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 1)להלן: "הדוח התקופתי"( 8201דכון פרק "תיאור עסקי התאגיד" לדוח התקופתי לשנת ע

   2מגה אור החזקות בע"מ )להלן: "התאגיד" או "החברה"( של

ל דרך של הרחבת סדרת ת לגיוס חוב עבוחנת אפשרו יאה דיווחה החברה כי ,2019בינואר  09ביום  .1
אלפי ש"ח )מס'  150,000בסך של עד  פרטית עהצהרך של דב של החברה סדרה ז'אגרות חוב 

דירוג העניקה לפיו  דיווחחברת מעלות  הרסמפ, 2019 רינואב 10ביום  (.2019-01-004095אסמכתא 
אלפי  170,000של החברה בהיקף של עד  'סדרה זוב להרחבת סדרת אגרות ח  ilA/Stable מנפיק של

 13ביום  ., בהתאמה(2019-01-004731אסמכתא  ומס' 2019-15-003778ש"ח )מס' אסמכתא 
, 'זסדרה ש"ח ערך נקוב אגרות חוב  אלפי 170,000השלימה החברה הנפקה של , 2019 ,ינוארב

ה . סך התמורה המיידית )ברוטו(, במסגרת ההצעסדרה ז'וב גרות חן אבתנאי פירעו וןרעשתעמודנה לפי
 13הדיווח המיידי של החברה מיום ספים ראה לפרטים נו. ש"חאלפי  168,300 -תכמה בכסלציבור ה

 (.2019-01-005232מס' אסמכתא ) 2018מבר, בנוב

"מעניק )להלן: מ ע", התקשרה חברה בת של הקבוצה, מגה אור רמי לוי ב2018דצמבר ב 18ביום  .2
ירת מלוא הזכויות ופציה למכ( בהסכם א"מקבל האופציה"לתי קשור )להלן: ד ג' ב( עם צ"האופציה

(, ובקשר אליהם "הממכר"בראשון לציון )להלן:  6097בגוש  91ה ת במקרקעין הידועים כחלקוהחובו
שלום תמורת ת גד(. בהתאם להסכם, מעניק האופציה מעניק למקבל האופציה, כנם""ההסכ)להלן: 

דים בהסכם ו בין הצדאים שנקבעציה לרכוש ממעניק האופציה, בתנכם, אופקבע בהסהאופציה שנ
יה שנקבעה בהסכם, את הממכר, ולסחר את האופציה ספח להסכם, בתקופת האופצהמכר שצורף כנ

 ותבשלמותה )ובלבד שככל שתמומש, תמומש במלואה(. בהתאם להורא לכל צד ג' אחר, בחלקה ו/או
ת ציה לרכישש את האופג' שאליו סוחרה האופציה לא מימכל צד  יה ו/אוהסכם, היה ומקבל האופצה

תפקע האופציה בשלמותה בתום תקופת  אחת בתוך תקופת האופציה,הממכר בשלמות וכיחידה 
 19דים המועד למימוש האופציה הוארך, וביום הסכמת הצד.  ב2019  במרץ, 18האופציה, קרי ביום 

 ר את מלואה שניתנו  לרכישת הממכר, והעביהאופצי ל מימושהודיע מקבל האופציה ע 2019במרץ 
 ש"ח(. 22,250,000רה הינו לק החבש"ח )ח 44,500,000בסך של  התמורה

בשני הסכמים שלובים  , פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר התקשרות החברה2019בפברואר  17ביום  .3
בפברואר )מס'  17ה מיום ברהחה הדיווח המיידי של וספים ראלפרטים נ -ם צד ג' בלתי קשור זה בזה ע

 .(2019-01-013867אסמכתא 

מינוי  סדר יומה היהשהחברה ל אסיפה כללית ומיוחדת ש ברה כינוסזימנה הח ,2019 מרץב 18ביום  .4
ומשה  )שאינו חיצוני( עמית ברגר, ו חיצוני(אינ)ש ים המכהנים ה"ה צחי נחמיאסמחדש של הדירקטור

טוריון כהונה נוספת, מינוי מחדש של רו"ח המבקר של החברה והסמכת הדירקופת לתק )דב"ת(ז רפה
א' לחוק החברות, 267לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף ת התגמול ניומדי עדכון לקבוע את שכרו,

, 2019 ילראפב 23.  ביום ל החברה"אופציות למנכתתווסף האפשרות להקצאת היתר, , בין באופן בו
יו ומיוחדת של החברה לפיה אושרו הנושאים שלעיל אשר ה צאות אסיפה כלליתה החברה תומרספ

 בסדר היום. 

-2019-01מס' אסמכתא  ,2019 מרץב 18ם של החברה מיו יםה הדיווח המיידילפרטים נוספים רא
 .2019-01-039820מס' אסמכתא  ,2019באפריל,  23 ומיום 023356

רות החברה בהסכם שכירות עם חברת ר התקשווח מיידי בדבדיה , פרסמה החבר2019 מרץב 19ביום  .5
 2019, מרץב 19ח המיידי של החברה מיום לפרטים נוספים ראה הדיוו -בע"מ  סולאראדג' טכנולוגיות

 .(2019-01-024007)מס' אסמכתא 

                                                 
בדוח ל נכל אשר (,915202-01-9201)מס' אסמכתא:  9201, מרץב 29יום סם בשר פורא 8201פתי של התאגיד לשנת הדוח התקו 1

 פורש אחרת.במ ויןאם צ התקופתי, אלאם בדוח לה ות הנודעתמשמעא התה שבדוח זהם זה על דרך ההפניה.  יצוין, כי למונחי

מהותיים  ים או חידושיםשינוי כוללו 9701-ת תקופתיים ומיידיים(, התש"לרך )דוחוות עניירקנות א לת39נה ם לתקכון בהתאהעד 2

עה "ן להשקנדל לפעילות נוגעי בילוהנחיית גח תארו ביחס לדוח התקופתי של התאגיד, וכן מכל ניין שישבעסקי התאגיד, בכל ע
   חיה(.להנ 43יף )סע 2011ואר, דוחות( מחודש ינ שיפור רויקט)במסגרת פ



 - 3 -  

 מדף, על פיוהיא בוחנת אפשרות לפרסום דוח הצעת דיווח לפיו  פרסמה החברה ,2019 לריאפב 7ביום  .6
אג"ח "ה )להלן: ' על פי תשקיף המדף של החברוחוב מסדרה ר, בהצעה אחידה, אגרות בותוצענה לצי

 . (2019-01-034147סמכתא ( )מס' א'"וסדרה 

רות יגלא  ilA/Stableקה דירוג מנפיק של העני ודיווח לפילות ת מעמה חברפרס ,2019 באפריל 8 ביום
' )מס' וש"ח שיונפקו על ידי החברה באמצעות הרחבת אג"ח סדרה  יאלפ 100,000 חוב בהיקף של עד

העניקה דירוג  ודיווח לפימעלות  תחברפרסמה  ,2019באפריל  10ביום   .(2019-15-032289אסמכתא 
החברה  ש"ח שיונפקו על ידי אלפי 150,000ד בהיקף של ע לאיגרות חוב  ilA/Stableק של מנפי

פרסמה  ,2019 אפרילב 11ביום  .(2019-15-035236)מס' אסמכתא  'ודרה ת אג"ח סבאמצעות הרחב
-2019-01' )מס' אסמכתא ושר עם הרחבת אג"ח סדרה רז למשקיעים מסווגים בקהחברה תוצאות מכ

-2019-01החברה דוח הצעת מדף )מס' אסמכתא  סמהפר ,2019 לאפריב 11 וםבי (.035056
אג"ח בקשר עם הרחבת צאות מכרז ציבורי תוה פרסמה החבר ,2019באפריל  14ביום ו( 035623
רה השלימה החב ובכך (2019-01-037582מס' אסמכתא ו 2019-01-036247אסמכתא )מס' סדרה ו' 

., ש"ח ע.נאלפי  150,000בהיקף של  דרהשל הרחבת הסרך בד ' של החברהוקת אג"ח סדרה הנפ
אלפי  158,700 -כמת בסך של כהתמורה המיידית )ברוטו( שהתקבלה בידי החברה בגין ההנפקה מסת

  (.2019-01-036493ומס' אסמכתא  2019-01-036262' אסמכתא )מס "חש

של  'חסדרה וחה למחזיקי אגרות חוב ה בדבר כוונתה להחליף בטחברה הדיעהו ,2019 ילרפאב 8ביום  .7
הינה ש)" "ביג מגה אור עפולה אשר בבעלות עפולה", BIGי"הידוע כ נכס מניבהחברה מפיקדון כספי ל

לפרטים  (,(50%-ב)מ "ת בעקניוועל ידי ביג מרכזי  (50%-)ב על ידי החברההמוחזקת חברת משותפת 
 (.2019-01-034723אסמכתא  )מס' 2019באפריל  8ום מי וח מיידיודי וספים ראהנ

)להלן:  (2019-01-034723)מס' אסמכתא  2019פריל בא 8מיום ה יידי של החברלדיווח מ בהמשך .8
 וןפיקד , חלףהחברהשל  סדרה ח' לאגרות חוב כוונתה על החלפת בטוחהבדבר , (י"המייד הדיווח"

חזיקי עבור מ שועבד לטובתואמן ומננות על שם הבחשבון נאמ מש"ח המופקד 26 -בסך של ככספי 
 השלימה 2019 במאי 12ביום . (יקדון""הפ או ,בטוחה""ה: הלן)ל של החברה 'סדרה חאגרות חוב 
 BIG"להלן: ) המיידי גדרתו בדיווחכה, עפולה" "BIG - "מחליףהנכס "לפת הבטוחה בהח החברה את

  .בת החברהשוחרר לטופיקדון הו ("הנכס המחליף"או , "הלופע
טובת נאמן אגרות לדי, הדיווח המיינכון למועד  ,עבדמחליף היה משוח המיידי, הנכס הכפי המצוין בדיוו

שעבודים של החברה  סדרה ה'שטר הנאמנות אגרות חוב  וראותלהבהתאם , ושל החברה סדרה ה'חוב 
  .הברשל הח סדרה ח'בת נאמן אגרות חוב ף לטוהנכס המחלי לשעבודקודם  אלו הוסרו

את כל  בלתי קשורבהסכם מכר לפיו החברה רכשה מצד ג' החברה התקשרה  2019 בפברואר 3ום בי .9
)להלן:  "ת בע"מאגודה חקלאית שיתופי מ.יא.ת."מההון הנפרע של  73%המהוות  זקותיו,הח

סכם ה")להלן: רכשה מצד ג' בלתי קשור  ל"ן בע"מ"נכסי נד"נועה  ברההחשל בת  חברתו( "האגודה"
-כך שהקבוצה מחזיקה ב) האגודההנפרע של מההון  1%זקותיו המהוות ת כל החא ("תת המניורימכ

מוחזק על ידי "יסודות  ודההאג נפרע שלמהונה ה 26%שיעור של   (.מההון הנפרע של האגודה 74%
  .("יסודות" )להלן: בות חקלאית בע"מ"יישלהתאל עלי אגודת ישרוי של פשיתופ במוש

 א'1601, מגרש 3915בגוש  186-ו 168הידועים כחלקי חלקות במקרקעין  זכויות הינה בעלת יסודות
מרשות מקרקעי ישראל )להלן: , (מהאת, בהת""התכני או, "המקרקעין")להלן:  315/לפי תכנית בר

את מכרה יסודות  ,2017במאי  23ביום בין האגודה ו שנחתם בין יסודותמכר להסכם בהתאם  ,("רמ"י"
תמה תוספת להסכם נח 2019באפריל  14ביום . (""הסכם מכר)להלן:  קעין לאגודהמקרה ביכלל זכויות

פועלת גודה אה. המניותרת מכיושב מאשר את הסכם לפיה המ הקבוצהבין יסודות ובין  המניותת רימכ
פעל לתכנון והקמת מבנה תעשיה ו/או ת קעין ובהמשךמקרביחס ל פיתוחסכם לו לקבלת הימים אב

 לפרטים .להשכרה "י התכניתפשר עכל שימוש אחר שיתאאו להשכרה  אחסנה לוגיסטיקה ו/או
 לדוחות הכספיים. ה' 4נוספים ראה באור 

ן דיוה לשם לית ומיוחדת של החברהחברה כינוס אסיפה כלאישר דירקטוריון  ,2019 מאיב 24ביום  .10
א רשומות אופציות ל 200,000צאת אישור הקולדיון  2018בדוחות הכספיים של החברה לשנת 

, למר הש"ח ע.נ. כ"א של החבר 0.01מניות רגילות בנות  200,000 -ות למימוש ללמסחר, הניתנ
פציות לעובדים, יועצים איתמר יהודה רגב, מנכ"ל החברה, ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתכנית האו

 .2017תני שירותים שאימצה החברה בשנת ונו
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 ("הכללית של עסקי החברה התפתחותר האותי") התקופתי חולד חלק א'ב' אפרק לעדכון  .11

 :הסעיף הבאיתווסף 

 ו רכישה מהותייםשל כל שינוי מבני, מיסוד או ותוצאותיו ופיא

( )להלן: 2019-01-013558)מס' אסמכתא  מיידיפרסמה החברה דיווח  2019, בפברואר 15ביום 
לרכישה  בלתי חוזרתייבת והצעה מח החברה הגישה 2019, בפברואר 14 ביום לפיו "( הראשון ווחידה"

(, שהינה חברת בת "אפריקה נכסים"קיימות של אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: מניות  13%של 
להלן: אביב )-רך בתלרסה לניירות עמות למסחר בבורשו, הישראל להשקעות בע"מ של אפריקה

 .(ת החברה"צע"הח במזומן )להלן: מש" 318 -ם של כ, בתמורה לסכו(ת""המניו

משקיעים  מהונה המונפק והנפרע של אפריקה נכסים הוגשה יחד עם 13%לרכישת עת החברה הצ
 מניות של 15,937,463של כוללת  כישה( לר"המציעים": ןנוספים שאינם קשורים לחברה )להל

רת ופין, לפי בחיאו לחילק והנפרע של אפריקה נכסים( נפמהונה המו 56% -ות כאפריקה נכסים )המהו
נפק והנפרע של מהונה המו 51% -ל אפריקה נכסים )המהוות כת שמניו 14,513,698אל, ראפריקה יש

שא )מס' נוסף בנו מיידיהחברה דיווח  פרסמה 2019, מרץב 3ביום (.  "ההצעה" )להלן:אפריקה נכסים( 
של  מהמניות 51%-אביב אישר את מכירת כ-בתל"ש המחוזי המלפיו בי (2019-01-018607סמכתא א

א 34בהתאם להוראות סעיף לה והעברתן למציעים כשהן נקיות מכל חוב, שעבוד ומגבכסים אפריקה נ
-2019)מס' אסמכתא  מיידיווח פרסמה החברה די 2018מרץ,  4ביום  . 1968 –ח לחוק המכר, תשכ"

  ת של אפריקהמניו 3,704,224ה במלואה וכי סך של למשוין המניות בג ורהפיו התמ( ל01-019009
. ומשכך, התקיימו כל התנאים המתלים כפי שפורטו בדיווח הראשון ו בחשבון החברהדקנכסים הופ

 . סיםכממניות אפריקה נ 13%-מת הרכישה שלעיל החברה מחזיקה בלאחר השלוהעסקה הושלמה. 

 מר צחי של ויונימנכסים את פריקה הכללית של א אישרה האסיפה 2019באפריל  30יום בי ן, כיצוי
ודירקטוריון אפריקה נכסים אישר , נכסים ת אפריקהקטור בחברדירכ ון החברה,קטוריר דיר", יונחמיאס

 ועדת השקעות.  חברכ נחמיאס, את מינויו של מר 2019במאי  1בישיבתו לאחר מכן, ביום 

על אפריקה נכסים הינה השפעה החברה לאור עמדת החברה כי ההשפעה של ולעיל,  מורהא לאור
, מהווה אפריקה נכסים מגזר פעילות בר דיווח על פי 2019של שנת ון ראשמהרבעון ה תית, החלמהו

 6)ד(21אור אפריקה נכסים ראה בב ההשקעה .  לפרטים נוספים אודותשבונאות המקובליםחכללי ה
)"נתונים  לדוח הדירקטוריון נספח א'את וכן  2018בדצמבר,  31ליום  החברה של ייםלדוחות הכספ

הדוח הרבעוני ליום של אפריקה נכסים ומתוך  2018לשנת  יעיקריים מתוך הדוח התקופת
31.03.2019)". 

 

 

 

 
         9.20150.42             ___________________________ 

 מגה אור החזקות בע"מ      תאריך                                       
 

 תפקיד החותמים  החותמים ותשמ
 קטוריוןיו"ר דיר  צחי נחמיאס
 מנכ"ל  איתמר רגב
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ת הדוח, אשר רה בתקופחבייני הענב נויים אשר חלו במצישהאירועים והרה עדכנית של סקי וח מוצגתדב
 עסקי התאגיד הינה מהותית.  נים בתיאורהדוחות הכספיים ועל הנתווני ל נתהשפעתם ע

ל רקטוריון שי ודוח הדיתפני הקורא מצוי הדוח התקוה, ומתבססת על ההנחה כי בפמצמת בהיקפהסקירה מצו
"הדוח )להלן:  (2019-01-029152א )מס' אסמכת 2019 ץבמר 29ם , אשר פורסם ביו2018ת החברה לשנ

  .(תקופתי"ה

 (IFRS-הבינלאומיים )תקני הקנים ם בהתאם לתות הכספיים המצורפים מוצגיוחהד

 חברהפרופיל ה .1

 מ. ע בתל אביב בע"בבורסה לני" רחהחברה הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למס

(, בייזום, ה אור"ג"קבוצת מו א וצה"קב"העם אחרים )להלן: ות פותברה פועלת בישראל, לבדה ובשחה
התאמה: ים, לוגיסטיים ומבני תעשיה )להלן, במסחרישל מרכזים הקמה וניהול ה, השבחת קרקע, רכיש

 יסטייםם הלוגירה את המרכזי(. הקבוצה משכ""מבני תעשיהו "מרכזים מסחריים", "מרכזים לוגיסטיים"
תמהיל מגוון הכולל  םשקפיים, המכרים לשוריסחר במרכזים המסחהמ יטחלצדדים שלישיים ואת ש

החברה קפה.  רי חשמל, צעצועים, פארם, הסעדה ובתי, מוצופנהזון, איהם: מומי פעילות שונים ובינתח
ברה, לתי קשורים לחשיים בים שלית לצדדועלהגיש הצבמהלך העסקים הרגיל, נוהגת, מעת לעת, 

 פים משתנים. יקהב כויות במקרקעיןלרכישת ז

ם לסיאוכר הממ" אלף 405 -נכסים מניבים, כ 37, בבעלות החברה ובניהולה 2019 מרץב 31יום ל נכון
 .99%-יעור תפוסה גבוה של כבש

ביציבות בענף הנדל"ן , 2019 שנתשל  שניההמחצית להתאפיין, בהמשך  2019של שנת  אשוןרההרבעון 
אורך הרבעון ות. לסופוהת תירוהשכברמת מחירי  ןם והקושייהבטאת הן ברמת שראל, שמתבהמניב בי

ין חברה, שהתבטאו בשטחי הפעילות של ה רביתקה, במוגיסטימסחר, תעשייה ול לשטחיניכרו ביקושים 
 .יבות מחיריםציהיתר, ב

 מניםהמזו זריםתו שלה המזומנים יתרת עם נכסיה יחד ומצב תהפיננסי איתנותה כי מעריכה החברה
 .בהתחייבויותיה ולעמוד הותילפע תא ןולממ להמשיך לה רולה יאפשהשוטף ש

מימון השקעות ה בחברה, החלה החבררה הן התקשל"ן בהמעסקאות הנדוכחלק  2016החל משנת 
ה שלוש הלוואות, כמפורט מידעהחברה הד זה, נדל"ן, קרי, מתן הלוואות עם בטוחות לשותפים. נכון למוע

 .2018י לשנת התקופתלדוח  33 בסעיף

 של הדיווח הכספיגה הצה ל אופןע יעיםי תקינה המשפנוייש

לגבי תקופות דיווח שנתיות  רעים" שיושם למפם משותפדרי"הס IFRS11 לאומישל תקן בינ לאור יישומו
שטופלו והוצגו בשיטת האיחוד  משותפתטה בשלישחברות ה, חלק מ2013בינואר,  1 -תחילות בהמ

 ני.מאזי וובסיס של ית עהדיווח הנוכחופת צגות בתקיישום התקן, מוקודם ל היחסי

ביכולת  של תקן זה פוגמת ת מיישומויים הנובעהצגה של נתונים כספהנהלת החברה מאמינה כי ה
 .הבכללותצה החברה להציג נתונים כספיים מלאים בדבר מדדי הביצוע של פעילות הקבו

 רהחבציגה המחוב, ובעלי אגרות יות בעלי מנ סטים, משקיעים,י: אנלילצורך הגברת שקיפות נתוניה כלפ
ח ח א' לדואה נספברה )רי החר את דיווחים להבהיר ולשפעשויהדוחות המאוחדים המורחבים ה את

 הדירקטוריון(.
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 החזקות החברה  .2
 :9.20130.13ביום  י החברהיד להלן פרטים אודות החברות המוחזקות על 2.1

 החברה שיעור החזקה על ידי ח()נכון למועד הדו סוג הנכסים קתשם החברה המוחז

 
 ך בספריםרע

 כולל הלוואות
 ח(ש"באלפי )

 

 "ן בע"מנועה נכסי נדל

 ;וחות לחוזה פיתמניב, זכס נכ
הנפרע של הונה המונפק ומ 50%מניות )

מהונה המונפק  50%בע"מ, מגה אור מוצקין 
 בע"מ( מגה אור  BIG לשוהנפרע 

100% 218,092 

 מניבנכס  מגה אור מוצקין בע"מ 
נכסי  באמצעות נועה 50%

 "ן בע"מדלנ
(114) 

BIG  בע"מאור  המג 
 ;נכסים מניבים 3

  BIGפק והנפרע של נהונה המו יות )מלואנמ
 מגה אור קרית גת בע"מ(

באמצעות נועה נכסי   50%
 נדל"ן בע"מ

61,944 

BIG  נכס מניב יית גת בע"מרק מגה אור 
מגה אור   BIGל חברת בת ש

בעקיפין  50%בע"מ. מוחזקת 
 דל"ןנ נכסי עהנובאמצעות 

- 

 בע"מ מגה אור ניר גלים
ה בניר ון ובהצבעהבלהקצאת זכויות  ותזכ
 ודה חקלאית שיתופית ם לוגיסטיקה אגיגל

100% 435 

 206,750 50% נכסים מניבים ומקרקעין לבנייה 5 מגה אור רמי לוי בע"מ

 4,977 50% ונכס בהקמה נכס מניב בע"מכאווי יזמות נדל"ן 

 14,598 100% נכס מניב "מן בעמגה אור וולפסו

 18,598 50% מניבנכס  עין בע"ממגה אור מודי

פרוייקטים לבניה  תטי. יזמואי. פי. 
 בע"מ

- 50% (664) 

 13,565 50% נכס מניב ריטר נכסים בע"מ

 2,875 100% מקרקעין לבניה "מעבמגה אור זכרון 

 169,546 100% יםמניב יםנכס 4  בע"מאור לוגיסטיקה מודיעין  הגמ

BIG  33,086 50% בנכס מני מגה אור עפולה בע"מ 

דב אגודה תחנת דלק משגב 
 אית בע"מיתופית חקלש

 5,873 70% מקרקעין לבניה

אגודה  -לוגיסטיקה משגב דב 
 שיתופית חקלאית בע"מ

 117,482 70% נייהלב ןימקרקע

 32,368 100% נכס מניב משקלון בע"מגה אור א

 יבמנס נכ בע"מגני טל לוגיסטיקה 
מגה גלובוס באמצעות   34%

 מלוגיסטיקה בע" לוי
18,106 

 מלוגיסטיקה בע" וס לויגלובמגה 
 מההון וזכויות ההצבעה  74% –מניות 

 בגני טל לוגיסטיקה בע"מ
50% - 

 26,051 75% נכס מניב "מעבאשד נועה נכסים 

 989 74% לבניהמקרקעין  לוגיסטיקה בע"מר ריף מגה או

פות , שותבחים שלגת פלמ
 מוגבלת

 המושכרים נכס מניב ומקרקעין 
 לאחסנה פתוחה

50% 50,823 

 - 50% - , שלב בע"מפלמחים גת,

 בע"מ פארק הרקפות
מההון וזכויות ההצבעה  74% –ניות מ

 אשתאול בע"מ –בפארק מסחר ותעשיה 
46% 16,545 

אשתאול  –עשיה סחר ותפארק מ
  בע"מ

 ן לבנייהקעימקר
ק פארעות באמצ  34%
 בע"מ ותרקפה

- 

 תשיתופי איתחקל י אגודהמ..ת.א
  בע"מ

-  
אור ות מגה מצעבא 73% 

 באמצעות 1%קות בע"מ, החז
 נועה נכסי נדל"ן בע"מ

2,179 

 411,395 13% חום המגוריםתבנכסים מניבים ופעילות  אפריקה נכסים בע"מ
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 בוצה: קאור כללי של נכסי התי הלןל 2.2

כירה, חות ביחד עם אחרים, זכויאו /ו)בעצמה זכויות ת מגה אור בעלת , קבוצהזמועד דוח נכון ל
 ( בנכסים כלהלן:ות וניהולבעל

מרכזי  15 מרכזים מסחריים, 22וללים שקעה מניבים הכל"ן להי נדנכס 37-ב 2.2.1
מונה, ש-תיגת, קר-בריה, קריתמודיעין, טחולון, שילת, שיה, בתע/הלוגיסטיקניהול/

אשקלון, אריאל, ה, פייבות, חסבא, נת-צקין, לוד, כפריית מועפולה, פרדס חנה, קר
 גת.וקיבוץ  באר שבעדימה,טל, קגני  ד,שדו, אשוהם

 שרשלושה עיאל, ( באר1הקמה הכוללים מבנה משרדים )ן להשקעה בנכסי נדל" 14-ב 2.2.2
מודיעין, אשתאול, )ב יהתעשי ו/או מבני לוגיסטיקה ל לעסקים ו/אוי ניהוכזרמ( 13)

 .3גני טל(ושוהם שילת, משגב דב, 

כפר  ,יר גלים, משגב דבנ שב שילת,יעקב, מווקמים בזיכרון ע הממי קרקחממת 10-ב 2.2.3
עתדת מודיעין הנמצאים בשלבי תכנון שונים. הקבוצה מתו ,דותיסו מושב, הריף

ם, רייסחם שונים, מלה מרכזיי קרקע אם במתחמ( להקיאחרים ד עםחיו/או ב)בעצמה 
 יים.תעשייתיים ו/או לוגיסט

 היתא ם בהסכם ים המתליוף לקיום התנאת )בכפשיתופי הבאגודאית לקבל הקצאה כז 2.2.4
היא תקים מבני  ה( אשר עבורזהסכם ת בהמפורטוותיה הועמידת החברה בהתחייבוי

 טיים. מרכזים לוגיסתעשייה ו/או 

                                                 
ואלו נמסרו  )מודיעין(, 61יהול נרכז ומ (, מודיעיןב'12ש מגר) lexfכז ניהול מריימה בנייתם של הסתנכון למועד פרסום דוח זה,  3

  קת השוכרים.לחז
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  :2019במרץ,  31ליום  בוצהשל נכסי הקיאוגרפית סה גפרי לןלה 2.3
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 :לוגיסטיים מניביםריים וחסרכזים ממ 2.4
עורי קיימים ושיטיים ומבנה התעשייה הלוגיסה סחריים,מרכזים המרטים אודות שטחי הפ לןהל

 הדוח:ועד ולמ 2019 ,מרץב 31 התפוסה במרכזים ליום
 

 פרויקט
השטח 

 רהמופעל במ"
 ה ליוםסושיעור תפ

 31.03.2019 
 שיעור תפוסה ליום

21.05.2019 

 100% 100% 10,400 ר טבריהאו גהמ BIG -י מרכז מסחר 1

 100% 100% 10,500 תקרית ג מגה אור BIG -חרי מרכז מס 2

 100% 100% 12,050 מגה אור גליל עליון BIG - מסחרימרכז  3

 100% 100% 11,500 מגה אור פרדס חנה BIG -כז מסחרי רמ 4

 100% 100% 4,500 עפולהמגה אור  BIG -מרכז מסחרי  5

 100% 100% 4,800 2מגה אור מודיעין  ביג – מסחרי כזמר 6

 100% 100% 13,700 צ'ק פוסט אור מגה BIG -מרכז מסחרי  7

 REIT  11,950 100% 100% 1עין מגה אור מודי -רי מסח מרכז 8

 100% 100% 4,400 הלולוי עפ מגה אור רמי -מרכז מסחרי  9

 100% 100% 3,100 חולוןסון, וולפ קניון -מרכז מסחרי  10

 100% 100% 5,200 תאור, שילבית מגה  -מרכז מסחרי  11

 100% 100% 2,150 בית גלי, שילת - מסחרימרכז  12

 100% 100% 1,950 , שילתבית ירדן -מרכז מסחרי  13

 100% 100% 1,000  ת, שילמוסך מזדה פורד -מבנה תעשיה  14

 100% 93% 3,900 צקיןוממגה אור  -מסחרי  כזמר 15

 100% 100% 13,250 ן , מודיעינובולוג  -כז ניהול מר 16

 100% 100% 13,300 ניסקו, מודיעין   -יהול נ כזמר 17

 100% 100% 5,100 לודטורי מגה אור ויק -סחרי ז ממרכ 18

 100% 100% 7,500 סבאר פכלוי מגה אור רמי  -מרכז מסחרי  19

 100% 100% 4,100 לוי נתיבות רמי רמגה או -מרכז מסחרי  20

 100% 100% 5,400 אור אשקלוןה מג -מרכז מסחרי  21

 100% 100% 00,0124  כנסים מגה אור שוהם כזמר 22

 100% 100% 20,050 שדודיסטיקה אוגל האיקאמגה אור  -מרלו"ג  23

 100% 100% 6,800 קיבוץ גת היקלוגיסט -מרלו"ג  24

 100% 100% 73,7005 גת ץאחסנה פתוחה קיבו 25

 100% 100% 4,950 , שילתולרכב שייהמרכז מגה לתע -ל מרכז ניהו 26

 100% 100% 4,500 עין, מודיסבח סוכנויות –א' 12מגרש  -מרכז ניהול  27

 100% 100% 5,850 אולטראפלסט, מודיעין –א' 12מגרש  - מרכז ניהול 28

 100% 100% 7,600 ןיעהנמל, מודי –א' 12ש מגר -ניהול  מרכז 29

 90% 90% 11,650 יאלמי לוי ארמגה אור רקניון  -מרכז מסחרי  30

 54% 54% 6,500 יןמגה אור חבל מודיע -סחרי ז ממרכ 31

 100% 100% 29,800 (דואר ישראלחלק ) םסקילע מגה אורניהול מרכז  32

 100% 100% 9,300 אדידס -גיסטיקה ל לוט נימרלו"ג ג 33

 100% 100% 5,400 קדימה המרכז מגה לתעשיי- שיהעתמבנה  34

 100% 100% 24,000 שבע איקאה בארמגה אור  -מסחרי  כזמר 35

 100% 100% 31,650 וי מודיעיןאור רמי ל מגה –ול מרכז ניה 36

 100% 100% 2,200 , שילת41תעשייה מגרש  כזמר 37

 99% 99% 405,700 "כהס 

                                                 
 מ"ר. 12,000ולם הכנסים הינו מושכר לאהל המגרש גוד 4
 .מ"ר 73,700הינו סנה פתוחה אחר לושכרש המודל המגג 5
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 :מהי הקבשלב לוגיסטיים, יםמסחרי מרכזים 2.5

 **עיקרישוכר  שוכר עוגן** ד**יחישוכר  קמהבהב מני מבנה

 - - - ור רמי לוי אריאלא גהיון מקנ – דיםמשר 1

 2 - - מודיעיןמרכז מגה לעסקים,  2

 1 - - גלובוס -קה לוגיסטיגני טל  3

 1 - - רחסמ -מגה אור איקאה באר שבע  4

 - - )פלקס בע"מ( 1 , מודיעיןב'12ש מגר - flexמרכז ניהול  5

 - - )אוריין( 1 א' 63+64גרש מ –ריין ניהול אומרכז  6

 - - )מאניה( 1 הםשו ינסה ג'מאני 7

 - - - ב'70א'+מגרש  70 מגרש 8

 2 - - 61מגרש  9

 - - - 22מגרש  10

 - - )איקאה( 1 אשתאול 11

 1 - - משגב דב –קהטיסימרכז לוג 12

 - - - 62מגרש  13

 - - (VPG)1 'ב 63 מגרש 14
 

 ש"ח()אלפי רה החבעל נתוני  טבמ .3

 
 "ן.נדלוואות למימון הלן מתהכנסות מ *    כולל

 
 
 
 
 
 
 

 לשנת םהחודשים אשר הסתיימו ביו 3-ל  

 2018 31.03.2018 31.03.2019 %שינוי

NOI* 16% 36,256 31,177 138,246 

NOI 134,388 30,281 35,252 16% חזקה אפקטיבי*ור העילפי ש 

EBITDA 17% 32,155 27,489 128,252 

 150,833 46,704 124,108 165% קי לתקופהח נרוו

 147,442 46,102 123,542 168% ברה לתקופההחל עלי המניות שרווח נקי מיוחס לב

FFO 80,833 15,926 23,446 47% קה אפקטיביזחעור הלפי שי יאלרי 

FFO )269 55 77 40% למניה )אגורות 

 934,471 850,644 1,053,392 24% חס לבעליםמיו ימהון עצ

 31.07 29.36 34.59 18% "ח(ה )שמי/מניהון עצ
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3.1 NOI (Incomeing Net Operat) 
ת והפחתות( של הפעלתם, בנטרול פחרת נכסים ו)רווח מהשכ  NOI -ת הדודע אולהלן מי

 הקבוצה:
דל"ן ווי של נבהערכות ש הינו אחד הפרמטרים החשובים NOIהנהלת החברה, נתון ה  תכרלהע
 Cap)"מצוי הנכס  וי ברפוגהגיאבאזור  ההיוון המקובלר עונתון זה בשיתוצאות חלוקתו של  ב. מני

Rate יות נוספות כגון: כס )מעבר לאינדיקצשווי של הנאינדיקציות לקביעת ת מהאת אח"( מהווה
נות אות אחרוגזרים מעסקו אזור, מחירי מכירה למ"ר מבונה הנשל נכסים דומים באות שווי שוק

 לשירות חוב יהפנו החופשיזומנים למדידת תזרים המ NOI -נתון ה בנוסף, משמש עו ועוד(.שבוצ
ורים ות השקעות בשיפוזזמק NOI -ה כס, וזאת לאחר שמןשת הנן רכיח למימושנלקנסי פינ

 :NOI -(. מודגש בזאת כי הCapex) ושמירה על הקיים
 נאות מקובלים.ללי חשבועל פי כ ילות שוטפתלא מציג תזרימי מזומנים מפע .א
תה יכולוצה, כולל בקשל ה זומניםימי המרלמימון כל תז צאנמם שבמזומני לא משקף .ב

 ספים.חלוקת כבצע ל
 וצאות הפעילות של הקבוצה.נקי לצורך הערכת תיף לרווח האינו אמור להיחשב כתחל .ג

 
 באלפי ש"ח

 2018שנת  2019שנת 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  1רבעון 

NOI –  נכסים קיימים
 (2( )1בתקופה )

28,633 28,185 28,839 28,545 27,321 

NOI – ו אשנפתחו  נכסים
 קופהשו בתנרכ

7,623 8,027 8,832 4,641 3,856 

NOI – 31,177 33,186 37,671 36,212 36,256 סך הכל 

(1) Same Property NOI 
 ש"חאלפי   31,177לעומת ש"חפי לא 36,256 -לכם הסת 2019 לשנת ראשוןה רבעוןב NOI -ה (2)

גה אור איקאה הגידול נובע מפתיחת מ .16% -כשל  ולגיד, מהווה דקה אשתהמקביל ופהבתק
אכלוס שטחים נוספים בקניון מגה ה לעסקים, ל במרכז מג, אכלוס חלקי דואר ישראבאר שבע

 .שילת 41ייה מגרש וס מרכז תעשאכלו י לוירמי לוי אריאל, אכלוס מרלו"ג רמ ראו
 -הסתכם ל Same property NOI)ם )קיימי מנכסים 2019לשנת  ראשוןהברבעון  NOI-ה

  .5% -של כ גידול הווהאשתקד, מ ברבעון המקביל אלפי ש"ח 27,321ומת אלפי ש"ח לע 28,633

3.2 EBIDTA      
EBIDTA כ של רובשיע גידולמהווה , 2019לשנת  שוןארהון רבעלאלפי ש"ח  32,155של  בסך- 

עיל מפורט לורכישת מרכזים כיחת תמפנובע  הגידול אשתקד.התקופה המקבילה  תומלע 17%
 .ת שניתנות ריבית בגין הלוואולוקב

 FFO-דד המ 3.3
של  תצאות הפעילועל תו רופה למתן מידע נוסףה ואידנרה"ב, קבאמקובל  הינו מדד FFO -ה

על ו נדרש זה אינדד . מנדל"ן מניב תברוסיס נאות להשוואה בין חק בענייב, המננדל"ן מחברות 
פסדים( בנטרול רווחים )או ה וח נקי,ווח מדוכהגדרתו, מבטא רFFO  שבונאות.פי כללי הח

ינן אות שאנדחים והוצ, בנטרול מיסים ("ןגין נדלחתות )ב, בתוספת פחת והפממכירת נכסים
 .תתזרימיו

מוסף רך ל עבל מידע בעקלים ת עשויקיעים ובעלי מניומש ים,אנליסט החברה מאמינה כי
משמש, בין היתר,  ,FFO -הדד . מFFOסיס בוצה על בקלות של הל תוצאות הפעימדידה שמ

של חברות FFO ת על פי ולעוצאות הפמתוך תוקת הדיבידנד ם לצורך בחינת שיעור חלואנליסטי
 : FFO-הלהדגיש כי  "ן. ישנדל
 ם.בליבונאות מקושחלי פת על פי כלמפעילות שוטים ומנימי מזרלא מציג תז .א
 לחלקם. הה ויכולתים שבידי החברלא משקף מזומנ .ב
של  רך הערכת תוצאות הפעילותף לרווח המדווח הנקי לצותחליהיחשב כאינו אמור ל .ג

 הקבוצה.
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 מפעילות )באלפי ש"ח( OFF -הישוב הלן חל

 
 שנת רץבמ 31ו ביום מיהחודשים שהסתי שלושת

2019 2018 2018 

 147,442 46,102 123,542 הרווח נקי לתקופ

 (121,797) (56,514) (5,946) התאמת שווי הוגן

 34,960 15,790 4,473 םנדחי מיסים

 6,923 12,592 123 אחרותציה והוצאות ופכתבי אשערוך 

 - - (94,120) כישת אפריקה נכסיםמנותי מררווח הזד

 1,596 399 384 ת ושונותותהפח ,תפח

המטופלת לפי שיטת  חלק החברה ברווחי חברה
 השווי המאזני

(1,846) - - 

FFO 69,124 18,369 26,610 נומינלי 

 11,709 (2,443) (3,164) ן החובוצאות הפרשי הצמדה על קרה – נוסף

FFO 80,833 15,926 23,446 ריאלי 

 300,741 289,745 304,534 מספר מניות משוקלל

FFO 269 55 77 ורות(ה )אגלמני 

FFO לעומת 47%ידול של מהווה ג 2019לשנת  הראשוןבעון אלפי ש"ח לר 23,446של  בסך 
התקופה המקבילה ווחת לעומת בתקופה המד FFOליה ב עה תקד.בילה אשהתקופה המק

 בת הנכסיםצמש"ח המיוחס בין היתר לגידול ב פיאל 4,971סך ב  NOI-ה בשתקד נובעת מעליא
 ש"ח, אלפי 254 -כ שלת בסך הלה וכלליוהנ בהוצאות קיטון בתוספתהמניבים של החברה, 

 לעלייהח והיתרה מיוחסת ש"לפי א 1,548 -כ לשבסך  סים שוטפיםבהוצאות מי העליי בניכוי
, רותוגא 77 -ל עלהלמניה  FFO .סחירים רךע מניירות חיםרוובניכוי ת ריאליובהוצאות מימון 

 5.1%כ ל של מרות גידואת לוז 40% -כ של גידול מקבילה אשתקד.אגורות בתקופה ה 55 תמלעו
 .בכמות המניות

 ללואה משוקשיעור תש 3.4
הקבוצה ליום  ב שלהנדל"ן המני ( הנגזר מכללCap Rate) שוקללואה מתשעור להלן תחשיב שי

 :2019 מרץב 31

 החברה תוצאות נסית שלינה פירסק .3

רות מס של חבצאת הרווח לאחר הם תועל פי IFRS לתקני ערוכים בהתאםם של הקבוצה הכספיידוחות ה
ת השווי פי שיטופלות להחברה ברווחי חברות המט "כחלק מוצגים בשורה אחת טה משותפתיבשל

ת ת לפי שיטמטופלובחברות ההשקעות  ן בסעיףזאמצגת במוו בחברות אל וטהשקעות נוה אזני, נטו"המ
 חייבויותקה היחסי בנכסים וההתהעסקיים לפי חל תחת את ביצועיההנהלת החברה מנ י.נהשווי המאז

 .ידה זקות עלרות המוחחלקה היחסי בחב איחוד ת על ידה דהיינו, בהתבסס עלוהמנוהל

 ש"חאלפי  
   2019 מרץב 31נדל"ן להשקעה מניב ליום 

 "ח(א' לדונספח  ראה – אוחד מורחבסס על דו"ח מוב)מ
1,815,527 

 (1,465) כנדל"ן להשקעה קעות המסווגותבניכוי שווי קר

 1,814,062  2018 מרץב 31 וםלינדל"ן להשקעה מניב 

 (27,631) יים יוחס לשטחים פנוי משוו – בניכוי

 (2,625) זכויות בנייה נוספות ישוו – כויבני

 (29,218) ה ת בגין חכירובהתחיי בניכוי

 9,000 ש קבועווגת כרכולארית המסמערכת סו ות מופחתתבתוספת על

 1,763,588  2019 מרץב 31ום שכרים לייוחס  לשטחים מונדל"ן להשקעה המ

NOI  36,256 דו"ח(נספח א' ל ראה – ד מורחבח מאוח)מבוסס על דו" 2019 וןשאררבעון 

 (1,653) םריחאלהלוואות  נסות ריביתכהבניכוי 

NOI  34,603 כריםמיוחס לשטחים מוש 2019 ןראשורבעון 

NOI י על בסיס נתשNOI  138,412  2019 וןראשרבעון 

NOI 1,196 תומיםכ"ד על בסיס חוזי שכירות חלשת התאמובגין וי צפ 

 139,608 קנןפוי מתושנתי צ NOIסה"כ  

 7.9% (Cap Rateקעה )השל מנדל"ן מניב משוקלל הנגזרתשואה ור שיע
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 ש"ח(:)באלפי  בחהמור וחלדרה  בהתאם בחלות של ההפעי ח תוצאותהלן ניתול
 01-03/2019 01-03/2018 2018  

 כרה ניהול נדל"ןמהשות נסהכ
 ל"ןנדומתן הלוואות למימון 

39,199 34,143 150,444 
ביחס  15%ר של כ דל"ן בשיעו"ן ומתן הלוואות למימון נמהשכרה וניהול נדל קיים גידול בהכנסות 2019ת שנל ראשוןהברבעון 

לוי אור רמי  קניון מגהל החברה )יון ש"ח מהגידול מיוחס לגידול במצבת הנכסים המניבים שלמ 4.5לתקופה המקבילה אשתקד. 
 .שילת( 41ומרכז תעשייה מגרש  ראלדואר יש -ל מגה אור לעסקים ורכז ניהר שבע, ממגה אור איקאה בא –י אריאל, מרכז מסחר

 (10,948) (2,801) (,9142) ל"ןנד הוללה וניעפהוצאות ה
 הגידול מקבילה אשתקד.הפה לתקו ביחס 4%של כ ר שיעו"ן בלדבהוצאות הפעלה וניהול נ גידולים קי 2019לשנת  ןושראהברבעון 
 החברה. שלם מניביבמצבת הנכסים ה לגידול מיוחס

  139,496 31,342 36,285 גולמי וחרו

חלק החברה ברווחי חברה 
 השווי המאזני מטופלת לפיה

1,846 - - 
 

ל"ן ונד שקעההלעליית ערך נדל"ן 
מה והפחתות להשקעה בהק

 אחרות, נטו
5,946 56,514 123,093 

בפיתוח  כזיםרמ וך שלבשער בעיקרמקורה  מה,ה בהקקעהשה ונדל"ן לעקשל נדל"ן להש 2019לשנת  רבעון הראשוןברך ת העעליי
 שינויים בשווי יתרתבניכוי ( 2019 הסתיים במהלך הרבעון השני לשנתנייתם אמורה לשב 61מגרש ומרכז ניהול  FLEXניהול רכז )מ

 .בוצהשל הק הנכסים

 (17,646) (4,883) (4,519) תצאות הנהלה וכלליווה
 יוחסהמביחס לתקופה המקבילה אשתקד  7.5%של כ נהלה וכלליות בשיעור אות הוצבה טוןיקקיים  2019לשנת  ראשוןהון בעבר

 שכר. תוותרומות בניכוי גידול בהוצא מקצועיים ותיםירבשלקיטון 

 4,789 (627) 93,890 תאחרו( )הוצאותהכנסות 
 לרווחמיוחס  מליון ש"ח 94 ל בסךדוגי .לתקופה המקבילה אשתקד סיחב בהכנסות אחרות גידולקיים  2019הראשון לשנת  עוןברב

 מאפריקה נכסים. %13נותי מרכישת הזדמ

  249,732 82,346 133,448 תפעולירווח 

 
 מימון הכנסות

 
3,456 284 2,831 

 11.3בסך  קיטון אשתקד. ה המקבילהביחס לתקופ 91%כ  של עורמון, נטו בשימי בהוצאות קיטוןקיים  2019לשנת  ראשוןה עוןברב
 הוצאות המימון נובעב הקיטון תרת. יברבעון המקביל אשתקד מוקדם אג"ח סדרה ג' ום ריבית בגין פרעוןלוחס לתשש"ח מי מליון

ש"ח  מליון 0.7 –כ בסך של שי הצמדה פרה בהכנסותגידול  ,ש"חמליון  3.3 -ל כרים בסך שך סחירעניירות הכנסות ממגידול ב
 .לתאגידים בנקאיים ולמחזיקי אגרות החוב תילארי בהוצאות ריבית קיטוןו 0.3%של  רעובשישל מדד המחירים לצרכן  המירידהנובע 
  המקבילה אשתקד. ופהבתקיון ש"ח מל 2.9לעומת יון ש"ח למ 3.9ון נזקפו הוצאות מימון לנכסים כשירים בסך הרבע במהלך

 (58,455) (18,475) (0125,) הוצאות מימון

  194,108 64,155 131,892 מסים על הכנסה פניל  חרוו

 (43,275) (17,451) (7,784) סההכנעל הוצאות מסים 
ברבעון  ש"חאלפי  1,717לעומת אלפי ש"ח  3,264 שוטפים בסךמסים  הוצאות כוללים 2019ת לשנ שוןארהברבעון  הוצאות המס

נדל"ן בעליית ערך  וןיטמק נובע על הכנסה םימיסות הוצא עיףבס הקיטוןים נדחים. ת לעדכון מיסוהיתרה מיוחסאשתקד מקביל ה
  .ש"ח לפיא 50,568בסך של כ  שקעה בהקמהה ונדל"ן להלהשקע

  150,833 46,704 124,108 נקי לתקופה וחרו

  147,442 46,102 123,542 ת של החברהלבעלי המניו סוחמי

ת קנולזכויות שאינן מחס מיו
 שליטה

566 602 3,391 
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 ב כספיצמ .4

 הרב של החבד מורחאוחמ זןאם ממבחריים ננתונ        
 פול החשבונאייטבר בד  IAS31  תהמחליף א IFRS 11יישמה החברה את  2013בינואר,  1 תאריךהחל מ

ידי  כספיות עלשקעות לא בדבר פרשנות לטיפול החשבונאי בה  13SICתפות ואת משו תויות בעסקאוזכב
 השל הקבוצותפות מש ותקאת מעסנובע IFRS 11ית של עה העיקרפשהה ת.ות בשליטה משותפישוי

שהוכרו  להעפומגה אור  BIG -קין וור מוצאיעין, מגה ה אור, מגה אור רמי לוי, מגה אור מודיג מגב בחברות
לפי שיטת השווי  IFRS 11 -בהתאם ל לפי שיטת האיחוד היחסי, ומטופלות כעת IAS 31 -תאם להבבעבר 

 המאזני.  
 

 רהי החבברהס י שינו 82.20131.1 91.203.013 ףסעי
  "חפי שלא 

  (103,504) 314,987  211,483 וטףרכוש ש

 493,328  2,727,151  3,220,479  שוטף  רכוש בלתי

 נובע:השינוי 
 –בסך של כ ממניות אפריקה נכסים  13% תשרכי .1

 -של כ בסךמנותי דורישום רווח הז ש"ח מליון 318
 .ש"חמליון   94

 .וחיתבנדל"ן להשקעה בפגידול  .2
ע באר שב ת איקאהמתן הלוואות לשותפים להקמ .3

 ולאיקאה אשתאשלב ב' ו

 66,930  723,292  790,222  עה בפיתוח קהשל נדל"ן

 נובע:ינוי שה
 .לפי ש"חא 59,596בסך  זיםת המרכמקפיתוח וה .4
י לפא 7,334לייה בשווי נכסי הקבוצה בפיתוח בסך ע .5

 ש"ח.

 118  1,815,409  1,815,527  שקעהנדל"ן לה
  נובע:ידול גה
 צה.קבוהנכסי  בשווי ייהעל .1

 (100,006) (262,138) (362,144) התחייבויות שוטפות

 נובע: הגידול
בסך  לזמן קצר תווקבלת הלוואות אשראי ניצול מסגר .1

 13%לרכישת ש"ח ששימשו מליון  80 -של כ
  ממניות אפריקה נכסים.

 7 -של כרותים בסך יונותני ש ספקיםגידול בסעיף  .2
 ש"ח.יון מל

ון מלי 13 -ך של ככות בסתרות זיאים וגידול בסעיף זכ .3
 ח.ש"

 (170,759) (1,828,722) (1,999,481) שוטפותלא ת יוהתחייבו

 הגידול נובע:
 פיאל 4,519 -של כך סים נדחים בסל בסעיף מיודגי .1

ן ונדל"רך נדל"ן להשקעה ת עש"ח לאור עליי
 ה.בהקמשקעה לה

אלפי  170,000ל בהיקף ש' "ח סדרה זת אגהרחב .2
 ..ע.נ

 יםירמחהצמודות למדד הוב גרות חערוך אשבניכוי  .3
 .לצרכן

ות שאינן כויהון עצמי )כולל ז
 (119,059) (951,278) (1,070,337) ה(ות שליטמקנ

 הגידול נובע:
ם לבעלי זכויות שאינם מקני בוליםותקווח כולל ר .1

 שליטה.

   1.2 0.6 שוטףס יח

   59% 59% יםיחס חוב לסך נכס

שוקללת עלות החוב המ
ודה למדד / צמ תריבי תהנושא

 שתנהריבית מ
2.3% 2.3% 

  

עלות החוב המשוקללת 
 תשקלי תריבי הנושאת

3.6% 3.6% 
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 ות מימוןורקמות וליזנ .5
זמן ארוך, לת אואשראי, הלוו קווימניבים, צה הינם מזומנים הנובעים מנכסיה הלות של הקבומקורות הנזי

 םיעיקשמל תויטרפ תוקפנהב הרדס תובחרה תרגסמב ,רתיה ןיב) ובוהנפקות אגרות ח תן מניוהו הנפקות
תשלומי  כסים מניבים,נ לח שתופילשם רכישה,  ונהי אמור,כרות, . השימוש באותם מקו(םיגווסמ
 והשקעות אחרות. תחייבויותה

 ש"ח. אלפי 138,206 -, בכהקבוצהרשות ות שברות הנזילהית , מסתכמות2019 מרץב 31 ליום .5.1

 1.3 –המוערכים בשווי של כ בהקמה נכסים מניבים ום מספר נכסים יימיק הצוח, לקבועד הדונכון למ .5.2
 .יפיי ספצראאשינם לא נלקח בגשר "ח, אשד יארמיל

 מנפיק שלדירוג העניקה לפיו  דיווחחברת מעלות  הרסמפ, 2019 רינואב 10ביום  –דירוג אשראי  .5.3
ilA/Stable  מס'  אלפי ש"ח 170,000של החברה בהיקף של עד  'סדרה זוב להרחבת סדרת אגרות ח(
 ,2019 באפריל 8 ביום , בהתאמה(.2019-01-004731מכתא ס' אסומ 2019-15-003778אסמכתא 

 רות חוב בהיקף של עדיגלא  ilA/Stableקה דירוג מנפיק של העני ודיווח לפילות ת מעמה חברספר
-2019' )מס' אסמכתא וש"ח שיונפקו על ידי החברה באמצעות הרחבת אג"ח סדרה  יאלפ 100,000

ק של העניקה דירוג מנפי ודיווח לפימעלות  תחברפרסמה  ,2019באפריל  10ביום   .(15-032289
ilA/Stable  החברה באמצעות  ש"ח שיונפקו על ידי אלפי 150,000ד של עבהיקף  לאיגרות חוב

 .(2019-15-035236)מס' אסמכתא  'ודרה ת אג"ח סהרחב

ות חוב )סדרה אגרך נקוב ש"ח ער אלפי 170,000השלימה החברה הנפקה של  ,2019 ,ינוארב 13ביום  .5.4
סגרת , במית )ברוטו(סך התמורה המייד . רה ז'דס ובגרות חן ארעון בתנאי פירעולפי'(, שתעמודנה ז

של החברה מיום  יהמייד הדיווחראה לפרטים נוספים . ח"שאלפי  168,300 -תכמה בכסבור הההצעה לצי
  (.2019-01-005232מס' אסמכתא ) 2018מבר, בנוב 13

סדרה  בש"ח ערך נקוב אגרות חואלפי  150,000ה של קהשלימה החברה הנפ, 2019באפריל,  14ביום  .5.5
ברה בגין ו( שהתקבלה בידי החיידית )ברוט, התמורה המהדרת הסשל הרחב רךבד ,של החברה 'ו

ומס' אסמכתא  2019-01-036262' אסמכתא )מס "חאלפי ש 158,700 -ל כתכמת בסך שההנפקה מס
2019-01-036493). 

 31 ליום ובח תורזיקי אגלמחו יםם בנקאיגידיה )בהתאם לדוח מאוחד מורחב( לתאות הקבוצהתחייבוי .5.6
 ש"ח.  אלפי 2,041,520 -של כ בסך הסתכמו 2019 מרץב
 

 9201 מרץב 13לאחר רחב( לפירעון מווחד )מא סיחוב פיננ .6
 מקור
 מוןהמי

בית יר מהות
ת קטיביאפ
 וקללתמש

 סה"כ ()באלפי ש"חת פרעונות על פני השנים יספר

  ואילך 8022 7202 6202 5220 4202 3202 2202 1202 2020 912/1-4   

 262,861 692 462 462 10,242 5,193 2,836 10,089 32,471 9,117 191,297 2.62%  בנקאי

 316,661 - - - - 56,716 51,989 51,989 51,989 51,989 51,989 2.90% 'סדרה ד יציבור

 226,078 - - - - - 67,824 67,823 67,823 11,304 11,304 3.56% סדרה ה' 

 472,748 - - 94,550 94,549 94,549 37,820 37,820 37,820 37,820 37,820 2.37% 'ו הרסד 

 508,308 - 101,662 101,661 101,661 50,831 50,831 50,831 50,831 - - 2.18% סדרה ז' 

 254,864 - 101,945 50,973 50,973 50,973 - - - - - 1.57% ח' סדרה 

 2,041,520 692 204,069 247,646 257,425 258,262 211,300 218,552 240,934 110,230 292,410 תעונוסך פר

 736,485 692 102,407 51,434 61,059 55,938 70,440 72,941 99,655 19,789 202,130  שיעבודעון חוב מובטח בו פרמתוכ

 דיםשווי הנכסים המשועב
 

1,329,734 

 55% עבדהמשו הנכס LTV שיעור

ור לעיל מים משעבוד כאנכסים החופשימנים, והלות שוטפת, יתרת המזועיפמנים המזומ ריםתז חברהכת הלהער
ממן את פעילותה ל היכולתערכת החברה בדבר התיה. ייבויוחתבכל הממן את פעילותה ולעמוד יאפשרו לחברה ל

 דעמי. 1968-"חת ערך, התשכניירו וקלחא 32סעיף יד על פי צופה פני עתהינו מידע ולעמוד בכל התחייבויותיה 
המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים, או מידע אחר  הערכה, אומדןתחזית,  מידע צופה פני עתיד הינו

בשליטתה בלבד.ואינה ודאית ה ם אינשהתממשות
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 שוק                         וני ידי וסיכגתא שלממ
 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  דיווח בדבר .6

ב ספים על מר רגה. לפרטים נושוק בחברחראי לניהול סיכוני הא ,ההחבררגב המכהן כמנכ"ל  מרמר אית
 . 2019 מרץב 29 יוםורסם ברה אשר פבפרק ד' לדוח התקופתי של החב 26והכשרתו ראה תקנה 

דווחו במסגרת הדוח התקופתי לשנת ני השוק שוקופה המדווחת, לא חל שינוי מהותי בסיכך התהלבמ
 להלן: י ההצמדהפרט לאמור בדוחות בסיס, 2019 ,מרץב 29 רסם ביוםאשר פו 2018

 סי הצמדה:  סידוח ב 6.1

 

תו רים ולכן במהוודים של הדייכירות צמכמי שנכס ששוויו נגזר מהסזהו ו כספי, אך בעיקרו מסווג כפריט שאינ קעהן להשנדל"
, צמודיםנכסים נמוך יותר של  רעוןילגברה ר החעבימ הצמוד, הידל"ן להשקעה כנכס נהכללת  הכלכלית הנו נכס צמוד.

 .החברה החשיפה הכלכלית של אתיותר  ון החברה, נכוןיכת דירקטורהמבטאים, להער

  
 
 
 
 

   9201 ץמרב 13ליום 

 מטבע חוץ או
בע טלמ צמוד

 חוץ

 ט"ימ
 לא צמוד

 סים/נכ דדצמוד מ
התחייבוית 

שאינם 
 פיננסיים

 סה"כ
 

 מדווחים חאלפי ש" 

      נכסים 

      טפיםנכסים שו

 69,300   69,300  ושווי מזומניםם מזומני

 28,416 3,754 2,181 7,136 15,345 יםערך סחירהשקעות בניירות 

 34,456   34,456  מזומן משועבד

 4,242  1,697 2,545  ם שוכרי

 61,100 660 6,173 54,267  ובהח ותויתר חייבים

      וטפיםש נכסים בלתי

י שיטת בחברות המטופלות לפת השקעו
 השווי המאזני

 190,614  858,360 1,048,974 

 180,234 69,534 59,933 50,767  ה לזמן ארוךתרות חובחייבים וי

 521 521    מראש ותאהוצ

 2,210   2,210  וךן ארלזמ תפקדונו

 1,078,378 1,078,378    שקעהנדל"ן לה

 736,176 736,176    הבהקמנדל"ן להשקעה 

 5,554 5,554    רכוש קבוע

 4,906 4,906    מוניטין

 3,254,467 2,757,843 69,984 411,295 15,345 כסיםסה"כ נ

      התחייבויות

      פותות שוטייבוהתחי

 154,989  2,336 152,653  יים ואחריםנקאבדים יאגאשראי מת

 99,750  88,738 11,012  שוטפות של אגרות חוב חלויות 

 29,431   29,431  י שירותיםבויות לספקים ונותנייהתח

 27,729 313 11,247 16,169  זכותאים ויתרות זכ

      אינן שוטפותהתחייבויות ש

 38,698  6,913 31,785  ים בנקאייםמתאגיד הלוואות

 1,673,906  1,457,432 216,474  אגרות חוב

 1,550  1,550   פקדונות

 1,607   1,607  םם אחריסייפיננ םנגזרי

 38,325  38,325   חייבות בגין חכירה הת

 517 517    דיםבות לעוביבות בשל הטהתחי

 115,125 115,125    םמסים נדחי

 2,181,627 115,955 1,606,541 459,131 - תחייבויותה כסה"

 1,072,840 2,641,888 (1,536,557) (47,836) 15,345 ה המאזנית נטוסך היתר
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כן הדיירים ול מי שכירות צמודים שלששוויו נגזר מהסכזהו נכס  כספי, אך בעיקרואינו ריט שן להשקעה מסווג כפ"נדל

נכסים נמוך יותר של  רעוןילגברה ר החעבימ ההיכנכס צמוד,  נדל"ן להשקעה צמוד. הכללת הנו נכס ותו הכלכליתבמה
 חברה.של ה לכליתיותר את החשיפה הכ ת דירקטוריון החברה, נכון, המבטאים, להערכצמודים

 

 

 

 

  
 
 
 
 

   8201 מרץב 13ום לי

 או מטבע חוץ
למטבע  צמוד

 חוץ

 ט"ימ
 לא צמוד

נכסים/  מוד מדדצ
וית התחייב

נם שאי
 יננסייםפ

 סה"כ
 

 חיםדוומח לפי ש"א 

      נכסים 

      שוטפים נכסים

 235,033   235,033  שווי מזומניםומזומנים 

 20,677 598 3,955 15,803 321 סחירים ירות ערךיהשקעות בנ

 10,071   10,071  ומזומן בנאמנות דמזומן משועב

 5,420  2,168 3,252  כרים שו

 33,781 1,936 5,126 26,719  החוב רותחייבים וית

      םינכסים בלתי שוטפ

המטופלות לפי שיטת השקעות בחברות 
 יזנוי המאוהש

 288,519  353,795 642,314 

 124,077 70,195 53,023 859  ה לזמן ארוךחייבים ויתרות חוב

 1,634 1,634    אשהוצאות מר

 2,206   2,206  רוךאזמן דונות לקפ

 978,970 978,970    שקעהלה נדל"ן

 493,045 493,045    ן להשקעה בהקמהנדל"

 6,631 6,631    קבוע רכוש

 4,906 4,906    מוניטין

 2,558,765 1,911,710 64,272 582,462 321 סה"כ נכסים

      חייבויותהת

      טפותהתחייבויות שו

 40,590  2,277 38,313  ואחרים יםנקאיגידים באשראי מתא

 62,150  51,139 11,011   גרות חובויות שוטפות של אחל

 23,592   23,592  קים ונותני שירותיםתחייבויות לספה

 25,097 910 19,112 5,075  תרות זכותאים ויזכ

 15,970   15,970  דיבדנד שהוכרז

      ותינן שוטפהתחייבויות שא

 49,026  9,139 39,887  בנקאיים ואות מתאגידיםהלו

 1,347,845  1,119,664 228,181  אגרות חוב

 1,462  1,462   פקדונות

 1,607   1,607  נסיים אחריםננגזרים פי

 38,612  38,612   כירה חתחייבות בגין ה

 522 522    ובדיםהתחייבות בשל הטבות לע

 95,259 95,259    מסים נדחים

 1,701,732 96,691 1,241,405 363,636 - תה"כ התחייבויוס

 857,033 1,815,019 (1,177,133) 218,826 321 טונהמאזנית  סך היתרה
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 תרומות .7
 268 חילקה תרומות בסך התרומות. בתקופת הדוח החבריניות בנושא מתן הה מדקבערם החברה ט

ת ן תרומוה למתתחייבהחברה לא ה . אשתקד בתקופה המקבילהח ש"אלפי  609 -כלעומת  ש"חאלפי 
 . בתקופות עתידיות

 וריון דירקט .8
לבחינת  ועדהוה של ה אחתיבישוהחברה  טוריוןדירקל ש תוישיב 2 ון המדווח התקיימבתקופת הרבעו

 .חות הכספייםואישור הדו

 יותנסיות ופינחשבונאעלי מומחיות בדירקטורים  .9
של הדירקטורים  י הנדרשמספר המזערהדירקטוריון בנוגע ל חל שינוי בקביעת הדוח לא במהלך תקופת

חשבונאית מהמספר חיות ההמומ ת מספר הדירקטורים בעליבונאית ולא פחות החשל המומחיבע
 ה.די דירקטוריון החברעל יבע נקהמזערי ש

 יםיאמדנים חשבונאים קריט .10
ות לגבי עסקאות או אומדנים או בהערכלהשתמש ביבים את ההנהלה חיקובלים מנאות מכללי חשבו

יעה מדויקת בעת עריכת נן ניתנות לקביים איחות הכספהם הסופיות על הדוהשפעותייינים אשר ענ
, השפעותיהן הסופיות של פי מיטב שיקול הדעתים לנעשת או הערכוים. אף שאומדנים הכספי דוחותה
 שנעשו לגביהם.דנים או מהערכות ות מהאומשויות להיות שונע האמורים נייניםעסקאות או העה

התוצאות  פעה מהותית עללהם השחברה יש חות שלדעת הנהלת הנים והנוצגים אומדלהלן מ
 חברה:סקי ההכספיות ועל ע

 
תאריך מאזן  ל, בוחנת החברה בכ36אומי תקן חשבונאות בינל ראותלהום בהתא – ךהפרשה לירידת ער

או יותר  שחלה ירידת ערך באחד ת המצביעים על כךם בנסיבום או חלו שינוייעירעו אירובאם אי
סכום באם הירידת ערך בוחנת החברה קיים סימנים לה. בהתחל תקן זהלא כספיים עליהם הנכסים מ
ידת הצורך מם הצפויים מאותו נכס, ובתוך תזרימי המזומניבה מלהשן נכס, ניתו מוצגת ההשקעה בב
ומנים עת אומדני תזרימי המזנו בר השבה. בקביסכום שהיערך, עד גובה ה דתרשה לירישמת הפרו

 חשבותכסים דומים וזאת תוך התת נכס זה או נמהשכר של החברהה על ניסיון העבר סת החברמתבס
 ס.השוק בו מצוי הנכבמצב 

 
ור אמההיתר כ בה דמיה. בקביעת גויין שימוש חורג בחלק מנכסלתשלום דמי היתר בגופה חש צההקבו

ם נכללה הכספיי אי. בדוחותמנהליה ועל הערכות שמניסיון העבר של  החברה עללעיל מתבססת 
 גרת סעיף זכאים שונים.ימוש חורג במסיתר לשן דמי הההפרשה בגי

 
 ובמהלך תקופת 2017ף שנת יים קריטיים מאז סובונאחש יםשא אומדנויים מהותיים בנולו שינלא ח
 הדוח.
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 סדרות 5לחברה  על פי תשקיףחברה ואשר הוצעו על ידי החייבות שהונפקו התתעודות  ם בדבררטיפ .11
 (:סדרה ח', דרה ז'ס, ו'סדרה  ,ה ד', סדרה ה'ות להמרה )סדרן ניתנחוב שאינאגרות 
 ד' הסדרחוב ת אגרו 11.1

 סדרה ד'להמרה  אגרות חוב לא                                                                              

 04.12.2013 מועד הנפקת הסדרה

 6ע"מות בנאמני לשירות חברה רתמשמ ןמהנא

 ש"ח 467,664,000 של הסדרה במועד הנפקתה ל שוויה הנקובסך כ

 חש" 316,660,820   31.03.2019וב ליום הנקשוויה 

 ש"ח 316,660,820 31.03.2019שווי נקוב חדש, לפי תנאי ההצמדה ליום 

 ש"ח 4,519,574  31.03.2019ום הריבית שנצברה ליום סכ

 ש"ח 327,102,912 יםאחרונ פייםת כסדוחוב י שנכללגן כפהווי הוהש

 ש"ח 350,955,187   31.03.2019ם השווי הבורסאי ליו

 3.45% יעור הריבית הקבועהש

 31עו ביום מהקרן ויפר 11%של יעור יו בששמונת התשלומים הראשונים, יה ועד תשלום הקרןמ
 שהי )ולמעהתשיעם תשלוהו 2023עד  2016באוקטובר של כל אחת מהשנים 

 . 2024באוקטובר  31וישולם ביום מהקרן  12%ור ה בשיעיהי רון(האח

באוקטובר של כל אחת  31באפריל וביום  30וביום  2014באוקטובר,  31ם החל ביו ביתועד תשלום הרימ
 2420 - 2015 השנים

 2013ובר קטש אודחום בגין הצמדה למדד המחירים לצרכן שפורס תנאי ההצמדהבסיס ההצמדה ו

 להמרהניתנת ינה "ח אהאג רתסד

 דםיש זכות לביצוע פדיון מוקלחברה 

 רוגדי

  8201.08.057 ןחרודוח דירוג א

 S&P MAALOT שם החברה המדרגת

 ilA-positive דירוג למועד ההנפקה

  ilA ד הדוחג למועדירו

 בודים עבשובטחת התחייבות החברה לפירעון אגרות החוב אינה מ

 
 , ארועים כדלהלן:בין היתרם, ויימים הכוללים מסשות אירועיון מיידי עם התרחעפרלהעמדתן ל איםנתלות כולד' סדרהב רות החואג

 היחס נכון אמת המידה
 לתאריך הדוחות

סטטוס עמידה 
 וחך הדילתאר

ון ט, שטר המיעו תל זכויוול)הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, לא כנה העצמי המתואם הו
וקרים, המב, הסקורים או תייםיים או השנים המאוחדים, הרבעונהדוחות הכספי יפ-על בעלים(, ואותהלוו
 ם(.צופירבתקופת הבדיקה )שני רבעונים עוקבים  ש"חליון מי 125-פי העניין, לא יפחת מל

ן עצמי בסך הו
 1,053 –של כ 

 מליון ש"ח
 עומדים בתנאי

ם, לא כולל זכויות ונאיים מקובליחשבים לפי כלל מיעצ ןברה )הול החואם שתעצמי המנה ההיחס בין הו
ספיים המאוחדים, פי הדוחות הכ-ן של החברה, עללסך המאז והלוואות בעלים(ן וט, שטר הומיע

)לעניין פרעון מיידי( ולא  23%לא יפחת  מ וקרים, לפי העניין המב ים אורהרבעוניים או השנתיים, הסקו
 קבים רצופים(.ני רבעונים עו)ש יקהקופת הבדבתת( יוי בריבפיצ ענייןל) 25%-מפחת י

 יומדים בתנאע 32.4%

פי הדוחות הכספיים -תי של החברה, עלהשנ NOI-טו של החברה  לבין הפיננסי נההיחס בין החוב 
עון רעניין פ)ל 13רים או המבוקרים, לפי העניין, לא יעלה על ם או השנתיים, הסקוונייהרבע ,המאוחדים

 .רצופים(ם ונים עוקביתקופת הבדיקה )שני רבעצוי בריבית( בפי יין)לענ 10 עללה ע( ולא ייידימ
 *אימדים בתנעו **11.2

                                                 
  דוא"ל:  03-6374344: , פקס03-6374352אביב טלפון:-, תל46-48 גיןב דרך מנחם בדל אמות ביטוח ברחוממג  6

  RamiS@mtrust.co.il  :י ספטירמהאחראי. 
 , 28.1.2014 מיום 28.11.2013, מיום 12.11.2013ום , מי21.10.2013יום ממיידים של החברה חים הווזה ראה הדייין לענ  7
 , 06.01.2015 מיום , 08.12.2014ם , מיו15.09.2014, מיום 19.06.2014ם מיו 25.05.2014מיום  19.03.2014 יוםמ  
 , 25.11.2015 מיום ,23.11.2015מיום  06.09.2015מיום  ,28.07.2015 , מיום18.03.2015 , מיום16.03.2015 מיום  
  07.09.2016 ם, מיו04.09.2016, מיום 28.07.2016, מיום 27.06.2013ם , מיו31.03.2016ום , מי29.03.2016 מיום  
 , 010.01.2018 ום, מי17.08.2017ום , מי07.08.2017, מיום  27.7.2017ם יומ 15.05.2017ם , מיו11.12.2016מיום   
,2013-01-189009 ,2013-01-171264 ה:כתא בהתאמסמ)מס' א 07.06.2018ומיום  24.5.2018, מיום 28.03.2018ם מיו  
   2013-01-207519 ,2014-01-025162, 2014-01-018111 ,2014-01-071667, 2014-01-094428 ,2014-01-157758, 
   2014-01-217245 ,2015-01-005035 ,2015-01-052324, 2015-01-054190 ,2015-01-083445 ,2015-01-083589, 
   2015-01-114612 ,2015-01-160650 ,2015-01-163155, 2016-01-018291 ,2016-01-020595 ,2016-01-066916, 
   2016-01-092236 ,2016-01-117091 ,2016-01-119173 ,2016-01-138307 ,2016-01-139405  ,2017-01-049134 
   ,2017-01-077601, 2017-01-080784 ,2017-01-071500 ,2018-01-003636, 2018-01-031216 ,2018-01-042492,
   2018-01-048984.) 
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החברה  ת הבדיקה )שני רבעונים רצופים( ולפיכך קופתל( 13 -)אך נמוך מ 10עולה על   NOI –נכון למועד הדוח יחס תניית החוב ל *

תחזור החברה על פי בו ממועד פרסום הדוחות ועד למועד  שתחללתקופה  ,שנהל 0.25%פיצוי בריבית בשיעור של לשלם נדרשת 
 .10 -נמוך מ NOI -דוחותיה הכספיים ליחס חוב פיננסי נטו לבין ה

 2019במרץ,  31ליום  של מניות אפריקה נכסיםגן הוה יםשווי הופחתהחוב הפיננסי נטו של החברה כאמור לעיל, חישוב במסגרת **
 101.7לפי שער  נכסיםמניות של אפריקה  2,431,812) ש"חאלפי  247,315בסך  אשראי(עבדו לטובת מסגרת ר לא שואשמניות )

 למניה(. ש"ח

 סדרה ה'ת חוב אגרו 11.2

 סדרה ה' א להמרהרות חוב לאג

 24.06.2014 רהמועד הנפקת הסד

 8"מויות בענאמנרזניק פז נבו  הנאמן

 "חש 271,545,000 פקתהסדרה במועד הנל ההנקוב ש סך כל שוויה

 ש"ח 226,078,029 31.03.2019ליום ב ה הנקווישו

 ש"ח 226,078,029 31.03.2019 מדה ליוםדש, לפי תנאי ההצשווי נקוב ח

 2,062,575 31.03.2019ברה ליום ציבית שנסכום הר

 ש"ח 229,548,047 ניםאחרוי ההוגן כפי שנכלל בדוחות כספיים השוו

 חש" 242,920,842 31.03.2019 ליום ווי הבורסאיהש

 הלשנ 3.7% ועההקבור הריבית שיע

בדצמבר  31ביום  מהקרן ויפרעו 4%ו בשיעור של ונים יהיעת התשלומים הראששב מועד תשלום הקרן
התשלומים האחרונים יהיו בשיעור  ושלושת 2020עד  2014מהשנים  תל כל אחש
  .2023עד  2021 מהשנים ל אחתבדצמבר של כ 31ויפרעו ביום  מהקרן 24%ל ש

 2023 - 2014אחת השנים בדצמבר של כל  31ביום י וביונ 30ם ביו ום הריביתעד תשלמו

 צמודלא  י ההצמדהסיס ההצמדה ותנאב

 נת להמרהתאינה ניסדרת האג"ח 

 צוע פדיון מוקדםש זכות לבילחברה י

 דירוג

  8.20108.05.9 רוןג אחדוח דירו

 S&P MAALOT חברה המדרגתשם ה

 ilA-positive קהד ההנפדירוג למוע

  ilA דוחג למועד הירוד

 להלן:ים המפורטים ב מובטחת בשעבודגרות החוהחברה לפירעון א התחייבות .1
מ ריית גת בע"של ביג מגה אור קויותיה ל זכבלתי מסוימים מכ  50%ות בע"מ" על נבו נאמנוילטובת "פז רזניק  הה ראשונמשכנתא מדרג .2

 כספיים השנתיים(.ת הג' לדוחו 21 )ראה באור  46קה חל 1908 כגוש הידועיםבמקרקעין 
דועים מקרקעין היאור אשקלון בע"מ ב של מגה על מלוא  זכויותיהנויות בע"מ" ז רזניק נבו נאמלטובת "פתא מדרגה ראשונה משכנ .3

חות לדוג'  21אור ב )ראה)בחלק(  13 -ובחלק(  ) 15 -חלקות 1731 -וגוש)בחלק(  15 -חלקה 1731 -וגוש)בחלק(  14חלקה  1730 -כגוש
 השנתיים(. ים הכספי

מ עפולה בע" אורשל ביג מגה  מים מכל זכויותיהיבלתי מסו  50%ת בע"מ" על נויונאמק נבו רזני"פז גה ראשונה לטובת מדרנתא משכ .4
 חלקה 16700ש וגו 2קה חל 16700גוש , 47חלקה  16661, גוש 46חלקה  16661גוש , 1חלקה  16661ש כגוש כגובמקרקעין הידועים 

 .10ים(שנתילדוחות הכספיים ה ג' 21ה באור )רא 58
ור מודיעין בע"מ ה של מגה אזכויותי לימים מכבלתי מסי  50%בע"מ" על יות ה לטובת "פז רזניק נבו נאמנוגה ראשונמשכנתא מדר .5

 ם(.השנתיי יםדוחות הכספיג' ל 21ר ראה באו)  8קה חל 5890במקרקעין הידועים כגוש 
 קעיןיה של ביג מגה אור בע"מ במקרל זכויותבלתי מסוימים מכ 50%" על נאמנויות בע"מק נבו ז רזנישונה לטובת "פרארגה שכנתא מדמ .6

 ג' לדוחות הכספיים השנתיים(. 21אה באור )ר 90, 18, 17קה חל 15759הידועים כגוש 
"מ במקרקעין עין בעה מודיאור לוגיסטיק גהשל מכויותיה לוא זמ" על מע"נאמנויות ב רזניק נבובת "פז ונה לטוראש משכנתא מדרגה .7

 .9חלקה  5896גוש ידועים כה
 ם על ידי נאמן אגרות החוב.ות המנוהלים בחשבונית והכספבסכום, על מלוא הזכויו גבלהבוע ושוטף ראשון בדרגה ללא השעבוד ק .8

 
 
 
 
 

                                                 
 רו"ח יוסי רזניק.-האחראי @rpn.co.ilyossiדוא"ל: . 6393316-03, פקס:3116393-03ן:לפותל אביב. ט, 41וצים מרח' יד חר  8

 .7ה ה"ש אר  9
 .שלעיל 11בסעיף כפי המפורט  וחותבמסגרת החלפת בט הוסר זה שעבודחברה, ה'( של ה אגרות חוב )סדרההנאמנות ות שטר בהתאם להורא  10
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 :ןארועים כדלהלין היתר, וללים, בם הכסויימירועים משות איהתרחעם  דייתנאים להעמדתן לפרעון מי ותכולל סדרה ה'החוב גרות א

סטטוס עמידה  לתאריך הדוחותחס נכון הי אמת המידה
 תאריך הדוחל

בונאיים מקובלים, לא כולל זכויות לים חשלי כי לפהונה העצמי המתואם )הון עצמ
 יים אובעונ, הריםדפי הדוחות הכספיים המאוח-עלים(, ן והלוואות בעלשטר הומיעוט, 
עניין ן ש"ח )למיליו 175-פחת מיהעניין, לא  קרים, לפיאו המבו וריםם, הסקהשנתיי

ת לא יפח אך ש"ח מיליון 200-וההון העצמי של החברה יפחת מפירעון מיידי(, במידה 
שיעור ם , אולת מידה פיננסיתשל אמ מיליון ש"ח, לא יהווה הדבר הפרה 175 -מ

 נות.טר הנאמלש 9.1.2ף בסעיט רהריבית יעודכן כמפו

 1,053 –של כ צמי בסך ון עה
 "חליון שימ

 עומדים בתנאי

פי הדוחות -לסך המאזן של החברה, עלה ן הונה העצמי המתואם של החברהיחס בי
העניין לא  ם, לפיהרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרי דים,חהמאו יםהכספי

 .23%-פחת מי
 עומדים בתנאי 32.4%

ים אשר ניבהנכסים המ בטוחתי שלהשווי ה (1ה: )ד בדיקבכל מועבת כי תחיירה מהחב
 50% -יהיה גבוה מ 0.8כפול  ה' רהסדלטובת מחזיקי אגרות החוב שועבדים יהיו מ

ת החוב ל אגרו( הסך השווה ליתרה הבלתי מסולקת ש2להלן( ) דרתוגב )כהחומגובה ה
ו כהגדרת) סך הבטוחות עלה עלקה לא ייפת ריבית מחושבת למועד הבדוסבת ה' סדרה

נקאית )ההתחייבויות וערבות בל פקדון כספי י שווי הבטוחתבצירוף השלהלן( 
הלוואה לבטוחה" או יחס "הלן: ול( לעיל יכונו יחדיו לעיל 2) -( ו1טנים )ק שבסעיפים

 "יחס חוב לבטוחה"(. 
מועד לאותו ברה עד צגרות החוב בתוספת ריבית שנא קוב  שלהערך הנ -ב" בה החו"גו

המשמשים רות ערך הבנקאיות ונייות ות והערבויל הפיקדונבטוחתי ששווי הה בניכוי
 כנכסים משועבדים. 

, 0.8 -מוכפל בהוא שבים כניהשווי הבטוחתי של הנכסים המ -הבטוחות"  סך"
בתוספת השווי  0.65 -וכפל בכשהוא מ יתוחבפסים בתוספת השווי הבטוחתי של הנכ

 .0.55 -וא מוכפל בות כשהל הקרקעשהבטוחתי 

הנכסים  וחתי של  שווי הבטה
ים ים אשר משועבדניבהמ

מחזיקי אגרות החוב  לטובת
הינו בסך  0.8כפול ( )סדרה ה'
 גבוה נואלפי ש"ח והי 282,478

מגובה החוב שהינו בסך  50%מ 
 "ח.אלפי ש 114,070של  

 
  282,478הינם  סך הבטוחות" "

ה באלפי ש"ח הגבוה מ"גו
 228,141על סך  העומד החוב"

 ש"ח. אלפי
 

 איומדים בתנע

 

 סדרה ו' ובח אגרות 11.3

 'ודרה סלא להמרה  גרות חובא

 10.07.2016 נפקת הסדרהמועד ה

 11ות בע"מאמננירותי שמשמרת חברה ל הנאמן

 ש"ח 466,661,000 הסדרה במועד הנפקתה קוב שלסך כל שוויה הנ

 ש"ח 466,661,000 31.03.2019שוויה הנקוב ליום 

 ש"ח 472,748,271 31.03.2019ש, לפי תנאי ההצמדה ליום חדב נקושווי 

 2,389,645 31.03.2019נצברה ליום כום הריבית שס

 ש"ח 468,901,084 חרוניםאם כספייוחות השווי ההוגן כפי שנכלל בד

 חש" 492,654,018   31.03.2019רסאי ליום וי הבוהשו

 2.05% עהשיעור הריבית הקבו

ביוני של  30 רעו ביוםויפ מהקרן 8%של  הראשונים יהיו בשיעור תשלומיםת המשח קרןתשלום ה עדמו
 ור שלבשיע ושלושת התשלומים האחרונים יהיו 2023עד  2019מהשנים כל אחת 

 .2026עד  2024ל אחת מהשנים י של כביונ 30מהקרן ויפרעו ביום  20%

של כל אחת מהשנים  ביוני 30 וםבר וביבדצמ 31ם ביו ,יםשנתי תשלומים חצי ם הריביתמועד תשלו
, ותשלום 2016בדצמבר,  31אשון ישולם ביום תשלום הראשר ה)כ 2026עד  2016

 .(2026, יוניב 30הריבית האחרון ישולם ביום 

 .2016אי ם בגין חודש מורסלמדד המחירים לצרכן שפהצמדה  בסיס ההצמדה ותנאי ההצמדה

 רההמנת ליתנאינה סדרת האג"ח 

 פדיון מוקדם לביצוע ותזכרה יש לחב

 דירוג

  8.08.20150.12 רוןוח דירוג אחד

 S&P MAALOT גתשם החברה המדר

 ilA-positive דירוג למועד ההנפקה

  ilA וחדהלמועד רוג די

 טחת בשעבודים.מוברעון אגרות החוב אינה רה לפיהתחייבות החב

                                                 
 .6 שראה ה"  11
 .7ראה ה"ש   12
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 לתאריך היחס נכון אמת המידה
 הדוחות

יך ארלתס עמידה סטטו
 וחהד

ים וחות הכספיפי הד-המיעוט(, עלזכויות  לרבות )הון החברהצמי של החברה עהונה ה
-ים, לפי העניין, לא יפחת מאו המבוקר , הסקוריםוחדים, הרבעוניים או השנתייםהמא
י ויין פיצמיליון ש"ח )לענ 350די( ולא יפחת מ ן מיייון ש"ח )לעניין פירעומיל 300
 ית(.בריב

 – של כ סךב הון עצמי
 ן ש"חומלי 1,073

 ם בתנאיעומדי

ונאיים מקובלים, כולל שטר ללים חשבמי לפי כעצמי המתואם )הון עצן הונה הס ביהיח
י פ-המאזן של החברה, על רה לסךלא כולל זכויות מיעוט( של החב אות בעלים,ן והלווהו
, לפי קריםו המבוקורים אים, הסיאו השנתדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים ה
 יבית(.פיצוי בר)לעניין  25%יפחת מ די( ולא מיי עניין פירעון)ל 20%-חת מפין לא יעניה

 עומדים בתנאי 32.4%

 ה ז'סדראגרות חוב  11.4

 סדרה ז'וב לא להמרה ת חאגרו

 21.08.2017 מועד הנפקת הסדרה

 13 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ןהנאמ

 ש"ח 501,769,000 הועד הנפקתמהסדרה בב של קוה הנוויכל ש ךס

 ש"ח 501,769,000 31.03.2019הנקוב ליום  שוויה

תנאי ההצמדה ליום  דש, לפישווי נקוב ח
31.03.2019 

 ש"ח 508,308,244

 ש"ח 885,013 31.03.2019ום הריבית שנצברה ליום סכ

 חש" 505,837,762 וניםן כפי שנכלל בדוחות כספיים אחרהשווי ההוג

 ש"ח 522,190,998   31.03.2019סאי ליום הבור וויהש

 2.05% הקבועית ההריב שיעור

באוגוסט  30ביום  והקרן ויפרעמ 10%ר של תשלומים הראשונים יהיו בשיעובעת האר תשלום הקרן מועד
ומים האחרונים יהיו בשיעור של ושלושת התשל 2024עד  2021של כל אחת מהשנים 

 .2027עד  2025מהשנים ת של כל אח וגוסטבא 30ום בירעו קרן ויפהמ 20%

השנים באוגוסט של כל אחת מ 30ביום ואר ובפבר 28ביום   תיים,ם חצי שנלומיתש תהריבימועד תשלום 
, ותשלום 2018בפברואר,  28אשר התשלום הראשון ישולם ביום כ) 2027עד  2017
 (.2027סט, באוגו 30ית האחרון ישולם ביום הריב

 .2017לי דש יורסם בגין חוירים לצרכן שפוחלמדד המה הצמד צמדהאי ההותנצמדה ההסיס ב

 רהאינה ניתנת להמאג"ח סדרת ה

 וקדםחברה יש זכות לביצוע פדיון מל

 גדירו

  8.08.2010514 ג אחרוןודוח דיר

 S&P MAALOT שם החברה המדרגת

 ilA-positive ועד ההנפקהדירוג למ

 +ilA ד הדוחעג למודירו

 דים.ובטחת בשעבוות החוב אינה מראג רעוןת החברה לפיבוחייהת

 
 וללים, בין היתר, ארועים כדלהלן:כמסויימים האירועים  דתן לפרעון מיידי עם התרחשותם להעמכוללות תנאי 'דרה זסהחוב  גרותא

ך היחס נכון לתארי אמת המידה
 הדוחות

סטטוס עמידה 
 דוחלתאריך ה

, חדיםהמאופיים הדוחות הכס פי-מיעוט(, עלהת זכויורה לא כולל בון הח)ההחברה מי של ונה העצה
ח )לעניין "מיליון ש 400-יפחת מו המבוקרים, לפי העניין, לא ורים או השנתיים, הסקיים אהרבעונ

או /וקרים ובים )מפיצוי בריבית( בשני דוחות כספימיליון ש"ח )לעניין  450פירעון מיידי( ולא יפחת מ 
 ופים.רצורים( סק

כ ך של הון עצמי בס
 ש"חמליון  1,053 –

 נאיעומדים בת

הון ,כולל לל שטר כללים חשבונאיים מקובלים, כוצמי לפי מתואם )הון עצמי הין הונה העב היחס
פי הדוחות הכספיים -רה, עלואות בעלים וכולל זכויות מיעוט( של החברה לסך המאזן של החבהלו

ן ניי)לע 20% -חת מעניין לא יפהלפי ם, ים או המבוקרירסקום, ההשנתייים או בעוניהר ים,המאוחד
ם( וריים ו/או סק)מבוקר י בריבית( בשני דוחות כספייםיין פיצו)לענ 25%ת מ א יפחמיידי( ול וןפירע

 רצופים.

 עומדים בתנאי 33%
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 סדרה ח'אגרות חוב  11.5

 סדרה ח'וב לא להמרה אגרות ח

 13.06.2018 הסדרהמועד הנפקת 

 15 "מבע ויותאמנז נבו ניק פרזנ הנאמן

 ש"ח 253,600,000 פקתהעד הנסדרה במושל ה קובשוויה הנסך כל 

 ש"ח 253,600,000   31.03.2019הנקוב ליום  שוויה

 ש"ח 254,864,222 31.03.2019 לפי תנאי ההצמדה ליום נקוב חדששווי 

 - 31.03.2019כום הריבית שנצברה ליום ס

 ח"ש 252,122,473 פיים אחרוניםסכ ותוחדב כפי שנכלל ההוגן השווי

 ש"ח 255,704,880   31.03.2019ליום  יהשווי הבורסא

 1.4% הבועשיעור הריבית הק

ד ע 2024בכל אחת מהשנים  מרץב 30לומים שנתיים, אשר ישולמו ביום ארבעה תש ןמועד תשלום הקר
תר והנן רוחהאן ובתשלום מהקר 20%שולמו . בשלושת התשלומים הראשונים י2027

 מהקרן.  40%ישולמו 

מהשנים  חתא כל בספטמבר של 30יום וב מרץב 31צי שנתיים, ביום  לומים חשת תשלום הריבית דמוע
, ותשלום 2018בספטמבר,  30תשלום הראשון ישולם ביום )כאשר ה 2027עד  2018

 .(.2027, מרץב 31רון ישולם ביום הריבית האח

 .2017 אפרילחודש  בגיןשפורסם  המחירים לצרכן דמדל דהמהצ אי ההצמדהדה ותנסיס ההצמב

 רההאג"ח אינה ניתנת להמסדרת 

 מוקדםן יופד רה יש זכות לביצועלחב

 דירוג

 8.2018.05016 ןדירוג אחרודוח 

 S&P MAALOT שם החברה המדרגת

 -ilAA קהדירוג למועד ההנפ

 -IlAA דירוג למועד הדוח

 :לןהים לם המפורטמובטחת בשעבודי ובהחת וגרלפירעון א החברה התחייבות
 אור בע"מ של ביג מגהימים מכל זכויותיה סומ לתיב 50%ות בע"מ" על נאמנוי לטובת "פז רזניק נבו ראשונה המשכנתא מדרג .1

 (.הכספיים השנתיים' לדוחות ג 21ור )ראה בא 19חלק מחלקה  13150במקרקעין הידועים כגוש  
גה אור בע"מ לשכירות, ביג מ הזכות שלסוימים ממלתי ב 50%על  בע"מ" ק פז נבו נאמנויותרזנית "לטוב אשונהדרגה רמשכנתא מ .2

ת עם בעלי המקרקעין : ר. נטע נכסים והשקעו 29.07.2007יום מ נתוגרות בלתי מעל פי חוזה שכי ם המקרקעיןהרשומה בלשכת רישו
הכספיים לדוחות  'ג 21ר וראה בא) 85ה חלק 10096ים כגוש ידוען הר, במקרקעיהם לרנע"מ ואברד ניר, נ.ר. מבני רוי בבע"מ, ראבי

 (.םהשנתיי
מכל זכויותיה של מגה אור החזקות בע"מ ם מיויבלתי מס 50%ויות בע"מ" על ק נבו נאמננה לטובת "פז רזנימשכנתא מדרגה ראשו .3

 (.יםחות הכספיים השנתילדו ג' 21אה באור ר) 126 -ו 125 , מגרשים23וחלקה  22קה חל 5891כגוש במקרקעין הידועים 
ש גוכ יםקעין הידועחזקות בע"מ במקרמגה אור ה מלוא  זכויותיה שלבו נאמנויות בע"מ" על זניק נבת "פז רשונה לטואגה רדרממשכנתא  .4

 (.ג' לדוחות הכספיים השנתיים 21ראה באור ) 19חלקה  5894
 ע"מ".מנויות באבו ננ זידי "רזניק פונות המנוהלים על בחשבים ויות והכספוא הזכם, על מלע ושוטף ללא הגבלה בסכועבוד קבוש .5
, שנחתם בין החברה 20.06.2016ם שכירות מיובלים מכוח הסכם לומים המתקכום, על תזרים התשוע ושוטף ללא הגבלה בסבוד קבעש .6

 21באור ראה סטיקה אשדוד )לוגיאה גה אור איקר עם מדיים בקשו/או הסכמי שכירות עתי 03.01.2039ם לבין ליבנה צפוני בע"מ, עד ליו
 (.נתייםספיים השכות הוחדג' ל

 

 

 

 

 

                                                 
 רזניק.י רו"ח יוס-איהאחר yossi@rpn.co.il. דוא"ל: 03-6393316:, פקס03-6393311ביב. טלפון:, תל א14 יםיד חרוצמרח'   15

 .7ראה ה"ש   16

 



 - 24 -  

 
 ימים הכוללים, בין היתר, ארועים כדלהלן:ם מסויעישות אירוהתרחמדתן לפרעון מיידי עם ים להעכוללות תנא סדרה ח'אגרות החוב 

תאריך סטטוס עמידה ל לתאריך הדוחות ס נכוןהיח אמת המידה
 וחהד

ל חה עלה עיחס חוב לבטו ,-AA רה ח'דסהחוב ירוג אגרות וד Aה רשר דירוג החבכא
ה גבו ( רצופים וכל עוד היחססקוריםוקרים ו/או בשני דוחות כספיים )מב 70%

 האמור.ר מהשיעו
ב לבטוחה עלה על יחס חו -AA סדרה ח'+ ודירוג אגרות החוב Aכאשר דירוג החברה 

וה גב וד היחסם וכל ע( רצופיריםקרים ו/או סקום )מבוות כספייבשני דוח 80%
 ר האמור.יעומהש

 תנאיעומדים ב 59%

וחות י הדפ-זכויות המיעוט(, על א כוללהון החברה להונה העצמי של החברה )
ן, לא העניי וחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפיים המאפיהכס

ן יינש"ח )לעמיליון  450מ  פחתמיידי( ולא י פירעון)לעניין מיליון ש"ח  400-יפחת מ
 צופים.בוקרים ו/או סקורים( ריים )מוחות כספריבית( בשני די בפיצו

 סך שלעצמי בהון 
  1,053 –כ  

 מש"ח
 מדים בתנאיוע

כולל שטר מקובלים, ן הונה העצמי המתואם )הון עצמי לפי כללים חשבונאיים היחס בי
ות יולל זכות בעלים וכהלוואו וללויות החברה, כהתחייבבפני כל הון נדחה בפירוק 

המאוחדים,  ייםפי הדוחות הכספ-על של החברה,ך המאזן ל החברה לס( שעוטמי
)לעניין  20% -העניין לא יפחת מים, לפי רם או המבוקייים או השנתיים, הסקורהרבעונ

)מבוקרים  כספייםי דוחות )לעניין פיצוי בריבית( בשנ 23%חת מ פירעון מיידי( ולא יפ
 רצופים.קורים( ו סו/א

 נאיים בתדעומ 32.4%

 הלהשקעל"ן נכסי נד נתונים בדבר .12

גילוי בנוגע לפעילות חיית ' להנבועות בפרק ומאוד בהתאם להנחיות הקמהותיים  ילוי בדבר נכסיםג
 .הלטובת מחזיקי אגרות חוב של החבר כן נכסי נדל"ן המשועבדיםשקעה.  ונדל"ן לה

 קמה(בה השקעהנדל"ן ל /הן להשקע)נדל" ןיעימוד 5ם, מגרש לעסקי כז מגהמר 12.1

 י השוואהמספר 2019ה שוטפת שנ (100% –בנכס  גידק התאחל  100%פי )נתונים ל

 31.12.2018 1רבעון 

 295,570 295,920 *ח(הנכס )אלפי ש" שווי

NOI )8,356 3,115 בתקופה )אלפי ש"ח 

 49,614 - י ש"ח(ה )אלפפו( שערוך בתקווחי )הפסדיר

 67 100 *)%(*ממוצע בתקופה ה תפוס עורשי

 4.9 7.3 **)%( שיעור תשואה

 34 35 מ"ר )בש"ח(דמי שכירות ממוצעים ל

 וןמפלס עלי –ש"ח  46.5 - )בש"ח( הופתקתמו בבחוזים שנחממוצעים למ"ר דמי שכירות 

  
קעה להש"ן רה במסגרת נדלהיתה ו"ן להשקעבמסגרת נדל והוצג אלפי ש"ח 170,580 ווי נכס בסךש *

 .בפיתוח
 קעה.נדל"ן להשהמסווג כו 4 קבל טופסס לשטח בגינו התיחאה מתיסה ממוצע ושיעור תשוותפ** שיעור 

מניב שכר  הנכס, 2018סרה יתרת הקומה התחתונה, והחל מחודש יולי נמ 2018נת לש השנירבעון במהלך ה
 .Q1/20ו  Q3/19 ליונה י קומה עעד אכלוס צפוחלק זה.  מודירה בגין 
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 )נכס נדל"ן להשקעה(ור עפולה א מגה GBI ,רכז מסחרימ 12.2

 מספרי השוואה 2019שנה שוטפת  (50% –ס חלק התאגיד בנכ, 100%)נתונים לפי 

 31.12.2018 1רבעון 

 74,100 73,800 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI 5,296 1231 ש"ח(י תקופה )אלפב 

 (4) (412) ש"ח(בתקופה )אלפי  וךשער די(חי )הפסרוו

 100 100 )%( בתקופהה ממוצע שיעור תפוס

 7.2 6.7 שואה )%(שיעור ת

 113 111 )בש"ח(דמי שכירות ממוצעים למ"ר 

 שקעה(הנדל"ן למגה אור קרית גת )נכס  BIGמרכז מסחרי,   12.3

 ואההשומספרי  2019ת ה שוטפשנ (50% –תאגיד בנכס חלק ה, 100%)נתונים לפי 

 31.12.2018 1בעון ר

 170,380 171,075 )אלפי ש"ח(שווי הנכס 

NOI 10,883 2,793 ח(ש"י בתקופה )אלפ 

 5,174 (207) ש"ח(ופה )אלפי בתק וךשער רווחי )הפסדי(

 100 94 שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 6.8 7 *שיעור תשואה )%(

 94 96 ח()בש"ר צעים למ"י שכירות ממודמ

 הופתקשנחתמו ב וצעים למ"ר בחוזיםממירות שכ דמי
 )בש"ח(

105 117 

 

אלפי ש"ח המיוחס למבנה חדש שנכלל  10,390ו  חש"אלפי  10,963 על נוטרל משווי המבנה סך של בחישוב שיעור התשואה בפו *

 החל להניב הכנסות.וטרם  מניב במסגרת נדל"ן

 ה(ס נדל"ן להשקעיה )נכאור טבר המג BIG י,חרמרכז מס 12.4

 מספרי השוואה 2019וטפת שנה ש (50% –אגיד בנכס חלק הת, 100%י לפ )נתונים

 31.12.2018 1רבעון 

 158,510 158,020 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI 10,622 2,605 י ש"ח(בתקופה )אלפ 

 (5,690) (530) ש"ח(ה )אלפי בתקופ וךשער רווחי )הפסדי(

 95 97 פה )%(ע בתקוצוסה ממושיעור תפ

 6.7 6.6 אה )%(עור תשושי

 91 87 )בש"ח( מי שכירות ממוצעים למ"רד

 ס נדל"ן להשקעה(אשקלון )נכמרכז מסחרי, מגה אור  12.5

 מספרי השוואה 2019שנה שוטפת  (100% –יד בנכס חלק התאג, 100%)נתונים לפי 

 31.12.2018 1רבעון 

 34,500 34,400 ש"ח( י הנכס )אלפישוו

NOI 2,507 634 "ח(י שתקופה )אלפב 

 200 (100) "ח(שבתקופה )אלפי  וךשער (רווחי )הפסדי

 100 100 קופה )%(שיעור תפוסה ממוצע בת

 7.3 7.4 שיעור תשואה )%(

 40 40 ת ממוצעים למ"ר )בש"ח(רודמי שכי

 
 מ"ר 1,557של  חה בשט"ר וגלרימל ש"ח 50פי מ"ר ל 3,818ירה בגין חנות בשטח של דשל שכר  *   ממוצע

 ח למ"ר.ש" 15י לפ
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 ס נדל"ן להשקעה()נכ 2ין מגה אור מודיע BIGחרי, מרכז מס 12.6

 וואהשמספרי ה 2019שנה שוטפת  (50% –חלק התאגיד בנכס , 100% )נתונים לפי

 31.12.2018 1רבעון 

 50,800 51,100 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI 3,869 817 ש"ח(י בתקופה )אלפ 

 300 300 ש"ח()אלפי  ופהבתק וךשער די()הפס ירווח

 98 85 )%(ור תפוסה ממוצע בתקופה שיע

 7.6 6.4 תשואה )%(שיעור 

 73 71 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )בש"ח(

 להשקעה( "ןס נדל)נכג, מודיעין ו"ג נובולומרל 12.7

 השוואהמספרי  2019 שנה שוטפת (100% –חלק התאגיד בנכס , 100%י )נתונים לפ

 31.12.2018 1 רבעון

 92,000 91,700 ס )אלפי ש"ח(ווי הנכש

NOI  6,380 1,648 ח(י ש")אלפבתקופה 

 3,400 (300) ש"ח(פה )אלפי בתקו וךשער י(רווחי )הפסד

 100 100 ממוצע בתקופה )%(עור תפוסה שי

 6.9 7.2 שיעור תשואה )%(

 42 43 שכירות ממוצעים למ"ר )בש"ח(דמי 

 השקעה(לן דל"עין )נכס נ, מודי"ג ניסקומרלו 12.8

 מספרי השוואה 2019וטפת שנה ש (100% –חלק התאגיד בנכס  ,100%ם לפי )נתוני

 31.12.2018 1עון רב

 98,770 98,500 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI 6,861 1,728 י ש"ח(בתקופה )אלפ 

 1,270 (270) ש"ח(בתקופה )אלפי  וךשער רווחי )הפסדי(

 100 100 תקופה )%(מוצע בתפוסה מ ורשיע

 7 7 ר תשואה )%(שיעו

 43 43 ר )בש"ח(ת ממוצעים למ"דמי שכירו

 )נכס נדל"ן להשקעה(1מודיעין  REIT 1 מרכז מסחרי, מגה אור 12.9

 מספרי השוואה 2019שוטפת שנה  (50% –חלק התאגיד בנכס , 100%ם לפי )נתוני

 31.12.2018 1רבעון 

 134,900 134,900 ח(נכס )אלפי ש"שווי ה

NOI 9,088 2,384 ש"ח(י )אלפ ופהבתק 

 6,906 (68) ש"ח(לפי קופה )אתב וךשער )הפסדי(רווחי 

 98 97 תפוסה ממוצע בתקופה )%(שיעור 

 6.7 7.1 )%(שיעור תשואה 

 75 79 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )בש"ח(

 (נדל"ן להשקעהעליון )נכס  מגה אור גליל BIGחרי, מרכז מס 12.10

 מספרי השוואה 2019ת שנה שוטפ (50% –בנכס  גידחלק התא, 100%ם לפי )נתוני

 31.12.2018 1ן ורבע

 158,400 158,630 ח(שווי הנכס )אלפי ש"

NOI 11,566 2,941 י ש"ח(בתקופה )אלפ 

 8,625 166 ש"ח(בתקופה )אלפי  וךשער רווחי )הפסדי(

 100 100 שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 7.3 7.4 ה )%(עור תשואשי

 81 82 צעים למ"ר )בש"ח(רות ממושכידמי 
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 (להשקעהנדל"ן  ה )נכספרדס חנ רגה אומ BIGמרכז מסחרי,  12.11

 מספרי השוואה 2019 שנה שוטפת (50% –חלק התאגיד בנכס , 100% )נתונים לפי

 31.12.2018 1רבעון 

 91,710 91,325 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI 7,497 1,878 ש"ח( יבתקופה )אלפ 

 (2,316) 616 ח(ש")אלפי  בתקופה ךושער י(פסדרווחי )ה

 100 100 וצע בתקופה )%(תפוסה ממשיעור 

 8.2 8.2 (ור תשואה )%שיע

 88 87 מ"ר )בש"ח(ממוצעים ל דמי שכירות

 
 אור איקאה לוגיסטיקה אשדוד מגה 12.12

 ההשווא מספרי 2019שנה שוטפת  (100% –חלק התאגיד בנכס , 100%)נתונים לפי 

 31.12.2018 1רבעון 

 90,000 89,700 ש"ח(שווי הנכס )אלפי 

NOI 8,293 2,089 י ש"ח()אלפ הבתקופ 

 (1,000) (300) ש"ח(לפי בתקופה )א וךשער וחי )הפסדי(רו

 100 100 תקופה )%(יעור תפוסה ממוצע בש

 9.2 9.3 )%(שיעור תשואה 

 40 40 למ"ר )בש"ח(דמי שכירות ממוצעים 

 
 

 .החברה ישגילה הרבה תםותרומ המאמצים על ומנהליה החברה לעובדי ותודתנו והערכתנ להביע קשיםמב אנו
 

 
24.05.2019   

 "מהחזקות בע וראמגה   תאריך
 

 םהחותמיתפקיד  שמות החותמים

 וריוןיו"ר דירקט מיאסחחי נצ
  

 נכ"למ איתמר רגב
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 בורחר דוח מאוחד מים בדבנים כספינתו -נספח א
 

 מורחביםים אוחדת כספיים מדוחו 

יישומו של ט עלמ  IFRSבוצה המוצגים על פי כללי ה ות הקה הינם דוחהקבוצמורחבים של  מאוחדים דוחות כספיים  
עות דהיינו, השק .2013 בינואר, 1 -המתחילות בת דיווח שנתיות ותקופגבי מפרע ל"הסדרים משותפים" שיושם ל

וזי קיום הסדר ח חסי )בשלטופלו בשיטת האיחוד הי תקןום השקודם ליישקוויטי ס אמוצגות על בסיזקות הבמוח
 קות.ברות המוחזהח חסי שלמנוטרלות ומושבות ע"י איחוד יפת(, שליטה משותל

 
 מאזן מאוחד מורחב   1.1

  במרץ 31ליום   
 ליום

 בדצמבר 31

  2019  2018   2018  
 מבוקר  בלתי מבוקר  

 ש"חאלפי   

       םטפינכסים שו
       

 135,038  0241,01  75,334  ושווי מזומנים מזומנים
הנמדדים בשווי הוגן  המוחזקים למסחרנכסים פיננסיים 

 33,530  20,677  416,28  או הפסד וחדרך רו
 40,037  10,071  34,456  ומן בנאמנותומז מזומן משועבד

 ,4468  7398,  6,889  שוכרים
 965,58  25,092  8866,3  החובייבים ויתרות ח

 36,698  -   -   רהנכסים המוחזקים למכי
       
  834211,  589305,  314,987 
       

       פיםנכסים לא שוט
       

 -   -   411,395   ווי המאזניהשקעה בחברה המטופלת לפי שיטת הש
 569,715  125,410  77,9741  ארוך חייבים ויתרות חובה לזמן

 ,2092  2,206  210,2  ונות לזמן ארוךפקד
 3,465  2,184  3,566  שצאות מראהו
 37,19  5,2013  2,268  ואות לחברות מאוחדות באיחוד יחסיוהל

 -   22,638   0   מקדמה בגין רכישת מקרקעין
 1,815,409  ,2631,700  ,527,8151  נדל"ן להשקעה 

 723,292  528,465  2790,22  בהקמה השקעהנדל"ן ל
 2,7211  14,023  12,411  בוערכוש ק

 64,90  4,906  4,906  וניטיןמ

       
  479,2203,  300,4132,  115,7272, 

       
  3,431,962  889,7182,  138,042,3 
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  במרץ 31ליום   

 ליום
 בדצמבר 31

  2019  2018   2018  
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 "חאלפי ש  

       טפותהתחייבויות שו
       

 706,113  66,109  6193,56  ידים בנקאיים ואחריםראי מתאגאש
 196,99  62,150  ,75099   חוב חלויות שוטפות של אגרות

 27,072  33,722  34,129  נותני שירותיםהתחייבויות לספקים ול
 416,22  ,79226  70034,  זכותזכאים ויתרות 

 -   7015,9   -   שהוכרזדיבדנד 
       
  144362,  743,204  138,262 

       א שוטפותהתחייבויות ל
       

 791,65  82,394  29069,  יםנקאיהלוואות מתאגידים ב
 ,093,5111  1,347,845  ,690,6731  אגרות חוב

 ,3572  2,400  ,6312  פקדונות
 ,43650  9650,6  3,1550  ין חכירה בות בגהתחיי
 037,2  ,8002  7,297  בויות אחרותהתחיי

 458  522  517  ובדיםהתחייבויות בשל הטבות לע
 1,607  1,607   1,607   םנגזרים פיננסיים אחרי

 561,189  849,168  80194,0  מסים נדחים
       
  148,9991,  113,6571,  722,8281, 

       רההחבלבעלי מניות  מיוחס הון
       

 305  304  305  יותהון מנ
 279,296  296,279  296,279  ניותמיה על מפר

 68  68  68  קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 852  366  1,065  ות תשלום מבוסס מניותקרן על

 -   -   (4,957)  ן בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספייםקר
 -   -   123  ורין עסקאות גידקרן בג

 967,663  627,553  760,509  יתרת רווח 
       
  1,053,392  644,850  471,934 
       

 16,807  6,389  6,9451  הזכויות שאינן מקנות שליט
       

 278,951  033,857  ,3371,070  סה"כ הון 
       
  23,431,96  988,7182,  ,1383,042 
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 ורחביםחדים מאווהפסד מ חרוו חותדו   1.2

    
 ושהסתיימ החודשים 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
מה שהסתיי
 ביום

 בדצמבר 31

      2019  2018   2018  
 מבוקר  לתי מבוקרב      
 אלפי ש"ח      
           

 871,141  32,120  37,546      הכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה 
 257,9  2,023  1,653      נדל"ןלמימון  הלוואותתן הכנסות ממ

 10,948  2,801  ,9142      עלת וניהול נדל"ן להשקעהעלות הפ
           

 496,139  31,342  36,285      ולמירווח ג
           

החברה ברווחי חברה המטופלת לפי חלק 
 -   -    1,846      שיטת השווי המאזני

ונדל"ן להשקעה עה "ן להשקנדלעליית ערך 
 093,123  ,51456  5,946      טו, נוהפחתות אחרות בהקמה

 664,17  4,883  ,5194      אות הנהלה וכלליותהוצ
 7894,  (627)  93,890      אחרות, נטו)הוצאות( כנסות ה
           

 732,249  ,34682  133,448      רווח תפעולי
           

 318,2  284  3,456      מוןמי הכנסות
 (455,58)  (475,18)   (5,012)       הוצאות מימון

           
 108,194  564,15  ,892131      רווח לפני מסים על ההכנסה

 275,43  ,45117   7,784      מסים על ההכנסה 
           

 383,150  46,704  124,108      רווח נקי 

           
 833,150  46,704  08124,1      ח כוללרווה"כ ס

           
           מיוחס ל:

 442,147  46,102  123,542      מניות החברה בעלי
 391,3  602  566      אינן מקנות שליטהויות שזכ

           
      123,542  46,704  833,150 

 

 

24.05.2019   

 "מבע החזקותגה אור מ  ךריתא
 

 ות החותמיםשמ
 

 מיםהחות תפקיד

 טוריוןו"ר דירקי צחי נחמיאס
 מנכ"ל רגב איתמר

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 מגה אור החזקות בע"מ
 

 2019במרס,  31דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 
 
 עמוד 
  

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  
  

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  
  

 5 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 
  
  

 6-8 דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  
  

 9-11 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
  

 12-26 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
 
 
 

 
 
 
 

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

  6492102אביב -תל
 

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

ey.com 

 
  

 
 
 
 
 

 בע"מ דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של מגה אור החזקות
 
 

 מבוא
 

, הכולל את הדוח הקבוצה( -)להלן וחברות בנותסקרנו את המידע הכספי המצורף של מגה אור החזקות בע"מ 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל,  2019במרס  31על המצב הכספי ליום התמציתי המאוחד 

השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה 
"דיווח  - IAS 34אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך ים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי כספי לתקופות ביני
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס . 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 על סקירתנו.
 

 אשר, המאזני השווי בסיס על וצגותהמ חברות של ביניים לתקופות התמציתי הכספי המידע את סקרנו לא
 החברות ברווחי הקבוצה של חלקה ואשר, 2019במרץ  31 ליום ח"ש אלפי 609,776-כ של לסך הסתכמה בהן ההשקעה

. המידע הכספי תאריך באותו השהסתיימ חודשים שלושה של הלתקופ ח"ש אלפי 4,626-כ של לסך הסתכם ל"הנ
חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו התמציתי לתקופות הביניים של אותן 

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

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

מורכבת מבירורים, ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
סקירה . הלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נו

הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 
אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

 ל ביקורת.בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת ש
 

 מסקנה
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל

 רואי חשבון  2019 ,במאי 24
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 

 
 

 
 

  במרס 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
   2019    2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
        

        נכסים שוטפים
        

 131,989  235,033  69,300   מזומנים ושווי מזומנים
המוחזקים למסחר הנמדדים בשווי נכסים פיננסיים 

 הוגן דרך רווח או הפסד
 

 28,416  20,677  33,530 
 40,037  10,071  34,456   ומזומן בנאמנות מזומן משועבד

 5,933  5,420  4,242   שוכרים
 62,873  33,781  100,61   חייבים ויתרות חובה

        
   514197,  304,982  274,362 
        

 16,748  -   -    למכירה המוחזקים נכסים
        
   514197,  304,982  291,110 
        

        נכסים לא שוטפים
        

השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 המאזני

 
 1,048,974  642,314  657,328 

 156,589  124,077  180,234   חובה לזמן ארוךחייבים ויתרות 
 2,209  2,206  2,210   פקדונות לזמן ארוך בתאגידים בנקאיים

 517  1,634  521   הוצאות מראש
 1,078,175  978,970  1,078,378   נדל"ן להשקעה 
 674,264  493,045  736,176   בפיתוח נדל"ן להשקעה

  5,730  6,631  5,554   רכוש קבוע
 4,906  4,906  4,906   מוניטין

        
   3,056,953  2,253,783  2,579,718 
        
   467,2543,  2,558,765  2,870,828 

    ¤     
 
 
 
 
 

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

  
 

  במרס 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019   2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       התחייבויות שוטפות
       

 74,950  40,590  154,989   מתאגידים בנקאייםחלויות שוטפות של הלוואות אשראי ו
 99,196  62,150  99,750  חלויות שוטפות של אגרות חוב 

 24,552  23,592  29,431  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 20,579  25,097  ,72927  זכאים ויתרות זכות

 -  15,970  -   דיבידנד שהוכרז
       
  899311,  167,399  219,277 

       התחייבויות לא שוטפות
       

 34,553  49,026  38,698  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 1,511,093  1,347,845  61,673,90  אגרות חוב

 1,504  1,462  1,550  פקדונות
 1,607  1,607  1,607  נגזרים 

 38,484  38,612  38,325  התחייבות בגין חכירה 
 458  522  517  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 110,070  95,259  ,125115  מסים נדחים
       
  8721,869,  1,534,333  1,697,769 

       הון מיוחס לבעלי מניות החברה
       

 305  304  305  הון מניות
 296,282  296,282  296,282  פרמיה על מניות

 68  68  68  בגין עסקה עם בעל שליטהקרן 
 (3)  (3)  (3)  בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטהקרן בגין עסקה עם 

 852  366  1,065  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 -   -   (4,957)  קרן בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 -   -   123  בגין עסקאות גידורקרן 
 636,967  553,627  ,095760  יתרת רווח 

       
  2391,053,  850,644  934,471 
       

 19,311  6,389  19,448  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 953,782  857,033  ,0841,072  סה"כ הון 
       
  467,2543,  2,558,765  2,870,828 

       
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
 
 

       2019 במאי, 24
 צחי נחמיאס  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 איתמר רגב 

 מנכ"ל
 חיים אונפלוס 

 אחראי לענייני הכספים
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 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי למניה(  
       

 89,026  20,448  23,622  הכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה 
הנמדדות בשווי הוגן דרך  הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן

 -  רווח והפסד
 

792  - 
הנמדדות לפי שיטת הריבית  הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן

 1,653  האפקטיבית
 

1,231  9,257 
 7,914  1,996  2,098  עלות הפעלת וניהול נדל"ן להשקעה

       
 90,369  20,475  23,177  רווח גולמי

        
חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 8,309  ונט, המאזני
 

16,955  57,547 
 נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ה בשווי הוגן שלעליי

 7,291  , נטווהפחתות אחרות
 

41,367  88,586 
 17,115  4,709  4,385  הוצאות הנהלה וכלליות

 3,689  (627)  262,94  אחרות, נטו (הוצאותהכנסות )
       

 223,076  73,461  128,654  רווח תפעולי
       

 2,821  282  3,370  הכנסות מימון
 47,990  16,414  2,003  הוצאות מימון

       
 177,907  57,329  130,021  רווח לפני מסים על ההכנסה

 27,074  10,625  5,913  מסים על ההכנסה 
       

 150,833  46,704  124,108  רווח נקי 

       
       הפסד כולל אחר )לאחר השפעת המס(: 

 -   -   (4,957)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות
 -   -   123  חלק החברה בקרן הון בגין עסקאות גידור של חברה כלולה

       
 -   -   (4,834)  כולל אחרסה"כ הפסד 

       
 150,833  46,704  119,274  סה"כ רווח כולל

       
       :רווח נקי מיוחס ל

 147,442  46,102  123,542  בעלי מניות החברה
 3,391  602  566  זכויות שאינן מקנות שליטה

  124,108  46,704  150,833 

       מיוחס ל:סה"כ רווח כולל 
 147,442  46,102  118,708  בעלי מניות החברה

 3,391  602  566  זכויות שאינן מקנות שליטה
  119,274  46,704  150,833 

       רווח נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברה )בש"ח(
 4.90  1.59  4.06  רווח נקי בסיסי

       
 4.89  1.59  4.05  רווח נקי מדולל

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

     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות

 פרמיה
 על

  מניות

קרן בגין 
עסקה עם 
  בעל שליטה

עסקה קרן בגין 
עם בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  שליטה

בגין קרן 
התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  כספיים

בגין קרן 
עסקאות 

  גידור

 בגיןקרן 
 עסקאות
 תשלום

  מניות מבוסס
 יתרת
  סה"כ  רווח

זכויות שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

                       
 2019בינואר,  1יתרה ליום 
 953,782  19,311  934,471  636,967  852  -  -  (3)  68  296,282  305  )מבוקר(

 124,108  566  123,542  123,542  -  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח נקי
רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר 

                       :השפעת המס(
רווח מעסקאות גידור תזרים 

 (4,957)  -  (4,957)  -   -  123  -  -  -  -  -  מזומנים
הנובעות מתרגום התאמות 

דוחות כספיים של פעילויות 
 123  -  123  -  -  -  (4,957)  -  -  -  -  חוץ
 119,274  566  118,708  123,542  -  123  (4,957)  -  -  -  -   רווח )הפסד( כולל סה"כ

 213  -  213  -  213  -  -  -  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
בעלי זכויות שאינן ל תשלום

 (429)  (429)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  מקנות שליטה
                       

 1,072,840  19,448  1,053,392  760,509  1,065  123  (4,957)  (3)  68  296,282  305  2019, במרס 31יתרה ליום 

 
 

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

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

 

 

 הון
  מניות

 פרמיה
 על

  מניות
 כתבי

  אופציה

קרן בגין 
עסקה עם 
  בעל שליטה

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  שליטה

 בגיןקרן 
 עסקאות
 תשלום

  מניות מבוסס
 יתרת
  סה"כ  רווח

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון

 מבוקרבלתי    
 אלפי ש"ח   
                     

 2018בינואר,  1יתרה ליום 
 )מבוקר(

 
286  213,611  -  68  (3)  233  517,340  731,535  5,876   737,411 

                     
מצטברת כתוצאה  השפעה

  9IFRSמאימוץ לראשונה של 
  2018בינואר  1ליום 

 

-  -  -  -  -  -   6,155   6,155  -    6,155 
                     

 2018בינואר  1ליום  יתרה
)לאחר אימוץ לראשונה של 

IFRS 9) 

 

286  213,611  -  68  (3)  233   523,495   737,690  5,876   743,566 
הנפקת מניות )לאחר ניכוי 

 הוצאות הנפקה(
 

18  82,671  -  -  -  -      82,689  -   82,689 
 (15,970)  -  (15,970)  (15,970)  -  -  -  -  -  -  החברה מניות לבעלי דיבידנד
לבעלי זכויות שאינן  תשלום

 מקנות שליטה
 
-  -  -  -  -  -  -  -  (89)  (89) 

 133  -  133  -  133  -  -  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
 46,704  602   46,102  46,102  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל

                     
 857,033  6,389  850,644  553,627  366  (3)  68  -  296,282  304  2018מרס, ב 31יתרה ליום 

 
 
 אלפי ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ     *(
 
 
 

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

     מיוחס לבעלי מניות החברה  

 

 

 הון
  מניות

 פרמיה
 על

  מניות

קרן בגין 
עסקה עם 
  בעל שליטה

קרן בגין עסקה 
עם בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  שליטה

 בגיןקרן 
 עסקאות

 מבוסס תשלום
  מניות

 יתרת
  סה"כ  רווח

זכויות שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                   

 737,411  5,876  731,535  517,340  233  (3)  68  213,611  286   2018בינואר,  1יתרה ליום 
                   

מצטברת כתוצאה מאימוץ  השפעה
 1ליום   9IFRSלראשונה של 

  2018בינואר 

 

-  -  -  -  -  6,155  6,155  -  6,155 
                   

)לאחר  2018בינואר  1ליום  יתרה
 (IFRS 9אימוץ לראשונה של 

 
286  213,611  68  (3)  233  523,495  737,690  5,876  743,566 

הנפקת מניות )לאחר ניכוי הוצאות 
 הנפקה(

 
18  82,671  -  -  -  -  82,689  -  82,689 

 1  -  1  -  -  -  -  -  1  מימוש כתבי אופציה
 (33,970)  -  (33,970)  (33,970)  -  -  -  -  -  החברה מניות לבעלי דיבידנד
לבעלי זכויות שאינן מקנות  דיבידנד

 שליטה
 
-  -  -  -  -  -  -  (2,000)  (2,000) 

בעלי זכויות שאינן מקנות מ תקבול
 שליטה

 
-  -  -  -  -  -  -  12,044  12,044 

 619  -  619  -  619  -  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
 150,833  3,391  147,442  147,442  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל

                   
 953,782  19,311  934,471  636,967  852  (3)  68  296,282  305  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 
 

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

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 150,833  46,704   124,108  רווח נקי 
       

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

 1,077    269   255  פחת 
 נדל"ן להשקעה בפיתוח, בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה עלייה

 והפחתות אחרות, נטו
 
 (2917,)  (41,367)  (88,586) 

 9,052  (3,956)  (3,199)   אגרות חוב )שחיקת( שערוך 
שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות אחרות 

 לזמן ארוך
 
(201)  (85)  374 

 (1,094)  48   (374)  חובות לגבייה לזמן ארוך (שערוךשחיקת )
ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או ירידת )עליית( ערך 

 הפסד
 
(3,623)   178  (1,599) 

 (131)  -    -  שערוך נכס פיננסי
 32  96   59  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 619  133   213  עלות תשלום מבוסס מניות
 9  -   18  ממימוש רכוש קבוע הפסד

 -  -   (161)  נדל"ן מניברווח ממימוש 
 חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי

 נטו, המאזני  
 
(309,8)  (16,955)  (57,547) 

רווח מרכישה במחיר הזדמנותי של חברה כלולה )אפריקה 
 נכסים(

 
(120,94)   -   - 

 37,098  19,428   4,479  הוצאות מימון, נטו
 27,074  10,625   5,913  מסים על ההכנסה

       
  (341,106)  (31,586)  (73,622) 

       והתחייבויות:שינויים בסעיפי נכסים 
       

 (587)  (74)  1,691   בשוכרים (עלייהירידה )
 (2,658)  85   8,513  בחייבים ויתרות חובה (עלייהירידה )
 (63)  (393)  (4)  בהוצאות מראש לזמן ארוך עלייה

 1,989  4,606   (970)  עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 (1,945)  (3,901)  779  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

       
  10,009    323  (3,264) 

       עבור:  תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
       

 (56,725)  (17,951)  (7,714)  ריבית ששולמה
 12,312  2,058   3,426  ריבית שהתקבלה

 1,575  -   -  שהתקבל דיבידנד
 (4,967)  (1,386)  (868)  מסים ששולמו

 1  2   1,185  מסים שהתקבלו
        
  (3,971)    (17,277)  (47,804) 
       

 26,143  (1,836)    ,80523   שוטפת )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 

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

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (442)  (398)  (219)  רכישת רכוש קבוע
 136  -   137  קבוע רכוש ממימוש תמורה

 (319,438)  (67,903)  (,62630)  השקעה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח
 -   -   16,909  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה 

 (251,858)  -   -   הפקדה לפקדון בנאמנות
 253,281  2   -   מפקדון בנאמנותמשיכה 

 (19,387)  12,000  5,581  נטוהפקדת )משיכת( מזומן משועבד, 
 -  -   (320,263)  רכישת השקעה בחברה כלולה )אפריקה נכסים(

ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או  ה(רכישמכירה )
 הפסד, נטו

 
8,737  (110)  (11,186) 

 (65,480)  (13,546)  (57,140)  מתן הלוואות 

 8,648  316   11,329  גביית הלוואות 
המטופלות לפי שיטת השווי  לחברות ותהלווא (מתןגביית )

 נטו, המאזני
 

26,213  (23,453)  550 
 (3,876)  (1,781)  1,099  קשורים, נטוצדדים 

       
 (409,052)  (94,873)  (,243338)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 82,689  689,82   -   ¤ (הנפקה הוצאות ניכוי)לאחר  מניות הון הנפקת
 1  -   -   אופציות מימוש

 (33,970)  -   -   לבעלי מניות החברה ששולם דיבידנד
 (2,000)  -   -   דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 440,494  189,915   914167,  חוב )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( אגרותהנפקת 
 12,044  (89)  (429)  שליטה מקנות ןשאינ לזכויות (תשלוםתקבול )

 -   7   46  קבלת פקדונות משוכרים
 10,700  -   6,000  מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות לזמן ארוך

 (29,158)  (2,009)  (1,462)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 (37)  -    (11)  פרעון חכירה מימונית

 (235,274)  (171,981)  -   אגרות חוב פרעון
 3,967  (32,232)  79,691  לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטואשראי 

       
 249,456  66,300       ,749251   מימון מזומנים נטו שנבעו מפעילות

       
 (133,453)  (30,409)  (62,689)  במזומנים ושווי מזומנים ירידה

       
 265,442  265,442  131,989  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       
 131,989  235,033  69,300  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
 

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

   
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

   2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
 
  

 

     
       פעילות מהותית שלא במזומן (א)

        

 
וברכוש  בפיתוחהשקעה בנדל"ן להשקעה, נדל"ן להשקעה 

 קבוע באשראי
 

23,678  13,902  17,479 

 
 

 שהוכרז וטרם שולם דיבדנד
 

-  15,970  - 
        
        
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 כללי -: 1באור 
 
ולתקופה של שלושה חודשים  2019במרס,  31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .א

דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  -)להלן שהסתיימה באותו תאריך 
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2018בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 (.המאוחדים הדוחות הכספיים השנתיים -אשר נלוו אליהם )להלן ולבאורים 

 

מיליון ש"ח. לאחר תאריך המאזן  114-לתאריך הדוח הכספי, לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ .ב
הנפקה של אגרות חוב )סדרה ו'( בדרך של הרחבת סדרה. תמורת ההנפקה ברוטו החברה השלימה 

  ו'(.4אור פרטים ראה בל) מיליון ש"ח 159-הסתכמה לסך של כ
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת .א

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

)דוחות  ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי הגילוי להוראות בהתאם וכן, ביניים לתקופות
 .1970-"להתש(, ומיידיים תקופתיים

 
 לזו עקבית מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות בעריכת יושמה אשר החשבונאית המדיניות
 , למעט האמור להלן:המאוחדים השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה

 
 חכירות .ב

 
 חכירות – 16יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר 1'ג2בבאור  כמפורט

למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של  התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקןלהלן ")
 מספרי השוואה(.

 
בגין חכירות הינה כמפורט בבאור  2018בדצמבר,  31שיושמה עד ליום  המדיניות החשבונאית

 יד' בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.2
 

 
 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019בינואר,  1שמיושמת החל מיום  המדיניות החשבונאית

 
החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס 

 מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.
 
 הקבוצה כחוכר .1

 
עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות 

 12שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 
 החברה להכיר, בהן בחרה חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך

במסגרת  בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.  
מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא 

כגון: שירותי ניהול, שירותי  ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה
 עסקה.הכלולים באותה  אחזקה ועוד,

 
עסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת החברה   

 ולא כעסקת חכירת משנה. IAS 19בעסקאות אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות 
 

במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו   
יא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר ה

לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין  הריבית התוספתי של החברה.
 חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

תשלומי נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת 
 חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

מופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או ו נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות
שבהם. כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה  לפי הקצרתקופת החכירה 

 .IAS 36ות ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להורא
 

 הקבוצה כמחכיר .2
 

והם נבחנים  כתפעולית מבוססים על מהות ההסכםהמבחנים לסיווג חכירה כמימונית או  
 :תקןפי הכללים שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על

 
 חכירה מימונית .א

 
כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות עסקת חכירה בה מועברים באופן ממשי 

 כחכירה מימונית. לחוכר, מסווגתעל הנכס 
 

 תפעוליתחכירה  .ב
 

הקשורים  לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבותעסקת חכירה בה 
כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה  לבעלות על הנכס, מסווגת

חכירה. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת ה
בגין הסכם החכירה, מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך 

 תקופת החכירה לפי אותו בסיס.
 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד .3
 

במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב 
 .תשלומי החכירה העתידיים

 
 העתידייםתשלומי החכירה בגובה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים 

מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין  כתוצאה משינוי במדד
ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק  שימוש יתרת נכס זכותחכירה( ל

כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום 
. השפעת השינוי במדד בגין תשלומים שוטפים נזקפת לתשלומי החכירה נכנס לתוקף(

 לרווח או הפסד.
 

 תשלומי חכירה משתנים .4
 

אינם תלויים במדד או ו ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים 
בעסקאות בהן כהכנסה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר וכהוצאה  מוכרים, בריבית

  .במועד היווצרותם החברה מהווה מחכיר,
 

 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה .5
 

ידי אופציה  תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על
 להאריך את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות

סביר שהאופציה לביטול  המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן
 לא תמומש.

במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול,  
חכירה בהתאם לתקופת החכירה האת יתרת ההתחייבות בגין  מודדת החברה מחדש

המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף 
 שימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.הליתרת נכס זכות 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
  

 תיקוני חכירה .6
 

כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל  
מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם כעסקת חכירה נפרדת, 

סך התיקון וזוקפת את , לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום לתנאי החכירה המתוקנים
 נכס זכות השימוש. ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרתהשינוי 

 
 

כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה החברה 
ברווח או בהפסד הנובע מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש 

מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות וההתחייבות בגין החכירה. לאחר מכן, 
 מועד, לפי שיעור ההיוון המעודכן בירה המתוקניםלתנאי החכבגין חכירה בהתאם 
ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות סך השינוי התיקון וזוקפת את 

 השימוש.
    

 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים .ג
 

 חכירות –  16IFRSלראשונה של  ישום .1
 

 חכירות – 16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2016 ינוארחודש ב 
"התקן הישן"(,  –)להלן  17התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי . "התקן"( –)להלן 

של הוועדה  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4את פרשנות מספר 
ק מחוזה, אשר בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלהמתמדת לפרשנויות. 

 מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן.
  
 :להלן עיקר השפעות התקן 

 
דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים  התקן -

רה ומנגד יכירו מסוימים, ראה להלן(. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכי
 באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן בנכס זכות שימוש,

אות ריבית ובהוצאות פחת חכירות. כמו כן, החוכרים יכירו בהוצ  IAS 17-שבוטל
 בנפרד.

, קרי, התקן הישןהטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת  -
 סיווג כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.

 
כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. 

 .יישום למפרע חלקיאת התקן לפי גישת  לאמץ
 

לפירוט בדבר המדיניות החשבונאית המיושמת החל ממועד האימוץ לראשונה של 
 לעיל. ב'2באור התקן, ראה 

 
 .של החברה הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לאליישום התקן לראשונה 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

2. IFRIC 23 – ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי 
 

ודאות הקשורה למסים -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוני  
הפרשנות(. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים  -על ההכנסה )להלן 

-מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי IAS 12או התחייבויות בהתאם להוראות 
ודאות הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת 

ות של ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחס-קיבוץ מקרים של אי
הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות -רשויות המס, מדידת השלכות אי

 הודאות.-הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של אי
 

 אלו.דוחות הכספיים מיושמת לראשונה בהפרשנות  
 

של  הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לאליישום הפרשנות לראשונה  
 .החברה

 
 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות IAS 28 -תיקון ל .3

 
השקעות בחברות  28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2017באוקטובר 

התיקון(. התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך  -)להלן כלולות ובעסקאות משותפות 
אשר מהוות חלק מההשקעה נטו  )כגון הלוואות לקבל או השקעה במניות בכורה(

באופן מלא  IFRS 9בחברה כלולה או עסקה משותפת, תהיינה כפופות ראשית להוראות 
)הן לעניין המדידה והן לעניין ירידות ערך( ולאחר מכן היתרות של אותן זכויות תהיינה 

לאור הוראות התיקון כאמור יישום "שיטת השכבות" כפי  .IAS 28כפופות להוראות 
של רשות ניירות ערך, איננה רלוונטית  11-2לה ביטוי בהחלטת אכיפה חשבונאית שקיב
 עוד.

 
התיקון מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלו. החברה מיישמת את הוראות התיקון 

 .IFRS9 כפי שיישמה את הוראות  וואהלמפרע ללא הצגה מחדש של מספרי הש
 

 השפעהאין  יישומולהגיעה החברה למסקנה כי , לאחר בחינת השלכות יישום התיקון
 של החברה. הכספיים הדוחות על מהותית
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 התחייבויות תלויות -: 3באור 
 

 לא קיים שינוי בהתחייבויות התלויות של החברה. 
 השנתיים המאוחדים.' לדוחות א 21 למידע נוסף בנוגע להתחייבויות תלויות ראה ביאור

 
 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה -: 4באור 

 
השלימה החברה הנפקה פרטית של אגרות חוב סדרה ז' של החברה  2019בינואר,  16ביום  .א

אלפי ש"ח ע.נ.. הנפקת אגרות החוב החדשות בוצעה בדרך של הרחבת  170,000בהיקף של 
)ריבית  2.64%ע.נ., הריבית האפקטיבית נקבעה על ש"ח  100ש"ח לכל  99סדרה לפי מחיר של 

(. סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות 2.05%נקובה 
 .אלפי ש"ח 168,300 -הסתכמה לכ

 

בשני הסכמים שלובים זה בזה עם צד ג' בלתי קשור החברה התקשרה  2019בפברואר,  17ביום  .ב
 ן:ל"(,  כמפורט לההשוכר)להלן: "

 
 הסכם הקמה ושכירות

 13,700-בין הצדדים נחתם הסכם לפיו החברה התחייבה להקים מבנה ששטחו הכולל הינו כ
, בשטח של 21ב' לפי תב"ע מד/63, מגרש 5895בגוש  3מ"ר, על המקרקעין הידועים כחלקה 

מ"ר, באזור התעסוקה במודיעין, אשר ישמש את השוכר כמרכז ניהול, תעשיה, אחסנה  8,709
יהיה מותר בהתאם לתב"ע )להלן: "הסכם הקמה ושכירות",  ומשרדים, ובלבד שהשימוש

 "המושכר", "המקרקעין", בהתאמה(. 
 

מ"ר ושטח  2,600-מ"ר, בתוספת שטח גלריות בגודל של כ 8,680-שטחו הבנוי של המושכר הינו כ
 מ"ר )להלן: "המבנה"(. 2,420 -חניון מקורה בגודל של כ

 
( שנים ושישה חודשים החל 12של שתים עשר ) הסכם ההקמה והשכירות קובע תקופת שכירות

 3-ממועד מסירת החזקה במושכר עם אופציה של השוכר להאריך את התקופה האמורה ב
חודשים  4-שנים, והשלישית בת שנתיים ו 5תקופות נוספות, האחת בת חמש שנים, השנייה בת 

 חודשים(. 11-שנים ו 24)ובסך הכל תקופה בת 
 

חודשים מחתימת הסכם ההקמה והשכירות ובכפוף  10כר יחול בתום מועד מסירת החזקה במוש
( למעטפת המבנה, למעט אם אישור האכלוס נמנע בשל נושאים 4לקבלת אישור אכלוס )טופס 

 .שבאחריות השוכר
 

(, השוכר ישלם "תקופת הגרייס"חודשים ממועד מסירת החזקה במושכר  )להלן:  7החל מתום 
צמודים למדד המחירים לצרכן, החל  ש"ח 5,160,000בסך של דמי שכירות שנתיים צפויים 

ממדד הבסיס ועד למדד הקובע, ובתוספת מע"מ כדין )המשקפים דמי שכירות חודשיים בסך 
(. בתחילת כל תקופת שכירות נוספת, דמי השכירות "דמי השכירות"( )להלן: ש"ח 430,000של 

 .5%יעלו בשיעור של 
 

וכר על פי הסכם ההקמה והשכירות, ימציא השוכר לחברה להבטחת מילוי התחייבויות הש
ערבות בנקאית אוטונומית בסך השווה לדמי השכירות הקבועים לתקופת השכירות הראשונה 

חודשי שכירות, בתוספת מע"מ כדין )להלן: "הערבות"(.  הערבות תיוותר בתוקף  6לתקופה של 
השכירות. לאחר תשלום דמי  ימים לאחר תום תקופת 45במשך כל תקופת השכירות ועד 

 השכירות בגין הרבעון הראשון של תקופת השכירות אחרי תקופת הגרייס, יפחת סכום הערבות
 3ויעמוד על סך השווה לדמי השכירות הקבועים לתקופת השכירות הראשונה לתקופה של 

חודשי שכירות. סכום הערבות יעודכן בכל תקופת שכירות נוספת בהתאם לדמי השכירות 
 .ניהול המושכר יבוצע על ידי השוכר ועל חשבונו. מעודכנים באותה העתה
 

 הסכם אופציה
החברה והשוכר התקשרו בהסכם לפיו, העניקה החברה לשוכר אופציה לרכישת מלוא זכויות 

, המחושב לפי ש"ח 103,200,000החברה במקרקעין ובמבנה, שניתנת למימוש בתמורה לסך של 
בהתאם לדמי השכירות )להלן בהתאמה:  "האופציה" ו/או "הסכם האופציה"   5%תשואה של 

 ציה"(. לפי העניין ו"תמורת האופ
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה -: 4באור 
 

, בתוספת מע"מ כדין, אשר ישולמו ש"ח 430,000תמורת האופציה ישלם השוכר לחברה סך של 
( למעטפת המבנה.  סכום זה יוותר בידי החברה גם 4לחברה במועד מתן אישור אכלוס )טופס 

 האופציה.במידה והשוכר לא יממש את 
 

חודשי שכירות )להלן: "תקופת  143השוכר יהא רשאי לממש את האופציה הנתונה לו בתום 
 האופציה"(, בכפוף לקיום התנאים שנקבעו בהסכם המכר אשר נוסחו הוסכם על הצדדים וצורף 
כנספח להסכם האופציה, אשר ייכנס לתוקף במידה והשוכר יממש את האופציה הנתונה לו 

ככל שהשוכר יממש את האופציה, השוכר ישלם לחברה את תמורת  המכר"(. )להלן: "הסכם
 .האופציה האמורה לעיל, בהתאם למועדים הקבועים בהסכם המכר

 
החברה בהסכם שכירות עם חברת סולאראדג' טכנולוגיות בע"מ  התקשרה, 2019במרס  19 ביום .ג

 הידועים במקרקעין מפלסים שני בן בפרויקט העליון במפלס מושכר להשכרת)להלן: "השוכר"( 
)להלן: ""הסכם  15 חלקה 5896 בגוש, מודיעין של התעסוקה באזור 21/מד תכנית לפי 61 כמגרש

 ."(השכירות
 

מ"ר בנוי, בתוספת  7,880-המושכר מורכב ממפלס אחד בשלמותו אשר שטחו הבנוי הכולל הינו כ
שטח המושכר לצורך חישוב דמי  בגין חלקו של המושכר בשטחים המשותפים, כך  שסך כל 10%

מ"ר  8,668-שכירות בצירוף השתתפות בהוצאות התחזוקה ושאר התשלומים הינו שטח של כ
)בכפוף לביצוע מדידה( )להלן: "שטח המושכר לתשלום"(. כמו כן, שטחי המושכר כוללים גם 

להלן: שטחים אשר מיועדים לשמש כחצר, חניות, שטחי פריקה וטעינה, דרכי מעבר וכו'  )
)להלן: "מועד  15.04.2019"המושכר"(.  החברה תמסור לשוכר את החזקה במושכר וזאת עד ליום 

 מסירת החזקה"(.
 

)שישים ושלושה( חודשים שתחילתה במועד  63תקופת השכירות הראשונה היא תקופה בת 
)חמש(  5מסירת החזקה אשר תוארך אוטומטית בשתי תקופת שכירות נוספות, כל אחת בת 

 )שלושה( חודשים. 3-)חמש עשרה( שנים ו 15-ים )בסך הכל תקופה בת כשנ
 

 דמי, שכירות חודש כל ובגין החזקה מסירת ממועד ימים 90 מתום החל, לחברה ישלם השוכר
 המושכר כלל בגין הראשונה השכירות בתקופת החודשיים השכירות דמי: להלן כמפורט שכירות

 משטח אחד ר"מ לכל( אגורות וחמישים חדשים שקלים ארבעים) ש"ח 40.5 -ל השווה בסך יהיו
 .כדין מ"ומע למדד הצמדה הפרשי בתוספת והכל, המושכר

 
"מעניק , התקשרה חברה בת של הקבוצה, מגה אור רמי לוי בע"מ )להלן: 2018בדצמבר  18ביום  .ד

( בהסכם אופציה למכירת מלוא "מקבל האופציה"( עם צד ג' בלתי קשור )להלן: האופציה"
(, "הממכר"בראשון לציון )להלן:  6097בגוש  91הזכויות והחובות במקרקעין הידועים כחלקה 

(. בהתאם להסכם, מעניק האופציה מעניק למקבל האופציה, "ההסכם"ובקשר אליהם )להלן: 
אים כנגד תשלום תמורת האופציה שנקבע בהסכם, אופציה לרכוש ממעניק האופציה, בתנ

שנקבעו בין הצדדים בהסכם המכר שצורף כנספח להסכם, בתקופת האופציה שנקבעה בהסכם, 
את הממכר, ולסחר את האופציה לכל צד ג' אחר, בחלקה ו/או בשלמותה )ובלבד שככל שתמומש, 
תמומש במלואה(. בהתאם להוראות ההסכם, היה ומקבל האופציה ו/או כל צד ג' שאליו סוחרה 

ש את האופציה לרכישת הממכר בשלמות וכיחידה אחת בתוך תקופת האופציה לא מימ
.  2019במרץ,  18האופציה, תפקע האופציה בשלמותה בתום תקופת האופציה, קרי ביום 

הודיע מקבל האופציה  2019במרץ  19בהסכמת הצדדים המועד למימוש האופציה הוארך, וביום 
 44,500,000את מלוא התמורה בסך של לרכישת הממכר, והעביר  העל מימוש האופציה שניתנ

 .ש"ח( 22,250,000ש"ח )חלק החברה הינו 
 

החברה התקשרה בהסכם מכר לפיו החברה רכשה מצד ג' בלתי קשור את  2019בפברואר  3ביום  .ה
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ" )להלן:  מההון הנפרע של "א.ת.מ.י 73%כל החזקותיו, המהוות 

"האגודה"( וחברת בת של החברה "נועה נכסי נדל"ן בע"מ" רכשה מצד ג' בלתי קשור )להלן: 
מההון הנפרע של האגודה )כך שהקבוצה  1%"הסכם מכירת המניות"( את כל החזקותיו המהוות 

 26%.  שיעור של "חש 2,000,000בתמורה לסך של  מההון הנפרע של האגודה( 74%-מחזיקה ב
מהונה הנפרע של האגודה מוחזק על ידי "יסודות מושב שיתופי של פועלי אגודת ישראל 

 "יסודות"(.  להתיישבות חקלאית בע"מ" )להלן:
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה -: 4באור 
 

שנחתם יסודות ובין  2011ביולי  3בהתאם לחוזה שכירות במקרקעין )משבצת דו צדדי( מיום 
רשות מקרקעי ישראל )להלן: "רמי"(, יסודות הינה בעלת זכויות במקרקעין הידועים כחלקי 

)להלן: "המקרקעין", או "התכנית",  315א' לפי תכנית בר/1601, מגרש 3915בגוש  186-ו 168חלקות 
, מכרה 2017במאי  23 בהתאמה(, ובהתאם להסכם מכר שנחתם בין יסודות ובין האגודה ביום

 יסודות את כלל זכויותיה במקרקעין לאגודה )להלן: "הסכם מכר"(. במסגרת הסכמות הצדדים
כפי שנקבעו בהסכם המכר, סוכם כי האגודה תפנה לרמ"י בבקשה כי ייחתם בין רמ"י ובין 

נחתמה תוספת להסכם  2019באפריל  14האגודה הסכם חכירה נפרד ביחס למקרקעין.  ביום 
לפיה המושב מאשר את הסכם מכירת המניות. זאת,  הקבוצה,כירת המניות בין יסודות ובין מ

על פי המתבקש בהסכם מכירת המניות.  האגודה פועלת בימים אלו לקבלת הסכם פיתוח וחכירה 
ביחס למקרקעין ובהמשך תפעל לתכנון והקמת מבנה תעשיה ו/או לוגיסטיקה ו/או אחסנה או 

 .פשר ע"י התכנית להשכרהכל שימוש אחר שיתא
 

לציבור, ' של החברה והשלימה החברה הנפקה של אגרות חוב סדרה  2019, באפריל 11ביום  .ו
אלפי ש"ח ע.נ.. הנפקת אגרות החוב החדשות בוצעה בדרך של הרחבת סדרה  150,000בהיקף של 

)ריבית  1.404%ש"ח ע.נ., הריבית האפקטיבית נקבעה על  100ש"ח לכל  105.8לפי מחיר של 
(. סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות 2.05%נקובה 

 .אלפי ש"ח 158,700 -הסתכמה לכ

 

, הודיעה החברה בדבר כוונתה להחליף בטוחה למחזיקי אגרות חוב סדרה 2019באפריל  8 ביום .ז
עפולה", אשר בבעלות "ביג מגה אור  BIG" ח' של החברה מפיקדון כספי לנכס מניב הידוע כ

( ועל ידי ביג מרכזי קניות בע"מ 50%-עפולה" )שהינה חברת משותפת המוחזקת על ידי החברה )ב
 BIGהשלימה החברה את החלפת הבטוחה ב"נכס המחליף"  2019במאי  12ביום . ((50%-)ב

 עפולה", או "הנכס המחליף"( והפיקדון שוחרר לטובת החברה.  BIG", )להלן: " עפולה
 

, לטובת נאמן אגרות חוב סדרה ה' של הדוח הכספיהנכס המחליף היה משועבד, נכון למועד 
חוב סדרה ה' של החברה שעבודים אלו הוסרו החברה, ובהתאם להוראות שטר הנאמנות אגרות 

 .קודם לשעבוד הנכס המחליף לטובת נאמן אגרות חוב סדרה ח' של החברה
 

 .6, ראה באור 2019לגבי רכישת השקעה בחברה כלולה במהלך מרס  .ח
 

 פיננסיים מכשירים -: 5באור 
 

 הוגן שווי
 

 :פיננסיים מכשירים של ההוגן והשווי בספרים היתרות להלן
  

 2018בדצמבר,  31  2018במרס,  31  2019במרס,  31  
 הוגן שווי  *( יתרה  הוגן שווי  *( יתרה  הוגן שווי  *( יתרה  
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"ש אלפי  

             :םפיננסי  נכסים
             

חובה לזמן  תחייבים ויתרו
 (4ארוך )

 
 180,234   180,234   123,285  123,285   156,589  156,589 

             
             התחייבויות פיננסיות:

             
הלוואות בריבית קבועה 

(1) 
 

2719,  9,327  12,193  12,288  9,879  10,277 
 1,399,840  1,387,736  1,227,511  1,178,946  1,621,505  1,546,170  (2) חוב אגרות

 235,799  227,591  257,322  241,358  242,921  227,485  (3אגרות חוב )
             

 1,645,916  1,625,206  1,497,121  1,432,497  1,873,753  ,9261,782  סה"כ
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 פיננסיים מכשירים -: 5באור 
 

 .הפיננסיות ההתחייבויות בגין לשלם ריבית כוללת בספרים יתרה *( 
 לשווי ההוגן שלהם. ותת או קרובותואמ ותהיתר (**
 
ריאלית מבוסס על היוון תזרים מזומנים בריבית  2019במרס,  31השווי ההוגן ליום  (1)

 במדרג השווי ההוגן(. 2)רמה  )הלוואות צמודות מדד( וריבית שקלית
השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים  -)צמודות מדד(  ,ח,זו,ד,גחוב סדרות  אגרות (2)

 במדרג השווי ההוגן(. 1)רמה  בשוק פעיל לתאריך המאזן
השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך  -חוב סדרה ה'  אגרת (3)

 .במדרג השווי ההוגן( 1)רמה  המאזן
)רמה  5.7%בריבית משוקללת בשיעור של  השווי ההוגן מבוסס על היוון תזרים מזומנים (4)

 במדרג השווי ההוגן(. 3
 

פיננסיים הנמדדים בשווי ההוגן )השקעה בניירות ערך מוחזקים למסחר( מסווגים לרמה  נכסים
 במדרג השווי ההוגן.  1
 

 עסקים צירופי -: 6באור 
 

מהון המניות  13%לרכישה של הגישה החברה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת,  2019בפברואר,  14ביום  
מיליון  318-הקיימות של חברת אפריקה ישראל נכסים בע"מ )"אפריקה נכסים"( , בתמורה לסכום של כ

ש"ח במזומן הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב )"המניות"( וזאת במסגרת הליכי הסדר 
השקעות"( )החברה האם של חוב בו הייתה מעורבת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ )"אפריקה 

 אפריקה נכסים( )"הצעת החברה"(.
 

יחד עם  מהונה המונפק והנפרע של אפריקה נכסים הוגשה כחלק מהצעה 13%הצעת החברה לרכישת 
מהונה המונפק של  56%-משקיעים נוספים שאינם קשורים לחברה )"המציעים"( לרכישה כוללת של כ

מהונה המונפק והנפרע של אפריקה  51%-אפריקה השקעות כאפריקה נכסים או לחילופין, לפי בחירת 
מהמניות של  51%-אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את מכירת כ 2019במרס,  3ביום  נכסים.

א 34אפריקה נכסים והעברתן למציעים כשהן נקיות מכל חוב, שעבוד ומגבלה בהתאם להוראות סעיף 
 .1968 –לחוק המכר, תשכ"ח 

 
מיליון ש"ח בגין המניות והמניות הועברו לבעלות  318-הועברה תמורה בסך של כ 2019 במרס, 4ביום  

 מיליון ש"ח. 2 -לחברה התהוו עלויות רכישה ישירות המיוחסות לעסקה בסך של כ החברה.
 

 ,היתר בין, שקלהו נכסים באפריקה בהשקעה החשבונאי הטיפול בקביעת דעת שיקול הפעילה החברה 
 באפריקה נכסים; בעלי המניותהחזקות פיזור  ;שיעור ההחזקה של החברהאת השיקולים הבאים: 

 (שבעה דירקטור אחד )מתוךינוי למ העדר קיומה של בעלת שליטה באפריקה נכסים; זכות החברה
 אפריקהשל  פעילותה התפעולית והפיננסית אמון על התווית הגוף אשר לדירקטוריון אפריקה נכסים,

 . נכסים
 

 מכוח ההצבעה באפריקה נכסים, בנסיבות 20% -החברה מעריכה כי, על אף שהיא מחזיקה בפחות מ
 העניין לחברה קיימת השפעה מהותית בקביעת המדיניות הפיננסית והתפעולית של אפריקה נכסים.

 בהתאם לכך, אפריקה נכסים הינה חברה כלולה אשר מוצגת בהתאם לשיטת השווי המאזני. 
 

השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של חלק הנרכש בחברת אפריקה נכסים  
פי מדידה ארעית. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים  ש"חמיליון  413-ליום הרכישה נקבע על סך של כ

זוהים טרם התקבלה הערכת שווי סופית על ידי מעריך שווי חיצוני ביחס לשווי ההוגן של הנכסים המ
שנרכשו וההתחייבויות שניטלו. תמורת הרכישה וכן השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו 

חודשים ממועד הרכישה. במועד המדידה הסופית, ההתאמות מבוצעות  12ניתנים להתאמה סופית עד 
 בדרך של הצגה מחדש של מספרי ההשוואה שדווחו בעבר לפי המדידה הארעית.
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 )המשך( צירופי עסקים -: 6באור 
 

 השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של חברת אפריקה נכסים במועד הרכישה:
 שווי הוגן   
 אלפי ש"ח    
      

 626,980    והשקעות לזמן קצר מזומנים ושווי מזומנים
 161,961    ויתרות חובה חייביםלקוחות, 

 49,896   נכסים מוחזקים למכירה
 625,487    מלאי מקרקעין

 465,963   מלאי בניינים למכירה
 453,041    השקעות, הלוואות לחברות מוחזקות וחייבים לזמן ארוך

 8,011    רכוש קבוע
 7,602,222    נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה

 9,442   נכסי מס
     10,003,003 
      

 274,855    ספקים, זכאים והפרשות
 77,587     מקדמות מלקוחות

 463,392   מסים שוטפים
 2,192,496    אגרות חוב

 2,968,784    אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדיים 
 79,744   התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 541,260    התחייבות מסים נדחים
 230,809   זכויות מיעוט

     6,828,927 

     
 3,174,076   נכסים מזוהים נטו

   13% 
   412,630 
      

 318,563    סך עלות הרכישה 
 

הכולל מיליון ש"ח  94-כתוצאה מהרכישה החברה הכירה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של כ  
 עלויות עסקה בסעיף הכנסות אחרות והתאמות שונות אחרות.בגין מיליון ש"ח  2-ניכוי של כ
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 המאזני השווי שיטת לפי המטופלות משותפת בשליטה חברות של כספיים דוחות -: 7באור 
 

 משותפת בשליטה חברותמידע פיננסי של  תמצית
 

  
 ביגתמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי, דוח רווח או הפסד והדוח על הרווח הכולל של חברת  מידע
 :בע"מ אור מגה

 
 בדצמבר 31  במרס 31  
  2019  2018  2018 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ש"ח  אלפי  
       

 8,693  10,809  12,152  שוטפים נכסים
 3,912  6,357  6,015  מזומנים ושווי מזומנים: מתוכם

       
 619,937  607,613  619,156  שוטפים לא נכסים

       
 2,526  3,218  3,259  שוטפות התחייבויות

       
 231,833  249,776  227,875  שוטפות לא התחייבויות

       
 394,271  365,428  400,174  הון"כ סה
       

 %50  %50  %50  המשותפת בעסקה ההחזקה שיעור
       

 197,135  182,714  200,087  המשותפת בעסקה ההשקעה סך
       

 1,457  1,457  1,457  אחרות התאמות
       

 198,592  184,171  201,544  משותפת בעסקה ההשקעה סך
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

 בדצמבר 31  במרס 31ביום 
  2019  2018  2018 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ש"ח  אלפי  

       
 46,390  11,085  11,625  הכנסות

       
 5,450  1,264  1,124   מימון הוצאות

       
 9,155  1,234  2,000  הכנסה על מיסים הוצאות

       
 32,080  3,237  5,903  נקי רווח

       
 %50  %50  %50  המשותפת בעסקה ההחזקה שיעור

       
 16,040  1,618  2,952  המשותפת העסקה ברווח החברה חלק
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 )המשך( המאזני השווי שיטת לפי המטופלות משותפת בשליטה חברות של כספיים דוחות -: 7באור 
 

 חברת של הכולל הרווח על והדוח הפסד או רווח דוח, הכספי המצב על הדוח מתוך תמציתי מידע
 "מ:בע לוי רמי אור מגה

 
 בדצמבר 31  במרס 31  
  2019  2018  2018 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ש"ח  אלפי  
       

 42,620  9,091  8,567  שוטפים נכסים
 168  158  599  מזומנים ושווי מזומנים: מתוכם

       
 498,425  514,098  498,883  שוטפים לא נכסים

       
 45,363  59,439  57,981  שוטפות התחייבויות

       
 349,360  344,885  300,376  שוטפות לא התחייבויות

       
 146,322  118,865  149,093  הון"כ סה
       

 %50  %50  %50  המשותפת בעסקה ההחזקה שיעור
       

 73,161  59,432  74,547  המשותפת בעסקה ההשקעה סך
       

 (956)  (956)  (956)  אחרות התאמות
       

 72,205  58,476  73,591  משותפת בעסקה ההשקעה סך
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

 בדצמבר 31  במרס 31ביום 
  2019  2018  2018 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ש"ח  אלפי  
       

 29,611  5,484  9,058  הכנסות
       

 9,349  1,631  2,905  מימון הוצאות
       

 17,609  11,102  1,073  הכנסה על מיסים הוצאות
       

 51,334  23,878  2,772  נקי רווח
       

 %50  %50  %50  המשותפת בעסקה ההחזקה שיעור
       

 25,667  11,939  1,386  המשותפת העסקה ברווח החברה חלק
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 )המשך( המאזני השווי שיטת לפי המטופלות משותפת בשליטה חברות של כספיים דוחות -: 7באור 
 

 חברת של הכולל הרווח על והדוח הפסד או רווח דוח, הכספי המצב על הדוח מתוך תמציתי מידע
)החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של חברת אפריקה  "מבע אפריקה נכסים

 :נכסים בע"מ(
 
 בדצמבר 31  במרס 31  
  2019  2018  2018 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ש"ח  אלפי  
       

 1,215,258  1,001,181  1,108,327  שוטפים נכסים
 462,218  286,283  356,552  מזומנים ושווי מזומנים: מתוכם

       
 8,937,740  8,196,710  8,847,252  שוטפים לא נכסים

       
 2,587,111  1,509,440  2,470,755  שוטפות התחייבויות

       
 3,914,331  4,334,304  4,022,779  שוטפות לא התחייבויות

       
 3,651,556  3,354,147  3,462,045  הון"כ סה
       

 -  -  %13  המשותפת בעסקה ההחזקה שיעור
       

 -  -  450,066  המשותפת בעסקה ההשקעה סך
       

 -  -  (38,671)  אחרות התאמות
       

 -  -  411,395  משותפת בעסקה ההשקעה סך
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

 בדצמבר 31  במרס 31ביום 
  2019  2018  2018 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ש"ח  אלפי  
       

 975,277  156,743  186,741  הכנסות
       

 192,953  35,871  54,238  מימון הוצאות
       

 222,683  11,087  17,951  הכנסה על מיסים
       

 354,298  25,831  43,771  נקי רווח
       

 -  -  %13  המשותפת בעסקה ההחזקה שיעור
       

 -  -  5,690  המשותפת העסקה ברווח החברה חלק
       

 -  -  (4,130)  התאמות אחרות
       

 -  -  1,560  המשותפת העסקה ברווח החברה חלק
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 בהקמה, נטועליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה  -: 8באור 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

 בדצמבר 31  במרס 31ביום 
  2019  2018  2018 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ש"ח  אלפי  
       

עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה, 
 88,586  41,367   7,291  נטו

       
ערך נדל"ן להשקעה  )ירידת( עלייתב החברה חלק

מופיע במסגרת חלק  -ונדל"ן להשקעה בהקמה 
הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת 

 34,507  15,147   (1,345)  המאזניהשווי 
       
  5,946   56,514  123,093 

 
 התניות פיננסיות -: 9באור 

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח הצעת מדף  2019, במרס 31ליום 
 .2013, בנובמבר 28מיום 

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח הצעת מדף  2019, במרס 31ליום 
 .2014, ביוני 22מיום 

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח הצעת מדף  2019, במרס 31ליום 
 .2016ביולי,  6מיום 

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח הצעת מדף  2019, במרס 31ליום 
 .2017באוגוסט,  17מיום 

 
ות ולתנאי דוח הצעת מדף החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנ 2019, במרס 31ליום 
 .2018, ביוני 12מיום 

 
 פעילות מגזרי -: 10באור 

 
 כללי .א

 
טרם רכישת מניות אפריקה נכסים דיווחה החברה על שני מגזרי פעילות: נדל"ן מניב ומימון 

עם השלמת רכישת מניות אפריקה נכסים נוסף מגזר פעילות חדש. לאור זאת  השקעות נדל"ן.
 החברה לאחר הרכישה הינם:מגזרי הפעילות  של 

 
 ומרכזי מסחריים במרכזים מסחר שטחי וניהול הקמה - מניב"ן נדל .1

 .בישראל ולוגיסטיקה ניהול
 החכרה וכן שונים"ן נדל נכסי להקמת מימון העמדת - "ןנדל השקעות מימון .2

 "ן.נדל נכסי של מימונית
 מניבים נכסים של ותפעול השכרה, הקמה, ייזום - השקעה באפריקה נכסים .3

 .המגורים בתחום ופעילות
 

לצורך התאמת הדיווח המגזרי בהתאם לפעילות של החברה למידע הנבחן על ידי מקבלי 
ההחלטות התפעוליות, מוצגים נתוני ההכנסות והרווח המגזרי של חברות המטופלות לפי שיטת 

 מבוצעת התאמה של ההכנסות והרווח לפי שיעור החזקה יחסי, ובמקביל המאזני  השווי
מבוצעת התאמה של ההכנסות והרווח המגזרי למוצג בדוח על הרווח הכולל תחת עמודת 

  התאמות.
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 )המשך( פעילות מגזרי -: 10באור 
 

 פעילות מגזרי בדבר דיווח .ב
 

  

 מימון
 השקעות

 מניב"ן נדל  "ןנדל

השקעה  
באפריקה 

 "כסה  התאמות  נכסים
 "חש אלפי  

חודשים  שלושהלתקופה של 
 2019, מרסב 31שהסתיימה ביום 

     )בלתי מבוקר( 

  

     
           

 25,275  (21,289)  7,365  37,546  1,653  המגזר הכנסות
           

 23,177  (17,425)  4,317  34,632  1,653   מגזרי רווח
           

הקבוצה ברווחי חברות  חלק
מטופלות לפי שיטת השווי 

     נטו, המאזני

  

   8,309 
נדל"ן  של הוגן בשווי העליי

להשקעה ונדל"ן להשקעה 
     בפיתוח והפחתות אחרות, נטו

  

   7,291 
 4,385          הוצאות הנהלה וכלליות

 94,262            )הוצאות( אחרות, נטו הכנסות
           

 128,654          רווח תפעולי מגזרי
           

 3,370          הכנסות מימון
 2,003          הוצאות מימון

           
 130,021          רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

  

 מימון
 השקעות

 "כסה  התאמות  מניב"ן נדל  "ןנדל
 "חש אלפי  

חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של 
 2018, מרסב 31ביום 

          )בלתי מבוקר( 
         

 22,471  (11,672)  32,120  2,023  המגזר הכנסות
         

 20,475  (10,867)  29,319  2,023   מגזרי רווח
         

הקבוצה ברווחי חברות מטופלות לפי  חלק
 16,955        נטו, המאזנישיטת השווי 

נדל"ן להשקעה  של הוגן בשווי העליי
ונדל"ן להשקעה בפיתוח והפחתות 

 41,367        אחרות, נטו
 4,709        הוצאות הנהלה וכלליות

 (627)         )הוצאות( אחרות, נטו הכנסות
         

 73,461        תפעולי מגזרירווח 
         

 282        הכנסות מימון
 16,414        הוצאות מימון

         
 57,329        רווח לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( פעילות מגזרי -: 10באור 
 

  

 מימון
 השקעות

 "כסה  התאמות  מניב"ן נדל  "ןנדל
 מבוקר  
 "חש אלפי  

         )מבוקר( 2018, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
         

 98,283  (52,161)  141,187  9,257  המגזר הכנסות
         

 90,369  (58,385)  139,497  9,257   מגזרי רווח
         

הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת  חלק
 57,547        נטו, המאזניהשווי 

נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה  של הוגן בשווי העליי
 88,586        בפיתוח והפחתות אחרות, נטו

 17,115        הוצאות הנהלה וכלליות
 3,689        )הוצאות( אחרות, נטו הכנסות

         
 223,076        תפעולי מגזרירווח 

         
 2,821        הכנסות מימון
 47,990        הוצאות מימון

         
 177,907        רווח לפני מסים על ההכנסה

         
 
 

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

 
 

 2019במרס,  31ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים

 
 

 עמוד 
  

 2-3  ד'38 תקנה לפי מיוחד דוח
  

 4-5 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
  

 6 לחברה המיוחסים הכולל הרווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
  

 7-9 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 
 
 

 ד' לתקנות ניירות ערך38דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
ולתקופה של שלושה חודשים  2019במרס  31החברה(, ליום  -של מגה אור החזקות בע"מ )להלן  1970-התש"ל

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

 
 

ת הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחואת  סקרנולא 
ואשר חלקה של  2019במרס  31אלפי ש"ח ליום  609,776-כההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של 

של שלושה חודשים שהסתיימה באותו  האלפי ש"ח לתקופ 4,626 -כהחברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של 
ל אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ש הכספיים הדוחותתאריך. 

 .האחרים החשבוןבגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי  הכספיים לדוחותככל שהיא מתייחסת 
 
 

 היקף הסקירה
 

מידע כספי לתקופות  "סקירה של -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת לתקופות ביניים נפרד ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי 

. בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםמבירורים, 
ר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאש

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

 
 

 מסקנה
 

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

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

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2019 ,במאי 24
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
 

 המיוחסים לחברה
 
 
 

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה  -דוחות התקופתיים )להלן המפורסמים במסגרת ה 2019במרס,  31ליום 

 .1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה 
 
 

 
 

  במרס 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 131,449  234,543  68,370  מזומנים ושווי מזומנים
פיננסיים המוחזקים למסחר הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח נכסים 

 33,530  20,677  28,416  או הפסד
 40,037  10,071  34,456  בנאמנות מזומן משועבד

 2,816  2,194  1,397  שוכרים
 39,229  27,438  610,55  חייבים ויתרות חובה

       
  249,188  294,923  247,061 
       

 16,748  -   -   נכסים המוחזקים למכירה
       
  249,188  294,923  263,809 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 1,071,630  919,035  1,425,500  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו 
 156,010  122,473  658,179  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

 2,209  2,206  2,210  פקדונות לזמן ארוך
 563,723  479,913  605,680  נדל"ן להשקעה בהקמה

 725,614  640,960  727,617  נדל"ן להשקעה
 3,869  4,716  3,708  רכוש קבוע

       
  373,9442,  2,169,303  2,523,055 
       
  3,132,622  2,464,226  2,786,864 
       
       
       
       
 
 
 
 
 

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

 
 

  במרס 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       
       

       התחייבויות שוטפות
       

 72,106  34,986  126,961  אשראי וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
 99,196  62,150  99,750  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 23,934  22,556  23,279  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 14,084  17,865  ,09519  זכאים ויתרות זכות

 -  15,970  -   דיבידנד לשלם
       
  085269,  153,527  209,320 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 17,365  9,406  16,524  הלוואות מתאגידיים בנקאיים
 1,511,093  1,347,845  1,673,905  אגרות חוב

 229  235  219  פקדונות
 38,484  38,612  38,325  התחייבות בגין חכירה

 1,607  1,607  1,607  נגזרים 
 73,977  61,960  79,190  מסים נדחים

 318  390  375  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
       
  1,810,145  1,460,055  1,643,073 
       

       הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
       

 305  304  305  הון מניות
 296,282  296,282  296,282  פרמיה על מניות

 920  434  (3,701)  קרנות הון
 636,964  553,624  760,506  יתרת רווח 

       
  1,053,392  850,644  934,471 
       
  3,132,622  2,464,226  2,786,864 

       
 

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

       2019 במאי,  24
 צחי נחמיאס   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 איתמר רגב 

 מנכ"ל
 אונפלוס חיים 

 סמנכ"ל כספים
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 מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברהנתונים כספיים 
 
 

  
חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 59,070  13,214  15,898  הכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה
 9,184  2,009  1,653  הלוואות למימון נדל"ןהכנסות ממתן 

 4,163  955  1,025  הפעלה וניהול נדל"ן להשקעה עלות
       

 64,091  14,268  16,526  גולמי רווח
       
       

 88,259  47,098  9,464  נדל"ן להשקעה בהקמהלהשקעה ועליית ערך נדל"ן 
 69,891  15,241  235,10  , נטוחברות מוחזקות יהחברה ברווח חלק

 16,399  4,229  4,369  הנהלה וכלליות הוצאות
 3,773  (627)  262,94  אחרותהכנסות )הוצאות( 

       
 209,615  71,751  126,118  תפעולי רווח

       
 17,919  3,405  7,816  מימון הכנסות
 57,293  18,291  5,179  מימון הוצאות

       
 170,241  56,865  128,755  לפני מסים על ההכנסהרווח 

 22,799  10,763  5,213  מסים על ההכנסה
       

 147,442  46,102  123,542  חברהל המיוחס נקי רווח

       
 147,442  46,102  708,118  כולל המיוחס לבעלי המניות של החברה רווח"כ סה

       
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 חודשים שהסתיימו 3-ל
  במרס 31ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
       

 147,442  46,102  123,542  רווח נקי המיוחס לחברה
       

של  מפעילות שוטפתהתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
 החברה:

 
     

       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
 998  250  236  פחת 
 (88,259)  (47,098)  (9,463)  בהקמה להשקעה"ן ונדלבשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה  עליה

 9,052  (3,957)  (3,199)  שערוך אגרות חוב 
 10   -   18  קבוע רכוש ממימוש הפסד
 -   -   (161)  נדל"ן מניב ממימוש רווח

ירידת )עליית( ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 
 הפסד

 
(3,623)  178  (1,599) 

 (198)  -  69  שערוך נכס פיננסי
שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות אחרות לזמן 

 ארוך
 

(26)  (24)  72 
 (950)  60  (442)  חובות לגבייה לזמן ארוךשערוך 

 22  94  57  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
 619  133  213  עלות תשלום מבוסס מניות

 (69,891)  (15,241)  (235,10)  נטוחלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, 
 -  -  (120,94)  נכסים(רווח מרכישה במחיר הזדמנותי של חברה כלולה )אפריקה 

 54,870  23,667  6,355  הוצאות מימון, נטו
 22,780  10,763  5,213   מסים על הכנסה

       
  (109,108)  (31,175)  (72,474) 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה
       
 (1,018)  (396)  1,418  בשוכרים (עלייהירידה ) 
 (154)  (11,104)  (16,805)  בחייבים ויתרות חובה עלייה 

 54  (1,860)  618  צדדים קשורים, נטו
 (63)  (393)  (4)  ארוך לזמן מראש בהוצאות גידול
 1,906   4,407  (1,774)  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים )ירידה( עלייה

 (3,271)  (3,229)  4,753  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
 263  (49)  (156)  עלייה )ירידה( בהתחייבות בגין חכירה

       
  (11,950)  (12,624)  (2,283) 

       עבור:  תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
       

 (706)  -   (305)  מסים ששולמו
 3  2  34  מסים שהתקבלו

 3,575  -  -  דיבידנד שהתקבל
 (55,299)  (18,006)  (7,899)  ריבית ששולמה

 997  86  196   ריבית שהתקבלה
        
  (7,974)  (17,918)  (51,430) 
       

 21,255  (15,615)  (5,490)  לפעילות שוטפת של החברהנבעו )ששימשו( מזומנים נטו ש
       

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

 

 

 חודשים שהסתיימו 3-ל
  במרס 31ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       מפעילות השקעה של החברהתזרימי מזומנים 
       

 (438)  (399)  (215)  רכישת רכוש קבוע
 136   -  137  תמורה ממכירת רכוש קבוע

 -   -  16,909  תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה
 (206,240)  (66,743)  (32,015)  ונדלן להשקעה השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה

 1,423   2  -  משיכת פקדון בנאמנות
 (19,387)  12,000  5,581  גביית )הפקדת( מזומן משועבד

תמורה ממימוש ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
 נטו

 
8,737  (109)  (11,185) 

 (56,796)  (591)  (24,306)  , נטוהלוואות לאחרים
 -  -   (320,263)  רכישת השקעה בחברה כלולה )אפריקה נכסים(

 -  -   (2,179)  השקעה בחברה כלולה לראשונה
 (154,129)  (28,944)  (749)  מתן הלוואות לחברות מוחזקות

 28,506   4,841  68,841  פרעון הלוואות מחברות מוחזקות
       

 (418,110)  (79,943)  (279,522)  השקעה של החברה מזומנים נטו ששימשו לפעילות
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 
       

 82,689  82,689  -  הנפקת הון מניות )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(
 (33,970)  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 1  -  -  מימוש אופציות
 440,494  189,915  167,914  הנפקת אגרות חוב )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(

 (235,274)  (171,981)  -  פרעון אגרות חוב
 (80)  (9)  (10)  פקדונות שוכרים, נטו

 3,797  (33,337)  54,859  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו
 10,700  -  -  מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות לזמן ארוך

 (37)  (9)  (11)  חכירה תפעוליתעדכון התחייבות בגין 
 (3,741)  (892)  (819)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

       
 264,579  66,376  221,933  מימון של החברה מפעילות  מזומנים נטו שנבעו

       
 (132,276)  (29,182)  (63,079)  במזומנים ושווי מזומנים ירידה

       
 263,725  263,725  131,449  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       
 131,449  234,543  68,370  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
 

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

  



 מגה אור החזקות בע"מ
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 הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך 
 
 

 

 

 חודשים שהסתיימו 3-ל
  במרס 31ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       
       

       פעילות מהותית שלא במזומן בחברה
       

 8  -  29   באשראיברכוש קבוע השקעה 
       

 19,109  5,398  18,412  באשראיבנדל"ן בהקמה השקעה 

       
 -  100  -  התחייבות בגין חכירה

       
 -  15,970  -  דיבדנד שהוכרז וטרם שולם

       
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 מגה אור החזקות בע"מ
 מידע נוסף 

 10 

 
 
 כללי .1
 

ולתקופה של שלושה חודשים  2019במרס,  31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום  .א
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38שהסתיימו באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה 

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים 1970-התש"ל
 תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם. ולשנה שהסתיימה באותו 2018בדצמבר,  31של החברה ליום 

 

מיליון ש"ח. לאחר תאריך המאזן השלימה  81-לתאריך הדוח הכספי, לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ .ב
החברה הנפקה של אגרות חוב סדרה ו' בדרך של הרחבת סדרה. תמורת ההנפקה ברוטו הסתכמה לסך 

 ות המאוחדים(.ו' לדוח4מיליון ש"ח )לפרטים ראה באור  159-של כ
 

  
 החשבונאית המדיניות עיקרי .2
 

 מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת .א

 
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע 

 ב לדוחות המאוחדים. 2, למעט האמור בבאור 2018בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 
 

 החברה ידי על לראשונה שיושמו ותיקונים פרשנויות, חדשים תקנים .ב
 

  ג'.2פורטו בדוחות המאוחדים בבאור מידע בדבר השפעת התקנים החדשים על החברה 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה .3
 

 ח'.-א' 4מידע בדבר אירועים מהותיים פורט בדוחות המאוחדים בבאור   
 

 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 נספח א'

 אפריקה ישראל נכסים בע"מ

 

הכוונה לאפריקה ישראל  ,או "החברה" או "הקבוצה" "אפריקה נכסים", בכל מקום בו מצוין המונח בלבד זה ספחלצורך נ

 .ולחברות מוחזקות שלה נכסים בע"מ

 אפריקה נכסיםתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי  -חלק ראשון  .1

 ות עסקיהותיאור התפתח אפריקה נכסיםפעילות  1.1

, בייזום, הקמה, השכרה ותפעול של מבנים מוחזקותרות עות חבפועלת, בעצמה ובאמצריקה נכסים פא
 , וכן בפיתוח מקרקעין למגורים באירופה.  באירופהלתעשייה, משרדים ומסחר בישראל ו

ספים , והיא אף מפתחת פרויקטים נוודיור להשכרה מסחר ,מבני משרדים, תעשיה אפריקה נכסיםבבעלות 
, פולין, בולגריה, צ'כיה, סרביה, פעילותה בישראל, רומניה תא קהריאפ, מקיימת דוחה. לתאריך ים אלובתחומ

 . לטביהו

, בין היתר, אישר דירקטוריון אפריקה נכסים את שינוי שמה של אפריקה נכסים 2019במאי  16יצוין, כי ביום 
ואשר יהיה ר על ידי רשם החברות אחר שיאוש כל שם דומהמשמה הנוכחי לשם "אפי נכסים בע"מ" ו/או 

ה הכללית של בעלי המניות של על מנכ"ל אפריקה נכסים. שינוי השם כאמור כפוף לאישור האסיפמקובל 
  אפריקה נכסים ולאישור רשם החברות.

 אפריקה נכסיםחומי הפעילות של ת 1.1.1

 רט להלן: , כמפו31.3.2019ליום שני תחומי פעילות עיקרים המדווחים בדוחותיה הכספים  אפריקה נכסיםל

 בים בישראל;תחום הנכסים המני 1.1.1.1

 .1באירופהם המניבים תחום פיתוח המקרקעין למגורים והנכסי 1.1.1.2

 ..12.201831יום לנכון , 2ובחו"ל בישראל אפריקה נכסיםאת פעילות  יםם המתארמילהלן תרשי 1.1.1.3

  31.12.2018נכון ליום  קה נכסיםרישל אפבחברות מאוחדות וכלולות  אפריקה נכסיםעל אחזקות נוסף למידע 
 .לנספח זה 1נספח ה רא

                                                      
 . דינותבפילוח לפי מ אפריקה נכסיםבדוחותיה הכספיים של  יצוין, כי תחום זה מוצג  1
כמו כן,  הפרויקטים המוחזקים )ולא שמות החברות המחזיקות בהם(. שים שלהלן, הינם שמותבזאת, כי השמות המופיעים בתר מובהר 2

     המחזיקות פרוייקטים לא פעילים. רות ברות הניהול וחהתרשים להלן אינו כולל את חב



 2 

 



 3 
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 באמצעות אפריקה נכסים באירופהפיתוח מקרקעין למגורים ונכסים מניבים  1.1.2

 בשני אפיקי פעילות, כדלקמן:אירופה,  כז ובמזרחפועלת, במר אפריקה  נכסיםזה בתחום  1.1.2.1

ם המיועדים למגורים, באירופה, על דרך של איתור קרקעות, ל פרויקטי: ייזום שיםגורלמ עיןפיתוח מקרק
 רכישתן, הקמת המבנים )לרבות על דרך של שיפוץ ו/או השבחה( ומכירת היחידות;

ה ותפעול של מבנים )בעיקר חה(, השכרו/או השב : ייזום, הקמה )לרבות על דרך של שיפוץנכסים מניבים
 .באירופהורים(, רדים, מסחר ומגיה, משיעוד לתעשיבי

וחברות   AFI Europe N.Vבמרכז ובמזרח אירופה כאמור מבוצעת באמצעות אפריקה נכסיםפעילותה של  1.1.2.2
 . "(אירופה אפי)להלן: "בשליטתה 

  םאפריקה נכסיסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות 

מגמות, אירועים בנוגע ל םאפריקה נכסיעת טב ידיהידוע למי מידעהאמור בסעיף זה להלן מבוסס על 
אשר להם, או צפויה להיות להם, השפעה על  אפריקה נכסיםוהתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של 

. לפיכך, כל התייחסות המופיעה בסעיף זה להלן, באשר אפריקה נכסיםתוצאותיה העסקיות של 
הינה בבחינת מידע , אפריקה נכסיםתן על עתיד והשפעחויות הצפויות בלהערכת החברה את ההתפת

 צופה פני עתיד, אשר איננו בשליטת החברה ואשר איננו ודאי.

ב שוק הנדל"ן במדינות הפעילות העיקריות באירופה ומצ אפריקה נכסיםהמצב הכלכלי במדינות פעילות  1.1.3
  אפריקה נכסיםשל 

 1צ'כיה .א

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .EU-דוחות הנים נלקחו מהנתו  1

הצ'כי   2018 2017 2016 

 195.09 215.83 244.54 (דולר ארה"ב מיליארדיומינלי )תוצר מקומי גולמי נ

 25,634 26,857 26,900 ר ארה"ב(בדול PPPבמונחי (לנפש  תוצר

.%34 3.1% שיעור צמיחה בתמ"ג הריאלי )ביחס לשנה קודמת(  2.5% 

 2.5% 4.4% 3% שיעור צמיחה בתוצר לנפש

 0.7% 2.4% 2% ממוצע לתקופה(שיעור אינפלציה )

 0.5% 0.98% 1.88% מי לטווח ארוך שלתי מקול חוב ממהתשואה ע

 Moody’s A1 A1 A1))   דרוג חוב ממשלתי

 27.021 25.535 25.724 שע"ח מטבע מקומי ביחס לאירו )סוף תקופה(
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  1רומניה .ב

 2016 2017 2018  רומניה

 189.05 211.88 239.44 "ב(ארה דולר רדימיליאתוצר מקומי גולמי נומינלי )

 8,950 9,504 10,853  (ארה"ב לרדולנפש )ב תוצר

 4.8% 6.9% 4% (קודמת לשנה)ביחס  ריאלי"ג בתמ צמיחה שיעור

 5.4% 4.5% 15% עור צמיחה בתוצר לנפששי

 (1.6%) 1.1 3.3% שיעור אינפלציה )ממוצע לתקופה(

 3.37% 4.219% 4.73% ארוך  התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח

 38.8% 36.8% 35% "ג(ממהת אחוז) יחוב ממשלת

 s’(Moody  Baa3 Baa3 Baa3)   דרוג חוב ממשלתי

(ממוצע)יחס לאירו בשע"ח מטבע מקומי   4.6635 4.6586 4.539 

 2סרביה .ג

 2016 2017 2018 סרביה 

 38.3 41.43 47.65 (דולר ארה"ב מיליארדיתוצר מקומי גולמי נומינלי )

 5,237 5,426 5,918  (דולר ארה"בלנפש )ב תוצר

 3.3% 2% 4% (קודמת לשנהס )ביח ריאלי"ג בתמ צמיחה שיעור

 3.9% 2.6% 4.7% בתוצר לנפש ריאלי שיעור צמיחה

 1.1% 3.1% 2.2% שיעור אינפלציה 

 4.2% 4% 3.5% התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך 

 73.1% 62.5% 54.3% "ג(מהתמ אחוז) חוב ממשלתי

 -Fitch BB BB BB))   שלתידרוג חוב ממ

 123.07 123.07 118.19 ס לאירו )סוף תקופה(יחבטבע מקומי ח משע"

 

  3פולין .ד

 2016 2017 2018 סרביה 

 471.17 524.83 549.48 (דולר ארה"ב מיליארדיתוצר מקומי גולמי נומינלי )

 12,411 13,863 15,400  (דולר ארה"בלנפש )ב תוצר

 3% 4.6% 4.9% (קודמת לשנהס )ביח ליריא"ג בתמ צמיחה שיעור

 3.1% 4.6% 4.8% בתוצר לנפש ריאלי שיעור צמיחה

 (0.2%) 1.6% 2.1% שיעור אינפלציה 

 3.631% 3.3% 2.846% התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך 

 54.2% 50.6% 58.15% "ג(מהתמ אחוז) חוב ממשלתי

 -Fitch A2 A2- A2))   דרוג חוב ממשלתי

 4.4103 4.177 4.301 ס לאירו )סוף תקופה(יחבטבע מקומי ח משע"

 

                                                      
 .olliersCחברת ת של דוחוהנתונים נלקחו מ   1
 .CBREשל חברת ת דוחונתונים נלקחו מה   2
 .Colliers, ודוחות של חברת OECD-דוחות ההנתונים נלקחו מ   3
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  1בולגריה .ה

 2016 2017 2018 בולגריה 

 53.24 56.94 63.65 "ב(ארה דולר מיליארדיתוצר מקומי גולמי נומינלי )

 7,400 8,200 9,200  (דולר ארה"בבלנפש ) תוצר

 3.9% 3.6% 3.6% (קודמתתמ"ג הריאלי )ביחס לשנה חה בצמי שיעור

 4.6% 4.6% 4.1% צר לנפשר צמיחה בתועושי

 (1.3%) (1.2%) 3% תקופה(ל ממוצעשיעור אינפלציה )

 1.32% 0.85% 0.54% התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך 

 27.4% 23.9% 19.9% "ג(ממהת אחוז) חוב ממשלתי

 -Fitch BBB BBB BBB))   דרוג חוב ממשלתי

 1.9558 1.9558 1.9558 וף תקופה(ירו )סלא סחשע"ח מטבע מקומי בי

 תנודות בשערי מטבע זר 1.1.4

בחו"ל נערכים במטבעות זרים. לגבי שיעור  של אפריקה נכסיםהמוחזקות הדוחות הכספיים של החברות 
ראו י החליפין של מטבע חוץ, בשערי החליפין של המטבעות הזרים ולגבי השפעת השינויים בשער השינוי

   זה. רבעוני, המצ"ב לדוח 31.3.2019ליום  אפריקה נכסים לשהמאוחדים  כספייםה תוחלדו  ד.2ור איב

 באמצעות אפריקה נכסים תחום הנכסים המניבים בישראל

מתמקדת בייזום, הקמה )לרבות על דרך של שיפוץ ו/או השבחה(, השכרה  אפריקה נכסיםבתחום פעילות זה 
נכסי  אפריקה נכסיםלר, ר האמויה, משרדים ומסחר. בגדישישראל, בעיקר בייעוד לתעותפעול של מבנים ב

בישראל המוחזקים ומפותחים על ידה במישרין, וכן החזקות בחברות המחזיקות בעצמן ו/או באמצעות  2מקרקעין
 חברות בת, נכסי מקרקעין, ועוסקות כאמור בייזום, הקמה, השכרה ותפעול של נכסי מקרקעין. 

    3ללי על תחום הפעילותע כמיד 1.1.5

בסיס הפעילות העסקית בשלוש שנים שחלו בהמהותיים ראל והשינויים יב בישמבנה ענף הנדל"ן המנ 1.1.5.1
  האחרונות

שכרה והתפעול של ענף הנדל"ן המניב בישראל כולל את תחום הייזום, התכנון, ההקמה, השיווק, הה
, אחסנה םיסחר, משרדים, חניונבייעוד לתעשייה, מנכסים בישראל המיועדים להשכרה, בעיקר 

 קה. ולוגיסטי
שינויים שחלו במצב המשק הישראלי ובהתאם, במצב שוק הנדל"ן המניב בישראל, ראו בדבר  לפרטים

 .2018לשנת  מגה אור החזקות בע"משל לדוח התקופתי  6 סעיף

  על ענף הנדל"ן המניב בישראל מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים

או הנדל"ן המניב בישראל ר על ענףם מיוחדים החלים קה, תקינה ואילוציילפרטים בדבר מגבלות, חק
 .2018לשנת  של מגה אור החזקות בע"מ לדוח התקופתי 34סעיף 

התפוסה של להלן יפורטו הגורמים העיקריים המשפיעים, להערכת הנהלת החברה, על הביקוש ושיעור  .א
  :הצלחתם לשפיעים עמבני משרדים בישראל וכן הגורמים העיקריים המ

; חניה בבניין בו ממוקם בורית(מיקום הנכס; דרכי גישה לתחבורה )לרבות תחבורה צי - מבני משרדים (1)
של הנכס; גובה דמי ניין בו ממוקם הנכס; צורתו החיצונית והפנימית הנכס או חניונים בסביבה; גיל הב

כולל מידת יבה עסקית )בסתים אזוריים; שירו סוי העירוני;השכירות; גובה דמי האחזקה; גובה המי
 .בוכיו" התחרות באזור לסוג מבנה(

                                                      
 .CDOE -של הדוחות תונים נלקחו מנה       1
ת או חוזיות או ייניוהינן זכויות בעלות ו/או זכויות חכירה ו/או זכויות קנמו( ה בנכסים )בין שנרשמו ובין שטרם נרשהקבוצזכויות  2

 אחרות, לפי העניין.
נו צופה פני עתיד ומבוסס על הערכות החברה את מצב השוק והגורמים המשפיעים עליו, וזאת, בין עיף זה כולל מידע שהיס  3

 "ן בשנים עברו.הנדלוחים כלכליים ובחינת השינויים בענף ל ניתיתר, בהתבסס עה



 7 

 יאהמחסומי כניסה ויצ 1.1.5.2
כניסה ויציאה פורמאליים. עם זאת, נוכח אופיו המיוחד של תחום מי ה לא קיימים חסם פעילות זחובת

פעילות זה יש צורך באיתנות פיננסית ובנגישות למקורות מימון. היציאה מהתחום אינה גמישה לאור 
שאר, פועל בין ה ושך מאחר ויכולת מימוש הנכסים הינה,, כי מימוש השקעות יכול לארוך זמן ממהדהעוב

 , מצבם הפיזי ומצב השוק. םצא של מיקום הנכסייו

 "ן המניבמבנה התחרות בענף הנדל 1.1.5.3
להערכת הנהלת החברה, ענף הנדל"ן המניב הוא ענף תחרותי המתאפיין בריבוי שחקנים. בסמוך 

 ים בנכסי הקבוצה. ברה בישראל קיימים נכסים דומים המתחרחהלמרבית נכסי 

 הפעילות בתחום מניבים בהם מתבצעתוגי הנכסים היים וסהאזורים הגיאוגרפ 1.1.5.4

החברה בחרה להציג את אזורי הפעילות כשני אזורים עיקריים, האחד "תל אביב והסביבה" הכולל את 
פארק למדע בנס משרדים בבני ברק,  לדמשרדים בתל אביב, מג מגדלנכסי החברה בערים הבאות: 

 .חיפהרי במסח נכס חר" הכוללוהשני "א הודדים ביבניין משרו דיור להשכרה בהרצליה ,נהציו

  מוצרים ושירותים

משרדים, תעשייה ומסחר המיועדים  בתחום פעילות זה הינם בעיקר שטחי אפריקה נכסיםמוצרי  1.1.5.5
 להשכרה בישראל. 

 ים ומפותחים על ידה במישרין, וכן החזקות בחברות המחזיקותהמוחזק מקרקעיןנכסי  סיםאפריקה נכל 1.1.5.6
 או באמצעות חברות בת, בפיתוח ותפעול של נכסי מקרקעין./עצמן וועוסקות ב

 םשבבעלותחלק מהנכסים המניבים  ותבונ רות המוחזקות על ידהבאפריקה נכסים והח בין היתר, ,בנוסף 1.1.5.7
 -ות אלו (. בשיטPrivate Finance Initiative) .P.F.Iו/או  B.O.T. (Build Operate Transfer)בשיטת 

פרויקט )בד"כ המדינה או גופים מעין ציבוריים(, זיכיון להפעלת ( מקבל ממזמין הף פרטי)שהינו גוהיזם 
הנכס וכן את הזכות לגבות תשלום בגין הפעלת אותו נכס לתקופה מוגבלת, בתמורה לבניית הנכס על ידי 

אשר קמה, התפעול והתחזוקה, כמו, בתום תקופת הההמזמין ו/או מי מטעתו לבעלות רזבעל הזיכיון והח
 .Limited Recourseמימון בנקאי בשיטת  רויקט ממומן לרוב בחלקו על ידיהפ

ההוראות המופיעות לרוב בהסכמים ביחס לפרויקטים מהסוג הנ"ל, ברוב המקרים נוגעות לעניינים 
והוראות ת הזיכיון הפרויקט; )ב( תקופעל הזיכיון להפעלת הבלעדיות לב כדלקמן: )א( מהות הזיכיון ומתן

שישנה אפשרות להארכה; )ג( אופן הקמת הפרויקט על חשבונו תקופת הזיכיון, ככל הארכת בדבר 
ובאחריותו של בעל הזיכיון; )ד( התחייבויות וזכויות בעל הזיכיון; )ה( התחייבויות וזכויות המזמין, לרבות 

וי ביטוחי בר כיסהפרויקט; )ז( הוראות בד ן; )ו( אופן הפעלתנימאלי לבעל הזיכיוף הכנסה מירלהתחייבות 
 הוראות בדבר אופן סיום חוזה הזיכיון בגין הפרה של בעל הזיכיון. של בעל הזיכיון; )ח(

  , מספר פרויקטים כדלקמן:, במתכונת פעילות זוומפעילה פעילהה אפריקה נכסים

 – חניון הברזל פרויקט .א

י בורי תת קרקעיון צישל חנ DBOTבמכרז לתכנון, הקמה, הפעלה ומסירה בשיטת זכתה  אפריקה נכסים
( מקומות חניה ברחוב הברזל בתל אביב 540( מפלסים, אשר יכלול כחמש מאות וארבעים )4בן ארבעה )

, וכן לביצוע "(ההמזמינ)להלן: " יפו -תל אביב עלות עיריית במקרקעין אשר בב "(החניון)להלן: " יפו -
  .נוספות בפרויקטעבודות 

סיבוס, קרסו חלקים קמה של החניון, המבוצעות על ידי דניה דות הה, במהלך ביצוע עבו5.9.2016ביום 
זאת אנשים. בשל כך, נעצרו עבודות ההקמה בחניון ו 18אנשים ונפצעו  6מהחניון וכתוצאה מכך נהרגו 

ה. לאור זאת ובשים לב להיקף הנזק ים ורשויות האכיפכמעל ידי הגופים המוסת הבדיקות עד להשלמ
 שנקבע לכך. המקורי להפעיל את החניון במועד  נכסיםריקה פאבידי  עלהלמבנה, לא 

עותק  אפריקה נכסיםל, נמסר 23.7.2017ביום לאחר משא ומתן על תנאיה של תוספת להסכם הזיכיון, 
 המזמינהשנחתם עם  15.1.2013ון מיום ינהסכם לתכנון, הקמה והפעלה של החשל תוספת לחתום 
, לפיה יחודשו העבודות 27.6.2017עניין(, בתוקף מיום י הלפ ,"םההסכ" -ו", התוספת: "בס"ק זה )להלן

במסגרת התוספת נקבעו הוראות, בין היתר, הנוגעות  "(.העבודותלהקמתו מחדש של החניון )להלן: "
צוע העבודות; לוח זמנים למצב בטוח להמשך בי על הבאת אתר העבודות אפריקה נכסיםלאחריות 

בניה וביצוע תכנון מפורט; המשך ביצוע עבודות ההקמה ותשלום היתר  מעודכן לביצוע העבודות; הוצאת
  בקשר עם האירוע. פיצוי בגין נזקים והוצאות שנגרמו לעירייה

מערכת דניה סיבוס  ןלבי אפריקה נכסיםבמכרז, נחתמה בין כסים נ קהאפריבסמוך לאחר זכייתה של 
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כלפי אפריקה נכסים יה של תחייבויותל הן כבגי אפריקה נכסיםאחראית כלפי הסכמית לפיה דניה סיבוס 
ן מו כגב". כההקמה, הכל בתנאי "גב אל המזמין בקשר עם תכנון והקמת החניון ומסירתו על פי הסכם 

אפריקה למזמין, או הוצאה שיגרמו ל דסף ו/או לרכוש ולכל הפס אחראית לכל נזק לגונקבע, כי דניה סיבו
לישי, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ו לעובדיה ו/או לצד שוס ו/או/או לדניה סיבו/או למי מטעמם  נכסים

חיוב כספי ו/או הפסד או  ן נזק ו/אומביצוע עבודות ההקמה והיא התחייבה לשפות את החברה בגי
כתב )להלן: " חברה ה כלפיגם סיבוס התחייבה  הידנבגדר המערכת ההסכמית כאמור, צאה כאמור. הו

, הכל בתנאי ווהתוספת ל ההקמה סכם תחייבויות החברה על פי הבכל ה "(, כי תהיה חייבתההתחייבות
למצבו  ה של החניון וזאת עד להשבתולויות ההקמ"גב אל גב". בגדר כך הוסכם, כי דניה סיבוס תישא בע

בתו של החניון למצבו הקודם ו/או בגין הוצאות ות ההקמה להשדוקבולים בגין עבקודם לאירוע, כאשר ת
בידי הבנק המממן מאת המבטח עמו התקשרה  יתקבלו בקשר עם האירוע אשר סיבוס שהוציאה דניה 

. תהמשך העבודו לצורך ביצוע לדניה סיבוס ו יועבריון, דניה סיבוס בקשר עם הפרויקט להקמתו של החנ
תבצע בחניון מעבר להשבתו של החניון למצבו קודם דניה סיבוס אשר  גין העבודותעוד סוכם, כי ב

 17 -ליתרת התמורה המקורית על פי הסכם הקבלנות, המסתכמת לכזכאית  ה סיבוסא דניהתלאירוע, 
צמה, בעלות הנוספת האמור, תישא דניה סיבוס, בעעל הסכום  מיליון ש"ח. ככל ועלות העבודות תעלה

 .כאמור

י נחתם כתב סילוק עם חברת הביטוח על פיו, התביעה בגין נזק 2017 של שנת יעיברהרבעון הבמהלך 
התקבל  31.12.2018עד ליום  . בהתאם,מיליון ש"ח 61.8 -כ סולקה בסך כולל של לפרוייקטש הרכו

דניה סיבוס לל ידי חברת הביטוח מיליון ש"ח הועברו ישירות ע 4, מתוכם מחברת הביטוחהסכום הנ"ל 
עם  בו התקשרה החברה 2014המימון מחודש מאי לחשבון החברה בהתאם להסכם  הרבוהיתרה הוע

 . 2018עבודות ההקמה חודשו בחודש נובמבר לאחר קבלת היתר בניה, . בישראלבנקאי תאגיד 

ות כתב ההתחייבות כדי ין להסרת ספק, כי אין בהוראתבהרו, יצובשים לב לכך שפרטי האירוע טרם ה
 .מהצדדים על פי הסכם הקבלנות, לרבות בקשר עם האירועיותיו של מי וכמטענותיו או ז לגרוע

מיליון ש"ח. החברה נמצאת  35 -חה למימון חניון הברזל עומדת על כהבנקאית שנלקלוואת יתרת ה
 חידוש הקמת הפרוייקט.ת המימון לבמשא ומתן עם תאגיד הבנקאי להסדר

  דיור להשכרה מכרזי .ב

אשר פורסם על ידי מדינת ישראל, יחד עם אפריקה מגורים במכרז ה החבר לייתן שלפרטים בדבר זכ( 1)  
 מזמיןבמשרד האוצר ביחד עם משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל )ביחד, להלן: " הכללי החשב
, ראו שנה 20תקופה של  "(, לרכישת קרקע בהרצליה להקמת דירות מגורים להשכרה למשךהמכרז
 כלל בדוח התקופתי. ספים, הנהנו םיק הפרט( לפר1)22תקנה 

דירה להשכיר אשר פורסם על ידי יקה מגורים במכרז עם אפרבדבר זכייתן של החברה יחד לפרטים ( 2)
להתקשרות בחוזה חכירה של מקרקעין בשוהם )ללא מחיר מינימום( להקמת , ורשות מקרקעי ישראל

( לפרק הפרטים הנוספים הנכלל 1)22תקנה , ראו שנה 20למשך תקופה של ים להשכרה דירות מגור
 . התקופתיבדוח 

מכרז עם אפריקה מגורים בהסכם לשם הגשת הצעה בהחברה יחד  לותן שהתקשרבדבר לפרטים ( 3)
להשכרה למשך  להתקשרות בחוזה חכירה של מקרקעין בבאר יעקב להקמת דירות מגורים להשכרה

 .תקופתיהל בדוח ם הנוספים הנכלרטיהפ ( לפרק1)22ושטחי מסחר, ראו תקנה  שנה 20של  תקופה

 מכרז להקמת קרית התקשוב .ג
בהסכם עם מיזם משותף של התקשרה באמצעות חברת פרויקט, נוי בע"מ יכון וביעם שד יחהחברה 

יכון ובינוי המלאה של שסולל בונה תשתיות בע"מ, חברה בת בבעלותה  –דניה סיבוס חברה ושיכון ובינוי 
המיזם הזכויות וההתחייבויות )להלן בסעיף זה: "מ 50% -צדדים בהאחד מים כל בע"מ, בה מחזיק

משרד הביטחון באמצעות מנהל המעבר דרומה למימון,  שפרסםמכרז הגשת ההצעה בם לש "(ףהמשות
  .תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של קריית התקשוב הטכנולוגית בבאר שבע

ם, לפיה וועדת המכרזים בחרה כרזית המדעה מווהודע ה למיזם המשותף, נמסר25.10.2017 ביום
 ולות לשלב המכרז השניהצעות הטובות ביותר העשתי ה כהצעה אחת מבין המיזם המשותףבהצעת 

 ובינוי שיכון ידי ועלהמוחזקת בחלקים שווים על ידי החברה  הפרויקטנמסר לחברת  25.6.2018 ביוםו
שוב הטכנולוגית בבאר  שבע של קרית התק אחזקהפעול ולמימון, תכנון, הקמה, ת כרזבמ זכייתה על"מ בע

"ח. שמיליארד  2 -כות הפרויקט בתקופת ההקמה הינם בסך של . עלוישנים 25לתקופת זיכיון של עד 
צמוד  שיהיה, הפרויקט של ההפעלה תקופת במהלךקבוע  חודשיתהא זכאית לתשלום  הפרויקט חברת

 תפעולו עבור ותשלום בפרויקט השימוש ורעב וםמתשל במורכ אשרבתוספת מע"מ כדין, ו דד שנקבעלמ
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תהיה  הפרויקט חברת(. בנוסף, חלקי תשלום ישולם יתלקהח עלהההפ בתקופת)כאשר  הפרויקט של
 חברתבגין שירותים שונים אשר תעמיד במסגרת המכרז בתנאים כאמור בהצעת  תשלוםזכאית לקבל 

 4.11.2018ביום . (כדין)בתוספת מע"מ  חון ש"מילי 455ן תקבל מענק הקמה בסך של במכרז, וכ הפרויקט
  .עם מזמינת העבודות במכרז זיכיוןחברת הפרויקט התקשרה בהסכם ה

, בחלקים שווים. ובינוי בע"משיכון  החברההזכיין הוא חברה המצויה בבעלות  - הסכם בעלי המניות בזכיין
צעות רוב רגיל כיין תתקבל באמזיות בלי המננון הזכיין, כל החלטה של בעהמניות ותקבהתאם להסכם בעלי 

מניות יהיה כוח הצבעה בהתאם למספר המניות שלו.  כל בעלשל בעלי המניות באסיפה הכללית כאשר ל
בדירקטוריון הזכיין תתקבל ברוב רגיל כאשר לכל דירקטור יהיה כוח הצבעה השווה לחלקו כל החלטה 

שני בעלי מניות, בחלקים שווים, מוחזקת על ידי  זכייןעלות בניות שמינה אותו. הואיל והבשל בעל המ היחסי
בהסכם . באסיפה הכללית ובדירקטוריון כפופה להסכמת שני הצדדים החלטה משמעות הדבר היא שכל

או  עברת מניותבנוסף למגבלות על ה. בעלי המניות נקבעו הוראות בדבר העמדת מימון על ידי בעלי המניות
בעו בהסכם בעלי המניות מגבלות על העברת מניות כמי המימון, נקסון וההזיכי שינוי בשליטה מכוח הסכם

 .ת סירוב ראשונההן זכווביני

במסגרת הסכמי המימון נקבעו מגבלות שונות על חלוקת דיבידנד על ידי הזכיין, וביניהן התנית חלוקה 
ן, כמפורט יהזכי כיר שלי עמידה ביחס כיסוי החוב הבהמימון וא במקרה של הפרת הוראה מהוראות הסכם

 .ם המימוןבהסכ

 משרדים בירושלים מבני  מכרזים להקמת .ד

 שונים.  B.O.Tמצויה בהליכים במסגרת הליכי מיון למכרזי אפריקה נכסים  31.12.2018יום נכון ל

 :31.12.2018ליום  נכון האמוריםונים נוספים בקשר עם חלקם של הפרויקטים ו מספר נתובאן ילהל .ה

  םמשרד המשפטי תמחוזיקריה  קריית התקשוב

 מתחם הכניסה לעיר, ירושלים באר שבע
 לה,קרית הממש

 ליםירוש 
 מיקום

 בנכס אפריקה נכסיםר החזקת עושי 100% 100% 50%

 1)((GLA) )במ"ר( שטח להשכרה 36,400 55,872 90,000

 (1)עלות הפרויקט מיליון ש"ח 385 -כ מיליון ש"ח 457 -כ מיליארד ש"ח  1-כ

 (1)וי המענק עלות הפרויקט בניכ מיליון ש"ח 241 -כ מיליוני ש"ח 430 -כ חד ש"ליארימ 0.8-כ

 מיליון ש"ח 25 -כ מיליוני ש"ח 42 -כ מיליארד ש"ח 0.1-כ
סה"כ תקבולים צפויים בתפוסה מלאה 

(1) 

2020, שנת 3רבעון  2022שנת  ,1ן רבעו 2023שנת   צפי השלמה 

תתפעל את  אפריקה נכסים
 של תקופההפרויקט ל

 שנה לאחר ההקמה 21-כ

תתפעל את  אפריקה נכסים
 של הפרויקט לתקופה

 שנה לאחר ההקמה 22-כ

תתפעל את  יקה נכסיםאפר
 הפרויקט לתקופה של

 שנה לאחר ההקמה 22-כ
 תקופת הפעלה

 בפרויקט. ריקה נכסים פאחלק  נתונים על בסיס (1)

עלול שלא להתממש ו/או  שרתיד אפני עו מידע צופה המידע בדבר מועד סיום הקמת הפרויקטים, הינ (2)
להשלמתם,  נכסים אפריקהור קצב הקמת הפרויקטים והערכות להתממש באופן שונה, בין היתר, לא

 .הפרות חוזיות, דרישות רגולטוריות וכדומה

 :בישראל אפריקה נכסים והחברות המוחזקותיבים של ים המנלהלן מידע בדבר הנכס 1.1.5.8

תם, המתייחס לעצם הקמת הפרויקטים שטרם הוחל בבניי לןלהזה  1.1.5.8בסעיף בטבלאות המידע 
ויקט, ומועד ההשלמה המתוכנן מהווה מידע צופה המשוערת לפר תוכניות שטרם אושרו, העלות הנוספת

תקבל  פריקה נכסיםאבין היתר, על ההנחות כדלקמן: )א(  מבוססיםבלאות פני עתיד. הנתונים בט
ת י הזכויו, כל בעלאפריקה נכסיםו; )ב( בהתאם לציפיות נוצל שטרם החלטה לעשות שימוש בזכויות בניה

אפריקה ו/או הבקשות שהגישה ו/או תגיש רויקט המתוכנן; )ג( התוכניות הנוספים במקרקעין יצטרפו לפ
ותי בשטחים שניתן יהיה לבנות במקרקעין, בתמהיל שיחול שינוי מה לילו תוקף, מבבו ויקיאושר נכסים

)ד( לא יחולו שינויים  ;אפריקה נכסיםהכמות, התמהיל והתכנון שצפתה  לעומתנון, השטחים ו/או בתכ
יתר ם לעסקאות מקרקעין; )ה( עלויות הבניה וכן ת, בהיטלים ו/או במסים החלים על צדדימהותיים באגרו

, כי במקרה בו יחול שינוי מהותי באחד או מובהר. אפריקה נכסיםהערכות ויות המכר יהיו בהתאם לעל
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 יתנים לבניה והשכרה ו/או בעלויות ו/אוי בשטחים הנים דלעיל, עשוי לחול שינוי מהותהגורמותר מי
 צופה. אפריקה נכסיםשבמועדים 

 :י(רפ)מצ אללהלן תמצית תוצאות הפעילות של נדל"ן להשקעה בישר .א

  :31.12.2018נכון ליום  תוצאות הפעילות )באלפי ש"ח(להלן תמצית  (1)

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 פרמטר

"חבאלפי ש    

 105,521 113,838 114,189 סך ההכנסות מהפעילות במאוחד

 19,533 39,710 21,117 רווחים משערוך במאוחד

 121,258 148,250 129,385 רווחי הפעילות מאוחד

NOI  102,063 108,268 וחדמאזהים במנכסים - 

NOI )102,063 108,268 מנכסים זהים במאוחד )חלק החברה - 

 101,725 108,540 108,268 מאוחד NOIסה"כ 

 101,725 108,540 108,268 אפריקה נכסים חלק - NOIסה"כ 

 ת.ותפמש יטהבנכסים המוחזקים בשל אפריקה נכסים* יצוין, כי הנתונים המאוחדים כוללים את חלק 

 82011.12.3יום שים לושימובישראל, לפי אזורים  אפריקה נכסיםלהלן פילוח שטחי הנדל"ן המניב של  (2)
  :)במ"ר( .720131.12וליום 

  .201831.12ליום  (א)

 מסך  אחוז סה"כ מסחר מגורים משרדים  שימושים אזור
 שטח

   להשכרה ותעשייה   הנכסים

 ת"א והסביבה

 97% 141,481 - 10,944 130,537 במאוחד

אפריקה חלק 
 97% 141,481 - 10,944 130,537 נכסים

 אחר

 3% 4,769 2,093 - 2,677 במאוחד

אפריקה חלק 
 3% 4,769 2,093 - 2,677 נכסים

 סה"כ

 100% 146,250 2,093 10,944 133,213 במאוחד

אפריקה חלק 
 100% 146,250 2,093 10,944 133,213 נכסים

אחוז מסך 
 םהשטחי

  100% 1% 7% 91% חדבמאו

אפריקה חלק 
  100% 1% 7% 91% נכסים

  .720131.12ליום  (ב)

 אחוז מסך  סה"כ מסחר מגורים משרדים  שימושים וראז
 שטח

   להשכרה ותעשייה   הנכסים

 הסביבהת"א ו

 96% 134,022 - 10,944 123,078 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

123,078 10,944 - 134,022 96% 

 אחר

 4% 4,884 2,265 - 2,619 חדאובמ

אפריקה חלק 
 נכסים

2,619 - 2,265 4,884 4% 

 כסה"
 100% 138,906 2,265 10,944 125,696 במאוחד

אפריקה חלק 
 םנכסי

125,696 10,944 2,265 138,906 100% 

 סך השטחיםז מאחו

 100% 2% 8% 90% במאוחד
 

אפריקה חלק 
 נכסים

90% 8% 2% 100% 
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ליום , לפי אזורים ושימושים בישראל,אפריקה נכסים של  מניבהנדל"ן ה הוגן שווי וחפיל להלן (3)

 : .201731.12וליום  2018.31.12

   .201831.12ליום  (א)

 ך אחוז מס סה"כ אלפי  מסחר מגורים משרדים  יםמוששי אזור

 שווי הנכסים ש"ח   להשכרה ותעשייה  

ת"א והסביבה 
 באלפי ש"ח

 98% 1,656,470 - 209,500 1,446,970 במאוחד

אפריקה חלק 
 98% 1,656,470 - 209,500 1,446,970 נכסים

 אחר באלפי ש"ח 

 2% 31,410 17,276 - 14,135 במאוחד

קה אפריחלק 
 2% 31,410 17,276 - 14,135 כסיםנ

 ש"ח  באלפיסה"כ 

 100% 1,687,880 17,276 209,500 1,461,105 במאוחד

אפריקה חלק 
 100% 1,687,880 17,276 209,500 1,461,105 נכסים

אחוז מסך שווי 
 הנכסים

 - 100% 1% 12% 87% במאוחד

אפריקה חלק 
 - 100% 1% 12% 87% נכסים

  .017231.12ליום  (ב)

 אחוז מסך  לפיכ אסה"  מסחר מגורים משרדים  שימושים אזור

 שווי הנכסים ש"ח   להשכרה ותעשייה  

ת"א והסביבה 
 באלפי ש"ח

%98 1,578,550 - 192,500 1,386,050 אוחדמב  

אפריקה חלק 
 נכסים

1,386,050 192,500 - 1,578,550 %98  

 אחר באלפי ש"ח 
%2 33,165 23,216 - 9,950 במאוחד  

אפריקה חלק 
 נכסים

9,950 - 23,216 33,165 %2  

 סה"כ באלפי ש"ח 

%100 1,611,715 23,216 192,500 1,396,000 במאוחד  

ריקה פאחלק 
 נכסים

1,396,000 192,500 23,216 1,611,715 %100  

אחוז מסך שווי 
 הנכסים

  

%87 חדבמאו  %12  %1  %100  - 

אפריקה חלק 
 נכסים

87% 12% 1% 100% - 

, 2018 לשניםלפי אזורים ושימושים בישראל,  ה נכסיםיקאפהנובע מהנדל"ן המניב של  NOIפילוח להלן  (4)

  :2016 -ו 2017

  2018שנת  (א)

 אחוז מסך  סה"כ אלפי  מסחר מגורים משרדים  םושישימ וראז

 ש"ח   הלהשכר ותעשייה  
NOI  של
 סיםהנכ

ת"א והסביבה באלפי 
 ש"ח

 98% 106,058 - 7,642 98,416 במאוחד

 98% 106,058 - 7,642 98,416 אפריקה נכסיםחלק 

 אחר באלפי ש"ח
 2% 2,210 1,547  663 במאוחד

 2% 2,210 1,547  663 אפריקה נכסיםחלק 

 סה"כ באלפי ש"ח
 100% 108,268 1,547 7,642 99,079 במאוחד

 100% 108,268 1,547 7,642 99,079 ריקה נכסיםפאלק ח

של  NOIאחוז מסך ה 
 הנכסים

 - 100% 1% 7% 92% במאוחד

 - 100% 1% 7% 92% אפריקה נכסים חלק
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  2017שנת  (ב)

 אחוז מסך  פי"כ אלהס  מסחר מגורים משרדים  שימושים אזור

 ש"ח    להשכרה ותעשייה  
NOI  של

 הנכסים

 י ש"חהסביבה באלפת"א ו
%98 106,366 - 6,477 99,889 במאוחד  

%98 106,366 - 6,477 99,889 חלק החברה  

 אחר באלפי ש"ח
%2 2,174 1,522  652 במאוחד  

%2 2,174 1,522  652 חלק החברה  

 סה"כ באלפי ש"ח
%100 108,540 1,522 6,477 100,541 במאוחד  

%100 108,540 1,522 6,477 100,541 חלק החברה  

 של הנכסים NOI סך הוז מחא
 - 100% 1% 6% 93% במאוחד

 - 100% 1% 6% 93% חלק החברה

  2016נת ש (ג)

 אחוז מסך  סה"כ אלפי  מסחר מגורים  דיםמשר שימושים אזור

 ש"ח    להשכרה ותעשייה  
NOI  של

 הנכסים

 ה באלפי ש"חהסביבת"א ו

 98% 99,615 - 174 99,441 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

99,441 174 - 99,615 98% 

 אחר באלפי ש"ח

 2% 2,110 1,477 - 633 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

633 
- 

1,477 2,110 2% 

 סה"כ באלפי ש"ח

 100% 101,725 1,477 174 100,074 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

100,074 174 1,477 101,725 100% 

 נכסיםשל ה NOIאחוז מסך ה 

 - 100% 1% 0% 98% במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

98% 0% 1% 100% - 

לפי  בישראל ריקה נכסיםפאהנובעים בקשר עם הנדל"ן המניב של  )הפסדי( שערוךלהלן פילוח רווחי  (5)

 :2016 -ו 2017, 2018 לשנים אזורים ושימושים,

  2018שנת  (א)

 אחוז מסך  "כ אלפיסה מסחר  מגורים משרדים  שיםמושי ורזא

  ש"ח  להשכרה ותעשייה  
חי רוו

 השערוך

ת"א והסביבה באלפי 
 ש"ח

 108% 22,872 - 17,000 5,872 במאוחד

אפריקה חלק 
 108% 22,872 - 17,000 5,872 נכסים

 אחר באלפי ש"ח 
 (8%) (1,755) (1,755) - - במאוחד

אפריקה חלק 
 (8%) (1,755) (1,755) - - סיםנכ

 סה"כ באלפי ש"ח 

 100% 21,117 (1,755) 17,000 5,872 במאוחד

אפריקה חלק 
 100% 21,117 (1,755) 17,000 5,872 נכסים

 אחוז מסך רווחי השערוך
 - 100% (8%) 81% 28% במאוחד

אפריקה חלק 
 - 100% (8%) 81% 28% נכסים
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  7201שנת  (ב)

 אחוז מסך  אלפי "כסה   םמגורי משרדים     

 ש"ח  מסחר להשכרה ותעשייה שימושים אזור
רווחי 

 השערוך

סביבה באלפי וה ת"א
 ש"ח

 98% 39,107 - 11,766 27,341 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

27,341 11,766 - 39,107 98% 

 אחר באלפי ש"ח 

 2% 603 603 - - במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

- - 603 603 2% 

 ח ש" לפיבא סה"כ

 100% 39,710 603 11,766 27,341 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

27,341 11,766 603 39,710 100% 

 אחוז מסך רווחי השערוך

 - 100% 2% 30% 69% במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

69% 30% 2% 100% - 

  6201שנת  (ג)

 משרדים שימושים אזור

 ותעשייה

מגורים 

 להשכרה

 לפיא)סה"כ  מסחר

 (ש"ח

 מסך אחוז

רווחי 

 השערוך

ת"א והסביבה באלפי 
 ש"ח

 92% 17,978 - 31,193 (13,215) במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

(13,215) 31,193 - 17,978 92% 

 אחר באלפי ש"ח 
 8% 1,555 1,555 - - במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

- - 1,555 1,555 8% 

 סה"כ באלפי ש"ח 

 100% 19,533 1,555 31,193 (13,215) במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

(13,215) 31,193 1,555 19,533 100% 

 רוךהשע רווחיאחוז מסך 

 - 100% 8% 160% (68%) במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

(68%) 160% 8% 100% - 

  :לפי אזורים ושימושים ,למ"רבש"ח לחודש ממוצעים  להלן פילוח דמי שכירות (6)

 מסחר הלהשכר מגורים משרדים ותעשייה ימושיםש

 לשנה שנסתיימה ביום  

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 אזורים

ת"א 
 והסביבה

62 61 62 61 - - 

טווח ת"א 
 והסביבה)*(

76-53 77-51 47-70 70-47 - - 

 54 60 - - 35 45 אחר

טווח 
 אחר)*(

45 35 - - 39-39 54-54 

 של הנכסים השונים הגמררמת מטיב הנכס המושכר ומ מהמיקום, ,בין היתר ,חב במחירי השכירות נובעח הרהטווי יצוין, כ (*)
 .הנכללים בטבלה
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ת הדיווח, לפי אזורים פבש"ח לחודש לגבי חוזים שנחתמו בתקולמ"ר י שכירות ממוצעים מד פילוח (7)

  :ושימושים

  מסחר מגורים להשכרה רדים ותעשייהמש שימושים
 ה ביוםנסתיימלשנה ש

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 אזורים

ת"א 
 והסביבה

57 48 64 63 - - 

טווח ת"א 
 והסביבה)*(

105-52 122-45 64-64 63-63 - - 

 34 48 - - 47 56 אחר

טווח אחר 
)*( 

56-56 47-47 - - - - 

  :פי אזורים ושימושיםצעים ללהלן פילוח שיעורי תפוסה ממו (8)

 מסחר מגורים להשכרה משרדים ותעשייה שימושים
 %זים באחו 

 אזורים
ליום 

31.12.2018 
לשנת 
2018 

לשנת 
2017 

ליום 
31.12.2018 

לשנת 
2018 

לשנת 
2017 

ליום 
31.12.201

8 

 נתלש
2018 

לשנת 
2017 

ת"א 
 והסביבה

97 97 97 010  100 91 - - - 

 86 96 96 - - - 97 97 97 אחר

  :שיםלפי אזורים ושימושל הקבוצה בישראל, מניבים הנכסים הלהלן פילוח מספר  (9)

)לפי שווי ל הנובעים מהנדל"ן המניב של הקבוצה בישרא עלבפו םלהלן פילוח שיעורי תשואה ממוצעי (10)

  שיםמולפי אזורים ושי ,בסוף השנה(

  מסחר מגורים להשכרה יהותעשי משרדים שימושים
 ימה ביוםלשנה שנסתי

 )באחוזים( 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 אזורים

ת"א 
 והסביבה

6.8% 7.1% 3.6% 3.4% - - 

 6.6% 9% - - 6.6% 4.7% אחר

 

 

 

 

 

  רמסח מגורים להשכרה משרדים ותעשייה שימושים
 ליום

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 אזורים

ת"א 
 והסביבה

 4   4   1   1   1   1  

  -   -   -   -   -   -  אחר

  1   1   1   1   4   4  סה"כ
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  :יםבגין חוזי שכירות חתומבישראל,  םאפריקה נכסיהמניב של בגין הנדל"ן להלן הכנסות צפויות  (11)

קופת ת
ההכרה 
 בהכנסה

ת שוכריםאופציותקופות  בהנחת אי מימוש  תקופות אופציות שוכרים בהנחת מימוש 

ואשנ שטח מספר הכנסות הכנסות   נשוא שטח מספר הכנסות הכנסות  

  ההסכמים חוזים מרכיבים מרכיבים  ההסכמים חוזים מרכיבים מרכיבים

ועיםקב המסתיימים מסתיימים משתנים יםקבוע  המסתיימים מסתיימים משתנים 

 )באלפי ש"ח(
 אומדן()

)באלפי 
 ש"ח(

 
)באלפי  

(מ"ר  
 )באלפי ש"ח(

)אומדן( 
)באלפי 

 ש"ח(
(ר"מ)באלפי     

שנת  1 רבעון
2019 

28,519 8 4 28,519 12 2 28,519 8 

שנת  2 רבעון
2019 

27,810 6 1 28,302 10 1 27,810 6 

שנת  3 רבעון
2019 

27,241 7 2 27,701 13 2 27,241 7 

שנת  4 רבעון
2019 

27,113 55 4 27,538 29 3 27,113 55 

 37 104,704 34 49 107,195 33 37 104,704 2020שנת 

 133 87,775 8 47 99,203 11 133 87,775 2021שנת 

 81 78,373 16 37 91,937 14 81 78,373 2022שנת 

 2023 שנת
 ילךוא

295,498 165 78 392,863 295 78 295,498 165 

 492 677,032 146 492 803,259 146 492 677,032 סה"כ

 זור תל אביב והסביבהל, באבישראשל הקבוצה )מצרפי(  בהקמה המניבים נכסיםלהלן פירוט בדבר ה (12)

  :31.12.2018נכון ליום 

 סתיימה ביוםשנ שנה   ת"א 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 פרמטרים והסביבה

פארק המדע 
 קרית ויצמן 

 - יונה)*(נס צ
 מסחרי 

 1 1 1 מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

 7 7 8 ר(סה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום התקופה )באלפי מ"

סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת במאוחד )באלפי 
 )*(ש"ח(

8,577 13,140 1,746 

תקופה )מאוחד( הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום ה
 )באלפי ש"ח(

11,375 30,397 15,430 

)באלפי )מאוחד( ומדן( תקציב ההקמה בתקופה העוקבת )א
  ש"ח(

40,000 35,619 26,565 

תקציב ההקמה המשוער להשלמת עבודות ההקמה יתרת סה"כ 
 )אלפי ש"ח( התקופה( )אומדן לתום )מאוחד(

101,823 35,619 48,300 

 - 17% - )%(שכירות  לגביו נחתמו חוזי שיעור מהשטח הנבנה

עוקבת קופה ההכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בת
( מאוחדטח )באו יותר מהש 50%ושנחתמו בהם חוזים לגבי 

 )אומדן( )באלפי ש"ח(
- - - 

 ( בבבעלות ועלות הקמת הפרוייקט.60%) קה נכסיםריאפחלק  הנתונים מוצגים לפי)*( 
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, המיועדות לפיתוח נכסים מניבים בישראל באיזור ת"א והסביבה דות הקרקעותמצרפיים או להלן נתונים (13)

  :.1812.2031נכון ליום  אפריקה נכסים בחכירה של /בבעלות יותהמצו

קרקע פארק  שם הנכס
המדע, 

 ציונה נס

דיור 
להשכרה 

 שוהם

 סה"כ יכין רג"מ

 100% 100% 50% 100% זקהאחוז אח

הסכום בו מוצגת הקרקע בדוחות הכספיים 
 )אלפי ש"ח(ום התקופה )מאוחד( בת

31.12.2017 29,862 - 74,810 - 104,672 

31.12.2018 26,800 62,476 74,810* - 164,086 

טח הקרקע בתום התקופה )אלפי כ שסה"
 מ"ר(

31.12.2017 33 - 164 - 197 

31.12.2018 20 18 164 - 202 

סה"כ, זכויות 
בניה 

בקרקעות, לפי 
תוכניות 

י מאושרות, לפ
שימושים 

 "ר()באלפי מ

תעשיה עתירת ידע 
 ומשרדים

31.12.2017 47 - - - 47 

31.12.2018 42 - - - 42 

 מגורים להשכרה
31.12.2017 - - -  - 

31.12.2018 - 13 -  13 

 תעשיה
31.12.2017 - - - - 26 

31.12.2018 - - - - 26 

 מלאכה
31.12.2017 - - 33 - 33 

31.12.2018 - - 33 - 33 

 האחסנ
31.12.2017 - - 51 - 51 

31.12.2018 - - 51 - 51 

 ומסחר משרדים
31.12.2017 - - - 44 44 

31.12.2018 - - - - - 

מתחמי  –א'( 45לאומית )תתל/ אושרה תוכנית תשתית 1.2.2018על פי החלטת ממשלת ישראל מיום )*(  
החלה על מרבית  , "(א'(45ת לאומית )תתל/תכנית תשתי)להלן: " ורג"מ תחזוקה ותפעול לרכבת ישראל לוד

עם הנחיות מיוחדות. בניה ופיתוח בלות ת ומגייעדת אותם למסילה מוצעג"מ ומתר ראב אפריקה נכסיםמקרקעי 
, ועם ההזכות לתבוע פיצויים בגין ירידת ערך מקרקעי סיםאפריקה נכללתוקף, תקום  לאחר כניסת התוכנית 

וקף פקעת המקרקעין, אף פיצויי הפקעה. לתאריך פרסום הדוח, נכנסה לתוקף נכנסה לתעל של הביצועה בפו
ל מרבית מקרקעי חברה בת בבעלות מלאה של החברה המחזיקה ה עהחל ,א'(45כנית תשתית לאומית )תתל/ת

אכה ותעשייה )"מקרקעי חברת דונם במתחם הרג"מ בייעודים לאחסנה, מל 164 -בזכויות בשטח כולל של כ
בת רכבת ישראל דונם ממקרקעי חברת הבת לשימוש לטו 140 -הבת"(. התוכנית מייעדת שטח כולל של כ

בהתבסס על  דונם מיתרת  מקרקעי חברת הבת. 11 -ופיתוח על שטח כולל של כבניה בלות )מסילת רכבת( וכן מג
הבת הכלולים בתחום התוכנית והגובלים בה, לדעת יועציה חוות דעת שמאית לעניין ירידת ערך מקרקעי חברת 

קבלת מדת לחברה הבת זכות וודאית למעשה להמשפטיים של החברה, לאור כניסתה לתוקף של התוכנית, עו
בסיס חוות דעת שמאית התוכנית  קרקעי חברת הבת בתחום התוכנית ואשר עלבגין ירידת ערך ביחס למ פיצוי

ר הפקעת מקרקעי חברת הבת, על בסיס התוכנית האמורה לעיל,  תקום לחברת הבת גם פוגעת בהם. יצוין כי לאח
לפיה שווי מקרקעי  2018מרץ ב 31 הבת קיבלה הערכת שווי עדכנית ליום זכות לקבלת פיצויי הפקעה. חברת

דת ערך אלפי ש"ח ושווי הפיצוי הצפוי בגין ירי 13,400 -סך של כרת הבת לאחר אישור התוכנית עומדים על חב
אלפי ש"ח.  61,400 -לאחר שקלול הפחתה בגין סיכונים הגלומים בהליכי קביעת הפיצויים עומד על סך של כ

 -קעה בהקמה לסכום של כמסווגים בסעיף נדל"ן להשהבת החברת התאם החברה הפחיתה את שווי מקרקעי ב
 61,400 -גין ירידת ערך בסך של כח ומנגד הכירה בסעיף יתרות חובה לזמן ארוך נכס פיצוי באלפי ש" 13,400

 אלפי ש"ח. 
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, 831.12.201נכון ליום  הקבוצה בישראלמניבים על ידי  םנכסישל ת ות ומכירורכישלהלן מידע בדבר  (14)
  :.62011.1מיום ל הח

  כירת נכסיםמ (א)
 

 יכין לוד -גלובל פארק  שם הנכס

 28.2.2017 9.5.2016 תאריך מכירה

 86,000 195,293 )אלפי ש"ח(תמורה ממימוש )מאוחד( 

 100 100 שיעור בעלות שנמכר )באחוזים(

 19 21.4 שטח שנמכר )מאוחד( )באלפי מ"ר(

NOI 14,150 "ח(שאוחד( )אלפי הנכס שנמכר )מל ש - 

 יות )מאוחד( )מאוחד( )אלפי ש"ח(ימוש הנכס/מנשנרשם בגין מרווח/הפסד 
 

(493) 
 

- 

  נכסים רכישת (ב)

 שם הנכס
ר קרקע לדיו
להשכרה 

 בשוהם

 קרקע לחניון בשרונה קריית ויצמן 15בניין 

 19.10.17 27.4.17 22.4.18 תאריך הרכישה

 50% 100% 50% אחוז החזקה

 21,900 10,200 117,936 ש"ח(לפי ד( )אנכס )מאוחת העלו

NOI )2,100 - של הנכס שנרכש )מאוחד( )אלפי ש"ח - 

חניות 278 4.5 - שטח שנרכש )מאוחד( )באלפי מ"ר(  
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 תלקוחו 1.1.6

 לקוחות השוכרים ממנה בישראל שטחים בהיקפים שונים.  200מעל  אפריקה נכסיםל 1.1.6.1

גדול.  עסקיים בעלי מאפיינים שונים ופיזור גידיםם ותאלקוחות אפריקה נכסים בישראל הינם לקוחות פרטיי 1.1.6.2
 -כמו כן, מדינת ישראל, באמצעות החשב הכללי, שוכרת מחברה בשליטה משותפת של אפריקה נכסים כ

בשנה )חלק  אלפי ש"ח 46,375 -אביב תמורת כ-חניות בבניין מגדל היובל בתל 550 -מ"ר ו 45,600
ות המושכר ן לאפריקה נכסים שוכר שההכנסה משכירה, איפתי ז(. לתאריך דוח תקו49%אפריקה נכסים 

 או יותר מהכנסות אפריקה נכסים 10%על ידו מהווה 

 שיווק והפצה  1.1.7

 פועלת בתחום פעילות זה במגוון דרכי שיווק, ובין השאר כמפורט להלן:נכסים  יקהאפר
 . כסיםאפריקה נעסקים על ידי שיווק באמצעות אנשי שיווק המו 1.1.7.1
"ן בינלאומיות שלהם, בדרך כלל, לא ניתנת וכנויות נדלעצמאיים וס גופי שיווק ת, עםעת לעהתקשרות, מ 1.1.7.2

 בלעדיות. 
אפריקה של בעיתונות הארצית והמקומית ובאתר האינטרנט של  נכסים יקהאפרפרסום מידע בדבר נכסי  1.1.7.3

 .נכסים

  תחרות 1.1.8

  :זה לותפעים חוסיה העיקריים בתריים של הקבוצה ביחס לנכלהלן יפורטו מתחריה העיק 1.1.8.1

וכן הפארק מתחרה בנכסים דומים הסמוכים לו כגון, פארק תמר  - פארק המדע קרית ויצמן בנס ציונה .א
 מרכז הארץ. פארקים דומים ב

ל ת המצויים באזור המטרופולין של לפרויקט זה מתחרים במבנים דומים  - מגדלי קונקורד בבני ברק .ב
 ברק, בפרט. גן ובני אזור רמתובב הסיטי של תל אביאביב, בכלל, באזור 

באופן יחסי לסך שוק  להערכת הקבוצה, היקף פעילותה בתחום הנדל"ן המניב בישראל אינו משמעותי 1.1.8.2
 באפשרותה להעריך את חלקה בשוק. ואין מניבים בישראל הנכסים 

 : הינן, כמפורט להלן ת של הקבוצה עם התחרותדות העיקריודרכי ההתמוד 1.1.8.3

אורך זמן של נכסיה תוך יצירה ושמירה על המוניטין של הקבוצה והה לניהול גבו קהה על רמת תחזוירשמ
השקעה בשיווק הקבוצה , ן המניב"ם הנדלהעסקת עובדים איכותיים ומנוסים בתחו, בתחום זה

על שמירה (, ה לנכסי מתחריהגיש את יתרונות נכסיה בהשוואת להדעל מנ, בין השאר, זאת)והפרויקטים 
בהתחייבויות הקבוצה כלפי השוכרים ובדיקה והערכה מתמדת של  אורך זמןועמידה לה והשירות גב רמת

גובה דמי השכירות הנגבים ממתחריה בפרויקטים גובה דמי השכירות הנגבים מהשוכרים בהשוואה ל
 . דומים

 : הינם יים, המשפיעים על מעמדה התחרותי, הגורמים החיוביים, העיקרםאפריקה נכסילהערכת  1.1.8.4

 .החיוביהמוניטין  - ןיטימונ .א
 .ניסיון רב שנים בייזום, הקמה, השכרה ותפעול של מבנים - ניסיון .ב
 ובדי הקבוצהרמת המקצועיות הגבוהה של ע - הון אנושי .ג
התאמת ה אל פלחי שוק גדולים תוך י( של השקעותיה מאפשר פנייבפיזור )גיאוגרפ - פריסה ארצית .ד

 הרלוונטיים.הפרויקטים המוצעים ללקוחות 

  םם וספקיגל מריוח 1.1.9

מעת , נוהגת הקבוצה לבצע בנכסיה, בנוסף. השוניםבאמצעות קבלני משנה את הנכסים  מקימה הקבוצה
המתבצע על , וזאת מעבר לתפעול השוטף של הנכסים, שיפוצים והתאמות לשוכרים, הקתחזו עבודות, לעת

בוצה אינה רוכשת הק, ובעל פי ר(. ויך לנכס הרלוונטימתקציב ניהול נפרד המש)או חברות ניהול / ידי הקבוצה ו
, הנעשית באמצעות קבלנים המבצעים את עבודות התחזוקרי גלם ורכישת חומרים אלו בעצמה חומ

 . וצים והבניהיפהש
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 הון חוזר 1.1.10

, לתקופה שבין חודש לשנה, מראשנוהגת לגבות את דמי השכירות משוכרי הנכסים שלה אפריקה נכסים 
התשלומים המגיעים  וכרים במהלך העסקים הרגיל. להבטחתשתת אשראי לכי אינה נוהגת לומכאן נובע 

ש, במסגרת ההסכמים עם לדרו קבוצהבגין הסכמי השכירות ו/או הניהול נוהגת ה אפריקה נכסיםל
לפרטים , הפקדת בטחונות )כגון ערבויות בנקאיות, ערבויות אישיות, פיקדונות ושטרי חוב(. השוכרים

 לן.לה 1.4נוספים ראה סעיף 

  יה עסקיתגואסטרטיעדים  1.1.11

. ודיור להשכרהלהמשיך ולפתח את הפעילות היזמית בתחום הנדל"ן המניב  אפריקה נכסיםת בכוונ
ות , פיתוח הקרקעות אשר מצוייםאפריקה נכס בבעלותהדבר יעשה תוך השבחת הנכסים המניבים אשר 

המועד . ידייתוח עתם לצורכי פ, בחינה, מעת לעת, של רכישת קרקעות או נכסים אחריבבעלות הקבוצה
ק בישראל. ובהתאם לתנאי השומימון מתאים תוך שימת לב להעמדת  יקבע ויקטלת כל פרלהתח

נייה בפועל, באמצעות בשר בהן טרם החלה בהשבחת הקרקעות א אפריקה נכסים, עוסקת במקביל
דמנויות , ניצול הזהקבוצה בוחנת, מעת לעת, כמו כןהשונים הנדרשים לשם הקמתם.  השגת האישורים

 למימוש נכסים שבבעלותה או חלק מהם.עות עסקיות צוה

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.1.12

"ר מ 12,000 -בנס ציונה )כמדע בניין נוסף בקרית ההקמת ב לעסוקבשנה הקרובה, הקבוצה צפויה 
המשך בהקמת חניון הברזל בתל אביב וכן בהשלמת  לעסוק. כמו כן, הקבוצה צפויה שטחים להשכרה(

(. כמו 50% כסיםאפריקה נבפרוייקט שרונה בתל אביב )חלקה של  יוןת החנוהקמ רה ודיפוןחפיע של ביצו
הקמת הקריה המחוזית ב ,ליםבהקמת מתחם משרד המשפטים בירוש אפריקה נכסיםכן תמשיך 

אפריקה  ,בנוסף. תחילת היערכות לתחילת הקמת פרוייקט קריית התקשוב בבאר שבעוב בירושלים,
ר ( אש50%אפריקה נכסים להשכרה בשוהם )חלקה של קט דיור של פרוי חיל בהקמהתה להצפוינכסים 

 .2018תה בינואר בו זכ

ר מידע צופה פני עתיד, המבוסס, בין היתר, על בגד זה הינן 1.1.12כוונות הקבוצה המפורטות בסעיף 
י בפועל ככן, . יתבר שלהיון העות הקבוצה לגבי התפתחותה הכלכלית והעסקית שלה ועל ניסהערכ

ה הקבוצה, וזאת בשל ות לא תתממשנה או שתתממשנה באופן שונה מכפי שצופאמורההערכות ה
 .סיים, בישראל ובחו"לומצב השווקים הפיננראל גורמים חיצוניים שונים, לרבות מצב שוק הנדל"ן ביש

  גורמי סיכון בתחום הפעילות 1.1.13

בתחום פעילות  כסיםאפריקה נמהכנסות  ניכר מרכיב - אלוגיה בישרטק והביוטכנול-חשיפה לענפי ההי
טק והביוטכנולוגיה בפארקי התעשייה וכתוצאה -ים בענף ההייחרונות נבע מלקוחות העוסקזה בשנים הא

 אפריקה נכסיםלפעילות ענף זה. לפרטים בקשר עם גורמי הסיכון של  אפריקה נכסים פהמכך חשו
  .לןלה 1.11בכללותה, ראו סעיף 

 קה נכסיםבאמצעות אפרי באירופההמניבים ן למגורים והנכסים רקעיוח המקפית תחום

 אפיקיבשני  אפריקה נכסים, פועלת באירופהים בתחום פיתוח המקרקעין למגורים והנכסים המניב 1.1.13.1
 :פעילות, כדלקמן

 קטיםשל פרויבייזום  אפריקה נכסיםבאפיק פעילות זה, מתמקדת  - אירופהפיתוח מקרקעין למגורים ב .א
קמת המבנים )לרבות על דרך של ך של איתור קרקעות, רכישתן, הרים באירופה, על דרלמגוועדים המי

 השבחה( ומכירת היחידות.  שיפוץ ו/או

בייזום, הקמה )לרבות על דרך של  אפריקה נכסיםיק פעילות זה, מתמקדת אפב - אירופהנכסים מניבים ב .ב
ופה. ר, באירעשייה, משרדים ומסחלת דעיקר בייעושל מבנים, בשיפוץ ו/או השבחה(, השכרה ותפעול 

המוחזקים ומפותחים על ידה במישרין וכן  באירופה 1נכסי מקרקעין נכסים יקהאפרלבגדר האמור, 
כאמור בייזום,  יקות בעצמן ו/או באמצעות חברות בת, נכסי מקרקעין, ועוסקותהחזקות בחברות המחז

 קרקעין.הקמה, השכרה ותפעול של נכסי מ

                                                      
ת חוזיות או אחרות, לפי יות חכירה ו/או זכויושטרם נרשמו( הינן זכויות בעלות ו/או זכוובין שנרשמו  זכויות הקבוצה בנכסים )בין 1

 העניין.
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 בתחום הפעילות אפריקה נכסים המדינות בהן פועלתלגבי ה כללית ירסק 1.1.13.2

 1.1.3בתחום הפעילות ראו סעיף  אפריקה נכסיםהמדינות העיקריות בהן פועלת קירה כללית לגבי סל
 יל.על

באמצעות  באירופהלהלן תתואר הפעילות בתחום פיתוח המקרקעין למגורים והנכסים המניבים 
 .1אפריקה נכסים

 ירופהאבם ריגורקעין למפיתוח מק 1.1.14

באירופה מרוכזת באמצעות אפי אירופה.  סיםנכ אפריקהלמגורים של ח המקרקעין פעילות פיתו
 הונגריה סרביה, צ'כיה, פולין, לטביה, בולגריה,קרקעות המיועדות לבניה למגורים ב אפריקה נכסיםל

 ורומניה. 

  זה בתחום כסיםאפריקה נסקירה כללית לגבי המדינות בהן פועלת  1.1.14.1

ה בתחום פיתוח המקרקעין פעילה הקבוצלגריה, בהן פולין ובוצ'כיה,  ברומניה,גע לכלכלה ם בנולפרטי
 לקמן:. בנוסף יצוין, כדלעיל 1.1.3, ראו סעיף באירופהלמגורים 

  פראג - צ'כיה .א

ות ירד  2,871-כ התווספו 2018 הראשונים של שנת החודשים ששתב לקסוס חברתפי סקירה של  על
שנים  עשר. במהלך דירות לשנה 5,500 -כעומד על  שות בפראגלדירות חד יקוש. הבפראגב חדשות

 דשה. דירות בפראג כתוצאה ממיעוט של בנייה חאלפי  14 -כהאחרונות נוצר מחסור של 

בהן נמכרו  2015 -ו  2016היה נמוך במעט מהשיא בשנים  2018הביקוש לדירות בפראג בתחילת שנת 
. 2018 מחצית שנתף בסו 4,350 -כתכם בות החדשות בפראג הסהדיר רבעון. הצעדירות ב 1,600 -כ

ת , לעומת המחצי7.2% -שיעור של כמחירי הדירות בפראג עלו ב 2018במחצית הראשונה של שנת 
רגולציה חדשה בשוק המשכנתאות נכנסה לתוקף  2018בחודש אוקטובר  .2017הראשונה של שנת 
את גובה תית נטו ופעמים ההכנסה השנ עתש שלעד מכפלה  משכנתהה בהאשר מגבילה את גו

 .מההכנסה החודשית נטו 45%החזר החודשי של המשכנתה לא יעלה על שההמשכנתה כך 

  בוקרשט - רומניה .ב

שיעור עלו ב 2018של שנת  במחצית השנייה ברומניהמחירי הדירות Premier Estate של  סקירה לפי
ה בתקופ באירופהה ירלדהמחיר הממוצע  שרכא, 2017של שנת ת הראשונה ביחס למחצי 4.7% -של כ

דירות  55,000 נבנו 2018בשנת וברומניה  לגדולממשיך  הדירות. היצע 4.3% -עור של כישעלה בזו 
על פי סקרי שוק חלק ניכר מהביקוש לדירות הוא לדירות  בבוקרשט. 18% -כמתוכם  מניהברו חדשות

 , עליית הריבית עלבבוקרשט בדירותם ייהקור למרות המחס. מודרנייםבמתחמי מגורים חדשים ו
הצמיחה בשוק להשפיע על והים של הדירות ביחס לשכר הממוצע עלולים המחירים הגבמשכנתאות ו

 . 2020 -ו 2019נים הדירות במהלך הש

  פולין .ג

 ר הדירותספמ .2017המשיכה את המגמה החיובית של שנת  2018שנת  REASפי סקירה של חברת  על
גבוה  אךשתקד המקבילה א מהשנה 11% -שיעור של כוך בנמ היה 2018במהלך שנת רו מכשנהחדשות 

 . מחירי2017בשנת  ותאלפי דיר 73 -כדירות לעומת אלפי  65 -כנמכרו  2018. בשנת 2016משנת 
ן שלישי ברבעו 13.3% -כ. מחירי הדירות בווארשה עלו ב2018המשיכו לעלות בשנת  בפולין הדירות

לעומת רבעון  12.6% -ל כשיעור שלו בבקראקוב עהדירות  מחיריו, 2017שלישי בעון לעומת ר 2018
עשויים קים המרכזיים בפולין עליית מחירי הבנייה ומחסור בקרקעות זמינות לבנייה בשוו. 2017שלישי 

 -כ כירהוצעו למה  2018 . ברבעון האחרון של שנת על רמת מחירי הדירות גם בשנים הקרובות להשפיע
 .אלפי דירות 9 -הוצעו למכירה כ ורשהב מתוכם רונותשנים אח בעשר שיא מספרין דירות בפול אלפי 19

 

                                                      
צב השוק והגורמים המשפיעים עליו, וזאת, את מ הערכות הקבוצההתיאור שלהלן כולל מידע שהינו צופה פני עתיד ומבוסס על   1

 ף הנדל"ן בשנים עברו.ם בענהשינויי בין היתר, בהתבסס על ניתוחים כלכליים ובחינת
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 סופיה - ולגריהב .ד

הייתה צמיחה בשוק הדירות בסופיה.  2018ת שונה של שנבמחצית הרא Colliersשל  העל פי סקיר
מספר  דירות. 8,200 -ל 3% -של כ שיעורהיצע הדירות עלה ב 2018במחצית הראשונה של שנת 

רמה  דירות בבנייה, 2,900 -יע לוהג 2018נת ראשונה של שייה עלה במחצית הבבנים הפרויקט
 ריבית האפסית במדינה הביאה לכך שסךעלייה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ה 14% המשקפת

 25% -עלה מ שנמכרו מסך הדירות 2018הדירות שנמכרו למשקיעים במחצית הראשונה של שנת חלק 
 הריבית דתלקה מירישר נובעת בחשל צמיחה א יה מראה סימניםבולגראות בשוק המשכנת .45%ל 

 . 2018דשים הראשונים של שנת . מחיר הדירות התייצב במהלך ששת החווהשיפור בנתונים הכלכליים

 סרביה .ה

ם בצד הצע וגצד הגם מ 2018 בשנתהראה תוצאות חיוביות  בבלגרדהדירות  שוק  CBREפי מחקר של  על
יורו, כאשר המחיר   2,600 -ל 1,300 ביןנע בבלגרד  בדירה חדשהלמ"ר  וצעביקוש. המחיר הממה

 -כ 2018יורו למ"ר. בשנת  3,000 -ה לקריוהבדירות ו יורו למ"ר 2,000 -כהממוצע בעיר הסתכם ב 
 .חדשות תדירו 4,500כאשר במהלך שנה זו התווספו לשוק כ בבלגרד  דירות נמכרו 16,000

 וחדיםלוצים מיקינה ואיחקיקה, תבלות, גמ 1.1.14.2

הינו בנכסי מקרקעין,  באירופהפיתוח המקרקעין בתחום  אפריקה נכסים הפעילות של לעיל, עיקר כאמור
וני השפעה על פעילותה, ובכלל זה, למיסוי רכישה, בתחום מיסוי המקרקעין והמיסוי העיר ועל כן לחקיקה

 נדל"ן.נכסי ב ותעל עסקא המוטלים מכירה והיטלי השבחה

 םחה קריטייגורמי הצל 1.1.14.3

טיים בענף פיתוח המקרקעין למגורים באירופה הינם: ידע רופה, הגורמים הקריהערכת הנהלת אפי איל
ם, מיקום צול הזדמנויות עסקיות, באיתור פרויקטים, בתכנון, בבניה ובשיווק הפרויקטיוניסיון באיתור וני

 ליהם. הנכסים ודרכי הגישה א

  ותיםצרים ושירומ 1.1.14.4

 ה.דירות מגורים למכירלות זה הינם בעיקר בתחום פעי םנכסי אפריקהצרי ומ (1)

 מישרין וכן החזקות בחברות המחזיקותנכסי מקרקעין המוחזקים ומפותחים על ידה ב אפריקה נכסיםל (2)
 .ועוסקות בעצמן ו/או באמצעות חברות בת, בפיתוח ותפעול של נכסי מקרקעין

 באירופה סיםאפריקה נכשל למגורים  יםויקטעם הפרבקשר  םפרטים נוספי 1.1.14.5

 זה:  לעניין סעיף .א

 יחידות הדיור. טרם נמכרו כל  פרויקט שעבודות הבניה בו הושלמו, גם אם -" שהסתיים פרויקט"

 שלמו.בו החלו אך טרם הו פרויקט שעבודות הבניה -" פרויקט בביצוע"

הבניה בו אה לעין ועבודות תיד הנרקמתו בעבה מתכוונת להתחיל שהקבוצהפרויקט  -" פרויקט בתכנון"
 טרם החלו.

ל מתכוונת להתחי פרויקט שהינו בשלב המקדמי, אשר הקבוצה אינה -" פרויקט בתכנון ראשוני"
ק באשר לאפיונו המדויועד תחילת ביצועו ובהקמתו בעתיד הנראה לעין, ואשר אין לה תכניות באשר למ

 ת המימון(.שרויום ואפיקושיודאות מבחינת הב)בין היתר, בשל אי 

בקבוצה ביחס לשותפים  אפריקה נכסיםהכוונה לשיעור ההחזקה של  -" בפרויקט ההחזקהשיעור "
 לק הבעלים בעסקת קומבינציה(.יקט )לא כולל חאחרים בפרו

 קט.בקבוצה ושותפיו בפרוי אפריקה נכסיםידי  ת יחידות הדיור שנמכרה עלכמו -" יח"ד שנמכרו"

לפי תוכניות שטרם שמבקשת הקבוצה לכלול בפרויקט, כמות יחידות דיור וונה להכ -" כנוןיח"ד לפי ת"
 .(דכנה בלבנמצאות בשלבי האושרו )בין שהוגשו לרשויות התכנון ובין ש
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ה ואשר שבנייתם הושלמ -היינו בפרויקטים שהסתיימו )ד 31.3.2019להלן פירוט מלאי הדירות ליום  .ב
 י ש"ח(:)באלפוצה( י הקבבמלואם על ידטרם נמכרו 

 
 מועד טשם הפרויק

 סיום
 הקמת

 הפרויקט

דירות 
שנמסרו עד 

ליום 
31.12.18 
 )במצטבר(

דירות 
שנמכרו עד 

ליום 
31.12.18  
 )במצטבר(

 דירות
 שנמכרו
 עד ליום

31.03.19 
 )במצטבר(

 דירות
 שלא נמכרו

 עד ליום
31.03.19 
 )במצטבר(

דירות 
 שנמכרו

 ולא נמסרו
 יוםן לנכו

31.03.19 

 עלות
 פרים שלסב

 דירות
 ליום

31.03.2019 
 )באלפי ש"ח( )*(

 דירות
שנמכרו לאחר יום 

ועד  31.03.2019
 03.05.2019ליום 

Osiedle 
Europejskie,  

Phase 11 
 קראקוב, פולין

Q4/16 203 210 213 1 5 2,453 - 

Vitosha Tulip 
 סופיה, בולגריה

Q3/09 140 143 144 - 2 816 - 

Lagera Tulip 
phase 1 

 סופיה, בולגריה
Q3/10 245 245 246 2 - 7,051 )*(  - 

AFI City Phase 
 , צ'כיהאגפר 1

Q2/18 256 256 257 - 1 1,005 - 

Trebu home 
phase 2 

 ריגה, לטביה
Q4/18 - 49 58 50 8 16,197 5 

 5 27,522 16 53 918 903  1,090  סה"כ
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  :31.03.2019 יוםת לבצעם למגורים שהקבוצה מיטעל פרויק ריכוז נתוניםהלן ל

 .31.03.2019בטבלאות שלהלן יובאו נתונים על פרויקטים למגורים, בהם טרם נסתיימו העבודות ליום 

  ם כלליים:נתוני   (15)

 -בלה זו טב

 . תחילת הבניהמועד  -" מועד תחילת הפרויקט"

 .מועד סיום הבניה -" סיום צפוימועד "

צד הרוכשים, שאינן מחייבות אותם, )לא כולל הצהרות כוונות מפי חוזים חתומים בלבד  לע -" רותכומ יח"ד"
 שנחתמו(. למעט עמלה בסכום שאינו מהותי בלבד

יום הצפוי של הפרויקטים הינו מידע צופה פני עתיד ר עם מועד הסזו להלן בקש ט בטבלההמידע המפור
שאינם תלויים  עקבות גורמים. יתכן, כי בח תקופתי זהודלתאריך  הקבוצההמבוסס על נתונים המצויים בפני 

 מצוינים להלן.ה ה, הפרויקטים לא יושלמו במועדיםקבוצב

 

 מס' יח"ד שם ומיקום הפרויקט
 

ור שיע

השלמה של 

 הפרויקט

מועד תחילת 

 הפרויקטים

מועד סיום 

 (*)צפוי

מס' יח"ד 

מכורות  ליום 

31.12.2018 

מס' יח"ד מכורות  ליום 

31.3.2019 

מס' יח"ד שנמכרו 

 31.3.2019ם לאחר יו

 3.5.2019ועד ליום 

Tulipa Trebesin,  

Phase 3 

 פראג, צ'כיה

158 31% Q4 2017 Q1 2020 112 120 5 

Tulipa Trebesin,  

Phase 4 

 פראג, צ'כיה

155 18% Q3 2018 Q3 2020 70 90 8 

AFI City, Phase 2 

 פראג צ'כיה
216 69% Q3 2017 Q4 2019 195 209 - 

AFI City, Phase 1 

 בוקרשט, רומניה
190 43% Q2 2018 Q4 2019 42 59 10 

Osiedle Europejskie, 

Phase 12 

קוב, פוליןאקר  

103 66% Q3 2017 Q3 2019 69 90 3 

Skyline, Phase 1 

 בלגרד, סרביה
134 49% Q1 2018 Q1 2020 54 62 2 

Lagera Tulip,  

Phase 2, Stage 1 

 יהרגפיה, בולוס

84 3% Q1 2019 Q2 2020 - 12 7 

Trebu Home, Phase 2 

 ריגה, לטביה
178 2% Q1 2019 Q2 2020 - - - 

 35 642 542    1,218 סה"כ

 .דוח תקופתי זהבתאריך  אפריקה נכסיםמצויים בפני שהיו הנתונים עתיד ומבוסס על  ידע צופה פנילהלן הינו מ רטהמפו המידע)*( 
 הפרויקט לא יושלם במועד המצוין בטבלה זו.כסים קה נאפריבים שאינם תלויים מורעקבות גביתכן כי 

 )**( כולל יחידות מסחר.
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 נתונים צפויים: (16)
הרווח הגולמי הצפוי יות, סך העלויות הצפויות, סך ההכנסות הצפויחס לבלה בהמידע המפורט בט

דאות כי ה, אשר אין ווקבוצהל ש דהות עבוניבפרויקטים ושיעורו מתבססים על הנחות, תחזיות ו/או תוכ
כי הערכת ההכנסות הצפויות מבוססת על מחירי המכירה  ,יתממשו במלואם. בהקשר זה יובהר עוד

ידועה כולה או בחלקה(  ויות )מלבד עלות הקרקע אשררכת ההוצאות הצפכי הענים ובפרויקטים השו
יות, הרווח ת, סך העלויות הצפויופוהצכנסות ההמבוססת ברובה על חוזים חתומים עם קבלנים ויועצים. 

בפועל עשויים להיות שונים מהמידע המפורט בטבלה, אם תחזיות הצפוי בפרויקטים ושיעורו הגולמי 
 ו, כולן או חלקן.שלה כאמור לא יתממשאו תוכניות העבודה  םאפריקה נכסי

  :)באלפי ש"ח( 31.12.2018ליום  נכון נתונים צפויים

 פרויקטשם ומיקום ה
ות עד מדקמ

31.12.2018 

ים חייב
גין דירות ב

 שנמכרו

מלאי במחירי 
מכירה ליום 
31.12.2018 

סה"כ 
הכנסות 
 צפויות

 עלויות בפועל
עלויות לשלם 

עד גמר 
 איהמל

 ויותסה"כ על
רווח גולמי 

 צפוי

שיעור 
ח הרוו

 הגולמי

Tulipa Trebesin, 
Phase 3 

 *פראג, צ'כיה
15,935 84,264 55,569 155,768 38,624  70,409  109,033  46,735  30% 

Tulipa Trebesin, 
Phase 4 
 ** פראג צ'כיה

3,539 48,762 89,764 142,065 19,620  74,903  94,523  47,542  33% 

AFI City, Phase 2 
 פראג צ'כיה

21,215 103,600 12,581 137,396 68,321  33,377  101,698  35,698  26% 

AFI City, Phase 1 
 יהרומנ

2,253 17,664 50,036 69,953 28,917  40,397  69,314  639  1% 

Osiedle Europejskie, 
Phase 12 

 קרקוב, פולין
7,752 24,098 7,204 39,054 16,721  16,754  33,475  5,579  14% 

Skyline, Phase 1 
 בלגרד, סרביה

24,146 67,459 86,931 178,536 69,816  71,133  140,949  37,587  21% 

   173,780  548,992  306,973  242,019 722,772 302,085 345,847 74,840 סה"כ

 יחידות מסחר.  3* כולל 

 יחידות מסחר.  2** כולל 

ליום  ם )למעט קרקעות בעתודה כמפורט להלן( פרטים בקשר עם פרויקטים שטרם הוחל בביצוע ןללה .ג
 :)אלפי ש"ח( 201831.12.1

על ידי אפי אירופה )ללא  100% -ם מוחזקות בות בהכי הזכוי לה שלהלן,טים בטברויקהפל , לגבי כעוד יצוין
 שותפים(, מכח בעלות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
על הנתונים המצויים בפני הקבוצה בתאריך דוח תקופתי זה. צופה פני עתיד ומבוסס  טבלה שלהלן הינו מידעהמידע המפורט ב  1

 פי הפרויקט, כמצוין בטבלה זו.לויים בקבוצה, יהיו שינויים בתכנון ובאוינם תבות גורמים שאיתכן, כי בעק
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 31.12.2018ם נכון ליו אפריקה נכסים של התפעולי המחזור תתקופ במהלך יחל פיתוחן אשר קרקעות

 חברה מחזיקה ט ומיקומושם הפרויק

שיעור 
אחזקה 

בפרויקט 
)של אפי 

 פה(רואי

מועד 
רכישת 

ות הזכוי
 בקרקע

תכניות הקבוצה 
ט, בקשר עם הפרויק

 הדוחלתאריך 

מצב תכנון 
 סטטוטורי

עלות מקורית 
בצירוף הוצאות 

שהוונו/ 
רו )אלפי הצטב

 ש"ח(

הפחתות/ 
מות התא

שבוצעו עד ליום 
31.12.18 

 )אלפי ש"ח(

 עלות קרקע
יום בספרים ל

31.12.18 
 )אלפי ש"ח( 

Zlota 83  
ןיול,פורשה   

AFI Zlota 83 Sp. 
z o.o. 

100% 2015 

שימור. נטוש לבניין 
 -הפרויקט יכלול כ

מ"ר מגורים  7000
 ומסחר

קיימת תב"ע 
מתאימה; התקבלו 

 יההיתרי בנ
25,673 - 25,673 

Sapiezynska 
 ורשה, פולין

AFI Project 2 
Sp. z.o.o 

100% 2017 
הקמת פרוייקט 
-מגורים שיכלול כ

 רמ" 6,000

 "עתבקיימת 
תאימה; טרם מ

היתרי התקבלו 
יסה בניה בוצע הר

 ל הבניין הקייםש

26,779 - 26,779 

AFI Project 3 
 קראקוב, פולין

AFI Project 3 
Sp. z.o.o 

100% 2018 
הקמת פרוייקט 

מ"ר  1,400ים מגור
 למכירה

קיים היתר בנייה, 
קה אפריבכוונת 

לשנות את  כסיםנ
 ההיתר

7,333 - 7,333 

Osiedle Europejskie 
( 13שלב  ) 

פולין קרקוב,  

Novo Maar Sp. 
z o.o.  

100% 2007 
הקמת פרויקט 

-למגורים שיכלול כ
 מ"ר 14,000

קיימת תב"ע 
מתאימה; התקבלו 

 י בניההיתר
9,537 (2,148) 7,389 

Osiedle Europejskie 
( 14שלב  ) 

 קרקוב, פולין

Novo Maar Sp. 
z o.o.  

100% 2007 
הקמת פרויקט 

-ל כלויכמגורים של
 מ"ר 14,000

 תב"ע קיימת
מתאימה; טרם 

ו היתרי התקבל
 בניה

11,092 (2,499) 8,593 

AFI Tech (Inox) 
( 3-ו 2שלבים  ) 

 בוקרשט, רומניה

SC Tulip 
Management 

SRL 
100% 2007 

הקמת פרוייקט 
משרדים ובו שטח 
 -כולל להשכרה של כ

 מ"ר 34,000

קיימת תב"ע 
מתאימה; טרם 

היתרי התקבלו 
 יהבנ

63,149 (14,448) 48,701 

AFI City 
( 2שלב  ) 

, רומניהרשטבוק  

SC Premier 
Solutions & 
Team SRL 

100% 2007 
 של 2הקמת שלב 

 פרויקט המגורים
 רכז מסחרי+ מ

 טרם הושגו
 האישורים

 הנדרשים להקמת
 הפרויקט

35,371 (6,815) 28,556 

AFI City 
 פראג, צ'כיה

Tulipa City 
s.r.o. 

100% 2007 

 מת בניניקה
 מגורים

 שלב א' -הלהשכר
 ותיחיד 300של כ 

 טרם הושגו
 האישורים

 הנדרשים להקמת
 הפרויקט

20,995 (1,003) 19,992 

Lagera Tulip 
( 2שלב  ) 

 סופיה, בולגריה

AFI  Lagera 
Tulip EOOD 

100% 2007 
הקמת פרויקט 

ח כולל למגורים בשט
 מ"ר 20,000-של כ

קיימת תב"ע 
התקבל מתאימה; 

נייה ב תרהי
והבנייה החלה 

ינואר  ודשבח
2019 

27,461 (781) 26,680 

Lagera Tulip 
( 3שלב  ) 

 סופיה, בולגריה

AFI  Lagera 
Tulip EOOD 

100% 2007 
ין מגורים בני הקמת
 קומות 7על כ אחד ב

קיימת תב"ע 
מתאימה, בשנת 

נתחיל  2019
תכנון תהליך 

ואישור תכנון 
 מהעירייה

5,828 (195) 5,632 

Trebu Home 
( 3שלב  ) 

ביהריגה, לט  

SIA AFI 
Investments 

100% 2007 

של פרוייקט  3שלב 
המגורים יכלול 

יח"ד  178הקמת 
בשטח כולל של 

 מ"ר 18,500

תב"ע קיימת 
תאימה; התקבל מ

היתר בנייה 
והבנייה החלה 
בחודש ינואר 

2019 

30,161 (19,808) 10,353 

Trebu Home 
( 4שלב  ) 

 ריגה, לטביה

SIA AFI 
Investments 

100% 2007 

של פרוייקט  4ב של
יכלול המגורים 

יח"ד  143הקמת 
כולל של בשטח 

 מ"ר 16,740

קיימת תב"ע 
 מתאימה

20,320 (15,917) 4,403 

"כהס  - - - - - 283,699 (63,614) 220,085 



 

 

26 

 אפריקה נכסים של התפעולי המחזור תקופת לאחר יחל פיתוחן אשר קרקעות

ט שם הפרויק
 וומיקומ

 מחזיקה רהחב

שיעור 
ה אחזק

בפרויקט 
)של אפי 
 אירופה(

מועד 
רכישת 
הזכויות 
 בקרקע

תכניות הקבוצה 
בקשר עם 

הפרויקט, לתאריך 
 דוח תקופתי זה

נון מצב תכ
 טוטוריסט

ת מקורית עלו
בצירוף 
הוצאות 
שהוונו/ 

הצטברו )אלפי 
 ש"ח(

הפחתות/ 
אמות הת
ו עד ליום שבוצע

)אלפי  31.12.18
 ש"ח(

ע עלות קרק
  פריםבס

ליום 
31.12.18 

 )אלפי ש"ח( 

Tulipa 
Modranska 

Rokle 
 (2שלב )

 פראג, צ'כיה

Tulipa 
Modranska 
rokle s.r.o. 

100% 2006 
 ניתלא קיימת תוכ 

 זו לגבי קרקע

טרם הושגו 
האישורים 
הנדרשים 

 להקמת הפרויקט

               
5,654  

                          
 -   

              
5,654  

AFI City 
 הצ'כי פראג,

Tulipa City 
s.r.o. 

100% 2007 

 הקמת משרדים
 -בשטח כולל של כ

מ"ר, לצד  36,000
8,000 

 מ"ר מסחר 

קיימת תב"ע 
 אימהמת

חר ומסלמשרדים 
 אך לא

לשלב ב של בניני 
 המגורים
 להשכרה

             
43,418  

                    
(2,196) 

            
41,222  

AFI City 
 פראג, צ'כיה

Tulipa City 
s.r.o. 

100% 2007 

 הקמת בניני
 מגורים

 שלב ב' -להשכרה
 יחידות 300של כ 

 טרם הושגו
 האישורים
הנדרשים 

 תלהקמ
 הפרויקט

             
20,961  

                    
(1,003) 

            
19,958  

Tulipa 
Trebesin 

 פראג, צ'כיה

Tulipa 
Trebesin s.r.o 

100% 2013 
 70כולל ה 5שלב 

 יחידות נוספות
 פרוייקטשל 

 טרם 5שלב 
 הושגו האישורים

הנדרשים 
 להקמה

               
6,049  

                           
-   

              
6,049  

AFI Gardens 
(Pipera) 
בוקרשט, 

 רומניה

SC Star Estate 
SRL 

100% 2007 
נית לא קיימת תוכ

 ע זוקרק לגבי

טרם הושגו 
רים האישו

הנדרשים 
 מת פרויקטלהק

             
57,217  

                  
(22,357) 

            
34,860  

AFI City 
, בוקרשט

 יהרומנ

SC Premier 
Solutions & 
Team SRL 

100% 2007 

 שלבים
 נוספים של כ

 יח"ד מתוך 2,000
 הפרוייקט

החל הליך בקשה  
מתאימה לתב"ע 

 הקמתל
 וייקטהפר

            
338,850  

                  
(94,911) 

          
243,939  

AFI Village 
(Butimanu) 

בוקרשט, 
 רומניה

SC Star Estate 
SRL 

100% 2007 
לא קיימת תוכנית 

 לגבי קרקע זו

טרם הושגו 
האישורים 
הנדרשים 

 מת פרויקטלהק

               
4,292  

                           
-   

              
4,292  

AFI Green 
City 

(Magurele) 
בוקרשט, 

 רומניה

SC Plaza Arad 
Imobiliar SRL 

100% 2007 
לא קיימת תוכנית 

 גבי קרקע זול

הושגו טרם 
האישורים 
הנדרשים 

 להקמת פרויקט

             
60,438  

                  
(27,500) 

            
32,938  

Skyline 
( 2שלב  ) 
יהבלגרד, סרב  

Orchid Group 
d.o.o. 

96% 2016 

של  2שלב  
הפרויקט יכלול שני 

מבני משרדים 
ומסחר בשטח כולל 

מ"ר  33,000של 
 כרה נטו להש

קיימת תב"ע 
 מתאימה 

             
29,541  

                           
-   

            
29,541  

Malina Tulip 
, סופיה

 הגריבול

Malina 
Gardens 

EOOD 
100% 2006 

הקמת פרויקט 
 450 -ים ובו כלמגור

 דיח"

קיימת תב"ע 
מתאימה; 

 אפריקה נכסים
טרם הוגשה 

בקשה להיתר 
 בניה

             
27,664  

                          
 -   

            
27,664  

Trebu Home 
 ריגה, לטביה

SIA AFI 
Investments 

100% 2007 

יקט פרו הקמת
למגורים בשטח 

 -ל של ככול
 מ"ר 108,000

 תקבלוטרם ה
 היתרי בניה

            
184,270  

                
(131,646) 

            
52,624  

Nepliget 
בודפשט, 
 הונגריה

Akar-Lak Kft. 100% 2007 הקרקע למכירה 
קיימת תב"ע 

 תאימה;מ
             

11,251  
                    

(4,492) 
              

6,759  

 - - - - - סה"כ
            

789,605  
                

(284,105) 
          

505,500  
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 (דוח רווח והפסד )צבר הזמנותם נזקפו למלאי דירות שנמכרו וטר .ד

ה הכנסב הכרהפת הנזקפו לדוח רווח והפסד(, לפי פילוח תקולהלן נתונים בדבר דירות שנמכרו )אך לא  (א)
 : .201831.12, ליום יה )באלפי ש"ח(פוהצ

 )אלפי ש"ח( הכנסה צפויה פויה בהכנסההכרה הצתקופת ה

 12,079 2019שנת  1רבעון 

 10,761 2019שנת  2רבעון 

 151,621 2019שנת  2מחצית 

 234,551 2020שנת 

ההכרה בהכנסה  קופתוח תפי פיללדוח רווח והפסד(, ל ת שנמכרו )אך לא נזקפולהלן נתונים בדבר דירו (ב)
  :9012.3.4ליום יה )באלפי ש"ח( פוהצ

 )אלפי ש"ח( הכנסה צפויה תקופת ההכרה הצפויה בהכנסה

 15,727 2019שנת  1רבעון 

 10,761 2019שנת  2עון בר

 159,716 2019שנת  2מחצית 

 263,693 2020שנת 

כות ותכניות ערבוסס על הנחות, ה, המעתידה פני דלעיל הינו מידע צופ אותהמבוא בטבלי המידע מובהר, כ
כל ודאות בהתממשותו, וזאת, בין היתר, לאור קצב הקמת הפרויקטים והערכות הקבוצה הקבוצה, ואין 

 שפעתם האפשרית של גורמי הסיכון הרלוונטיים של הקבוצה.עקב ה , וכןשלמתםלה

סים אפריקה נכבספרי  שמותת נרת דירולים, הכנסות מהתקשרויות למכירשבונאות המקובעל פי כללי הח (ג)
, הסתכמה יתרת ההכנסות ממכירת יחידות דיור 31.12.2018ה לדייר. ליום כהכנסות, בעת מסירת הדיר

לעומת יתרת הכנסות ממכירות יחידות דיור מיליון ש"ח  409 -כהפסד בסך של ווח ושטרם נזקפו לדוח ר
  .31.12.2017ליום  ש"ח ןמיליו 429 -כבסך של ור כאמ

 ת וחוקל 1.1.14.6

ות פרטיים לות זה הינם לקוחין למגורים בתחום פעיבפעילות פיתוח המקרקע נכסים אפריקהלקוחות רוב 
 בעלי מאפיינים שונים ובפיזור גדול. 

   ווק והפצהיש 1.1.14.7

ון דרכי שיווק, ובין השאר פעילות הקבוצה בשיווק הפרויקטים למגורים בחו"ל מתבצעת באמצעות מגו
ת, מעת לעת, שרוהתק; ב. אפריקה נכסיםעובדי  ת אנשי שיווק שהינםעובאמצשיווק א.  כמפורט להלן:

ג.  ;ך כלל, לא ניתנת בלעדיותווק עצמאיים וסוכנויות נדל"ן מקומיות ובינלאומיות שלהם, בדרעם גופי שי
תר האינטרנט של הפרויקט ת והמקומית, באבעיתונות הארצי אפריקה נכסיםפרסום מידע בדבר נכסי 

 ופה.ושל אפי איר אפריקה נכסיםשל ברתיות ות החוהרשתי האינטרנט באתרוכן ונטי; הרלו

 תחרות  1.1.14.8

בוצה מפתחת פרויקטים שוק הנדל"ן מטבעו כולל מספר רב של מתחרים בכל המקומות בהם הק
 ת הינו קטן ביותר. ם היא פועלבשווקים בה אפריקה נכסיםלמגורים בתחום פעילות זה. חלקה של 

  הון חוזר 1.1.14.9

 20% -ל 15%כישה בין זה הרעם חתימת חוים רוכשי הדירות יקה בצ'כיה, משלמוהחקוהג י הנפ על .א
רישום הדירה בטאבו על שם  מתמורת הרכישה. יתרת התמורה משולמת לחשבון נאמנות )עד למועד

 הרוכש( לאחר חתימת הסכם רכישה סופי ועם מסירת הדירה. 
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השונים בפרויקט, לפי ורך שלבי הביצוע ת לאדירוכירת העל פי הנוהג בפולין, משולמת התמורה בגין מ .ב
ו פי-הדירה מוכנה למסירה, ניתן לקבוע לוח תשלומים עלהנקבע בין המוכר לקונים. כאשר ומים ח תשללו

 התמורה תשולם במלואה עם חתימת חוזה המכר.

ל ים שע השוני הביצום בגין מכירת דירות יתבצע לאורך שלבעל פי הנוהג בבולגריה, יכול שהתשלו  .ג
 ן.בענייאין מגבלה חוקית דרך, אם כי , לפי אבני רויקטהפ

ים בפרויקט, לפי , משולמת התמורה בגין מכירת הדירות לאורך שלבי הביצוע השונבסרביהעל פי הנוהג  .ד
פיו -ניתן לקבוע לוח תשלומים על הדירה מוכנה למסירה, לוח תשלומים הנקבע בין המוכר לקונים. כאשר

 תימת חוזה המכר.עם חואה לם במלהתמורה תשו

 -פיו משולם פיקדון כמקדמה, בסך השווה לכ-נחתם חוזה מקדמי עלאשון על פי הנוהג בלטביה, בשלב הר .ה
ושלמה הבנייה וניתן למסור את החזקה בדירה לקונה, ל הדירה, ורק כאשר המתמורת הרכישה ש 10%

ר חודשים שנקבע מספ מעל ירה שלאת יתרת תמורת הרכישה. במקרה של איחור במס ישלם הקונה
 לקבל את הפיקדון בחזרה.ו ישההרכ חוק, רשאי הקונה לבטל אתב

 מגבלות ופיקוח בתחום הפעילות 1.1.14.10

בתחום פעילות זה, בנוסף לחוקים ולתקנים המעגנים את אופי הבניה, טיב , אפריקה נכסיםלמיטב ידיעת 
בתחום ר מבנים. בנוסף, שימוים למתייחסוח הנדרש על הביצוע, ישנם תקנים ספציפיים ההבניה והפיק

, ובכלל אפריקה נכסיםום מיסוי המקרקעין והמיסוי העירוני השפעה על פעילות עילות זה, לחקיקה בתחפ
 רה והטילי השבחה המוטלים על עסקאות בנכסי מקרקעין. כמו כן,עה למיסוי רכישה, מכיזה, ישנה השפ

 ת. רים מכר דירודיצרכן ולחוקים המסנת הי הגה לדינבתחום פעילות זה כפופ אפריקה נכסיםפעילות 

  באירופהבים נכסים מני 1.1.14.11

התפעול של נכסים ענף הנדל"ן המניב כולל את תחום הייזום, התכנון, ההקמה, השיווק, ההשקעה ו
 .המיועדים להשכרה, בעיקר בייעוד לתעשייה, משרדים ומסחר

 הרופיבאעל תחום הפעילות ביחס לנכסים המניבים כללי מידע  1.1.14.12

 (CEE)רח אירופה ת מרכז ומזדל"ן המניב במדינוי על ענף הנכלל מידע

  פראג -צ'כיה .א

מ"ר של שטחי משרדים חדשים.  יאלפ 157 -כ התווספו בפראג 2018במהלך שנת  JLLעל פי סקירה של 
 350 -כ 2018שנת סוף נכון ל .המשיך להיות גבומשרדים חדשים הבנייני קצב בניית  2018במהלך שנת 

 2019בשנת . 2019-2021 בין השנים למתם צפויהכאשר הש הים בבנייחי משרדים נמצאטשמ"ר  לפיא
מ"ר  אלפי 520 -כסך של  2018. בשנת שטחי משרדים חדשים מ"ר אלפי 215 -צפויים השלמתם של כ

 3% -כ ירידה שלנתון המבטא כירות קיימים(, משרדים הושכרו )כולל חידושים של חוזי ששל שטחי 
כאשר ביקוש עלו במקצת, ת באזורי הירי השכירומח 2018עי של שנת . ברבעון הרבי2017שנת מת ולע

 .ורו למ"רי 20-21.5 -ל והגיעהממוצעים השכירות דמי במרכז העיר 

  רומניה .ב

בועה. רשט נמצא בצמיחה קשוק המשרדים בבוק ,COLLIERSחברת של ו CBRE חברתשל  ותפי סקיר על
 20% -כשנים. מזה כשלוש שכרות בבוקרשט הה את שוקמובילים  ה ואנרגיהימגזרי הטכנולוגיה תעש

 40% -כ , ואילויםהיו כתוצאה של ביקושים חדשים והרחבות של משרדים קיימ 2018מההשכרות בשנת 
המודרנים  רדיםמלאי המש. מושכריםכבר  2019 משטחי המשרדים אשר בנייתם תושלם בשנת

 ירותדמי השכ .8.1% -כ הינו נוייםשיעור השטחים הפ כאשר מ"ר מיליון 2.5 -כבבוקרשט עומד על 
ם רדים המודרניישווי שטחי המש .יורו למ"ר 11-16בין עומדים על לבנייני משרדים מודרניים  יםממוצעה

אחרונות שהושלמו וזאת בהתאם לשווי העסקאות  7.25% של תשואה שנתיתק נקבע על בסיס ובש
בגין שכרה נטו )שרדים כאשר ההחי מר שטאלפי מ" 150 -לשוק כ והתווספ 2018בשנת . 2018בשנת 

 רומניהב , עולה כי הגדלת הצריכהCBREסקירה של המ אלפי מ"ר. 134  -על כ עמדהמשרדים חדשים( 
נרשמה  2018נת . בשלושת הרבעונים הראשונים של שומותגים חדשיםהביאה לכניסת שחקנים חדשים 

 םגם רג יתר,הבין  ,2017בשנת  ופה המקבילהלתק ביחס 30% -צמיחה במכירות הקמעונאיות של כ
 32% -כמיליון מ"ר שטחי מסחר מודרני, מתוכם  3.53. ברומניה ישנם להתרחבות המסחר האלקטרוני

לין ובצכיה יחס מ"ר כאשר בפו 187תושבים עומד על כ  1,000יחס שטחי מסחר לכל נמצאים בבוקרשט. 
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שטחי  לשמ"ר  אלפי 80 -כ תם שלהשלמ צפויהבבוקרשט  .תושבים 1,000לכל מ"ר  300 -זה עומד על כ
 .6.5% -מירבית לנכסי מסחר עומדת על כהתשואה ה. 2019-2020מסחר נוספים בשנים 

  בלגרד - הביסר .ג

 -לפי מ"ר כאשר מתוכם כא 770 -סך מלאי המשרדים בבלגרד עומד על כ ,CBRE פי סקירה של חברת  על
י פי מ"ר שטחאל 150 -כ 2018שנת  בסוף ים.גים כמודרנימסווים המשרד םהינ אלפי מ"ר בלבד 450

דשים הינו ברובו הביקוש למשרדים ח .בשנים הקרובותוהשלמתם צפויה בבנייה  היו מצוייםמשרדים 
של שטחי משרדים  יתנמוך יחסמספר  םהושל 2018לאור העובדה כי בשנת . ITמחברות בתחום ה 

 יציבים רות נשארו בלבד. מחירי השכי 4% -כל ירדם כרים הלא מושישיעור המשרד ,חדשים בבלגרד
  .ררו למ"יו 15.5-16.5 -על כדמי השכירות הסתכמו   Class Aכאשר במשרדים מסוג  2018בשנת 

  קרקוב - פולין .ד

התאם לתוכניות ר סך שטחי המשרדים במיליון מ"ר כאש 1.1 -המשרדים בקרקוב עומד על כשטחי מלאי 
הביקוש  2015-2017בשנים  .2020-2021 מיליון מ"ר בשנים 1.7 -לעמוד על כ צפוימות יהבנייה הקי

י המשרדים בקרקוב אינם אלפי מ"ר לשנה. שטח 180 -השנתי המוצע לשטחי משרדים עמד על כ
 צפון העיר, במרכזה ובדרומה שלאלא במספר מוקדים שונים הן ב (CBD)מרוכזים במרכז עסקי ראשי 

למ"ר הממוצעים ות השכירדמי  שטחי משרדים.של ר אלפי מ" 300 -כ ים בבנייהאהעיר. כיום נמצ
 בממוצע. 9% -אירו למ"ר. שיעור המשרדים הפנויים עומד על כ 13-15 -עומדים על כ

   הבאירופמגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על ענף הנדל"ן המניב  1.1.14.13

ידי דיני המקרקעין  בעיקרו על ות זה נשלטל, תחום פעיניב בישראלבדומה לפעילות בתחום הנדל"ן המ
תחום פעילות זה נשלט בעיקרו על ידי דיני המקרקעין ודיני התכנון והבניה, ההשכרה ודיני תכנון ובניה. 

מסדירים את פעילות הקבוצה בכל הנוגע  (כולל תקנות שהותקנו בגינם)התכנון והבניה . ורישוי עסקים
צול המקרקעין לבניה, אישורי בזמן הבניה, אפשרויות ומגבלות ני םחות באתריבניה, בטי לקבלת היתרי
הצורך. במהלכו ובסיומו של כל פרויקט, ולעיתים אף מעת לעת לאחר השלמתו, יש לקבל  אכלוס במידת

הרשויות המוסמכות כגון, אישורים ממכון התקנים, אישור מכבי אש ואישור מרשויות  את אישורי
נונה המשתנים, מחקיקה בתחום זה מושפעת משיעורי האר ילות בתחוםבנוסף, הפע .אחרות מוסמכות

מיסוי המקרקעין והמיסוי העירוני, לרבות מיסוי רכישה, מכירה והיטלי השבחה המוטלים  ,רישוי עסקים
 .בנכסי מקרקעין על עסקאות

קיקה כן לח ועל עיקר הפעילות של הקבוצה בתחום פיתוח המקרקעין באירופה הינו בנכסי מקרקעין,
מכירה והיטלי , וי העירוני השפעה על פעילותה, ובכלל זה, למיסוי רכישהבתחום מיסוי המקרקעין והמיס

 . השבחה המוטלים על עסקאות בנכסי נדל"ן
 גורמי הצלחה קריטיים

 הגורמים הקריטיים בענף פיתוח המקרקעין למגורים באירופה הינם: ידעלהערכת הנהלת אפי אירופה, 
מיקום  ,בבניה ובשיווק הפרויקט ל הזדמנויות עסקיות, באיתור פרויקטים, בתכנון,ר וניצון באיתוסיווני

 .הנכסים ודרכי הגישה אליהם

 מוצרים ושירותים 1.1.14.14

 כללי .א

 מוצרי החברה בתחום פעילות זה הינם בעיקר שטחי משרדים, תעשייה ומסחר המיועדים להשכרה
 זקות בחברות המחזיקותן, וכן החידה במישריפותחים על חברה נכסי מקרקעין המוחזקים ומ .בישראל

 אמצעות חברות בת, בפיתוח ותפעול של נכסי מקרקעיןועוסקות בעצמן ו/או ב

 לות בתחוםהאזורים הגיאוגרפיים וסוגי הנכסים המניבים בהם מתבצעת הפעי

 וד למסחר,מבנים בייעל של בתחום השכרה והתפעו ניביםבתחום הנכסים המפעילה  אפריקה נכסים
 פולין.ו הבולגרי סרביה, בצ'כיה, רומניה, ים ותעשייהרדמש

 מדיניות מימוש נכסים (1)

  בוחנת הזדמניות עסקיות למימוש נכסים על בסיס שיעור רווחיות ותזרים. יםאפריקה נכס .א
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 :להלן .15.14.11שבסעיף לטבלאות ר הבהרות בקש .ב

טרם הוחל בבנייתם, קטים שקמת הפרויהתייחס לעצם המ אות שלהלןי המידע בטבלמובהר בזה, כ
ופה מתוכנן מהווה מידע ציקט, ומועד ההשלמה התוכניות שטרם אושרו, העלות הנוספת המשוערת לפרו

תקבל  אפריקה נכסיםכדלקמן: )א( ונים בטבלאות מבוססים, בין היתר, על ההנחות, פני עתיד. הנת
, כל בעלי הזכויות כסיםקה נאפרית יפיותאם לצ)ב( בהצלו; רם נומוש בזכויות בניה שטהחלטה לעשות שי

אפריקה גיש או הבקשות שהגישה ו/או תהנוספים במקרקעין יצטרפו לפרויקט המתוכנן; )ג( התוכניות ו/
 תמהילותי בשטחים שניתן יהיה לבנות במקרקעין, ביאושרו ויקבלו תוקף, מבלי שיחול שינוי מה נכסים
; )ד( לא יחולו שינויים אפריקה נכסיםפתה ן שצנותכתמהיל והמת הכמות, הים ו/או בתכנון, לעוהשטח

קאות מקרקעין; )ה( עלויות הבניה וכן יתר צדדים לעס מהותיים באגרות, בהיטלים ו/או במסים החלים על
מהותי באחד או  . מובהר, כי במקרה בו יחול שינויאפריקה נכסים עלויות המכר יהיו בהתאם להערכות

מהותי בשטחים הניתנים לבניה והשכרה ו/או בעלויות /ואו  שינוי י לחולעשו עיל,רמים דליותר מהגו
 ה.צופ אפריקה נכסיםשבמועדים 

  :)מצרפי( נדל"ן להשקעה באירופההפעילות של  תמצית תוצאותלן הל 1.1.14.15

 : באירופהבהם פועלת הקבוצה אוגרפיים יגהאזורים מידע בדבר ה (1)

בהתאם  תסים באירופה נקבעהנכשל ים גיאוגרפאזורים קה להחלואפי אירופה,  מדיניותבהתאם ל
 השונות בהן נמצאים הנכסים. מדינות ל לחלוקה

  :((*)"חשבאירופה )באלפי של הקבוצה פעילות הנדל"ן להשקעה מ תואהתוצ להלן תמצית (2)

 פרמטר
 תמצית התוצאות

 בדצמבר 31ליום 

2018 2017 2016 

 290,413 279,962  330,934     במאוחדמהפעילות  סך ההכנסות

 439,900 199,415  227,953     שערוך במאוחדים מרווח

 720,669 477,564  561,905     רווחי הפעילות מאוחד

NOI 252,125     326,463     *()* מנכסים זהים במאוחד  - 

NOI אפריקה נכסיםחלק  -ים במאוחד ים זהמנכס 
)**( 

    296,480     230,668  - 

 280,769 278,149  333,952     חדמאו NOI"כ הס

 256,679 256,404  303,969     אפריקה נכסיםחלק  -NOIסה"כ 

 .)**( הנתונים מוצגים על בסיס שנתי ח ממוצע לשנהלפי שע" )*( חושב

 לעיל. 1.1.3סעיפים  ליים באזורי הפעילות ראולפרטים בדבר פרמטרים כלכ 
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 .201731.12וליום  .201831.12ליום  ימושיםורים ושלפי אז -מניב נדל"ן טחי וח שלהלן נתונים אודות פיל (3)
 )במ"ר(

  :2018לשנת  

 אחוז מסך  סה"כ  מסחר יםרדמש ימושיםש אזור
 השטחים

 * צ'כיה
 19% 82,299 - 82,299 במאוחד

 אפריקהחלק 
 נכסים

82,299 - 82,299 21% 

 ** רומניה

 49% 215,638 122,494 93,144 חדבמאו

קה ריאפחלק 
 נכסים

93,144 121,237 214,381 55% 

 סרביה
 22% 96,647 - 96,647 במאוחד

אפריקה ק חל
 נכסים

51,899 - 51,899 13% 

 בולגריה

 10% 43,997 - 43,997 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

43,997 - 43,997 11% 

 סה"כ
 100% 438,581 122,494 316,087 במאוחד

אפריקה חלק 
 כסיםנ

271,339 121,237 392,576 100% 

 אחוז מסך השטחים

 - 100% 28% 72% במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

69% 31% 100% - 

 נוסף פרויקט אפי ווקוביצה.  2018בשנת *  
  טק. -נוסף פרויקט אפי 2018** בשנת  

 :7201ת לשנ 

 מסך אחוז  סה"כ  מסחר משרדים שימושים אזור
 השטחים

 צ'כיה

 16% 64,449 - 64,449 דבמאוח

אפריקה  חלק
 נכסים

64,449 - 64,449 18% 

 ומניהר

 48% 194,623 123,739 70,884 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

70,884 122,303 193,187 53% 

 סרביה

 23% 94,165 - 94,165 במאוחד

אפריקה  חלק
 נכסים

50,567 - 50,567 14% 

 בולגריה

 11% 43,997 - 43,997 אוחדמב

 אפריקהחלק 
 נכסים

43,997 - 43,997 12% 

 1גרמניה

 3% 12,472 12,472 - במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

- 12,472 12,472 3% 

 סה"כ

 100% 409,706 136,211 273,495 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

229,897 134,775 364,671 100% 

 - 100% 33% 67% במאוחד אחוז מסך השטחים

                                                      
 אלפי מ"ר. 38 -בסך של כ בשטח כולל דירות להשכרה   1
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 מסך אחוז  סה"כ  מסחר משרדים שימושים אזור
 השטחים

אפריקה חלק 
 םנכסי

63% 37% 100% - 

 

 2017.12.13 וליום .201831.12 ליום ,לפי אזורים ושימושים -תונים אודות פילוח שווי נדל"ן מניב נ להלן (4)

 : .201831.12ליום 

ווי אחוז מסך ש סה"כ )אלפי ש"ח( מסחר משרדים שימושים אזור
 הנכסים

 17% 919,449 - 214,244 במאוחד צכיה

 באלפי אירו
אפריקה חלק 

 יםנכס
214,244 - 919,449 19% 

 66% 3,530,661 614,471 208,220 במאוחד רומניה

 באלפי אירו
אפריקה חלק 

 נכסים
208,220 606,720 3,497,395 71% 

 15% 809,311 - 188,580 במאוחד סרביה

 באלפי אירו
יקה אפרחלק 

 נכסים
101,268 - 434,600 9% 

 2% 104,007 - 24,235 חדבמאו בולגריה

 י אירובאלפ
אפריקה  חלק

 נכסים
24,235 - 104,007 2% 

 100% 5,363,427 2,637,064 2,726,364 במאוחד סה"כ

 באלפי ש"ח
אפריקה ק חל

 נכסים
2,351,653 2,603,798 4,955,450 100% 

 - 100% 49% 51% במאוחד אחוז מסך שווי הנכסים

אפריקה חלק 
 נכסים

47% 53% 100% - 

 : .017231.12ליום 

אחוז מסך שווי  "כ )אלפי ש"ח(סה מסחר שרדיםמ שימושים אזור
 הנכסים

 14% 653,003 - 157,252 במאוחד צכיה

 באלפי אירו
אפריקה חלק 

 נכסים
157,252 - 653,003 16% 

 67% 3,054,665 570,508 165,095 במאוחד רומניה

 באלפי אירו
אפריקה חלק 

 נכסים
165,095 562,474 3,021,302 72% 

 17% 758,403 - 182,633 מאוחדב סרביה

 באלפי אירו
אפריקה חלק 

 נכסים
98,074 - 407,262 10% 

 2% 97,084 - 23,379 במאוחד בולגריה

 באלפי אירו
אפריקה חלק 

 נכסים
23,379 - 97,084 2% 

 - 18,583 4,475 - במאוחד גרמניה

 באלפי אירו
אפריקה חלק 

 נכסים
- 4,475 18,583 - 

 100% 4,581,737 2,387,674 2,194,063 מאוחדב סה"כ

 באלפי ש"ח
אפריקה חלק 

 נכסים
1,842,922 2,354,312 4,197,234 100% 

 - 100% 52% 48% במאוחד ווי הנכסיםאחוז מסך ש

אפריקה חלק 
 נכסים

44% 56% 100% - 
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  :0162 -ו 2017, 2018ים ושים לשנלפי אזורים ושימ NOIאודות פילוח  להלן נתונים (5)

  2018 לשנת

 אחוז מסך  סה"כ אלפי ש"ח  מסחר דיםמשר ימושיםש אזור

NOI של הנכסים 

 צ'כיה    
 באלפי אירו

 11% 35,362 - 8,330 במאוחד

 12% 35,362 - 8,330 אפריקה נכסיםחלק 

 רומניה
 באלפי אירו

 70% 235,137 42,318 13,071 במאוחד

 77% 232,893 41,789 13,071 אפריקה נכסיםחלק 

 רביה ס
 ירובאלפי א

 18% 59,912 - 14,113 במאוחד

 11% 32,173 - 7,579 אפריקה נכסיםחלק 

 בולגריה
 באלפי אירו

 1% 3,171 - 747 וחדבמא

 1% 3,171 - 747 אפריקה נכסיםחלק 

 גרמניה
 באלפי אירו

 - 369 87 - במאוחד

 - 369 87 - אפריקה נכסים חלק

 "כסה
 באלפי ש"ח

 100% 333,952 180,018 153,934 דבמאוח

 100% 303,969 177,774 126,195 אפריקה נכסיםחלק 

של  NOI -אחוז מסך ה
 הנכסים

 - 100% 54% 46% במאוחד

 - 100% 58% 42% אפריקה נכסיםחלק 

  2017לשנת 

 אחוז מסך  סה"כ אלפי ש"ח  מסחר יהעשית משרדים שימושים אזור

NOI  של
 הנכסים

 צ'כיה    
 באלפי אירו

 9% 25,301 - - 6,228 במאוחד

 10% 25,301 - - 6,228 אפריקה נכסיםחלק 

 רומניה
 באלפי אירו

 75% 208,141 39,464 - 11,775 במאוחד

 80% 205,903 38,913 - 11,775 אפריקה נכסיםחלק 

  סרביה
 באלפי אירו

 15% 42,133 - - 10,372 במאוחד

 9% 22,625 - - 5,570 ה נכסיםאפריקחלק 

 בולגריה
 י אירובאלפ

 1% 2,287 - - 563 וחדבמא

 1% 2,287 - - 563 אפריקה נכסיםחלק 

 גרמניה
 באלפי אירו

 - 288 71 - - במאוחד

 - 288 71 - - אפריקה נכסיםחלק 

 סה"כ
 פי ש"חבאל

 100% 278,149 160,596 - 117,553 במאוחד

 100% 256,404 158,358 - 98,045 אפריקה נכסיםחלק 

של  NOI -חוז מסך הא
 םהנכסי

%42 במאוחד  - %58  %100  - 

%38 אפריקה נכסיםחלק   - %62  %100  - 
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  2016לשנת 

 מסך  אחוז סה"כ אלפי ש"ח  מסחר תעשייה משרדים שימושים וראז

NOI  של
 הנכסים

 צ'כיה    
 ירובאלפי א

 7% 20,112 - - 4,733 במאוחד

 8% 20,112 - - 4,733 אפריקה נכסים חלק

 רומניה
 ובאלפי איר

 70% 197,704 38,281 - 8,242 במאוחד

 76% 195,406 37,740 - 8,242 אפריקה נכסיםחלק 

 סרביה 
 באלפי אירו

 17% 47,067 - - 11,076 במאוחד

 10% 25,275 - - 5,948 אפריקה נכסיםחלק 

 בולגריה
 באלפי אירו

 1% 1,866 - - 439 במאוחד

 1% 1,866 - - 439 יקה נכסיםאפרחלק 

 הגרמני
 באלפי אירו

 5% 14,019 3,299 - - במאוחד

 5% 14,019 3,299 - - אפריקה נכסיםחלק 

 "כסה
 באלפי ש"ח

 100% 280,769 176,698    -   104,071 במאוחד

 100% 256,679  174,401    -    82,278  אפריקה נכסיםחלק 

של  NOI -האחוז מסך 
 הנכסים

 - 100% 63% - 37% מאוחדב

 - 100% 68% - 32% קה נכסיםאפריחלק 

  :2016-ו 2017, 2018ים לשנ ואזוריםלהלן נתונים אודות פילוח רווחי והפסדי שערוך לפי שימושים  (6)

 2018לשנת 

 מסחר תעשייה משרדים שימושים אזור
 סה"כ אלפי

 ש"ח
אחוז מסך רווחי 

 השערוך

 צ'כיה 
 פי אירובאל

 3% 6,956 - - 1,639 במאוחד

פריקה אחלק 
 םנכסי

1,639 - - 6,956 3% 

 רומניה
 באלפי אירו

 99% 224,681 42,739 - 10,187 במאוחד

יקה פראחלק 
 נכסים

10,187 - 42,133 222,111 97% 

 סרביה 
 באלפי אירו

 (3%) (7,132) - - (1,680) במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

(902) - - (3,830) (2%) 

 בולגריה
 ובאלפי איר

 1% 3,256 - - 767 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

767 - - 3,256 1% 

 גרמניה
 באלפי אירו

 - 191 45 - - במאוחד

אפריקה ק חל
 נכסים

- - 45 191 - 

 סה"כ
 באלפי ש"ח

 100% 227,953 181,627 - 46,326 במאוחד

אפריקה ק חל
 נכסים

49,628 - 179,056 228,684 100% 

 - 100% 80% - 20% במאוחד ווחי שערוךאחוז מסך ר

אפריקה חלק 
 נכסים

22% - 78% 100% - 
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 7201לשנת 

 רמסח תעשייה משרדים שימושים אזור
סה"כ אלפי 

 ש"ח
אחוז מסך רווחי 

 השערוך

 צ'כיה 
 באלפי אירו

 35% 69,276 - - 17,054 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

17,054 - - 69,276 34% 

 רומניה
 אירובאלפי 

 67% 133,539 25,464 - 7,410 דבמאוח

אפריקה חלק 
 נכסים

7,410 - 25,060 131,898 65% 

 סרביה 
 באלפי אירו

 (4%) (8,076) - - (1,988) במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

(1,068) - - (4,337) )2%) 

 בולגריה
 באלפי אירו

 1% 1,832 - - 451 אוחדבמ

אפריקה חלק 
 כסיםנ

451 - - 1,832 1% 

 הגרמני
 באלפי אירו

 1% 2,844 700 - - במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

- - 700 2,844 1% 

 סה"כ
 באלפי ש"ח

 100% 199,415 106,282 - 93,133 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

96,872 - 104,641 201,512 100% 

 - 100% 53% - 47% במאוחד ערוךאחוז מסך רווחי ש

פריקה אחלק 
 נכסים

48% - 52% 100% - 

  6201לשנת 

 מסחר ייהתעש משרדים יםשימוש אזור
סה"כ אלפי 

 ש"ח
אחוז מסך רווחי 

 השערוך

 צ'כיה 
 באלפי אירו

 4% 16,983 - - 3,996 דבמאוח

אפריקה חלק 
 נכסים

3,996 - - 16,983 4% 

 רומניה
 באלפי אירו

 49% 215,072 28,653 - 21,957 במאוחד

ריקה אפחלק 
 נכסים

21,957 - 28,178 213,052 51% 

 רביה ס
 ירוי אבאלפ

 11% 47,150 - - 11,095 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

5,958 - - 25,320 6% 

 הבולגרי
 באלפי אירו

 (2%) (8,083) - - (1,902) במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

(1,902) - - (8,083) (2%) 

 גרמניה
 באלפי אירו

 38% 168,777 39,716 - - במאוחד

אפריקה לק ח
 נכסים

- - 39,716 168,777 41% 

 סה"כ
 באלפי ש"ח

 100% 439,900 290,541 - 149,360 במאוחד

אפריקה חלק 
 נכסים

127,529 - 288,521 416,050 100% 

 - 100% 66% - 34% במאוחד אחוז מסך רווחי שערוך

 אפריקהחלק 
 נכסים

31% - 69% 100% - 
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  :(באירו) ושימושים יםלפי אזור לבפוע ים למ"רעכירות ממוצאודות פילוח דמי ש להלן נתונים (7)

 מסחר תעשייה משרדים שימושים

  

 אזורים

 לשנה שנסתיימה יימהלשנה שנסת לשנה שנסתיימה

 בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 - - - - 13.7 14.5 צ'כיה

  25.9 28.2 - -  13.7 14.3 רומניה

 - - - -  15.9 16.3 סרביה

 - - - -  5.9 4.8 בולגריה

 7.5 - - - - - גרמניה

הנכס המושכר, בגילו וברמת  מהשונות בטיב ,בין היתר ,הטווח הרחב במחירי השכירות נובעכי באשר לטבלה דלעיל יצוין, 
 לה זו.בי ביטוי בטשאינם באים לידים, דומים נוספפרמטרים  בטבלה כאמור .שלו הגמר

 : )באירו( בתקופהר לגבי חוזים שנתחמו למ" ממוצעים דמי שכירותת פילוח נתוני אודולהלן  (8)

 

 מסחר תעשייה משרדים

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

 נה שנסתיימה ביוםחוזים שנחתמו בש

 - - - - - - 13.1 14.6 14.1 צ'כיה

 26.8 16.1 49.2 - - - 14.5 14.5 12 רומניה

 - - - - - - 16.2 14.9 16.2 סרביה

 - - - - - - 6.4 6.6 6.4 יהבולגר

 - - - - - - 13.1 14.6 14.1 גרמניה

  :שיםח שיעורי תפוסה ממוצעים לפי אזורים ושימולהלן נתוני אודות פילו (9)

 

 מסחר יהתעשי משרדים

 לשנת לשנת 31ליום  לשנת לשנת 31ליום  לשנת לשנת 31ליום 

 2017 2018 בדצמבר 2017 2018 בדצמבר 2017 2018 בדצמבר

2018   2018   2018   

 באחוזים

 - - - - - - 95% 88% 90% צ'כיה

 99% 98% 99% - - - 98% 87% 91% רומניה

 - - - - - - 77% 90% 93% סרביה

 - - - - - - 32% 40% 39% יהבולגר

 96% - - - - - - - - הגרמני

ואפי  75%-עומדת על כ 31.12.2018ותפוסתו ליום  30.9.2018אשר סווג לנדל"ן להשקעה ביום  צ'הכולל את אפי ווקובי )*(
 . 62% -כעומדת על  31.12.2018ותפוסתו ליום  30.6.2018טק אשר סווג לנדל"ן להשקעה ביום 

  :ימושיםאזורים וש ים מניבים לפינכסח מספר להלן פילו (10)

 מסחר תעשייה משרדים שימושים

 לשנה שנסתיימה לשנה שנסתיימה לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום  זוריםא

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 - - - - 3 4 )*(צ'כיה 

 2 2 - - 1 2 )**(רומניה

 - - - - 1 1 סרביה

 - - - - 1 1 ולגריהב

 2 - - - - - ניהגרמ

 4 2 - - 6 8 סה"כ

  .אוחדו לנכס אחד Classic 7שלושת בנייני  )*(
   .אוחדו לנכס אחד 1-5(  ארבעת בנייני אפי פארק )**
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פה )לפי שווי הנובעים מהנדל"ן המניב של הקבוצה באירובפועל  יםלהלן פילוח שיעורי תשואה ממוצע (11)

  :ים()באחוז שיםאזורים ושימו לפי שנה(,הבסוף 

 מסחר תעשייה משרדים שימושים

 לשנה שנסתיימה לשנה שנסתיימה לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום  יםאזור

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 - - - - 6.3% 3.9% )*(צ'כיה

 6.9% 6.9% - - 7.1% 6.3% )*(רומניה

 - - - - 6.5% 7.5% סרביה

 - - - - 2.4% 3.1% יהבולגר

 1.6% - - - - - גרמניה

ולכן תפוסתם הנמוכה משפיעה על  2018נוספו במהלך )ווקוביצ'ה( וצ'כיה  טק(-)אפי הבניינים החדשים ברומניה )*(

 . התשואה

  :)אלפי ש"ח( *ת חתומיםבגין חוזי שכירופה של הקבוצה באירוצפויות הכנסות הלן נתונים אודות הלה (12)

תקופת 
ה ההכר

 בהכנסה

 בהנחת  מימוש תקופות אופציות שוכרים בהנחת אי מימוש תקופות אופציות שוכרים

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 
)באלפי 

 ש"ח(

הכנסות 
מרכיבים 
משתנים 
)אומדן( 
)באלפי 

 ש"ח(

מספר 
חוזים 

 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 
המסתימים 
 )באלפי מ"ר(

 הכנסות
מרכיבים 

בועים ק
)באלפי 

 ש"ח(

ת הכנסו
מרכיבים 
משתנים 
)אומדן( 
)באלפי 

 )**( ש"ח(

מספר 
חוזים 

 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

תיימים המס
 )באלפי מ"ר(

 1רבעון 
2019 

84,635 5,122 60 9 84,814 5,123 55 8 

 2רבעון 
2019 

83,217 4,531 55 18 83,450 4,582 44 10 

 3בעון ר
2019 

79,650 4,283 34 8 81,314 4,334 32 7 

 4עון רב
2019 

74,463 6,989 74 18 75,769 7,040 73 19 

שנת 
2020 

271,112 17,032 113 30 278,061 17,237 107 28 

שנת 
2021 

223,392 16,327 140 42 231,357 16,390 140 65 

שנת 
2022 

160,682 16,245 89 73 176,669 16,245 88 59 

שנת 
2023 

 ךואיל
225,250 16,193 213 184 461,655 16,429 239 185 

 381 778 87,381 1,473,089 382 778 86,721 1,202,401 סה"כ

 .לפי שע"ח סוף תקופהתורגם  )*(

  .2018הכנסות בפועל שהתקבלו במהלך ל בהתאםון בקניונים בעיקר על הכנסות פדי יםמבוססההכנסות ממרכיבים משתנים  )**(

 

 

)אלפי מ"ר  .20161.1 הקבוצה באירופה, החל מיום יבים על ידימנ יםנכסשל ת ומכירדבר מידע ב להלן (13)

  :ואלפי אירו, לפי הענין(
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 סשם הנכ
יך תאר

 מכירה
 מדינה

שם חברה 
 מחזיקה

אחוז 
 אחזקה

תמורה 
ממימוש 
)מאוחד( 

 (אירו)אלפי 

שיעור 
בעלות 
 שנמכר

שטח 
שנמכר 
)מאוחד( 
)באלפי 

 מ"ר(

 NOI של הנכס
מאוחד( שנמכר )

לפי אירו)א ) 

ם בגין ח/הפסד שנרשרוו
מימוש החברה/ הנכס 

 )מאוחד( )אלפי אירו(

שווי נכס 
שנמכר לפי 

העסקה 
 אירו()באלפי 

סכום 
בהערכת 

שווי 
אחרונה 
)באלפי 

 אירו(

תאריך הערכת 
 שווי אחרונה

Schloss 95 29/03/16 גרמניה Harel 100% 9,030 100% 2.07 
יורו בשנת א'  89

 א' יורו 335, 2016
 אהבשנה מל

א' יורו  1,155, א' יורו 1,830
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 

 שבירת הלוואה
7,200 7,200 30.09.2014 

Dreilindenstrasse, 
Leipzig 

 גרמניה 07/12/16
Peerly 

Grundstücks 
 קרקע קרקע 100% 85 100%

א' יורו בניכוי  25א' יורו,  27
ה ועמלת שבירת עלויות עיסק

 אההלוו
58 58 30.09.2014 

Lavesstraße 71 - 
Hannover 

 גרמניה 31/10/16
Peerly 

Grundstücks 
100% 1,550 100% 1.48 

שנת ורו בא' י 11
א' יורו  56, 2015

 בשנה מלאה

( א' יורו 131( א' יורו, )10)
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 

 שבירת הלוואה
1,560 1,520 30.09.2014 

Hildesheimer Straße 
46 - Hannover 

 גרמניה 31/12/16
Peerly 

Grundstücks 
100% 2,186 100% 1.39 

א' יורו בשנת  21
א' יורו  84, 2015

 לאהבשנה מ

א' יורו  127א' יורו,  259
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 

 שבירת הלוואה
1,927 1,920 30.09.2014 

Böhmer Straße 2 - 
Hannover 

 גרמניה 31/12/16
Peerly 

Grundstücks 
100% 1,979 100% 1.39 

' יורו בשנת א 17
א' יורו  66, 2015

 בשנה מלאה

א' יורו  114א' יורו,  234
ה ועמלת עיסק בניכוי עלויות

 שבירת הלוואה
1,745 1,740 30.09.2014 

Kaiser-Friedrich-Str. 
1/Weseler Str. 28 - 

Duisburg 

 גרמניה 29/04/16
Peerly 

Grundstücks 
100% 1,875 100% 5.39 

בשנת יורו א'  14
א' יורו  183, 2015

 בשנה מלאה

( א' יורו 1,160( א' יורו, )995)
ת בניכוי עלויות עיסקה ועמל

 רת הלוואהשבי
2,870 2,870 30.09.2014 

Hofkamp 9 / 
Wilbergstr. 14-16 - 

Wuppertal 

 גרמניה 18/05/16
Peerly 

Grundstücks 
100% 1,250 100% 2.60 

, 2015בשנת  א' יורו 6
בשנה  יורו א' 74

 מלאה

( א' יורו 548( א' יורו, )440)
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 

 שבירת הלוואה
1,690 1,690 30.09.2014 

Gökerstraße 69-73 - 
Wilhelmshaven 

 גרמניה 27/04/16
Peerly 

Grundstücks 
100% 450 100% 1.63 

, 2015א' יורו בשנת  4
' יורו בשנה א 31

 מלאה

יורו  ( א'308ורו, )( א' י270)
י עלויות עיסקה ועמלת בניכו

 שבירת הלוואה
720 720 30.09.2014 

Badstraße 66, Berlin 31/01/17 גרמניה Harel 100% 3,937 100% 1.82 122 
א' יורו  1,215א' יורו,  1,489

בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 
 שבירת הלוואה

2,447 2,400 30.09.2015 

Güntzelstraße 48 / 
Nassauische 

Straße57, Berlin 

 Harel 100% 12,634 100% 3.39 גרמניה 31/01/17
א' יורו בשנת  257

ורו א' י 299,  2016
 בשנה מלאה

א' יורו  3,899א' יורו,  4,780
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 

 שבירת הלוואה
7,854 7,850 30.09.2015 
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Hauptstraße 
11/Belziger, Berlin 1 

 Harel 100% 10,778 100% 4.15 רמניהג 31/01/17
א' יורו בשנת  254

א' יורו  288,  2016
 בשנה מלאה

רו א' יו 3,326א' יורו,  4,077
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 

 שבירת הלוואה
6,700 6,680 30.09.2015 

Hermannstraße 151/ 
Kranoldstr. 13, Berlin 

 Harel 100% 4,063 100% 1.91 גרמניה 31/01/17
בשנת יורו א'  102

א' יורו  105 , 2016
 בשנה מלאה

א' יורו  1,254א' יורו,  1,537
 בניכוי עלויות עיסקה ועמלת

 ת הלוואהשביר
2,526 2,520 30.09.2015 

Kaiserin-Augusta-
Allee 84, Berlin 

 Harel 100% 3,888 100% 1.52 89 גרמניה 31/01/17
 א' יורו 1,199ורו, א' י 1,471

עמלת סקה ולויות עיבניכוי ע
 הלוואהשבירת 

2,417 2,320 30.09.2015 

Kantstraße 
71/Fritschestr. 47, 

Berlin 

 Harel 100% 10,114 100% 3.19 יהגרמנ 31/01/17
א' יורו בשנת  207

א' יורו  243,  2016
 בשנה מלאה

א' יורו  3,121א' יורו,  3,826
קה ועמלת בניכוי עלויות עיס
 ואהשבירת הלו

6,287 6,250 30.09.2015 

Karl-Marx-Straße 
146, Berlin 

 Harel 100% 2,350 100% 1.25 גרמניה 31/01/17
ת ו בשנא' יור 103

א' יורו  105,  2016
 בשנה מלאה

( א' יורו בניכוי 163א' יורו, ) 0
עלויות עיסקה ועמלת שבירת 

 הלוואה
2,350 2,350 30.09.2015 

Kottbusser Damm 
81/Sander Str. 1+2, 

Berlin 

 Harel 100% 13,065 100% 4.60 ניהגרמ 31/01/17
א' יורו בשנת  301

א' יורו  331,  2016
 בשנה מלאה

א' יורו  4,032א' יורו,  4,943
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 

 שבירת הלוואה
8,122 8,120 30.09.2015 

Niebuhrstraße 74, 
Berlin 

 Harel 100% 4,990 100% 1.56 רמניהג 31/01/17
יורו בשנת א'  105

א' יורו  116,  2016
 בשנה מלאה

א' יורו  1,539א' יורו,  1,888
 ועמלתבניכוי עלויות עיסקה 
 שבירת הלוואה

3,102 3,090 30.09.2015 

Schlüter Straße 
29+30, Berlin 

 Harel 100% 13,564 100% 2.68 גרמניה 31/01/17
בשנת  א' יורו 231

' יורו א 245,  2016
 נה מלאהבש

א' יורו  4,185א' יורו,  5,131
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 

 שבירת הלוואה
8,432 8,430 30.09.2015 

Schönwalder Straße 
39+40, Berlin 

 Harel 100% 3,802 100% 2.22 142 גרמניה 31/01/17
א' יורו  1,173א' יורו,  1,438

ועמלת בניכוי עלויות עיסקה 
 שבירת הלוואה

2,364 2,280 30.09.2015 

Stromstraße 58, 
Berlin 

 Harel 100% 600 100% 0.57 גרמניה 31/01/17
א' יורו בשנת  27

א' יורו  28,  2016
 בשנה מלאה

( א' יורו 106( א' יורו, )64)
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 

 שבירת הלוואה
664 600 30.09.2015 

Stromstraße 65-66, 
Berlin 

 Harel 100% 6,566 100% 2.77 212 רמניהג 31/01/17
א' יורו  2,026א' יורו,  2,484

בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 
 שבירת הלוואה

4,082 4,080 30.09.2015 

Amsterdamer Straße 
17/17a-Turiner 42-

44, Berlin 

 Harel 100% 6,228 100% 2.98 גרמניה 31/01/17
א' יורו בשנת  154

א' יורו  167,  2016
 בשנה מלאה

יורו  א' 1,922ו, ' יורא 2,356
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 

 שבירת הלוואה
3,872 3,730 30.09.2015 
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Pohlstraße 58, Berlin 31/01/17 גרמניה Harel 100% 12,457 100% 4.94 
א' יורו בשנת  338

א' יורו  374,  2016
 בשנה מלאה

יורו א'  3,844א' יורו,  4,713
מלת עיסקה וע בניכוי עלויות
 ואהת הלושביר

7,744 7,740 30.09.2015 

Weichselstraße 22, 
Berlin 

 Harel 100% 2,360 100% 1.43 107 גרמניה 31/01/17
( א' יורו 349( א' יורו, )185)

בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 
 שבירת הלוואה

2,545 2,360 30.09.2015 

Winterfeldtstraße 
45/ Goltzstraße 24, 

Berlin 

 Harel 100% 12,929 100% 3.32 יהגרמנ 31/01/17
א' יורו בשנת  256

א' יורו  301,  2016
 בשנה מלאה

א' יורו  3,990א' יורו,  4,891
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת 

 שבירת הלוואה
8,037 8,020 30.09.2015 

Viereckweg 92/94, 
Berlin 

 Harel 100% 1,174 100% 1.07 29 גרמניה 31/01/17
ורו א' י 362ורו, א' י 444
עלויות עיסקה ועמלת בניכוי 

 שבירת הלוואה
730 730 30.09.2015 

Claudiusstr. 4 / 
Hauptstr. 272-274, 

Herne 

 גרמניה 01/02/17
Peerly 

Grundstücks 
100% 750 100% 4.33 

א' יורו בשנת  14
א' יורו  63,  2016

 בשנה מלאה

( א' יורו 147, )( א' יורו140)
ת ועמל ות עיסקהיכוי עלויבנ

 ואהשבירת הלו
890 890 30.09.2015 

Hauptstraße 
124/126, Frechen 

 גרמניה 01/04/17
Peerly 

Grundstücks 
100% 10,050 100% 9.03 

א' יורו בשנת  96
א' יורו  569,  2016

 בשנה מלאה

( א' יורו 889( א' יורו, )791)
עמלת בניכוי עלויות עיסקה ו
 שבירת הלוואה

10,841 10,700 30.09.2015 

Maxstr. 17 / 
Hindenburgstr. 24, 

Essen 

 גרמניה 01/06/17
Peerly 

Grundstücks 
100% 1,100 100% 1.43 

א' יורו בשנת  14
א' יורו  55,  2016

 בשנה מלאה

( א' יורו בניכוי 14( א' יורו, )3)
עלויות עיסקה ועמלת שבירת 

 הלוואה
1,103 1,070 30.09.2015 

Tuchmacher Straße 
19 - Fürstenwalde 

 Harel 100% 320 100% 0.96 גרמניה 18/07/18
 2018א' יורו בשנת  9

ה א' יורו בשנ 21, 
 המלא

א' יורו בניכוי  45א' יורו,  30
עלויות עיסקה ועמלת שבירת 

 הלוואה
275 275 30.09.2015 

Landau, 
Ostbahnstrasse 36 

 Margalit 100% 4,200 100% 14.87 יהגרמנ 19/05/18
יורו בשנת  א' 114

א' יורו  639,  2018
 בשנה מלאה

( א' 1,826( א' יורו, )1,790)
יסקה יורו בניכוי עלויות ע

 ועמלת שבירת הלוואה
5,990 5,540 30.09.2015 
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  ברומניה'ן קוטרוצקניון  -של הקבוצה באירופה  ן להשקעה מהותי מאודנכס נדל" להלן מידע בדבר

 : הצגת הנכס (א)

 
 31.12.2018ליום פירוט 

 קניון קוטרוצ'ן ס:שם הנכ

 בוקרשט רומניה מיקום הנכס:

 *87,221 מסחרי :)*( טחי הנכס )מ"ר(ש

 1,309 משרדים

 1.4% -, ציבור 98.6% -אפי אירופה  מבנה האחזקה בנכס:

 98.6% האפקטיבי בנכס: אפריקה נכסיםלק ח

 ציבור לנכס: ציון שמות השותפים

 23.11.2004 כס:ך רכישת הנתארי

 Cotroceni Park SAאופן בלעדי על שם החברה הבת זכויות הבעלות בנכס רשומות ב כויות משפטיות בנכס:פירוט ז

 הנכס משועבד לבנקים המממנים מצב רישום זכויות משפטיות:

 אין נושאים מיוחדים:

 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים:

 ** אין :ותות משמעותיות בניה בלתי מנוצלזכוי

 מיליון אירו.  7.4 -בעלות של כ של קרקע נוספת בסמוך לקניון קוטרוצ'ןרכישה אפריקה נכסים השלימה  2019במהלך חודש מרץ  יצוין, כי *

 ת לקבלת זכויות בניה נוספות לבניה בשימוש משרדים.פועלאפריקה נכסים ** 
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  :831.12.201כון ליום נ יקרייםלהלן נתונים ע (ב)

אפריקה נכסים לק . ח100%ם לפי )נתוני
 (98.6% -בנכס 

 2016שנת  2017שנת  2018נת ש

 468,298 502,138 545,875 )באלפי אירו( שווי הוגן בסוף תקופה

ערך בספרים בסוף תקופה 
  )באלפי ש"ח(

  2,6772,34  2,085,178 1,893,703 

642,64 (אירורווחי שערוך )באלפי   25,258 29,711 

%97.9 %(-ממוצע )ב יעור תפוסהש  %98.4  98.4% 

 פנוי מושכר פנוי מושכר ויפנ מושכר    

 מ"ר(שטחים מושכרים בפועל )

 910 78,295 1,416 87,056  1,870        85,351       מסחרי

 360 949 - 1,309   -               1,309         משרדים

36588,  1,870        86,660       סה"כ  1,416 79,244 1,270 

 31,574 32,538 35,230 סה"כ הכנסות )באלפי אירו(

 141.1 124.6 143.8 למטר לחודש )ש"ח( שכירות ממוצעיםדמי 

י שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו דמ
 בתקופה  )באירו(

54.1 29.1 25 

NOI )33,793 34,433  37,227 )באלפי אירו 

NOI  2439,9 אירו(מותאם )באלפי   36,540 34,440 

 7.22% 6.86% 6.82% שיעור תשואה בפועל )ב%(

 7.35% 7.28% 7.31% שיעור תשואה מותאם )ב%(

 314 325 333 נת דיווח מספר שוכרים לתום ש

 12% 11% 11% חס דמי השכירות לסך הפדיוןי

 4.0438 4.1526  4.2916 לסוף שנת הדיווחש"ח  -ין אירו שער חליפ
 

 

 באלפי אירו  (98.6% -בנכס  קה נכסיםאפרי. חלק 100%נתונים לפי )

 312,934 עלות הקמה  מקורית

 12,814 הרחבותעלות נוספת בגין 

  23.11.2004  הקרקע ד רכישתמוע
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 31.03.2019להלן נתונים עיקריים נכון ליום 

 

 שלושה חודשים שהסתיימו ביוםלנתונים  (98.6% -כ -נכס . חלק הקבוצה ב100%)נתונים לפי 

31.3.2019 
 

 באלפי אירו 

 546,329 )אלפי אירו(  שווי הנכס

NOI )9,281 בתקופה )אלפי אירו 

(38) ( אירורווחי שערוך בתקופה )באלפי   

 97.5% %(-שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )ב

 6.8% תיים%( במונחים שנ-)בל בפועשיעור תשואה 

 30.9 דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר )אירו למ"ר(

 100 אירו למ"ר(דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה )
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  לויותלהלן פילוח מבנה הכנסות וע (ג)

 (98.6% –בנכס  אפריקה נכסים. חלק 100%)נתונים לפי 
 2016שנת  2017שנת  2018שנת 

 )באלפי אירו(

    הכנסות:

 28,602 29,879 29,879 קבועות -מדמי שכירות 

 2,972 2,659 2,659 משתנות -מדמי שכירות 

 11,460 11,633 11,633 למדמי ניהו

 43,034 44,171 44,171 סה"כ הכנסות

    :עלויות

 (9,241) (9,738) (9,738) ניהול, אחזקה ותפעול

 (9,241) (9,738) (9,738) ויות:סה"כ על

 33,793 34,433 34,433 רווח:

NOI: 34,433 34,433 33,793 

 :18.12.2031ליום  בנכסקריים להלן פרטים אודות שוכרים עי (ד)

. חלק 100%)נתונים לפי 
 –בנכס  אפריקה נכסים
98.6%) 

הנכס המשויך  שיעור משטח
 2018לשוכר )%(, בשנת 

או  20%-האם אחראי ל
 ות הנכס?יותר מהכנס

שיוך ענפי של 
 השוכר

ציון תלות  תיאור הסכם השכירות
המקורית  ההתקשרותתקופת  מיוחדת

 ה )שנים(שנותר  והתקופה
הארכה אופציות ל

 )שנים(
כון או הצמדה מנגנון עד

 של דמי השכירות
פירוט 
 ערבויות

 צמוד מדד 5+5+5 שנים 6נשארו עוד  סופרמרקט לא 14.9% ר א'שוכ
ערבות 

 וצת האםקב
- 

 עיצובאופנה +  לא 8.7% שוכר ב'
שנים )מספר מותגים  19בין שנה ל 

 ים השייכים לאותה חברה(שונ
 - אין צמוד מדד שנים 20 -ל 10בין 

 צמוד מדד 5+5 שנים 6נשארו  קולנוע אל 8.6% שוכר ג'
ערבות חברת 

 אםה
- 

 צמוד מדד 5+5+5+5+5 שנים 4נשארו עוד  אופנה לא 6.2% שוכר ד'
ערבות 
 בנקאית

- 

 צמוד מדד 5 נשאר שנה אופנה לא 3.8% 'השוכר 
ערבות חברת 

 האם
- 

 .MUICP- Monetary union of consumer prices -צמוד ל )*(
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  :201831.12.נכון ליום  בנכס ודות הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומיםלהלן נתונים א (ה)

בנכס אפריקה נכסים . חלק 100%)נתונים לפי 
- 98.6%) 

 שתסתיים ביוםלשנה 

 ואילך 2023 2022 2021 2020 2019

 אלפי אירו 

 11,899 9,542 13,504 18,638 26,596 מרכיבים קבועים

 3,215 3,232 3,260 3,433 4,275 ים משתנים )אומדן( מרכיב

 15,114 12,774 16,764 22,071 30,871 סה"כ 

 שבחות ושינויים מתוכננים בנכסלהלן פרטים בגין ה (ו)

  קניון ומעליו. ע הרחבה של זכויות הבניה בסמוך לבוחנת את האפשרות לפעול לביצואפריקה נכסים , 31.12.2018ן ליום נכו

  :שהתקבל בגין הנכס מימון ספציפי ים בדברפרט לןלה (ז)

 הלוואה מון ספציפימי

 יתרות בדוח על המצב הכספי

 182,452 וואות לזמן קצרמוצג כהל 31.12.2018

 - מוצג כהלוואות לזמן ארוך ()אלפי אירו

 8,252 צרמוצג כהלוואות לזמן ק 31.12.2017

 181,707 ךכהלוואות לזמן ארו מוצג )אלפי אירו(

 789,999 ( )אלפי ש"ח()תום שנת  דיווח 31.12.2018שווי הוגן ליום 

 805,482 ( )אלפי ש"ח()תום שנת  דיווח 31.12.2017שווי הוגן ליום 

 2014אוגוסט  לוואה מקוריתאריך נטילת ה

 220,000 גובה הלוואה מקורי )אלפי אירו(

 4.79% 31.12.2018ם שיעור ריבית אפקטיבית ליו

 אחת לרבעון י פירעון קרן וריביתמועד

 ת מרכזיותהתניות פיננסיו
)קרן+ריבית( בשנה של  רת יחס כיסוי חוב, שמי70%שמירת יחס הלוואה לשווי של עד 

1.1 
 

 - יננסיות אחרותהתניות פ

 לא ננסיות לתום שנת הדיווחציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה פי

 כן non-recourseהאם מסוג 
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  דים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכסלהלן שעבו (ח)

 פירוט סוג
 2018בתום שנת  הסכום המובטח ע"י השעבוד

 אלפי אירו

 ין והקרקעיעל הבנמשכנתא  דרגה ראשונה שעבודים
220,000 

 בלם לקותשלומי שיעבוד של מניות, חשבונות בנק, אחר

  :ן ברומניה'וצשל קניון קוטר פרטים אודות הערכת השווי

 2016 2017 2018 (98%-בנכס כסים אפריקה נ, חלק 100%נים לפי )נתו

 30.9.16 30.9.17 30.6.18 תאריך התוקף של הערכת השווי

 467,240 501,490 545,520 ירו(באלפי אמועד הערכת השווי )השווי שנקבע ב

 CBRE CBRE CBRE שוויזהות מעריך ה

 כן כן כן ?האם המעריך בלתי תלוי

 לא לא לא שיפוי? באם קיים הסכם

 היוון הכנסות היוון הכנסות היוון הכנסות כת השווימודל הער

 87,014 89,780  88,530        השכרה שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר( -שטח בר

 100% 100% 100% שווי ערכת ההשכרה לצורך ה-ור תפוסה מייצג מתוך השטח ברשיע

 414/34.5 401/33.4  416.42/34.7  ת שווי )אירו(צעים למ"ר מושכר לצורך הערכדשיים/שנתיים[ מייצגים ממודמי שכירות ]חו

NOI )35,039 36,040  37,657        / תזרים מייצג לצורך הערכת השווי )באלפי אירו 

 7.39% 7.17% 6.9% שיעור היוון 

 

 2016 2017 2018 שינוי בשווי באלפי אירו ות לשווי:רגיש ניתוחי

 שיעורי היוון
 466,063  484,519     526,295     0.25%עליה של 

 468,431  519,704     566,201    0.25%ירידה של 

 דמי שכירות ממוצעים למ"ר
 486,907  522,368     568,057     5%ליה של ע

 447,579  480,618     522,975    5%ירידה של
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  לקוחות 1.1.14.16

ת באירופה השוכרים ממנה שטחים בהיקפים שונים ולשימושים לקוחו 1,600מעל  אפריקה נכסיםל .א
 שונים.

גדול.  יינים שונים ופיזורהינם לקוחות פרטיים ותאגידים עסקיים בעלי מאפ אפריקה נכסיםלקוחות  .ב
או  10%הווה ה משכירות המושכר על ידו מהכנסכר שהשו אפריקה נכסיםל, אין יך דוח תקופתי זהרלתא

 .יותר מהכנסות הקבוצה

 שיווק והפצה  1.1.14.17

דומים לאמצעים  באירופהבתחום הנדל"ן המניב  אפריקה נכסיםככלל, אמצעי השיווק וההפצה של 
ובפעילותה בתחום פיתוח המקרקעין  (לעיל 1.8.4בישראל )ראו סעיף  כאמור בתחום הנכסים המניבים

 לעיל(. 1.9.2.7)ראו סעיף   באירופהם רילמגו

 תחרות 1.1.14.18

דומים במהותם למאפייני התחרות של  באירופהבשוק הנדל"ן המניב  של מאפייני התחרות בפעילותה 
 לעיל(. 1.8.5תחום הנכסים המניבים בישראל )לפרטים ראו סעיף 

 ובכללות פהבאירוים המקרקעין למגורים והנכסים המניב תחום פיתוחם נוספים הנוגעים לפרטי 1.1.15

 חומרי גלם וספקים 1.1.15.1

 את הפרויקטים אפריקה נכסים, מקימה באירופהמניבים בתחום פיתוח המקרקעין למגורים והנכסים ה
 . באמצעות קבלנים )לרבות באמצעות דניה סיבוס

 הון חוזר

 מראש, לתקופה שבין חודש לשנה, ומכאןהקבוצה נוהגת לגבות את דמי השכירות משוכרי הנכסים שלה 
 נוהגת לתת אשראי לשוכרים במהלך העסקים הרגיל. להבטחת התשלומים המגיעים נובע כי אינה

 ים,לקבוצה בגין הסכמי השכירות ו/או הניהול נוהגת הקבוצה לדרוש, במסגרת ההסכמים עם השוכר

לפרטים נוספים ראה  .קדונות ושטרי חובכגון ערבויות בנקאיות, ערבויות אישיות, פי)הפקדת בטחונות 
 לן.לה 1.4סעיף 

  מימון 1.1.15.2

מהון מניותיה  98.6%-ה מחזיקה בם הסכם בין חברה בת רומנית אשר אפי אירופנחת 18.6.2014ביום  .א
ו/או לבעל שלושה בנקים זרים שאינם קשורים לקבוצת החברה  "(, לביןהחברה הבת")להלן בסעיף זה: 

 AFIקניון שר עם בקאירו  ןמיליו 220-ריקורס" בסך של כ-ה מסוג "נוןהשליטה בה, להעמדת הלווא
Cotroceni (הנכס)להלן: " קרשטבבו" . 

-נוןעמדת הלוואה מסוג "בת לבין מספר בנקים זרים לההחברה החתם הסכם בין נ 21.12.2018ביום 
העניין(, המיועדת, בין  ", לפיהסכם ההלוואה" -" וההלוואה" מיליון אירו )להלן: 300 -ריקורס" בסך של כ

 , כמפורט לעיל. 2014בשנת  ל יתרת ההלוואה שנטלה חברת הבתון מלא שעהיתר, לצורך פיר

ים ובתוספת חודש 3של יוריבור  שנים ותישא ריבית שנתית בשיעור 5למשך תקופה של  ההלוואה תעמוד
לומים רבעוניים(, מקרן ההלוואה )וזאת בתש 3.75%הבת  מדי שנה תפרע חברת. 2.45%מרווח של 

פי שנקבע לפירעון יתרת סכום ד העמדת ההלוואה ועד למועד הסוהחל ממוע בצירוף הריבית שנצברה,
 . ההלוואה

אה לשווי השוק של הנכס יחס בין יתרת ההלוו)א( ה סכם ההלוואה נקבעו תניות פיננסיות כדלקמן:בה
(LTV לא יעלה על  )ר לחברת הבת לבצע העברות כספים , לא יתאפש67.5%כאשר החל מיחס של  ,70%

-כ על LTV -, עומד יחס ה30.6.2018חברה ליום סיס הערכת השווי לנכס שביצעה הפה; על בולאפי איר
55%; 

ביחס  130%-( יהיה גבוה מDSCR) תשלומי שירות החוב )ב( יחס ההכנסות התזרימיות של הנכס לכלל
הבדיקה הרלוונטי. במידה והיחס ירד מיחס ביחס לשנה הקרובה שלאחר מועד  110%-לשנה החולפת ו

ברות שנה הקרובה, לא יתאפשר לחברת הבת לבצע העביחס ל 120%-יחס לשנה החולפת וב 135%ל ש
והיחס לשנה  180% -ד על כלשנה החולפת עומ DSCR -כספים לאפי אירופה. לתאריך הדוח, יחס ה

 .  170% -הקרובה עומד על כ

המלווים ם לטובת יריבית( ישמשו כל השעבודים הקיימים הרשומלהבטחת פרעון ההלוואה )קרן ו
ידי אפי אירופה, וכן כל נכסיה -( עלות החברה הבת המוחזקות )במישרין ובעקיפיןהקיימים, לרבות כל מני
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ל עוד אין הנכס. עם זאת, בהיעדר הפרה של הסכם ההלוואה וכ, לרבות משכנתא על של החברה הבת
דפי המזומנים לק את עוחבתניות פיננסיות, תהא זכאית חברת הבת ל עמידה-בכך כדי לגרום לאי
 .ופהשברשותה לאפי איר

גים של מספר תנאים מוקדמים, שעיקרם, נכונותם של המצ העמדתה של ההלוואה כפופה להתקיימותם
גידור, וכן הבת בעסקת  הלוואה, התקשרות חברתהלוואה במועד העמדתה של השניתנו בהסכם ה

"מ )"אפריקה השקעות"( לבין שקעות בעהים מהשלמת הסדר החוב בין אפריקה ישראל לתנאים הנובע
וש את מלוא הון המניות של כחול ישראל בע"מ לרכ אלון רבועהייתה יה הפיננסים, לפיו עשויה נוש

השקעות. בשים לב  יקה, במסגרת הסדר חוב של אפרעל ידי אפריקה השקעותמוחזקות שהיו חברה ה
הלת דיונים מול הגופים החברה מנ דר החוב של אפריקה השקעות, לתאריך הדוח,לביטולו של הס

 לשם התאמת התנאי המתלה.  המממנים

 53.7% -ברה בעקיפין בכהתקשרה חברה בת של החברה בסרביה )בה מחזיקה הח 21.12.2018ביום  .ב
מיליון אירו,  103 -לפיו הועמדה לה הלוואה בסך של כ "( בהסכםהחברה הסרביתמהון המניות, להלן: "

"(, לצורך פרויקט איירפורט סיטי"ט סיטי, בבלגרד, סרביה )להלן: איירפור םבקשר עם פרויקט המשרדי
 . הלוואות הקיימות בקשר עם פרויקט איירפורט סיטיפירעון ה

ם אפשרות להעמדה מחדש שנים )ע 3ההלוואה כאמור תעמוד למשך תקופה של  ההלוואה נשוא הסכם
. במסגרת 3.2%תוספת מרווח של חודשים ב 3ותישא ריבית שנתית בשיעור של יוריבור  בסוף התקופה(

בהן התחייבה החברה הסרבית לעמוד, לרבות מספר סכם ההלוואה כאמור נכללו התחייבות שונות ה
חודשים  6לכל המאוחר עד  יושלם של אפריקה השקעות ם תנאי לפיו הסדר החובות פיננסיות, כמו גתני

יקה השקעות, לתאריך הדוח, ב של אפרו. בשים לב לביטולו של הסדר החדת ההלוואהממועד העמ
 תאמת התנאי המתלה.ה מנהלת דיונים מול הגופים המממנים לשם ההחבר

יאור ת החוב )סדרה ט'( של החברה, במסגרת בה כלפי מחזיקי אגרוכמו כן, בהתאם להתחייבות החבר .ג
חות והד החברה תמצית של , כללה31.12.2018יום לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ל 35

אזן, דוח רווח והפסד )הכוללת תמצית מ 1-5ות בפרויקט אפי פארק המחזיקחברות היים של הכספ
 .ותזרים מזומנים(

 :2019.3.31של אפי אירופה ליום מתוך המאזן המאוחד להלן יובאו נתונים  .ד

 
 31.3.2019יתרה ליום 

 )אלפי אירו(

  נכסים שוטפים

  62,059 מזומנים ושווי מזומנים

  34,395 חובהויתרות  םחייבי

  21,532 ות זמן קצרקעהש

  96,719 בניינים למכירהמלאי 

  3,843 נכסים מוחזקים למכירה

  218,548 סה"כ נכסים שוטפים

  

  שאינם שוטפים נכסים

  10,392 ואות לחברות מוחזקותוהשקעות והל

  3,826 נדל"ן להשקעה

  1,291,111 נדל"ן להשקעה בהקמה

  183,740 קעיןרמלאי מק

  182,743 , נטורכוש קבוע

  2,776 מסים נדחיםנכסי 

  2,044 חייבים ויתרות חובה

  1,455 מוניטין

  1,678,087 ם שוטפיםסה"כ נכסים שאינ
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 1,896,635 סה"כ נכסים

  

  התחייבויות שוטפות

  271,177 )כולל חלויות שוטפות( לז"ק ואחריםהלוואות מבנקים 

  52,293 ותיתרות זכוזכאים 

  14,689 הכנסהשוטפת מס  יבותהתחי

  22,282 מקדמות מלקוחות

  360,441 סה"כ התחייבויות שוטפות

  

  ת שאינן שוטפותהתחייבויו

  203,116 לוואות מתאגידים בנקאיים ואחריםה

  122,977 התחייבויות מסים נדחים

  10,045 יבויות אחרות לזמן ארוךהתחי

  336,138 לזמן ארוך חייבויותתסה"כ ה

  

  עצמי והלוואות בעליםהון 

  452,902 )כולל חלויות שוטפות( הלוואות בעלים

  693,009 הון

  1,145,911 חסים לקבוצת החברההלוואות בעלים המיוהון ו

  54,145 הון המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

 747,154 ה"כ הון עצמיס

 1,896,635 והלוואות בעלים הון עצמיוסה"כ התחייבויות 
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  :.9.2010331ליום  ליהם רובצים שעבודיםהלן פירוט הנכסים המהותיים של אפי אירופה שעל .ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ודים לטובת אותו בנק הן על עב, הוטלו כמקובל שבקשר עם נכס מניב או פרויקט ידי בנק-בכל מקום בו ניתנה הלוואה עללגבי הנכסים והפרויקטים באירופה יצוין, כי ככלל,  *

רה לקבלת כספים בקשר עם הנכס או הפרויקט. פרט לכך לא חלים בה חתיה של אותהנכס/הפרויקט הרלוונטית, וכן על זכויו הנכס או קרקע הפרויקט, והן על מניות חברת

 .ם באירופהפרויקטיות בנכסים או מבצעות שעבודים על מניות של איזו מהחברות המחזיק

 אירו מיליון 449 -, הינו כ2019.3.31החברה ליום של  ם בדוח על המצב הכספי )מאוחד(ם הנכלליסך היקף הנכסים הלא משועבדים של אפי אירופה, מתוך סך הנכסי      **

 החברה המחזיקה ויקט/ הנכס המשועבדשם הפר
שיעור ההחזקה 
של אפי אירופה 
 בחברה המחזיקה

 עלות/ שווי בספרים 
 אלפי אירו()

סכום ההתחייבויות )אלפי 
 אירו(

 השעבודסוג  שועבדהנכס המ

AFI Cotroceniרומניה , Cotroceni Park S.A 98.6% 546,329  180,580  
קרקע הפרויקט 
והקניון שנבנה 

 בעיר בוקרשט עליה,

 הפרויקט חברת מניות
משכנתא על הנכס ו

 לטובת הבנק המממן

 Contronceniמניות חברת 
Investments Limited  מחזיקה

, Cotroceni Park S.Aבמניות 
 רומניה

AFI Europe N.V 100% -    28,800  

מניות חברת 
Contronceni 
Investments 

Limited 

 מניות

Airport City Belgrade ,סרביה Airport City d.o.o. 53.7% 214,226  95,868  
בנייני משרדים בעיר 

 בלגרד

 חברת הפרויקט מניות
משכנתא על הנכס ו

 לטובת הבנק המממן

1-5 AFI Park ,רומניה 

Roi Management 
SRL, AFI Park 2 
SRL, AFI Park 

Building 3 SRL, AFI 
Park Offices 4&5 

SRL 

100% 175,450  -    
יני משרדים בעיר בני

 קרשטבו

ת הפרויקט ומניות חבר
ומשכנתא על הנכסים 

 מחזיקי סדרהלטובת 
קה של אפריאג"ח ט' 

 ישראל נכסים בע"מ

Classic 7צ'כיה , 

Classic 7 s.r.o, 
Classic Park Group 
s.r.o, Classic Park 

III s.r.o 

100% 84,987  37,825  
בנייני משרדים בעיר 

 פראג, צ'כיה

חברת הפרויקט מניות 
תא על הנכס משכנו

 לטובת הבנק המממן

יתרת הפרויקטים/ הנכסים 
 המשועבדים

- - 288,202  116,007  - - 

   54 9,080  1,309,194   סה"כ הנכסים
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 -יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.1.15.3

ת הקמתם של בעלותה ותשקול תחילנמצאות בקטים על קרקעות אשר הקבוצה מתמקדת בהקמת פרוי .א
ייקטים אלו קמת פרומספר פרויקטים באירופה תוך בחינת תנאי השוק והאפשרות של גיוס מימון לה

כניסה למספר פרויקטים חדשים. הקבוצה נמצאת במגעים  כן, בוחנת החברה ובתנאים המתאימים. כמ
נים בשלוש ייזום ובניה המתוכנקרקעות לשווין בספרים של ה ר בנקים למימון הפרויקטים.עם מספ

מיתרת  90% -וה כ"ח המהומיליון ש 956 -השנים הקרובות ושלבים עתידיים של פרויקטים קיימים הינו כ
 לל קרקעות בהונגריה(. ה באירופה )לא כורהקרקעות של החב

רויקט, חלה, הקבוצה בוחנת מחדש את המועד להתחלת כל פלגבי פרויקטים נוספים שהקמתם טרם ה .ב
ת הקמתם, וזאת בשים לב, בין היתר, לתנאי השוק במדינות הרלוונטיות, כמו גם תדון באפשרות להתחלו

עוסקת הקבוצה בהשבחת  מתאימים. במקביל, ס מימון להקמת הפרויקטים בתנאיםשל גיו לאפשרות
ם על, באמצעות השגת האישורים השונים הנדרשים לשהקרקעות אשר בהן טרם החלה בנייה בפו

 .הקמתם

  הקרובה צפי להתפתחות בשנה 1.1.15.4

 -)כשבקרקוב  V. Officesבניין המשרדים תם של בשנה הקרובה החברה צפויה להשלים את הקמ
 בהקמתםמ"ר( ולהמשיך  15,000 -בסרביה )כ  Central Gardenפרויקטבמ"ר(, בניין משרדים  24,700

בפראג  AFI City, בניין משרדים מ"ר( 57,000 -אפי ברשוב שברומניה )סה"כ כ של קניון ובניין משרדים
מ"ר(. בשנה  13,000 -באירפורט סיטי בלגרד סרביה )כ 2300ם מ"ר( ובניין משרדי 17,000 -צ'כיה )כ

על  מ"ר( 34,000 -ד רומניה )כ קמתם של מרכז מסחרי באראצפויה להתחיל בה םגהקרובה החברה 
 . גג קניון קוטרוצין "ר( עלמ 15,000  -חברה וכן בניין משרדים )כקרקע בבעלות ה

 AFI City המגורים  לים את הקמתם של פרוייקטיבתחום המגורים, בשנה הקרובה החברה צופה להש
Phase 2 (216 שבפראג צ )פרויקטכיה'יח"ד ,  Europeski קרקוב, פולין , ב( שיח"ד 103) 12שלב
תשלים  כמו כן במהלך השנה.יח"ד( ולמסור את היחידות שנמכרו  20) 4שלב   Central Gardenפרוייקט 

 .יח"ד( 190בוקרשט רומניה )שלב א' ב AFI Cityהחברה את הקמת פרויקט 

( )ו1.9.2.5ראה סעיף )  שנמצאים בהקמהרים ופויה להמשיך הקמת פרוייקטי המגכמו כן, החברה צ
 7,000 -יח"ד בשטח מכירה של כ Zlota 83 (148 םפרוייקטי המגורי ולהתחיל את הקמתם של( לעיל

 13שלב  Europeski , פולין, רשהבומ"ר( ש 6,000 -יח"ד בשטח מכירה של כ 66) Sapiezynska -ומ"ר( 
יח"ד(  178) 3שלב  Trebu Home, "ד( בקרקוב, פוליןחי 20)  Dajwor ,קרקוב, פוליןבשיח"ד(  118)

 .יח"ד( בסופיה, בולגריה 197) 2שלב   Lagera-בריגה, לטביה ו

 ייקטים נוספים במדינות בהן פעילה החברה.לבחון רכישת פרוך ולהמשיבכוונת החברה 

יון אפי נלק 50%להכנסת שותף אסטרטגי עד אפשרות ה ממשיכה לבחון אתיצויין כי החברה  כמו כן
 ט אפי ברשוב.קניון פלוישט ופרוייק קוטרוצין,

כם לסך כולל הקרובות קרקעות, אשר שווין בספרי החברה מסתשנים שלוש הבכוונת החברה לפתח ב
 של החברה באירופה.מיתרת הקרקעות  37%  -מיליון ש"ח, המהווה כ 396 -של כ

ערכות הקבוצה לגבי היתר, על ה ס, ביןסבגדר מידע צופה פני עתיד, המבוכוונות הקבוצה המפורטות 
ית והעסקית שלה ועל ניסיון העבר שלה. יתכן כי בפועל, ההערכות האמורות לא התפתחותה הכלכל

י שצופה הקבוצה, וזאת בשל גורמים חיצוניים שונים, אופן שונה מכפמשנה או שתתממשנה בתתמ
תם של אילו בשל התממשו "ל, אווופה ומצב השווקים הפיננסיים בחלרבות מצב שוק הנדל"ן באיר

 .להלן 1.1.15.5צה, המפורטים בסעיף מגורמי הסיכון של הקבו

  גורמי סיכון 1.1.15.5

ת שבהן היא פעילה. חשיפה זו נובעת, כוני המדינוחושפת את החברה לסיבחו"ל  אפרקיה נכסיםפעילות 
 . מדינות אלובעלולים להשפיע על המצב הכלכלי והמדיניים הבין השאר, מהשינויים הפוליטיים 

 להלן. 1.11תה, ראו סעיף בכללו ריקה נכסיםאפבקשר עם גורמי הסיכון של  נוספים יםלפרט
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 צה והקבו אפריקה נכסיםמידע נוסף ברמת  -חלק רביעי 

  -נכסים לא מוחשיים 1.2

הצדדים, את קבעו בין נש, בתנאים אפריקה נכסיםלאפריקה השקעות העניקה  2004בחודש ספטמבר 
של אפריקה השקעות, תמורה, בסימני המסחר בגין הלוגו  וללא הזכות להשתמש, ללא הגבלת זמן

(, זאת 2004החברה )מספטמבר ות ביום פרסום תשקיף ותה של אפריקה השקעהרשומים בתחומי פעיל
. של החברה תיאו יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכלל 50% -כל עוד אפריקה השקעות מחזיקה ב

ימן המסחר ובלוגו של אפריקה השקעות. בנוסף, יצוין וש בסלתאריך דוח תקופתי זה, עושה החברה שימ
ם לב לכך שאפריקה השקעות בשי ל אפריקה השקעות.היא שימוש בלוגו ש כי אפי אירופה עושה אף

 או יותר מזכויות ההצבעה של החברה.  50%אינה מחזיקה עוד בשיעור של 

  הון אנושי 1.3

  כללי 1.3.1

יום ל עובדים 256 עובדים, זאת לעומת 269 מאוחד()ב אפריקה נכסיםהעסיקה , 31.12.2018ליום  1.3.1.1
31.12.2017 . 

, לרבות תרשימי יםאפריקה נכסחומי הפעילות של במסגרת כל אחד מת פרטים הנוגעים להון האנושיל
 להלן. 1.3.1.5 -ו 1.3.1.4סעיפים כאמור, ראו תחומי פעילותה ב נכסים אפריקה המבנה הארגוני של

י ותה, מועסקים בהסכמבתחומי פעיל אפריקה נכסים, כל בעלי התפקידים אפריקה נכסיםלמיטב ידיעת  1.3.1.2
בתחום  יקה נכסיםאפרלרוב בלתי קצובה. על פי הסכמים עם עובדי  עבודה אישיים לתקופה שהינה
נשי השיווק זכאים לעתים גם למענקי קובלים, ואוות ותנאים סוציאליים מלפעילות זה, זכאים אלו לשכר, ני

ובלות, וכן כי ף, להחזר הוצאות מקשל ביצוע. חלק מהעובדים הבכירים זכאים, בנוס תגמול כפונקציה
 לקן( הכרוכות בהחזקתו.תשא בהוצאות )כולן או ח אפריקה נכסיםרכב וכי יועמד לרשותם 

 ים עם כל עובד בעת קליטתו לעבודה. יס חוזים אישיים אשר נחתמים על בסקמועס אפריקה נכסיםעובדי  1.3.1.3

 .ויותיהנהלותה במגוון פעילמדיניות ונהלי עבודה פנימיים המסדירים את הת אפריקה נכסיםל 1.3.1.4

 בין היתר, באמצעות:להשקיע בהון האנושי שלה במגוון דרכים, לרבות נוהגת  אפריקה נכסים 1.3.1.5

כה ופיתוח מקצועי של עובדיה. ה משאבים רבים בקליטה, חניכה, הדרעמשקי נכסיםאפריקה  -הדרכות  .א
, אפריקה נכסיםבכה הליך אבחון של צרכי ההדר אפיקה נכסיםעל ידי  בתחילת כל שנה מתבצע

 אפריקה נכסים.כה התואמות את צרכי ובעקבותיו נבנות תוכניות הדר

ומספר תוכניות תגמול אשר מטרתן  םמערך הערכת ביצועי אפריקה נכסיםל - מול לעובדיםתוכניות תג .ב
, כגון אפריקה נכסיםבצועיים בתחום עיסוקם עודד ולתמרץ את עובדיה לשיפור הישגים וביצועים מקל

, ועל פי המלצת אפריקה נכסיםנערך על ידי  קבות הליך הערכת ביצועים אשרק שנתי אשר ניתן בעמענ
, קה נכסיםאפריל שנה(. כמו כן, בחלק מחברות כהיחידה הרלוונטי )משולם, לרוב, בחודש אפריל בל מנה

 .אפריקה נכסיםוהמכירות של שי השיווק תוכנית תגמול על בסיס מכירות לאנקיימת 
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  :תקופתי זה דוח, לתאריך יםאפריקה נכסהמבנה הארגוני של לן תיאור סכמטי של לה 1.3.2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  חשב אפריקה  נכסים

משנה למנכ"ל 
ומנהל כספים 

 סמנכ"ל הנדסה ראשי
 ישראל

 ואפי אירופה נכסים אפריקה"ל מנכ

מנהלים עסקיים 
 ישראל

עסקי  מנהל פיתוח
 ישראל

מנהלת שיווק 
 ראליש

/ תפעול  תגזברו חשב אפי אירופה
  כספים

מנהל פעילות  
 סרביה

מנהל פעילות 
 רומניה'כיה/צ

 פעילות תמנהל
 נגריהביה/הולט

מנהל פעילות 
 פולין

 ילותמנהל פע
 בולגריה 

 ITפעילות מנהל 

יועץ משפטי ומזכיר 
של אפי  חברה

 אירופה

 תכנון פיננסי
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  ון חוזרה 1.4

 יוםל 0.73לעומת  0.48 -הגיע ל 31.12.2018 ליום נכסיםאפריקה יחס ההון החוזר מפעילות 
31.12.2017 . 

 ליום ,ש"ח ןמיליו 1,215 -הסתכם בכ פריקה נכסיםאך הרכוש השוטף של ס 31.12.2018 ליום
  .ש"ח ןמיליו  1,060 -הסתכם בכ אפריקה נכסיםשל  סך הרכוש השוטף 31.12.2017

 םליו, ש"ח ןמיליו 2,559 -הסתכמו בכ אפריקה נכסיםל סך ההתחייבויות השוטפות ש 31.12.2018 ליום 1.4.1
 . .ש"ח ןמיליו 1,458 -הסתכמו בכ אפריקה נכסיםת של סך ההתחייבויות השוטפו 31.12.2017

ן החוזר ובה עודףמיליון ש"ח לעומת  1,344 -ון החוזר של כבה גירעון אפריקה נכסיםל 31.12.2018 ליום 1.4.2
  .31.12.2017 יוםל מיליון ש"ח 398 -בסך של כ

כפי שנכלל בדוחות  
הכספיים )באלפי 

 ש"ח(

התאמות )לתקופה של 
 חודשים( 12

 חוזר לאחר התאמות*הון 

 967,809 (247,449) 1,215,258 נכסים שוטפים

 (2,538,213) 48,898 (2,587,111) התחייבויות שוטפות

יתרה )גרעון( בהון 
 רהחוז

(1,371,853) (198,551) (1,570,404) 

חודשים על בסיס תוכניות  12ופה של מה משקפת את תחזית מימוש מלאי בניינים למכירה לתק* התא
 . 2018 לשנת סיםאפריקה נכעבודה של ה

 מימון 1.5

 כללי 1.5.1

טפת מאמצעים עצמאיים, מהלוואות שגויסו מימנה את פעילותה השו אפריקה נכסים 2018בשנת 
אפריקה מוסדות פיננסיים. בדרך כלל פועלת ומאשראי בנקאי מ , מגיוס אגרות חוב,סדייםמו ממשקיעים

ת כויות בנכסים והזכויות הנלוועבוד ו/או משכון הזאשראים ספציפיים, המובטחים בשמצעות בא נכסים
 . אליהן

 המימון הבנקאייםתנאי  1.5.2

גבוהה הנובעת, בין היתר, מטווח  תפה פיננסי, ענף הנדל"ן מאופיין ברמת חשיה נכסיםאפריקלהערכת 
פת האטה כלכלית נוהגים הבנקים הכרוך בהליכי התכנון והאישור של כל פרויקט. בתקו הזמן הארוך

מימון בנקאי בענף הבניה והגורר קשיי אשראי באופן המקשה על השגת  ח את התנאים להעמדתלהקשי
 חברות נדל"ן רבות.נזילות ל

י שוק, ומחליטה לסיכונ אפריקה נכסיםפן שוטף את מידת חשיפת ובוחנת בא נכסים אפריקההנהלת  1.5.3
 הסיכונים ועל צעדי ההגנה הנדרשים.  בהתאם על השינויים במדיניות ניהול

 יתרות אשראי 1.5.4

)סולו(,  אפריקה נכסיםל ים( שטבלה המרכזת את יתרות האשראי )מבנקים וגורמים פיננסיים אחרלהלן  .א
 )באלפי ש"ח(:  31.12.2017וליום  31.12.2018ליום 

 31.12.2017 .201831.12 סוג אשראי

 199,055 463,245 זמן קצר -אשראי בנקאי 

 152,247 137,234 הקבועריבית  -זמן ארוך  -שראי בנקאי א

 9,947 21,669 משתנהריבית  -זמן ארוך  -אשראי בנקאי 

 1,989,840 2,123,158 )כולל חלויות שוטפות( ות חובאגר

 

נסיים אחרים( של הקבוצה )כולל נתוני רכזת את יתרות האשראי )מבנקים וגורמים פינהמלהלן טבלה  .ב
 31.12.2016ליום ו ,31.12.2017 ,31.12.2018 יום, סולו, המפורטים בס"ק )א( לעיל(, לאפריקה נכסים
 )באלפי ש"ח(:
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 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 שראיסוג א

 668,501 491,769 689,134 זמן קצר -י בנקאי אשרא

 -זמן ארוך  -אשראי בנקאי 
 יבית משתנהר

1,970,007 
1,699,790)*( 1,663,463)*( 

 -זמן ארוך  -אשראי בנקאי 
 ועהריבית קב

260,786 
293,334 822,548 

)כולל חלויות  אגרות חוב
 שוטפות(

2,123,158 
1,989,840 1,322,636 

משתנה בריבית קבועה לחלק מההלוואות. סך  לפת ריביתמבצעת עסקאות להח ה נכסיםאפריק)*( 
יום אלפי ש"ח, )ל 1,206,030 דו על סך שלעמ 31.12.2018ריבית ליום וואות עם עסקאות להחלפת ההל

אלפי   1,139,413סך של  31.12.2016ליום , ואלפי ש"ח 1,119,877 סך של ו עלעמד 31.12.2017
  .אפריקה נכסיםהמאוחדים של  הכספיים ( בדוחות4ד)33ראה ביאור  ש"ח(. לפרטים

 462 -כהסתכמה בסך של  .201731.12 וליום 31.12.2018 ליום אפריקה נכסיםשבידי  1יתרת המזומנים
 .ש"ח, בהתאמהמיליון  442 -כ"ח ומיליון ש

 181 -כסך של הסתכמה ב 31.12.2017ליום ו 31.12.2018ליום  אפריקה נכסיםי שביד 2יתרת המזומנים
 מיליון ש"ח, בהתאמה.  228 -כמיליון ש"ח ו

  סים המניבים בישראלתחום הנכ -מימון  1.5.5

ראים יננסיות בקשר עם אשנכסים המניבים בישראל, לאמות מידה פנדרשת, בתחום ה אפריקה נכסים .א
חרת, במועדי , אלא אם נאמר במפורש איםאפריקה נכסאו מאחרים. למיטב ידיעת נקים שמקבלת מב

 האפריק, עמדו 31.12.2018הכספיים ליום הדיווח הכלולות בדוחות המדידה הרלוונטיים, בתקופות 
 תייםעם אשראים מהו המידה הפיננסיות, להן התחייבו בקשר בכל אמותנכסים והחברות המחזקות 

 יבים בישראל. פעילות הנכסים המנמבנקים ואחרים, בתחום 

ההלוואה שהועמדה לה  פירעון מוקדם שלאפריקה נכסים ביצעה  20.11.2017ביום כאמור לעיל,  .ב
 -ל כ( בסכום כולל ש"ההלוואה המוסדיתולהלן: "לעיל ני גופים פיננסים )ולחברה בת שלה על ידי ש

ההלוואה המוסדית והריבית שנצברה בגינה(, בתוספת עמלת פירעון "ח )בגין יתרת קרן ש מיליוני 486.3
 מוקדם. 

ה התקשרו בהסכם עם המממנים, להעמדת החברה וחברה בת בבעלותה המלא 10.7.2018בנוסף, ביום 
וד על אחד מנכסי כנגד יצירת שעבוזאת  ח לתקופה של שנתייםון ש"מילי 300ראי של עד מסגרת אש

. לפרטים ררו מהשעבודים הרשומים כיום להבטחת ההלוואה המוסדיתה בישראל, אשר ישוחברהח
(. המידע 2018-01-066244כתא: )מס' אסמ 10.7.2018נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 

 דרך ההפניה.   את עלמפורט לעיל מובא בזהנכלל בדיווח ה

 באירופההמניבים  יםקעין למגורים והנכסחום פיתוח המקרת -מימון  1.5.6

, הלוואות בעלים ואשראים אפריקה נכסיםפי אירופה מממנת את פעילותה מהון עצמי שהושקע על ידי א .א
 ספציפיים כנגד פרויקטים.

ם משועבדים, מסתכם שאינ ,31.12.2018ה ליום באירופ אפריקה נכסיםו של סך היקף הנכסים של שווי .ב
  .חש" וןמילי 1,672 -כ לסך של

אירופה, לרבות הנדל"ן להשקעה והנדל"ן להשקעה בהקמה של ב אפריקה נכסיםשל  יתרת הנדל"ן .ג
מיליון  5,599 -ל סך של כעמד ע 31.12.2018באירופה, ששווייה בספרי החברה ליום  אפריקה נכסים

 ש"ח, הינה משועבדת.

 

 

                                                      
 סחירות.כולל פיקדונות לזמן קצר ובטוחות   1
 כולל פיקדונות לזמן קצר ובטוחות סחירות.  2
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 תאמות מידה פיננסיו .ד

נקאיים הב התאגידיםה כלפי ות בנות של אפי אירופספר חברהתחייבו מגרת חלק מהסכמי המימון במס
המממנים לעמידה ביחסים פיננסיים מסוימים שנקבעו בהסכמים, וכן להחזקת יתרות מזומנים 

ות ביחס שנקבע בין ההכנס. אמות המידה העיקריות הינן: )א( עמידה יםולמתן דיווחים שונ מינימאליות
רה על יחס מים אחרים; )ב( שמיהתקופתיים ויחסים דו ההלוואהין החזרי קופתיות משכירות נטו לבהת

נכון ליום  .ההוגן של הפרויקט נשוא ההלוואהשנקבע בין יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת לבין השווי 
 נסיותבאמות המידה הפינקות המחז אפריקה נכסים והחברותעומדות ך הדוח, ולתארי 31.12.2018
  .שנקבעו להן

 :.201831.12ם שלה(, ליום בות תאגידים מאוחדישל אפי אירופה )לראי וט סך יתרות האשרלהלן פיר .ה

 סוג האשראי
 סך יתרת האשראי

 )אלפי ש"ח(

  - יתרות בגין אג"ח

  2,267,857 יתרות בגין אשראי בנקאי

  60,876 בנקאי-יתרות בגין אשראי חוץ

ן כמי מימולרבות על פי הסלים )תרות בגין הלוואות בעי
 בקבוצה(

1,409,567  

  3,738,300 ת:סה"כ התחייבויו

  עור הריבית הממוצעתשי 1.5.7

של הלוואות שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי  2016עד  2018להלן שיעור הריבית הממוצעת לשנים 
 ם: ים וחוץ בנקאייבנקאיוך ממקורות אשראי , בפילוח של אשראי לזמן קצר ואשראי לזמן ארהקבוצה

 דייועדות לשימוש ייחוחוזים להלוואות שאינן מיבית ממוצע באשיעור ר
 2016שנת  2017 שנת 2018שנת  

 זמן ארוך זמן קצר זמן ארוך זמן קצר זמן ארוך זמן קצר 

 מקורות בנקאים
   - - - - שקלים

 5.1%-4% - 5.1%-4% - 5.1% - צמוד מדד

 יםקורות שאינם בנקאימ

 - 5.9%-2.6% - 5.9%-2.6% - מוד מדדצ
3.7%-
5.9% 

לא חלו שינויים מהותיים במחיר לתאריך דוח תקופתי זה,  ועד 31.12.2018יום במהלך התקופה שמ
  ההלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן.

 מהותיאשראי  1.5.8

הינו  יםנכסריקה אפנקאי אותו נטלה , ולתאריך דוח תקופתי זה מרבית האשראי הב31.12.2018ליום  1.5.8.1
 . קה נכסיםאפרירכישה של נכסים של מימון, הקמה ואשראי המיועד ל

 לעיל..ד' 1.5.6סעיף ו באמות מידה פיננסיות, רא אפריקה נכסיםשל  התבדבר עמידלפרטים  1.5.8.2

אין  יםלאפריקה נכס. בפרויקטים אשר להם ליווי בנקאימסגרות אשראי אשר ניתנו לה  לאפריקה נכסים  1.5.8.3
 לית.אי כלמסגרת אשר
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   :ריקה נכסיםאפראי מהותיות של ואות ו/או מסגרות אשפירוט הלו להלן 1.5.8.4

 

סכום ההלוואה/ מסגרת  "דמס
 האשראי

מאפייני 
 המלווה 

תיאור ההסכם/ מסגרת 
  ראיהאש

בטוחות שהועמדו  מגבלות החלות על התאגיד 
 בת המלווהלטו

-הלוואה מסוג "נון  1
מימון פרויקט ריקורס", ל

קוטרוצ'ין בבוקרשט קניון 
יטלה על ידי רומניה, שנ

חברה בת של החברה. 
ההלוואה ליום יתרת 

201931.3. – 
  לפי אירו.א 180,580
 הסכם בדבר לפרטים

 מחדש למימון לוואהה
 12 סעיף ראו, קטבפרוי
  לעיל

שלושה 
 יםתאגיד
 זר יםבנקאי

פירעון ההלוואה )קרן מועדי 
 וריבית(

 קרן  
 - לרבעון אחת שוטף אופןב

 הקרן מיתרת 3.75%"כ סה
 .לשנה קוריתהמ

 ריבית
 בעון.באופן שוטף אחת לר

 4.794%: שיעור הריבית
לשלושה  Euribor   -)גידור ל

  4.15%חודשים + 
 

ון ההלוואה מועד סופי לפירע
- 18.6.2019  
 

 שוויל ההלוואה יתרת בין יחס .א
 יעלה לא(  LTV) הנכס של השוק

 של מיחס החל כאשר, 70% על
 רשאית אינה הבת החברה 67.5%

 לאפי כספים העברות עלבצ
 עומד, 31.3.2019 ליום; אירופה

 ;37.6%-כ על LTV-ה יחס
 של התזרימיות ההכנסות יחס .ב

 רותשי תשלומי לכלל( NOI) כסהנ
-מ גבוה יהיה( DSCR) החוב

-ו פתהחול לשנה ביחס 130%
 הקרובה לשנה ביחס 110%

. הרלוונטי יקההבד מועד שלאחר
 של מיחס ירד והיחס במידה
-ו החולפת לשנה ביחס 135%
 ההקרוב לשנה ביחס 115%

 רשאית התהי לא הבת החברה
 לאפי כספים העברות לבצע

 יחס 31.3.2019 ליום. אירופה
ה החולפת עומד על לשנ  DSCRה
הקרובה  לשנה ויחס 199.7% -כ

 .203.7%  -ד על כעומ
ה החברה עמד 31.3.2019ליום 

 בהתחייבות הנ"ל.

שעבוד מסוג  .1
על  משכנתא

ל הקרקע וע
 המבנה.

שעבוד מלוא הון  .2
ברת המניות של ח

 הבת.

הלוואה ליום יתרת ה 2
אלפי  750,658 - 2019.31.3

 ש"ח.

ות חוב אגר
סדרה ז' 

הרשומות 
למסחר 
 בבורסה

לדוח  14ראו סעיף 
בדוח  הדירקטוריון הנכלל

 .התקופתי

לדוח  4.6לפרטים ראו סעיף 
דירקטוריון על מצב ענייני החברה ה

 חודשים שלושהלתקופה של 
 .31.3.2019שנסתיימה ביום 

חברה עמדה ה 31.3.2019ם ליו
בהתניות הפיננסיות שנקבעו בהתאם 

לדוח  4.6פורט בסעיף המלתחשיב 
 רקטוריון. הדי

 

יתרת ההלוואה ליום  3
2019.331. - 089,8731, 

  אלפי ש"ח.

אגרות חוב 
סדרה ח' 

מות הרשו
למסחר 
  בבורסה

מועדי פירעון אגרות החוב 
 וריבית()קרן 

 קרן
 4 -עומדת לפירעון ב

ם, מים שנתיים לא שוויתשלו
 15אשר ישולמו ביום 

לאוקטובר בכל אחת 
, 2026 - 2024, 2020 מהשנים

החלוקה כדלקמן: )א(  לפי
מיתרת קרן אגרות  15%

דרה ח'( תשולם בכל החוב )ס
; 15.10.2020אחד מהימים 

; 15.10.2025 -; ו15.10.2024
 מיתרת קרן 55%)ב(  -ו

אגרות החוב )סדרה ח'( 
 .15.10.2026תשולם ביום 

 ריבית
ופן שוטף אחת לחצי שנה, בא

 15 -ל ולאפרי 15בכל יום 
-2018לאוקטובר של השנים 

. שיעור הריבית: 2026
צמוד למדד המחירים  2.75%

 צרכן.ל

לדוח  4.7לפרטים ראו סעיף 
ן על מצב ענייני החברה הדירקטוריו

 חודשים שלושהלתקופה של 
 .31.3.2019סתיימה ביום שנ

עמדה החברה  31.3.2019ליום 
יות הפיננסיות שנקבעו בהתאם בהתנ

לדוח  4.7ף המפורט בסעילתחשיב 
 הדירקטוריון.
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 1.5 -הלוואה בסך של כ 4
מיליארד ש"ח )חלקה של 

מיליון ש"ח(  750 -החברה כ
ית למימון פרויקט קר

  התקשוב.
 

 ההלוואה 31.3.2019ליום 
  הועמדה טרם

 

מספר 
תאגידים 

 פיננסים

הכוללות  מסגרות אשראי
שור כנגד קבלת הלוואת גי

מסגרות מענק ההקמה וכן 
ן קצר ולזמן אשראי לזמ

 ארוך.
אות לא יהיו צמודות ההלוו

למדד )למען ההלוואות לזמן 
ך( וישאו ריבית שנתית ארו

 משתנה )למעט ההלוואות
לזמן ארוך שתהיינה בריבית 
שנתית קבועה( שתקבענה 
במועד העמדת ההלוואות 

התאם )לפי הענין(, ב
בעו בהסכם למנגנונים שנק

לתאריך  המשקפיםהמימון )
ריבית שנתית הדוח, שיעור 

 (3% -ל  - 2%ן בטווח של בי
ואשר תשולם בכל רבעון. 

ן הסופי של מועד פרעונ
הלוואות: )א( פרעון 

רת האשראי הלוואות מסג
לזמן קצר יחול במוקדם 

עד ימים ממו 60מבין 
ההמרה )כפי שנקבע בהסכם 

 14לבין מועד שיחול הזיכיון( 
חודשים מהמועד האחרון 

למת ההקמה )להלן: להש
"(; ועד האחרון להקמההמ"

פרעון הלוואות מסגרת  )ב(
האשראי לזמן ארוך יתבצע 

אם ללוח סילוקין בהת
מוסכם ובכל מקרה יחול 

תום תקופת ההפעלה;  לפני
)ג( פרעונן הלוואות מסגרת 

שור יחול במוקדם מבין הגי
סכום  מועד קבלת מלוא

ימים  90בין מענק ההקמה ל
 להקמה. מהמועד האחרון

 שלניות פיננסיות תבה עמידה אי .א
 יחסושל  ADSCR -היסוי יחסי כ
)כהגדרתם  LLCR -הכיסוי 

תהווה עילה  סכם המימון(בה
 .דימיילהעמדה לפירעון 

הוטלו  הפרויקט חברתעל  .ב
יחס , לרבות בשונותמגבלות 

 נטילת ובגין בהלשינוי שליטה 
 וקתוחל ידה על נוסף איאשר

 .מניותיה לבעלי דיבידנד

 ירשמולטובת המלוות 
, שוניםשעבודים 

עבוד כללי על רבות של
נכסי חברת הפרויקט 

וד )שעבוד קבוע ושעב
על  צף( ושעבוד

מניותיה של חברת 
בנוסף,  .הפרויקט

חברת הפרויקט 
התחייבה שלא ליצור 

נכסיה  שעבוד על
)למעט במקרים 

ד מוסכמים( )"שעבו
   שלילי"(.

 

תרת ההלוואה ליום י 5
2019.31.3  

 
 –' אגרות חוב סדרה ט

 ש"ח 500,000
 

חוב אגרות 
סדרה ט' 

הרשומות 
למסחר 
 בבורסה

גרות החוב מועדי פירעון א
 )קרן וריבית(

 קרן
 10 -בעומדת לפירעון 

תשלומים שנתיים לא שווים, 
 -במאי ו 15אשר ישולמו בכל 

לנובמבר בכל אחת  15
 , לפי2023עד  2019 מהשנים

 2.5%החלוקה כדלקמן: )א( 
 מיתרת קרן אגרות החוב

 15( תשולם ביום ')סדרה ט
 2.5%; )ב( 2019למאי 

מיתרת קרן אגרות החוב 
 15( תשולם ביום 'ה ט)סדר

 2.5%; )ג( 2019לנובמבר 
מיתרת קרן אגרות החוב 

 15( תשולם ביום ')סדרה ט
 2.5%; )ד( 2020למאי 

החוב  מיתרת קרן אגרות
 15ולם ביום ( תש'רה ט)סד

 3%; )ה( 2020לנובמבר 
רות החוב מיתרת קרן אג

 15ם ביום ( תשול')סדרה ט
מיתרת  3%; )ו( 2021למאי 

( 'ב )סדרה טקרן אגרות החו
לנובמבר  15תשולם ביום 

מיתרת קרן  3%ז( ; )2021
( 'אגרות החוב )סדרה ט

; 2022למאי  15 תשולם ביום
ות מיתרת קרן אגר 3%)ח( 

תשולם ( 'החוב )סדרה ט
; )ט( 2022לנובמבר  15ביום 

אגרות החוב מיתרת קרן  3%
 15ולם ביום ( תש')סדרה ט

 75%)י(  -; ו2023למאי 
ות החוב מיתרת קרן אגר

לדוח  4.8טים ראו סעיף לפר
 לדוח התקופתי.דירקטוריון ה
 

של החברה  על פי דוחותיה הכספיים
מדה החברה ע 31.3.2019ליום 

ות הפיננסיות שנקבעו בהתאם בהתני
לדוח  4.8לתחשיב המפורט בסעיף 

 הדירקטוריון.

לפרטים בדבר 
ות שהועמדו טוחהב

ת מחזיקי אגרות לטוב
החוב )סדרה ט'( וכן 

ויות בדבר התחייב
נוספות שנטלה על 

מה החברה כלפי עצ
מחזיקי אגרות החוב 
)סדרה ט'(, ראו 

)ד( עד 1.13.8סעיפים 
)ו( לעיל, וכן 1.13.8

לדוח  14.7עיף ס
הדירקטוריון הנכלל 

 בדוח התקופתי. 
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  דוח זהאריך ועד סמוך לת .12.201831ת הכספיים ליום אשראי מהותי שנתקבל בין תאריך הדוחו 1.5.8.5

ועד  הדוחות הכספיים הנ"ל התקבל אשראי מהותי בין תאריך לאלעיל,  1.5.8.4למעט כאמור בסעיף 
  לתאריך דוח תקופתי זה.

  תנה וקבועהאשראי בריבית מש 1.5.8.6

יון מיל 439 -של כ בסך ( הלוואות צמודות מדד בריבית קבועה)סולו אפריקה נכסיםל 31.12.2018ליום 
  .31.12.2017ליום ש"ח מיליון  190 -ת כש"ח, לעומ

לעומת  מיליון ש"ח 182 -כ שלבסך  משתנהבריבית  )סולו( הלוואות אפריקה נכסיםל 31.12.2018יום ל
 .31.12.2017ליום ש"ח מיליון  171 -כ

 : משתנה שהועמד לחברות הקבוצה פירוט אודות האשראי בריבית להלן 1.5.8.7

 נוימנגנון השי ההצמדה סוג

ח שיעור הריבית טוו
 )באחוזים( בשנת

שיעור הריבית 
 ם( ליוםאחוזי)ב

17.3.2019 2018 2017 

 3.1-3.75 3.6  3.1-3.75  2%פריים פלוס  שקלי

 פלוס בוראירועד  1.9%וס פלחודשים  3 בוראירו אירו
4.95% 

1.9-4.95  
1.9-4.95 

1.9-4.95  

 4.63 3.24  4.61  2.6%פלוס חודשים  3 פריבור קרונה צ'כית

  :ועמד לחברות הקבוצהשה עהקבוהלן פירוט אודות האשראי בריבית ל 1.5.8.8

 השינוי מנגנון סוג ההצמדה
ריבית טווח שיעור ה

 )באחוזים( בשנת
שיעור הריבית 

 ליום )באחוזים(
17.3.2019 2018 2017 

 2-5.1 2.4-5.1 2-5.1 צמוד מדד שקלי

 6.8% 6.8% 6.8% קבוע אירו

 איכות סביבה 1.6

דין, לרבות  על פיעשויה להיות אחראית  אפריקה נכסיםכסי מקרקעין, כר של נתה הבעלים ו/או החובהיו
וההפרה בוצעה בתחום המקרקעין  להפרת הדין, היהודיני איכות הסביבה, מבחינת דיני התכנון והבניה 

וזיות או לותה ו/או מקרקעין שהיא חוכרת ו/או מקרקעין שיש לה בהם זכויות חשהינם מקרקעין שבבע
 אחרות.

אפריקה נכסים והחברות ת וועלבהן פור החקיקה המפותחת בתחום איכות הסביבה במדינות השונות לא
ר סביבתי להבטחת עמידת פעילותה בפרויקטים ונות )כדוגמת סקבצעת הקבוצה בדיקות ש, מחזקותוהמ

 בתחומי הפעילות בהוראות החוק הרלוונטיות(.השונים 

 לות הקבוצהמגבלות ופיקוח על פעי 1.7

אפריקה נכסים והחברות ל נים שהנוגעים למגבלות והפיקוח של כל אחד מתחומי הפעילות השופרטים ל (א)
 ל.שלעי 1.1.5.1, 1.1.14.2, 1.1.14.13, 1.1.14.10ראו סעיפים , המחזקות

 

 15( תשולם ביום ')סדרה ט
 .2023לנובמבר 

 ריבית
באופן שוטף אחת לחצי שנה, 

 15 -למאי ו 15בכל יום 
 עד 2019לנובמבר של השנים 

ר הריבית: )כולל(. שיעו 2023
לא צמוד לבסיס  4.2%

 הצמדה כלשהו.
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 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.8
 לעיל. 1.1.12סעיף  וראל ראחות בשנה הקרובה בתחום נכסים מניבים בישלהתפתין צפי לעני

 .לעיל 1.1.15.4סעיף  ולעניין צפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחום הנכסים מניבים באירופה רא
ימון מחדש של אשראים כנגד נכסים מניבים מ ,חובהחלפת אגרות בכוונת החברה לפעול לגיוס חוב או/ו 

  ע.ילויות אלו נמצאות בשלבים שונים של ביצום. פעירת נכסיוכן מכ
להתקשרות בעסקאות נוספות למכירת  משאים ומתניםמעת לעת ל, מנהלת החברה במהלך עסקיה הרגי

בש לכלל עסקה יתגהו כי מו"מ כלש נכסים מניבים. לתאריך דוח תקופתי זה, אין וודאותאו לקניית 
  .מחייבת

כות החברה כולל מידע צופה פני עתיד, המבוסס על הערלהלן סעיף זה מובהר בזאת, כי המידע ב
י השוק וההזדמנויות העסקיות שלה. ייתכן כי בפועל הערכות האמורות לא תתממשנה או בהתאם לתנא

לתאריך דוח תקופתי  ברההח אינן בידיעת שתתממשנה באופן שונה מכפי שצפתה, וזאת מסיבות אשר
 זה. 

  דיון בגורמי סיכון 1.9

ל ולפיכך חשופה יב בארץ ובנדל"ן בחו"וסקת, כתחומי פעילות עיקריים, בנדל"ן מנע סיםפריקה נכא
לשינויים במצב המשק בארץ ובמדינות השונות שבהם היא פועלת בכלל ובמצב שוק הנדל"ן בפרט, 

 כמפורט להלן:

  סיכוני מקרו (א)

ובמדינות בהן  ישראלפעילות בשיעורי הצמיחה והיקף ה - ורי פעילותה של החברהבאזי הצמיחה שיעור .1
קושים לשטחי השכרה, על היקף הביקושים בתחום פן מהותי על היקף הביפועלת החברה, משפיעים באו

 . אפריקה נכסיםהמגורים וכן על היקפי הפעילות בקניונים שבבעלות 

ן של ורי הריבית בארץ ובחו"ל השפעה על הוצאות המימושיעלשינויים ב - תישינויים בשיעורי הריב .2
 . כסיםיקה נאפר

במדד המחירים לצרכן ישנה השפעה על  לשינויים - כן בישראלשיעור השינוי של מדד המחירים לצר .3
מדד ות לעלויות המימון של אשראים הצמודים למדד וכן על עלויות המימון בגין סדרות אגרות החוב הצמוד

 ם.כסיאפריקה נשל 

במטבעות שונים )מטבע חוץ, שקלים ונות ות ופיקדהלווא נכסים אפריקהל - חשיפה למטבעות שונים .4
אירו( של המטבעות ובמדד לאשר התנודות בשערי החליפין )בעיקר ביחס ושקלים לא צמודים(, כצמודים 

 של הקבוצה.והוצאות המימון  משפיעים לטובה או לרעה על הכנסותהמחירים לצרכן 

ויבות בהשתתפות עצמית צה מחרות הקבועל פי פוליסות הביטוח המקובלות, חב - ידת אדמהרע נזקי .5
נזק נרחב לנכסי הקבוצה עקב רעידת אדמה, עלולה להיגרם  דת אדמה. במידה ויגרםבמקרה של נזקי רעי

 לקבוצה חשיפה מהותית אשר לא ניתן לאמוד אותה.

ון בארץ ומחוצה לה, או הרעה בשוקי ההון בארץ הה שפל בשוקי - ארץקי ההון בעולם ובשינויים בשו .6
ידה -המוחזקות עלידרשו לחברה ולחברות להקשות על מציאת מקורות מימון לכשאלה י לוליםבעולם, עו

למימון פעילויותיהן השוטפות, וכן עלולים להביא להאטה בפעילות החברה ולפגיעה בהכנסותיה, בישראל 
 ם פיתוח המקרקעין למגורים.תחוכסים המניבים ובובחו"ל, בתחום הנ

 סיכונים ענפיים (ב)

  לעיל. .3.111ראו סעיף  -טק והביוטכנולוגיה בישראל -ההי פה לענפיחשי .1

 .בשים לב שחברות קבוצת אפריקה ישראל ובכללן החברה מהוות קבוצת לווים - וצת לוויםמגבלת קב .2
י שהם רשאים להעמיד לכל ירבהיקף האשראי המ ראליים מגבלות עלכתוצאה מכך חלות על הבנקים היש

קבוצת המושפעות מהיקף האשראי הכולל שהעמידו ל חברה,לל זאת לאחת מחברות הקבוצה ובכ
 לבעל השליטה בה.אפריקה ישראל ו

פעילות החברה בחו"ל חושפת את החברה לסיכוני המדינות שבהן היא פעילה.  - פעילות החברה בחו"ל .3
כלי וליטיים והמדיניים העלולים להשפיע על המצב הכלהפ השאר, מהשינוייםה זו נובעת, בין חשיפ
 לו.נות אבמדי

ה על פי טיבם של גורמי הסיכון, תוך דירוג יכון של החברה, בחלוקטבלה שלהלן יובא ריכוז של גורמי הסב (ג)
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  של מידת השפעתם של פעילותה של קבוצת החברה בכללותה:

פעילות גורם הסיכון על  מידת ההשפעה של 
 ותהכללהקבוצה ב

השפעה 
 גבוהה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 נמוכה

 מקרו כלכלייםיכון גורמי ס

  X  המצב הכלכלי בישראל

   X בהן פועלת קבוצת החברה באירופההמצב הכלכלי במדינות 

 גורמי סיכון מקרו כלכליים

  X  פועלתבהן החברה  באירופהשיעורי הריבית בארץ ובמדינות 

  X  ירים לצרכן בישראלהמחהשינוי של מדד  שיעור

   X חשיפה למטבעות שונים

 X   ת אדמהרעיד נזקי

   X בארץו שינויים בשוקי ההון בעולם

 ן ענפייםגורמי סיכו

  X  עודפי היצע של שטחים להשכרה

 X   טק-חשיפה לשינויים בענף ההי

  X  מגבלת קבוצת לווים

   X רה בחו"לפעילות החב
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 )לנספח א'( 1פח נס

 :31.12.2018נכון ליום  קבוצת אפריקה נכסים ישראל בע"מלות של פרוט החברות המאוחדות והכלו

 

 הגדרת החברה  שיעור הבעלות  

 המוחזקת והשליטה על ידי החברה  

 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

  2018 2017 2018 

  % % הערה 
     ישראל

 מאוחדת 100   100    ( בע"מ2002בינלאומיים )כסים פריקה ישראל נא
 מאוחדת 100   100    אפי מניבים בע"מ

 כלולה 45   45    מחצבות חיפה בע"מ
 כלולה 45   45   1 סיטי סנטר )מ.א.ת( ניהול בע"מ

 מאוחדת 85   85    גבעת סביון בע"מ 
 מאוחדת 100   100    נצר נשרים בע"מ

 מאוחדת 100   100    שר בע"מ-אפ
 סקה משותפתע 49   49   2 מחצית היובל בע"מ

 מאוחדת 100   100    פלמינגו בע"מ
 מאוחדת 100   100    מרכז סביונים ניהול ואחזקה בע"מ

 מאוחדת 100   100    בע"מ 2013אפי נכסים זכיינות ירושלים 
 אוחדתמ 60   60   3 ואחזקה בע"מלב תלפיות ניהול 

 מאוחדת 100   100   4 )סניף ישראל( בע"מרופה אפי אי
 מאוחדת 100   100   4 ש.א אפרת השקעות בע"ממ.

 מאוחדת 100   100   4 ( בע"מ2006ד.ב.מ הראל השקעות )
 עסקה משותפת 50 50 2 קריית התקשוב הטכנולוגית בנגב בע"מ

 תעסקה משותפ -- 50 2,16 להשכרה שותפות רשומהאפריקה ישראל דיור 
     

 הולנד 
 

   
AFI Europe N.V. 5   100   100 מאוחדת 

AFI Properties Berlin B.V. 4   100     100   מאוחדת 
AFI Properties Development B.V. 4   100   100 מאוחדת 

AFI Properties Logistics B.V. 4   100   100 מאוחדת 
AFI Properties B.V. 4   100   100 דתמאוח 

AIEE Overschie B.V. (in liquidation) 5   100   100 מאוחדת 
AFI Europe Financing B.V. 4   100   100 מאוחדת 

AFI Corporate Financing B.V. 4   100   100 מאוחדת 
AFI Project Developers B.V. 2,4,15   41.9   41.9 עסקה משותפת 

 AFI Mixed-Use Projects B.V. 4   96   96 מאוחדת 

 (4צ'כיה )
 

   
AFI Europe Czech Republic s.r.o.    100   100 מאוחדת 

M.I.C.C. Prague s.r.o.     100   100 מאוחדת 
AFI Vokovice  s.r.o.    100   100 מאוחדת 

Broadway Creseus s.r.o.    100   100 מאוחדת 
AFI Karlin s.r.o.       100   100 דתמאוח 
Tulipa City s.r.o.    100   100 מאוחדת 

Classic 7 s.r.o. 6   100   100 מאוחדת 
Tulipa Modranska Rokle  s.r.o.    100   100 מאוחדת 

Tulipa Rokytka s.r.o.    100   100 מאוחדת 
Classic Park Group s.r.o.    100   100 מאוחדת 

Tulipa Trebesin s.r.o.    100   100 מאוחדת 
Classic Park  III s.r.o.    100   100 מאוחדת 
AFI CityTower s.r.o.    100   -- מאוחדת 
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 הגדרת החברה שיעור הבעלות  
 המוחזקת והשליטה על ידי החברה  

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום   
  2018 2017 2018 
  % % הערה 

B.V.I      
Intrastar International Limited  4 53.7 53.7 מאוחדת 
Galway Consolidated Limited 7 53.7 53.7 מאוחדת 

     
     סרביה

Airport City d.o.o 8 53.7 53.7 מאוחדת 
Airport City Property Management d.o.o 8 53.7 53.7 מאוחדת 

Direct Capital S d.o.o 9 41.9 41.9 פתעסקה משות 
Orchid Group d.o.o  10 96 96 מאוחדת 

 West Port d.o.o  11 53.7 53.7 מאוחדת 
     

     (4רומניה )
S.C. Cotroceni Park S.A 12 98.6 98.4 מאוחדת 

S.C. Star Estate SRL  100 100 מאוחדת 
S.C. Europe Logistics SRL   100 100 מאוחדת 

S.C. AFI Europe Management SRL  100 100 תמאוחד 
S.C. ROI Management SRL  100 100 מאוחדת 

 S.C. Premier Solutions &Team SRL  100 100 מאוחדת 
S.C. Tulip Management SRL  100 100 מאוחדת 

S.C. Plaza Arad Imobiliar SRL  100 100 מאוחדת 
S.C. Veroskip Trading SRL  100 100 מאוחדת 

S.C. AFI Park 2 SRL  100 100 מאוחדת 
S.C. AFI Park Building 3 SRL  100 100 מאוחדת 

S.C. AFI Park Offices  4&5 SRL  100 100 מאוחדת 
 S.C. AFI Palace B. Noi SRL  100 100 מאוחדת 
 S.C. AFI Palace Brasov SRL  100 100 מאוחדת 

S.C. AFI Global Park SRL  100 100 מאוחדת 
     

     (4פולין )
Novo Maar Sp. z o.o  100 100 מאוחדת 

 AFI  Zlota 83 Sp. z o.o  100 100 מאוחדת 
Wilanow one  Sp. z o.o 13 100 100 מאוחדת 

AFI Management Sp. z o.o  100 100 מאוחדת 
 AFI Project 1 Sp. z o.o  100 100 מאוחדת 
 AFI Project 2 Sp. z o.o  100 100 מאוחדת 
AFI Project 3 Sp. z o.o  100 100 מאוחדת 
 AFI Project 4 Sp. z o.o  100 -- מאוחדת 
AFI Project 5 Sp. z o.o  100 -- מאוחדת 

     
     (4בולגריה )

Malina Gardens Eood  100 100 מאוחדת 
Vitosha Gardens Eood  100 100 מאוחדת 

AFI Europe Bulgaria Eood  100 100 מאוחדת 
AFI Lagera Tulip Eood  100 100 מאוחדת 

Plovdiv Logistic Center Ad  75 75 מאוחדת 
Business Park Varna EOOD   100 100 מאוחדת 

Premium Property Management Eood  100 100 מאוחדת 
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 הגדרת החברה שיעור הבעלות  
 המוחזקת והשליטה על ידי החברה  

 בדצמבר 31 ליום בדצמבר 31יום ל  
  2018 2017 2018 
  % % הערה 
     

     (4קפריסין )
Faringer Enterprises limited  100 100 מאוחדת 

Controceni Investments Limited  100 100 מאוחדת 
AFIEM Cyprus Limited  100 100 מאוחדת 

     
     (4גרמניה )

AFI Germany GmbH  100 100 מאוחדת 
AFI Germany Investment GmbH  100 100 מאוחדת 

 Harel Grundstucks GmbH and Co. KG  100 100 מאוחדת 
 Peerly Grundstucks  GmbH and Co. KG  100 100 מאוחדת 

Margalit Grundstucks GmbH and Co. KG  100 100 מאוחדת 
     

     (4לטביה )
AFI Management SIA  100 100 תמאוחד 
AFI Investments SIA   100 100 מאוחדת 

B.R Holdings SIA  100 100 מאוחדת 
Anninmuizas Ipasums SIA 14 100 100 מאוחדת 

     
     (4הונגריה )

AFI Europe Hungary Kft.  100 100 מאוחדת 
Pro-Mot Hungaria Kft. 2 50 50 עסקה משותפת 

Szepliget Kft.  100 100 וחדתמא 
Akar Lak Kft.  100 100 מאוחדת 

 
 

 הערות:
 
 ידי מחצבות חיפה בע"מ.על  100%בשיעור של מוחזקת  (1)
 ישות בשליטה משותפת.  (2)
 מוחזקת על ידי פלמינגו בע"מ. (3)
 ..AFI Europe N.Vמוחזקת על ידי  (4)
 ע"מ.( ב2002ינלאומיים )על ידי אפריקה ישראל נכסים ב 100%מוחזקת בשיעור של  (5)
 ..Faringer enterprises Ltdעל ידי  100%מוחזקת בשעור של  (6)
 ..Intrastar International Ltdעל ידי  100%מוחזקת בשיעור של  (7)
 על ידי 15%ובשיעור של  .Intrastar International Ltdעל ידי  85%מוחזקת בשיעור של  (8)

Galway Consolidated Ltd.. 
 .B.V AFI Project Developers על ידי  100%ר של מוחזקת בשעו (9)
 .B.V AFI Mixed use Projects על ידי  100%מוחזקת בשעור של  (10)
 ..Intrastar International Ltdעל ידי  100%מוחזקת בשעור של  (11)
על  100%-ת ב)המוחזק .Contronceni Investments Ltdעל ידי  98% -מוחזקת בשיעור של כ (12)

 (.AFI Europeדי י
 . בתהליך פירוק.B.V   Overschie AIEEי .על יד 100%מוחזקת בשעור של  (13)
 B.R Holdings SIAעל ידי  100%מוחזקת בשעור של  (14)
 .45% זכויות הצבעה, AFI Europe N.Vעל ידי  41.9%מוחזקת בשעור של  (15)
 ישראל מגורים. פריקהע"י א 50% -ו ע"י החברה 50%מוחזקת השותפות רשומה  (16)

 

 



 אפריקה ישראל נכסים בע"מ
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
 2019 במרץ 31ליום 

 
 )בלתי מבוקרים(

 



 אפריקה ישראל נכסים בע"מ
 
 
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
 9201 במרץ 31ליום 

 
 
 

 מבוקרים()בלתי 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 ע מ ו ד 
  
  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון
  
  

  דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים )בלתי מבוקרים(:
  

 3 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי
  

 5 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד
  

 6 הכוללדוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח 
  

 7 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון
  

 10 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

 12 ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאור
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 אלמגור זהר בריטמן

 1מרכז עזריאלי 
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 61164, תל אביב 16593ת.ד. 

 

 5555 608 (3) 972+טל:   

 4022 609 (3) 972+פקס: 
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www.de lo i t te .co. i l 

 

 סומך חייקין

 

 KPMGמגדל המילניום 

 609תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601אביב  -תל

 03 684 8000טלפון 

 

 דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
 נכסים בע"מאפריקה ישראל 

 
 מבוא

 
"הקבוצה"(, הכולל את הדוח  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של אפריקה ישראל נכסים בע"מ, החברה וחברות בנות שלה )להלן 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל,  2019במרץ  31התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 
שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה  השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים  IAS 34ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
. אחריותנו היא 1970-ת תקופתיים ומיידיים(, התש"ללעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחו

 להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 

 היקף הסקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
שות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים רואה החשבון המבקר של הי

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

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

 מסקנה
 

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

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, 

 .1970-מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 
 
 
 בריטמן אלמגור זהר ושות' ומך חייקיןס

 רואי חשבון רואי חשבון
 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 
 
 
 

 2019במאי,  16תל אביב, 
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 אפריקה ישראל נכסים בע"מ
 הכספידוחות תמציתיים מאוחדים על המצב 

 
 
 

 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום  

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    נכסים שאינם שוטפים
 6,493,976   5,832,302   6,403,708   נדל"ן להשקעה

 1,275,591   1,176,815   1,206,936   נדל"ן להשקעה בהקמה

 8,011   7,775   13,261   , נטוורכוש אחר רכוש קבוע

 252,773   266,602   257,426   השקעות והלוואות בחברות מוחזקות

 200,376   131,265   206,267   חוזה וחייבים לזמן ארוך יהלוואות , נכס

 8,236   6,167   8,459   נכסי מסים נדחים

 6,244   6,345   5,934   מוניטין

 692,533   769,439   745,261   מקרקעיןמלאי 

 8,937,740   8,196,710   8,847,252   סה"כ נכסים שאינם שוטפים

    נכסים שוטפים
 375,215   353,523   394,437   מלאי בניינים למכירה

 36,008   25,074   33,092   לקוחות

 1,206   4,864   904   נכסי מסים שוטפים

 125,953   105,226   141,513   ויתרות חובה חוזה ינכס, חייבים

 164,762   206,840   166,158   השקעות לזמן קצר

 462,218   286,283   356,552   מזומנים ושווי מזומנים

   1,092,656   981,810   1,165,362 

 49,896   19,371   15,671   נכסים של קבוצת מימוש המוחזקים למכירה

 1,215,258   1,001,181   1,108,327   סה"כ נכסים שוטפים

   9,955,579   9,197,891   10,152,998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 אפריקה ישראל נכסים בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 
 

 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום  

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    הון 
 56,388   56,388   56,388   הון מניות

 1,881,110   1,881,110   1,881,110   פרמיה על מניות

 (668,236)  (641,911)  (876,064)  קרנות הון

 2,151,485   1,836,035   2,176,961   יתרת עודפים

 3,420,747   3,131,622   3,238,395   סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

 230,809   222,525   223,650   זכויות שאינן מקנות שליטה

 3,651,556   3,354,147   3,462,045   סה"כ הון 

    התחייבויות שאינן שוטפות
 1,264,275   2,002,057   978,350   ומוסדייםהלוואות מתאגידים בנקאיים 

 1,985,197   1,716,697   2,388,940   אגרות חוב

 78,813   99,908   82,862   התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 931   653   931   התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 585,115   514,989   571,696   התחייבויות מסים נדחים

 3,914,331   4,334,304   4,022,779   התחייבויות שאינן שוטפותסה"כ 

    התחייבויות שוטפות

 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים וחלויות שוטפות של
 1,683,316   632,375   1,577,789   הלוואות לזמן ארוך

 137,961   211,047   162,516   חלויות שוטפות של אגרות חוב

 272,941   276,296   279,555   ספקים, זכאים חברות קשורות ויתרות זכות

 1,914   1,697   1,533   הפרשות

 413,392   303,781   358,492   התחייבויות בגין מסים שוטפים

 77,587   84,244   90,870   התחייבויות בגין חוזה/מקדמות מלקוחות

 2,587,111   1,509,440   2,470,755   התחייבויות שוטפותסה"כ 

   9,955,579   9,197,891   10,152,998 
 
 
 

   

 מנכ"ל - ברזילי  אבי יו"ר הדירקטוריון - איתן בר זאב
משנה למנכ"ל  -אריאל גולדשטיין 

 ומנהל כספים ראשי
 
 

 2019, במאי 16תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
 
 
 

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 אפריקה ישראל נכסים בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד

 

 לתקופה של שלושה 
לשנה 

 שהסתיימה

 ביום  חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31 במרץ 31ביום  

 2019 2018 )*( 2018 )*( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    
 405,758   95,895   106,495   הכנסות מהשכרת נכסים

 140,678   34,991   39,199   )**( הכנסות מאחזקת וניהול נכסים
 (141,415)  (33,740)   (40,149)  )**( הוצאות הפעלת ואחזקת נכסים

 405,021   97,146   105,545   גולמי מהשכרת והפעלת נכסיםרווח 
    

 333,765   6,888   24,230   הכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין

 (219,499)  (5,093)  (20,329)  הוצאות בגין עסקאות בניה ומקרקעין

 (2,989)  -   -   הפחתת מלאי  למחיר מימוש, נטו

 111,277   1,795   3,901   ומקרקעיןרווח גולמי מעסקאות בניה 
 

   
 BOT   16,817   18,969   95,076של פרוייקטי  הכנסות מעבודות הקמה

 BOT  (16,807)  (18,969)  (93,927)של פרוייקטי  הוצאות בגין עבודות הקמה

 BOT   10   -   1,149פרוייקטי  של רווח גולמי מעבודות הקמה

    

 517,447   98,941   109,456   רווח גולמי

 251,370   (4,887)  21,061   עליה )ירידה( בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו

 75,981   (7,255)  (987)  עליה )ירידה( בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, נטו

 (21,451)  (4,214)   (3,332)  הוצאות מכירה ושיווק

 (51,789)  (10,730)   (13,796)  וכלליותהוצאות הנהלה 

 6,398   667   1,970   הכנסות אחרות

 (7,074)  (2,113)  (1,356)  הוצאות אחרות

 770,882   70,409   113,016   רווח תפעולי

 (203,552)  (40,244)  (62,563)  הוצאות מימון

 10,599   4,373   8,325   הכנסות מימון

 (192,953)  (35,871)  (54,238)  מימון, נטוהוצאות 

 (948)  2,380   2,944   חברות כלולות, נטו ממס)בהפסדי( חלק ברווחי 

 576,981   36,918   61,722   רווח לפני מיסים על ההכנסה

 (222,683)  (11,087)  (17,951)  מיסים על ההכנסה

 354,298   25,831   43,771   רווח נקי לתקופה

    מיוחס ל:
 340,445   24,995   39,544   בעלים של החברה

 13,853   836   4,227   זכויות שאינן מקנות שליטה

   43,771   25,831   354,298 
ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלים של  1רווח למניה רגילה אחת )בש"ח( בת 

    החברה:
 11.95  0.88  1.39  רווח בסיסי ומדולל למניה )בש"ח(

    
 .ז' 2ראה ביאור  - בעניין שינוי מתכונת ההצגה של דוח רווח והפסד)*( 

 ח'. 2ראה ביאור  -)**( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
 

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 אפריקה ישראל נכסים בע"מ
 הרווח הכוללדוחות תמציתיים מאוחדים על 

 
 
 

 לתקופה של שלושה 
לשנה 

 שהסתיימה

 ביום  חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31 במרץ 31ביום  

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 354,298   25,831   43,771   לתקופה נקירווח 

    רווח )הפסד( כולל אחר:
 3,531   25   963   תזרימי מזומנים, נטו ממסרווח בגין גידור 

 -   -   (1,852)  מוחזקת חברה מכירת בגין הון קרן מימוש

 128,518   160,868   (218,325)  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ, נטו ממס 

 132,049   160,893   (219,214)  רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה

 486,347   186,724   (175,443)  לתקופהסה"כ רווח )הפסד( כולל 

    סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה מיוחס ל:
 465,277   176,951   (168,284)  בעלים של החברה

 21,070   9,773   (7,159)  זכויות שאינן מקנות שליטה

  (175,443)   186,724   486,347 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 אפריקה ישראל נכסים בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2019במרץ  31ביום לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  

   מתייחס לבעלים של החברה 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מגידור 
תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
מפעולות 
עם בעל 
 שליטה

קרן הון בגין 
הפרשי 

תרגום של 
 ת חוץיופעילו

קרן הון 
מעסקאות עם 
זכויות שאינן 

מקנות 
 סה"כ עודפים שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך הכל הון שליטה

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

 3,651,556  230,809  3,420,747   2,151,485  (6,895)  (666,379)  6,600  (1,562)  1,881,110  56,388  2019בינואר,  1יתרה ליום 
ות יישום לראשונה של השפע
 יםחדש יםחשבונאינים תק

(*)  -  -  -  -  -  -  (14,068)  (14,068)   -  (14,068) 
 2019בינואר  1יתרה ליום 
 מעודכנת

 56,388  1,881,110  (1,562)  6,600  (666,379)  (6,895)  2,137,417   3,406,679  230,809  3,637,488 

           
 43,771 4,227  39,544  39,544  -  -  -  -  -  -  רווח נקי לתקופה

תזרימי רווח מגידור 
 963 17  946  -  -  -  -  946  -  -  מזומנים, נטו, ממס

קרן הון בגין מכירת מימוש 
 (1,852)  -   (1,852)   -  -  (1,852)  -  -  -  -  חברה מוחזקת

הפרשי תרגום בגין פעילויות 
 (218,325) (11,403)  (206,922)  -  -  (206,922)  -  -  -  -  חוץ, נטו ממס

           
 (175,443) (7,159)  (168,284)  39,544  -  (208,774)   -  946  -  -  סה"כ רווח כולל לתקופה

           

 3,462,045 223,650  3,238,395  2,176,961  (6,895) (875,153) 6,600  (616) 1,881,110  56,388  2019במרץ,  31יתרה ליום 

           
 

 .3ראה ביאור  IAS 28ותיקון לתקן  IFRS 16 )*( להשפעות יישום לראשונה של תקן חשבונאי
 
 
 
 

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 אפריקה ישראל נכסים בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 
 

           
 

 )בלתי מבוקר( 2018במרץ  31ביום לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  

   מתייחס לבעלים של החברה 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מגידור 
תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
מפעולות עם 
 בעל שליטה

קרן הון בגין 
הפרשי 

תרגום של 
ת יופעילו

 חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
 סה"כ עודפים שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך הכל הון שליטה

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

 3,167,423  212,752  2,954,671  1,811,040 (7,694) (787,748)  6,600 (5,025)  1,881,110  56,388 2018בינואר,  1יתרה ליום 

           
 25,831 836  24,995  24,995  -  -  -  -  -  -  רווח נקי לתקופה

רווח מגידור תזרימי מזומנים, נטו, 
 25 13  12  -  -  -  -  12  -  -  ממס

הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ, נטו 
 160,868 8,924  151,944  -  -  151,944  -  -  -  -  ממס

           
 186,724 9,773  176,951  24,995  -  151,944  -  12  -  -  סה"כ רווח כולל לתקופה

           

 3,354,147 222,525  3,131,622  1,836,035  (7,694) (635,804) 6,600  (5,013) 1,881,110  56,388  2018במרץ,  31יתרה ליום 

           

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



 

 9 

 
 אפריקה ישראל נכסים בע"מ

 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון
 

  )מבוקר( 2018בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

   מתייחס לבעלים של החברה 

 מניותהון  
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מגידור 
תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
מפעולות 
עם בעל 
 שליטה

קרן הון בגין 
הפרשי תרגום 

ת יופעילו בגין
 חוץ

קרן הון 
מעסקאות עם 
זכויות שאינן 

מקנות 
 סה"כ עודפים שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך הכל הון שליטה

 אלפי ש"ח 

           

 3,167,423   212,752   2,954,671   1,811,040   (7,694)  (787,748)  6,600   (5,025)  1,881,110   56,388    2018בינואר,  1יתרה ליום 

 354,298   13,853   340,445   340,445   -   -   -   -   -   -   רווח נקי לשנה
רווח מגידור תזרימי מזומנים, נטו 

 3,531   68   3,463   -   -   -   -   3,463   -   -   ממס
הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ, נטו 

 128,518   7,149   121,369   -   -   121,369   -   -   -   -   ממס

 486,347   21,070   465,277   340,445   -   121,369   -   3,463   -   -   סה"כ  רווח כולל לשנה

 (2,214)  (3,013)  799   -   799   -   -   -   -   -   זכויות שאינן מקנות שליטהרכישת 

 3,651,556   230,809   3,420,747   2,151,485   (6,895)  (666,379)  6,600   (1,562)  1,881,110   56,388    2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

           
 
 
 
 
 
 
 

ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 פריקה ישראל נכסים בע"מא
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 
 

 לתקופה של שלושה 
לשנה 

 שהסתיימה

 ביום  חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31 במרץ 31ביום  

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
    תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

 354,298   25,831   43,771   רווח נקי לתקופה
    התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:

 948   (2,380)  (2,944)   חברות כלולות  (רווחי)ב הפסדיחלק הקבוצה ב
 1,464   364   969   פחת והפחתות

 2,989   -   -   הפחתת מלאי לשווי מימוש, נטו
 -   -   (555)   רווח ממכירת חברה מוחזקת

 192,953   35,871   54,238   הוצאות מימון שהוכרו בדוח רווח והפסד, נטו
 222,683   11,087   17,951   וצאות מיסים שהוכרו בדוח רווח והפסדה

 (251,370)  4,887   (21,061)   שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו
 (75,981)  7,255   987   שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, נטו

 269   -   -   שינוי בהטבות לעובדים לזמן ארוך

   49,585   57,084   93,955 
    בסעיפי רכוש והתחייבויות:שינוי 

 (48,476)  (6,667)   (18,348)  שינוי במלאי מקרקעין
 (17,150)  (16,187)   (17,326)  שינוי בחייבים ויתרות חובה

 (18,846)  1,509     10,507   שינוי בלקוחות
 43,560   (34,436)   (35,508)   שינוי במלאי בניינים למכירה

 7,068   12,190     17,570    במקדמות מרוכשי דירותשינוי 

 5,470   (2,052)  16,406   שינוי בספקים, זכאים ויתרות זכות ובהפרשות

   (26,699)  (45,643)  (28,374) 

 (20,580)  1,870   (7,197)   , נטושהוחזרו( ששולמו)מיסי הכנסה 

 399,299   39,142   59,460   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

    
    תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

 (32,319)  (5,047)  (15,548)   השקעות והלוואות לחברות כלולות, נטו
 (4,312)  -   (49,006)   תשלום מס בגין מימוש נדל"ן להשקעה

 8,490   -   31,032   תקבולים על חשבון מכירת חברות כלולות
 (102,139)  (27,814)  (11,399)   השקעה בנדל"ן להשקעה

 (484,145)  (98,722)  (101,497)   השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה
 21,396   -   -   תקבול בגין הסכם זיכיון לזמן ארוך

 (1,751)  (405)  (1,464)   ורכוש קבוע מוחשיים בלתי נכסיםרכישת 
 -   -   (77,667)   ד'( 6)ראה ביאור  לראשונהחברה שאוחדה רכישת 

 (78,233)  (16,718)  (24,351)   השקעה בנכס חוזה לזמן ארוך בגין הסכם זיכיון 
 19,188   -   -   תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה

 (20,738)  (166)  7,517   פרעונות )השקעות( בפקדון לזמן ארוך, נטו

 18,635   (8,966)  1,212   פרעונות )השקעות( בהשקעות לזמן קצר, נטו

 (655,928)  (157,838)  (241,171)   מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

    
 

 
 

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 אפריקה ישראל נכסים בע"מ
 מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות תמציתיים 

 
 
 

 לתקופה של שלושה 
לשנה 

 שהסתיימה

 ביום  חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31 במרץ 31ביום  

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 190,767   16,728   (160,959)   ואחרים, נטואשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 (128,670)  (23,523)  (199,412)   פרעון התחייבויות לזמן ארוך
 (212,378)  (62,275)  (62,453)   פרעון אגרות חוב

 (188,696)  (37,925)  (39,962)   ריבית ששולמה
 (2,214)  -   -   מאוחדותרכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות 

 289,475   63,433   55,987   קבלת הלוואות לזמן ארוך

 321,541   -   495,272   הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה

 269,825   (43,562)  88,473   מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

 13,196   (162,258)  (93,238)   מזומניםבמזומנים ושווי )קיטון( גידול  

 441,511   441,511   462,218   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 7,511   7,030   (12,428)   השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 462,218   286,283   356,552   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 י ל ל כ - 1ביאור 

 
"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל. תמצית הדוחות הכספיים  -אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן  א.

, כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה )להלן יחד 2019 במרץ 31המאוחדים של הקבוצה ליום 
"הקבוצה"(, וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות ובישויות בשליטה משותפת. הקבוצה עוסקת בייזום,  -

בארץ ובחו"ל ופעילות בתחום המגורים בחו"ל. ניירות הערך של  מניביםהקמה, השכרה ותפעול של מבנים 
  חר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.החברה רשומים למס

 
 החזקותמגה אור  -גופים ישראלים הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות מספר, 2019פברואר  בחודש

המציעים( הגישו הצעה  -בע"מ וביג מרכזי קניות בע"מ ומספר משקיעים מוסדיים מסווגים ישראליים )להלן
אפריקה ישראל והמשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב   לרכישת מניותיה של החברה המוחזקות על ידי

מהון החברה( )"המניות המשועבדות"(. ההצעה הייתה  51% -כז'( של אפריקה השקעות )כ -)סדרות כו' ו
אביב, וכן קבלת אישורן של אסיפות מחזיקי אגרות -מותנית, בין היתר, בקבלת אישור בית המשפט המחוזי בתל

ה נכסים( לשינוי סעיף העילה להעמדה לפרעון מיידי הכלולה בשטרי הנאמנות של החוב של החברה )אפריק
אישרו  2019בפברואר  25. ביום בחברה)אפריקה נכסים(, בקשר עם שינוי שליטה  החברהאגרות החוב של 

 מחזיקי אגרות החוב של החברה את שינוי סעיף העילה להעמדה לפרעון מיידי. 
 

קבלת אישור בית המשפט המחוזי המאשר את מימוש המניות המשועבדות ומכירתן למציעים בהתאם  לאחר
מה לאחר העברת התמורה אפריקה השקעות פרסמה דוח מיידי לפיו העסקה הושל 2019במרץ  4להצעתם, ביום 

אפריקה השקעות מכרה את יתרת  2019במהלך חודש מרץ . המציעיםלנאמן והעברת המניות המשועבדות לידי 
 חדלה אפריקה השקעות, לעיל האמור לאורמהון המניות המונפק של החברה.  4.99% -החזקותיה בשיעור של כ

 גרעין שליטה. והחברה הפכה להיות חברה ללא  בחברה עניין בעלת מלהיות
 

 .ז 6והאפשרות להעמדת התחייבויות לפרעון מיידי בעקבות כך ראה ביאור שליטה השינוי  השפעתלעניין 

 
בדצמבר  31 ליום החברה של השנתיים הכספיים לדוחות בהקשר אלו מאוחדים תמציתיים בדוחות לעיין יש .ב

 - )להלן 2019במרץ  17, אשר אושרו ביום אליהם נלוו אשר ולביאורים תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2018
 ."הדוח הכספי השנתי"(

 
מיליון ש"ח וכן גירעון בהון חוזר  1,362 -לתאריך הדוח הכספי, לחברה גרעון בהון החוזר במאוחד בסך של כ ג.

 682 -מיליון ש"ח, ובניכוי הלוואות מחברות בנות הגירעון בהון חוזר סולו הינו בסך של כ 950 -סולו בסך של כ
 מיליון ש"ח.

 

החברה פועלת במגמה להגדיל את היתרות הנזילות שבידיה ולהקטין את התחייבויותיה לזמן קצר וזאת על ידי 
 מספר פעולות:

 -בהסכמי מימון חדשים של מספר הלוואות שניתנו בגין נכסים מניבים באירופה בסך של כ התקשרות (1)
 מיליון ש"ח 854 -מתוכם כנגד כמיליון ש"ח אשר צפויות להיפרע בשנים עשר החודשים הקרובים,  977

 1,223 -מיליון אירו )כ 300 -בסך של כשל אפי פאלאס קוטרוצ'ן לזמן ארוך מימון מחדש להסכם  נחתם
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי מימון מחדש תיקון ההסכם למיליון ש"ח(. לפרטים נוספים בקשר ל

  א. 8ראה ביאור 

בקשר ליתרת ההלוואות בזמן קצר החברה צופה כי היא תתקשר בהסכמים חדשים לפני מועדי הפירעון 
 הסופיים.

ימון הקמת נכסים מניבים והמרתם להלוואות הארכת מועדי פירעון של הלוואות לזמן קצר שנלקחו למ (2)
 לזמן ארוך.

כספים באמצעות מימונם מחדש  של נכסים מניבים במדינות הפעילות של החברה/קבלת מסגרת  החזר (3)
לענין חתימה על הסכם  .מוחזקות בחברות השקעות מימושאו /ו, בישראל משועבדים לא נכסים בגין

כמו כן לעניין חתימה על מסגרת אשראי כנגד נכס  ח. 6ביאור  מימון מחדש של נכס מניב בצ'כיה ראה
 .ד 8 ביאור אהרבישראל 

גיוס סדרת אגרות חוב סדרה ט' שבוצעה בתקופת  גיוס אגרות חוב ו/או הרחבת סדרה קיימת. לעניין (4)
 א. 6הדוח ראה ביאור 

 
 התחייבויותיה במועדן.בהתאם לכך, הנהלת החברה צופה כי ביכולת החברה לפרוע את 

 
 

 של החברה הבת אפ"י אירופה. לדוחות הכספיים המאוחדים צורף הדוח הכספי .ד
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 
 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א.

 
"דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן  -הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )להלן 

 .IAS") 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן IAS 34חשבונאות בינלאומי 
 

ם בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהי
, פרט , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2018בדצמבר  31לאלו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 

לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשים אשר נכנסו 
כמפורט בסעיף  הצגהה מתכונתב לשינוי וכןו' להלן  וסעיף 3לתוקף במועד הדוחות הכספיים כמפורט בביאור 

  .להלן' ז
 

 
הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך  ב.

 .1970-)דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 .2019 במאי 16ביניים אושרו לפרסום על ידי הדירקטוריון ביום התמציתיים המאוחדים הדוחות הכספיים  ג.

 
 שערי חליפין ובסיס ההצמדה: ד.

 
יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו  (1)

 על ידי בנק ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח.
 

המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח יתרות הצמודות למדד  (2)
 )מדד החודש שקדם לחודש של מועד הדוח הכספי(.

 
 (:2002להלן נתונים על שער החליפין של מטבעות חוץ ומדד המחירים לצרכן )לפי בסיס  (3)

 

 מדד בישראל שער החליפין היציג של 

 מדד בגין מדד ידוע קורונה צ'כית האירו 

 נקודות נקודות קרונה( 1-)ש"ח ל אירו( 1-)ש"ח ל 
     

     תאריך הדוחות הכספיים:
 124.93 124.31 0.158 4.078 2019במרץ  31ליום 
 123.21 122.84 0.17 4.329   2018במרץ  31ליום 
 124.31  124.68    0.167 4.292 2018בדצמבר,  31ליום 

     
 % % % % השינוי:שיעורי 

     
לתקופה של שלושה חודשים 

     שהסתיימה:
 0.5 (0.3) (5.3) (5.0) 2019במרץ  31ביום 
 (0.1) (0.3) 4.7 4.2 2018במרץ  31ביום 

     
     לשנה שהסתיימה:

 .80   .21   2.6 3.3 2018בדצמבר,  31ביום 
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 החשבונאית )המשך(עיקרי המדיניות  - 2ביאור 

 
 קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה בדוחות ביניים: ה.

 
לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת החברה על הערכת שווי שבוצעה על ידי שמאי בלתי 

מדן השווי ההוגן של תלוי אחת לשנה. בנוסף, בכל תאריך דיווח ביניים, בוחנת החברה את הצורך בעדכון או
הנדל"ן להשקעה שלה ביחס לשוויו ההוגן אשר נקבע במועד האחרון בו התבצעה לגביו הערכת שווי, על מנת 
לבחון האם אומדן זה מייצג אומדן מהימן לשווי ההוגן נכון לתאריך הדיווח ביניים. בחינה זו נעשית באמצעות 

כלכלית של הנכס, וכן במידע -ירות בנכס, בסביבה המקרוסקירת שינויים בשוק הנדל"ן הרלוונטי, בחוזי השכ
חדש בדבר עסקאות מהותיות אשר נעשו בסביבת הנכס ובנכסים דומים וכל מידע אחר אשר עשוי להצביע על 
שינויים בשווי ההוגן של הנכס. במידה ולהערכת החברה קיימים לגבי נכסים מסוימים סימנים לכך שהשווי 

ניים שונה באופן מהותי מהשווי ההוגן שנאמד במועד האחרון בו בוצעה הערכת שווי, ההוגן לתאריך הדיווח בי
 אומדת החברה למועד הדיווח ביניים את השווי ההוגן של נכסים אלו באמצעות שמאי חיצוני.

 
לגבי נדל"ן להשקעה בהקמה, בכל תאריך דיווח ביניים בוחנת החברה גם את העלויות אשר הושקעו בהקמת 
הנכס, את אומדן העלויות הנדרשות להשלמתו, את התקדמות הבניה ושינויים אחרים בשוק הנדל"ן הרלוונטי 

 כגון מחירי השכירות.
 

באמצעות ביצעה החברה הערכת שווי לנכס זה  פוליןקרקוב, בבעקבות השלמתו בתקופת החשבון של פרוייקט 
מיליון  27 -כך רשמה עליה בשווי ההוגן בסך של כ ובעקבותהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני 

)שיעור ההיוון שנלקח לצורך הערכת השווי  2019במרץ  31ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
 (.7.5% -כשל הפרויקט הנ"ל 

 
 :2019בינואר  1החל מיום  עדכון מדיניות חשבונאית .ו

    
", "חכירות IFRS 16דיווח כספי בינלאומי  תקןעדכון מדיניות חשבונאית לאור כניסתו לתוקף של  להלן

 .א.3לפרטים נוספים ראה ביאור 
 

 חכירות
 

 הקבוצה כחוכר
 

הקבוצה מכירה בנכס הינו חכירה )או כולל חכירה( במועד ההתקשרות בחוזה. אם חוזה ההקבוצה מעריכה 
 לטווחלמעט חכירות  חוזי החכירה בהם היא החוכר, ובהתחייבות חכירה מאידך בגין כל מחד זכות שימוש

. בחכירות אלה מכירה הקבוצה בתשלומי החכירה כהוצאה תפעולית על בסיס (חודשים 12קצר )לתקופה של עד 
אחר מייצג בצורה טובה יותר את תבנית צריכת ר על פני תקופת החכירה, אלא אם כן בסיס שיטתי קו יש

 ההטבות הכלכליות על ידי הקבוצה מהנכסים החכורים.
 

תקופת החכירה הינה התקופה שאינה ניתנת לביטול שלגביה לחוכר יש את הזכות להשתמש בנכס החכור יחד 
להארכת החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו, וכן תקופות המכוסות על ידי אופציה  עם

 תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר לא יממש אופציה זו.
 

חכירה נמדדת לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד התחילה, ההתחייבות 
תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה. אם לא ניתן לקבוע בנקל שיעור זה, הקבוצה משתמשת מהוונים 
לומים תשמ תשלומי החכירה הנכללים במדידת התחייבות החכירה מורכבים ריבית התוספתי שלה.בשיעור ה

ו/או תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד שנמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים במועד  קבועים
התחילה. כמו כן יכללו, אם רלוונטי, את מחיר המימוש של אופציית רכישה אם ודאי באופן סביר שהחוכר 

ת מימוש אופציה לבטל את יממש אופציה זו וכן תשלומי קנסות לביטול החכירה, אם תקופת החכירה משקפ
 החכירה על ידי החוכר. 

 
התחייבות חכירה נמדדת לאחר מכן על ידי התחייבויות אחרות לזמן ארוך.  התחייבות החכירה מוצגת בסעיף

הגדלת הערך בספרים על מנת לשקף ריבית על התחייבות החכירה בשיטת הריבית האפקטיבית ועל ידי הקטנת 
הפרשי שער בגין התחייבות חכירה הנקובה במטבע  ת תשלומי החכירה שבוצעו.הערך בספרים על מנת לשקף א

 חוץ נזקפים להוצאות המימון בדוח רווח או הפסד בעת התהוותם.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 
 

 : )המשך(2019בינואר  1עדכון מדיניות חשבונאית החל מיום  ו.
 

 )המשך( חכירות
 
 

העלות של הנכס זכות שימוש מורכבת מסכום המדידה לראשונה של התחייבות החכירה, תשלומי חכירה 
כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפניו ועלויות ישירות ראשוניות. לאחר מכן, נכס זכות שימוש נמדד לפי 

 העלות בניכוי פחת נצבר והפסדים מירידת ערך.
 

רכוש קבוע בדוח על המצב הכספי. נכס זכות שימוש שמקיים את ההגדרה של נכס זכות השימוש מוצג בסעיף 
 נכס זכות השימוש נמדד לפי מודל העלות נדל"ן להשקעה, מוצג בדוח על המצב הכספי בסעיף הנדל"ן להשקעה.

ומופחת בקו ישר על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים של נכס הבסיס, 
ט אם נכס זכות השימוש שמוצג בסעיף נדל"ן להשקעה ונמדד בהתאם לפי מודל שווי הוגן. הפחת מתחיל למע

 ממועד תחילת החכירה.
 

מאפשר לחוכר לא להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי חכירה ובמקום זאת לטפל  IFRS 16כהקלה מעשית, 
. הקבוצה השתמשה כרכיב חכירה יחידבכל רכיב חכירה וברכיבים כלשהם שאינם חכירה הקשורים אליו 

 בהקלה מעשית זו.
 

 שינוי מתכונת ההצגה של דוח רווח והפסד ז.
 

מהות דוח רווח והפסד של החברה לפי הצגת אופן את הקבוצה שינתה  2019במהלך הרבעון הראשון לשנת 
להערכת הקבוצה, ההצגה של דוח רווח פילוח רווח גולמי לפי סוגי הפעילות בקבוצה.  עםההכנסות וההוצאות 

הינו מתאים להבנת עסקיה של הקבוצה הפועלת במגוון רחב של שירותים בהתאם למאפיינים אלו והפסד 
גה במסגרת שינוי מתכונת ההצ תוצאות פעולותיה.אודות  ורלוונטי יותר, ולכן יספק מידע מהימן תופעילויו

סווגו מחדש מספרי ההשוואה לתקופות קודמות על מנת להתאימם למתכונת ההצגה של מספרי תקופת דוח 
 זה. 

 
 לשינוי לא הייתה השפעה על הרווח ולא על ההון של החברה.

 
 התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ח.

 
שירותים נלווים הניתנים לשוכרים בתקופת הדוח ביצעה החברה התאמה לא מהותית של מספרי השוואה בגין 

)כגון חשמל, מים ושירותי ניהול שונים(. בהתאם לכך, הקבוצה הציגה מחדש את נתוני הכנסות אלה בדוחות 
 31וכן לשנה שהסתיימה ביום  2018במרץ  31ביום  הרווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימ

 וח או על ההון של החברה.. להתאמה זו לא הייתה השפעה על הרו2018בדצמבר 
 

 השפעת התיקון על דוח רווח והפסד:
 

 שהסתיימה לשנה שהסתיימהשל שלושה חודשים  לתקופה 

 )מבוקר( 2018 בדצמבר 31 ביום )בלתי מבוקר( 2018 במרץ 31 ביום 

 

כפי שדווח 
 בעבר

השפעת 
 התיקון

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה
כפי שדווח 

 בעבר
השפעת 
 התיקון

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה

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

 - 737 (737) - (1,251) 1,251 נטו ,נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות
 140,678 140,678 - 34,991 34,991 - נכסים וניהול מאחזקת הכנסות
 (141,415) (141,415) - (33,740) (33,740) - נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות

       
 

נוספו ההכנסות מאחזקה וניהול  להלן( 5ביאור  הלהכנסות המגזרים בדיווח המגזרי בגין תקופות קודמות )רא
 נכסים. 
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 תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו - 3ביאור 

 
 התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות:ותיקונים לתקנים המשפיעים על חדשים תקנים  א.  

 

 "חכירות" IFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי  •
 

 IAS 17)'מועד היישום לראשונה'( מבטל את  2019בינואר  1התקן החדש אשר נכנס לתוקף החל מיום 
"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני 
הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק )'מחכיר'(. התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים 

 כיום בספרי המחכיר.
 

חוכר, בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות  התקן החדש מבטל את ההבחנה אשר היתה קיימת בעבר לגבי
וקובע מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש 
מחד להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין הערך הנוכחי של דמי החכירה. הוראות 

חודשים בלבד וכן ביחס  12אמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד ההכרה בנכס והתחייבות כ
בדבר המדיניות החשבונאית  ו. 2 לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת, מחשבים אישיים(. ראו ביאור

 .2019בינואר  1המיושמת החל מיום 
 

ההשפעה המצטברת של היישום כאשר  לפי גישת ההשפעה המצטברתליישם את התקן  בחרההקבוצה 
נתוני ההשוואה המתייחסים לתקופות . לראשונה של התקן הוכרה כתיקון יתרת העודפים לאותו מועד

 IAS 17בהתאם להוראות  יםצגמו 2018בדצמבר  31 ביום השהסתיימ הלשנו 2018במרץ  31ביום שהסתיימו 
 לו. והפרשנויות הנלוות

 
ירה של קרקע לנדל"ן להשקעה, משרדי החברה וכלי רכב בקבוצה אשר לאור זאת במועד היישום לראשונה חכ

 כדלקמן: טופלו כחכירות תפעוליות, הוכרו כנכסים וכהתחייבויות בדוח על המצב הכספי של הקבוצה
 

התחייבויות החכירה הוכרו ונמדדו במועד היישום לראשונה בערך הנוכחי של תשלומי החכירה  •
בשיעור הריבית התוספתי של הקבוצה בכל חכירה במועד היישום  שנותרו, מהוונים על ידי שימוש

 .לראשונה

נכסי זכות השימוש הוכרו ונמדדו במועד היישום לראשונה בסכום השווה להתחייבויות החכירה,  •
 מותאם בגין תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו.

 
 המתאפשרות בהוראות המעבר לתקן כדלקמן:הקבוצה בחרה ליישם את התקן תוך יישום ההקלות 

 
מחדש אם החוזה הינו חכירה או כולל חכירה למועד תחילת יישום התקן. לפיכך,  בחנההקבוצה לא  .א

בהתאם לתקן החדש ואילו הסכמים  יםטופלמהסכמים אשר מטופלים כיום כחוזי חכירה תפעולית 
 ך ללא שינוי.שטופלו בעבר כחוזי קבלת שירות, ימשיכו להיות מטופלים כ

 בשיעור היוון אחד לתיק חוזי חכירה בעלי מאפיינים דומים באופן סביר. תשתמשמהקבוצה  .ב
 12את הוראות התקן לגבי חכירות שתקופת החכירה שלהן מסתיימת תוך  אינה מיישמתהקבוצה  .ג

 חודש ממועד היישום לראשונה.
למועד המעבר כחלופה  IAS 37הקבוצה השתמשה בהערכה האם חוזי החכירה הינם חוזה מכביד לפי  .ד

 לביצוע בדיקת ירידת ערך.
 

מיליון ש"ח, גידול בנכס נדל"ן  5 -בסך של כורכוש אחר החברה רשמה גידול ברכוש קבוע  2019בינואר  1ליום 
 -בסך של כהמוצגות בהתחייבויות אחרות מיליון ש"ח ומנגד התחייבויות בגין חכירה  7 -להשקעה בסך של כ

 .תאמה זוש"ח בגין ה מיליון 1.4 -עמד על סך של כבעקבות יישום התקן מיליון ש"ח. סך השינוי נטו בהון  13
 

 ועל תזרימי המזומנים של הקבוצה לא מהותית.ההשפעה על סעיפי הרווח או הפסד 
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 תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך( - 3ביאור 
 

 ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות:)המשך(חדשים תקנים  א.  
 

"השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות": )בדבר זכויות לזמן ארוך בחברות כלולות או  IAS 28תיקון  •
 בעסקאות משותפות(

 
התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך בחברה כלולה או עסקה משותפת, אשר מהוות חלק מההשקעה נטו אך 

קבע להן מועד פירעון ואשר פירעונן אינן נמדדות בשיטת השווי המאזני )לדוגמה, הלוואות לזמן ארוך אשר לא נ
לאחר מכן תיישם את  , לרבות מודל ירידת הערך.IFRS 9לא צפוי בעתיד הנראה לעין(, יהיו כפופות להוראות 

תהיינה בגין היתרה של אותן זכויות, כך שהזכויות לזמן ארוך , IAS 28 ההוראות של תקן חשבונאות בינלאומי
 .IAS 28והן בתחולת  IFRS 9הן בתחולת 

 
לפי הוראות מעבר  או לאחריו, 2019בינואר  1התיקון מיושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 תוך התאמת יתרת העודפים למועד המעבר וללא תיקון של מספרי השוואה. ספציפיות
 

בחברות מוחזקות  והלוואות השקעות בסעיףנרשם קיטון  2019 בינואר 1, ליום תיקוןכתוצאה מיישום ה
בגין הלוואות שהעמידה  בעודפים מקבילש"ח כנגד קיטון  מיליון 12.7 -לפי שווי מאזני בסך של כ המטופלות

לחברה אין מחויבות משפטית  מוחזקת המהוות חלק מההשקעה נטו באותן חברות מוחזקות. ההקבוצה לחבר
 .אפסות )נטו, בניכוי הפסדי האקוויטי( הועמדו על לממן את הפסדי החברה המוחזקת, ולפיכך יתרת ההלווא

 
 "עמדות מס לא וודאיות" IFRIC 23פרסום פרשנות  •

 
על הכנסה כאשר קיימת אי ודאות לגבי עמדת  הפרשנות מבהירה את הוראות ההכרה והמדידה של מסים

רשויות המס. הפרשנות קובעת כי על הישות לקבוע האם עמדות המס הלא ודאיות צריכות להיות מוערכות 
בנפרד או כחלק מקבוצה של עמדות מס לא ודאיות. כמו כן, על הישות להעריך האם סביר כי רשויות המס 

צפויה לנקוט בו, בקשר עם עמדות המס הלא ודאיות בהנחה כי רשויות יקבלו את הטיפול שבו נקטה החברה, או 
(. במידה וכן, הישות 100%המס יבדקו את דיווחי הישות וכל המידע הרלוונטי יהיה בידיהן )סיכון חשיפה 

נדרשת לקבוע את הטיפול החשבונאי בעמדות המס הלא ודאיות באופן עקבי עם עמדת המס שבה היא נקטה 
וט בה. במידה ולא, הישות נדרשת לשקף את השפעת אי הודאות באמצעות שימוש בשיטת או צפויה לנק

(, בהתאם לשיטה שצופה most likely amount( או בשיטת הסכום הסביר ביותר )expected valueהתוחלת )
 באופן הטוב ביותר את תוצאת אי הוודאות.

 
ליישום הפרשנות  או לאחריו. 2019בינואר  1ם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביולמפרע  מיושםהתיקון 

 לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
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 מכשירים פיננסיים - 4ביאור 
 

 מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן: א.
 

בדוחות הטבלה להלן מפרטת את הערך בספרים  והשווי הוגן של קבוצת מכשירים פיננסיים, המוצגים 
 הכספיים, שלא על פי שווים ההוגן:

הבאה, סבורה הקבוצה כי ערכם בספרים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים פרט למפורט בטבלה 
 בעלות מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקרוב לשווים ההוגן.

 

 ערך בספרים 

 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום  במרץ 31ליום  

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
    התחייבויות פיננסיות:

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים כולל 
 2,411,303  2,313,303   2,084,720  חלויות שוטפות

    
  2,140,650  1,951,933   2,582,947  אגרות חוב כולל חלויות שוטפות

    
 

 שווי הוגן 

 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום  במרץ 31ליום  

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
    התחייבויות פיננסיות:

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים כולל 
 2,432,496  2,385,566  2,092,242  חלויות שוטפות

     
 2,072,833  2,041,602  2,699,138  אגרות חוב כולל חלויות שוטפות

    
 

 :מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן ב.
 

ההתחייבויות הפיננסיות כוללות חוזים להחלפת ריבית המיועדים על ידי הקבוצה לגידור תזרים הנכסים ו
נים שנפרע במהלך מיועד על ידי הקבוצה לגידור תזרימי המזומאשר אינו חוזה אחד להחלפת ריבית ) מזומנים

שאינו מיועד על ידי הקבוצה ( Cross Currency Swap) מטבע החלפת עסקתוכן   (2019הרבעון הראשון של שנת 
)בהתבסס על נתונים נצפים  ,2. מכשירים אלו נמדדים כולם בהתאם לרמת מדידה לגידור תזרימי המזומנים

הריבית שאינם מחירים מצוטטים(. המכשירים הפיננסיים הנ"ל מוצגים בדוחות החליפין ובקשר לשערי 
ים והמכשירלגידור תזרימי מזומנים  השווי הוגן של המכשירים המשמשיםהכספיים בהתאם לשווים ההוגן. 

נכס מיליון ש"ח( ו 0.9 -אלפי יורו )כ 233 -התחייבות בסך של כ םהינ 2019במרץ  31נכון ליום  יםמגדר שאינם
  6.2 -אלפי יורו )כ 1,429 -התחייבות בסך של כ: 2018במרץ  31בהתאמה )ליום  ,מיליון ש"ח 4.6 -בסך של כ

 -התחייבות בסך של כ :2018בדצמבר  31וליום  מיליון ש"ח(, בהתאמה 0.8 -אלפי אירו )כ 177 -מיליון ש"ח( ו
של אותם  (. השווי ההוגןבהתאמה ,מיליון ש"ח( 0.4 -אלפי אירו )כ 88 -מיליון ש"ח( ו 2 -אלפי אירו )כ 475

מכשירים נאמד לפי ההפרש המהוון של תזרימי המזומנים שבין הריבית הקבועה שמשלמת החברה והריבית 
ההפרש המהוון של  מטבע החלפת עסקתוב דיווח המשתנה הצפויה להתקבל על פי עקום הריבית באותו מועד

תזרימי המזומנים שבין התשלום באירו שהחברה צפויה לשלם והתשלום בש"ח שהחברה צפויה לקבל על פי 
ההפרש בין שער החליפין הצפוי ביום מימוש החוזה )תוך שימוש בעקומי ריבית יורו ושקל למועד החישוב( 

   העסקה.לשער שנקבע ביום גיבוש 
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 דיווח מגזרי - 5ביאור 

 
 ההרכב:

 )בלתי מבוקר( 2019במרץ  31ביום שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים 

 סה"כ אחרות רומניה בולגריה פולין סרביה צ'כיה ישראל 

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

         
 188,711    18,360   76,052   3,061   2,062   24,118   20,847   44,211   הכנסות המגזר
 127,695  1,346   56,813   1,189   27,582   15,331   11,874   13,560   תוצאות המגזר

 (14,679)         הוצאות שלא הוקצו למגזרים
 113,016          רווח תפעולי

         
 (62,563)         הוצאות מימון
 8,325          הכנסות מימון

 2,944          חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו
           

 61,722          על ההכנסה רווח לפני מסים
 (17,951)         מסים על הכנסה

         
 43,771          רווח נקי לתקופה

         
         מידע נוסף:

 106,495   -   56,788   1,189   -   16,004   13,209   19,305   הכנסות מהשכרת נכסים

 24,230   17,665   -   1,334   1,947   -   3,284   -    הכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין

 BOT   16,817   -   -   -   -   -   -   16,817של פרוייקטי  עבודות הקמהמהכנסות 
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן 

 20,074   -   (1,603)  -   26,818   (648)  (2,237)  (2,256)  להשקעה בהקמה
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 )המשך( דיווח מגזרי - 5ביאור 

 
 ההרכב:

 
 )בלתי מבוקר( 2018במרץ  31ביום שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים 

 סה"כ אחרות רומניה בולגריה פולין סרביה צ'כיה ישראל 

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

 157,410  642  74,361  4,302  2,692  18,786  11,666  44,961  )*( הכנסות המגזר
 82,974  (35) 50,303  1,349  1,014  9,712  7,901  12,730  תוצאות המגזר

 (12,565)        הוצאות שלא הוקצו למגזרים
 70,409         רווח תפעולי

         
 (40,244)        הוצאות מימון
 4,373         הכנסות מימון

 2,380         חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו
          

 36,918         רווח לפני מסים על ההכנסה
 (11,087)        מסים על הכנסה

         
 25,831         רווח נקי לתקופה

         
         מידע נוסף:

 95,895  622  54,932  1,025  -  12,978  7,612  18,726  הכנסות מהשכרת נכסים

 6,888  -  -  2,791  2,613  -  1,484  -   הכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין

 BOT  18,969  -  -  -  -  -  -  18,969של פרוייקטי  עבודות הקמהמהכנסות 
הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן שינוי בשווי 

 (12,142)  -  (7,225)  -  -  (3,827)  161  (1,251)  להשקעה בהקמה
 

 ' ח 2ראה ביאור  -של מספרי השוואה )*( התאמה לא מהותית 
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  דיווח מגזרי )המשך( - 5 ביאור

 )מבוקר( 2018בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

 סה"כ אחרות רומניה בולגריה פולין סרביה צ'כיה ישראל 

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

 981,675   1,063   298,379   17,877   14,962   85,498   361,302   202,594   )*( הכנסות המגזר

 835,456   (1,304)  459,303   8,257   17,177   56,990   196,808   98,225   תוצאות המגזר

 (64,574)         הוצאות שלא הוקצו למגזרים

 770,882          רווח תפעולי
 (203,552)         הוצאות מימון
 10,599          הכנסות מימון

 (948)         חברות כלולות, נטו בהפסדיחלק החברה 

 576,981          לפני מסים על ההכנסה רווח
 (222,683)         מסים על הכנסה

 354,298          רווח נקי לשנה

         מידע נוסף:

 405,758   917   227,411   4,173   -   59,807   38,609   74,841   הכנסות מהשכרת נכסים

 333,765   -   -   11,827   11,628   -   310,310   -   הכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין

 BOT   95,076   -   -   -   -   -   -   95,076של פרוייקטי  הכנסות מעבודות הקמה

שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה 
 327,351   191   227,091   3,719   11,085   (3,479)  51,158   37,586   בהקמה

 (2,989)  (819)  (2,170)  -   -   -   -   -   הפחתת מלאי למחיר מימוש

 
        

  

 2018בדצמבר  31ליום  

 סה"כ אחרות רומניה בולגריה פולין סרביה צ'כיה ישראל 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 7,769,567   -   3,973,442   150,437   131,838   1,018,646   919,451   1,575,753   נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה

 1,067,748   108,101   422,203   69,327   99,522   99,359   269,236   -   מלאי דירות ומקרקעין

 8,837,315   108,101   4,395,645   219,764   231,360   1,118,005   1,188,687   1,575,753   סך הכל
 

 ' ח 2ראה ביאור  - של מספרי השוואה )*( התאמה לא מהותית
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 מהותיים בתקופת הדיווחאירועים  - 6ביאור 
 

 '(ט"ח )סדרה אג גיוס א.
 

 500מיליון ש"ח ברוטו כנגד הנפקת  500 נערך מכרז ציבורי, במסגרתו גייסה החברה 2019בינואר  13ביום  
לא צמוד, לשנה,  4.2%'( נקבעה בשיעור של טוהריבית על אג"ח )סדרה )סדרה ט'(  רות חובמיליון ש"ח ע.נ אג

האג"ח  .4.5% -הריבית האפקטיבית הינה כמיליון ש"ח.  4.7 -הסתכמו לסך של כ. הוצאות ההנפקה שקלית
 15 -במאי ו 15לא שווים שסכומי הקרן שלהן ישולמו בכל שנתיים חצי תשלומים  בעשרהעומדות לפירעון 

מיתרת הקרן בכל אחד מארבעת  2.5%לפי החלוקה כדלקמן: א.  2023עד  2019 לנובמבר בכל אחת מהשנים
מיתרת הקרן בכל אחד מחמשת התשלומים הבאים )תשלום  3%. . ב2020 -ו 2019התשלומים הראשונים בשנים 

 .2023בנובמבר  15מיתרת הקרן תשולם בתשלום העשירי והאחרון ביום  75%ג.  -ו 2021-2023( בשנים 5-9
 

להלן:  Cross Currency Swap) מטבע החלפת בעסקתעם תאגיד בנקאי  התקשרה החברה 2019בפברואר  5ביום 
אלפי  121,415 -בתמורה לסך של כ ש"ח אלפי 500,000בסך  ,מלוא סכום הגיוס ברוטו של"עסקת ההחלפה"( 

אירו. בהתאם לעסקת ההחלפה החברה  1 -ש"ח ל 4.118אירו )להלן: "סכום הקרן באירו"( לפי שער חליפין של 
לשנה ומנגד התאגיד הבנקאי  3.44% תשלם לתאגיד הבנקאי את סכומי הקרן באירו הנושאים ריבית בשיעור של

לשנה בהתאם ללוח סילוקין הזהה ללוח  4.2%ישלם לחברה את סכומי הקרן בש"ח הנושאים ריבית בשיעור של 
 הסילוקין של אגרות חוב )סדרה ט'(.

 
 ברומניה בוקרשט בעיר יםהמצוי AFI Park 1-5 המשרדיםבנייני בשעבוד ראשון על  יובטחוהחוב,  אגרות

)להלן:  AFI Park 1-5 )להלן: "בטוחות"(, על מלוא הון המניות של חברות המחזיקות את בנייני המשרדים
. זכויותיה של אפי אירופה לקבלת כספים המגיעים לה מכוח מניות חברות הפרויקט כל על, "חברות הפרויקט"(

 .טר הנאמנות לאגרות חוב )סדרה ט'(בשהכל כהגדרת מונחים אלה 
 

הועברה יתרת תמורת ההנפקה לחברה לאחר שהתקיימו כל התנאים לשחרור יתרת  2019בפברואר  18ביום 
חברות הפרויקט לצורך פירעון מלא של  אתההנפקה כאמור בשטר הנאמנות. תמורת הגיוס שימשה, בין היתר, 

מיליון אירו  67 -של כ בסך AFI Park 1-5פרויקט  כנגדיתרת ההלוואות הקיימות לטובת הבנקים ברומניה 
 .וכתוצאה מכך הוסרו כל השעבודים הקיימים לטובת הבנקים ברומניה

 
'( של החברה והנאמן למחזיקי אגרות החוב טלהבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 ן:'( )להלן: "הנאמן"(, התחייבה החברה לשמירה על מספר אמות מידה פיננסיות, כדלקמט)סדרה 
 

 . 75%שיעור של על  יעלה, שלא חוב נטו לשווי בטוחותיחס  )א(
 
 . 40%יחס הון עצמי למאזן שלא על בסיס מאוחד, שלא יפחת משיעור של  (ב)

 
 . 22%יחס הון עצמי למאזן על בסיס מאוחד, שלא יפחת משיעור של  (ג)

 
)כאשר בחישוב ההון ייכללו  60%( לא יעלה על CAPיחס בין החוב )סולו( לבין סך ההון והחוב ) (ד)

 יתרות המיסים הנדחים(.
 
)כאשר בחישוב ההון ייכללו  75%( לא יעלה על CAPיחס בין החוב )מאוחד( לבין סך ההון והחוב ) (ה)

 יתרות המיסים הנדחים(. 
  
כמו כן, התחייבה החברה כי היא לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה, אם  (ו)

בשל החלוקה יחס הון עצמי למאזן שיחושב על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המבוקרים או 
יפחת  -הסקורים )לפי העניין( שלא על בסיס מאוחד, האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד 

חס הון עצמי למאזן שיחושב על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המבוקרים או ו/או י 44% -מ
 -יפחת מ -הסקורים )לפי העניין( על בסיס מאוחד, האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד 

על  CAP -ו/או יחס החוב ל 55%שלא על בסיס מאוחד יעלה על  CAP -ו/או יחס החוב ל 24%
 .70%בסיס מאוחד יעלה על 

 
 , החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות האמורות לעיל.הדוח על המצב הכספיום יון לנכ

 
, 2018באוגוסט  6ב. לדוחות הכספיים השנתיים בקשר להסכם הבנות שנחתם ביום  36בהמשך לאמור בביאור  ב.

עם צד שלישי שאינו קשור לחברה לרכישת עסקה חברת בת רומנית של אפי אירופה השלימה  2019במרץ  5 ביום
יון קוטרוצ'ן. בתמורה מ"ר בבוקרשט, רומניה המצויים בסמוך לקנ 7,800 -זכויות במקרקעין בשטח של כ

הזכויות  מיליון ש"ח(. 30 -מיליון אירו )כ 7.4 -חברת הבת סכום במזומן של כ שילמהלרכישת המקרקעין, 
 במקרקעין מסווגות לסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה.
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 )המשך( :אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 6ביאור 
 

אפי אירופה התקשרה במכתב כוונות לא מחייב עם חברת פלאזה סנטרס, חברה אשר  2019בפברואר  10ביום  ג.
אינה קשורה לחברה ו/או לבעלת השליטה בה )להלן: "מכתב הכוונות"( לרכישת מלוא אחזקותיה של חברה 

)להלן: ( בחברה זרה רומנית 75%בת הולנדית בבעלותה המלאה של פלאזה סנטרס )להלן: "המוכרת"( )
"( PPP -"החברה הרומנית"(, המחזיקה בפרויקט מקרקעין )במסגרת הסכם חכירה, להלן: "הסכם ה 

אלפי  220 -בבוקרשט רומניה, המיועד להקמת יחידות מגורים, שטחי משרדים, מסחר ומלון בהיקף כולל של כ
ף להתקיימותם של מספר מיליון אירו, ובכפו 60מ"ר )להלן: "הפרויקט"(, וזאת בתמורה לסך מקסימלי של 

 תנאים מתלים. 
 

למיטב ידיעת החברה, לתאריך הדוח, יתרת האחזקות בחברה הרומנית מוחזקת על ידי חברה ממשלתית 
 (.10%( )להלן: "החברה הממשלתית"( ועל ידי משקיע פרטי )15%רומנית )

  
בקשר עם הפרויקט, לחברה הרומנית קיימות התחייבויות רבות כלפי  PPP -התאם להוראות הסכם הב

הרשויות ברומניה, לרבות התחייבות להקים, ללא תמורה, עבור הממשלה ברומניה בניין משרדים בהיקף של 
 מ"ר חניות תת קרקעיות. 2,000אלפי מ"ר וכן  11 -כ

     
ים לעריכת בדיקת נאותות לפרויקט )להלן: חודש 3על פי מכתב הכוונות, לאפי אירופה תהיה תקופה של 

"בדיקת הנאותות"(, שלאחריה )ככל ויוסכם(, ייחתם הסכם מקדמי בין הצדדים )להלן: "ההסכם המקדמי"(, 
חודשים לאחר החתימה על ההסכם  15אלפי אירו.   200אשר במסגרתו תשלם אפי אירופה למוכרת סך של 

מיליון אירו  20ב, במסגרתו תשלם אפי אירופה למוכרת סך של המקדמי הצדדים יחתמו על הסכם רכישה מחיי
 )להלן: "ההסכם המחייב"(.

  
ההתקשרות בהסכם המחייב כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים משמעותיים, שאין כל וודאות 
שיתקיימו, ואשר עיקרם, קבלת אישורים והיתרים מצדדים שלישיים, לרבות אישורים מסוימים מאת 

הינו  PPP -)כולל אישור שהסכם ה PPP -ות המקומיות בקשר עם תיקון הפרות מסוימות של הסכם ההרשוי
בתוקף( וביצוע תכנון מחדש של הפרויקט ואישור לוחות הזמנים להשלמתו; קבלת אישור הממונה על ההגבלים 

החכירה )למשך  העסקיים; השלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצונה של אפי אירופה; קבלת אישור כי תקופת
שנים( בקשר עם הפרויקט, תתחיל לכל המוקדם, במועד ההתקשרות בין המוכרת לרשויות המקומיות בשנת  49

)ככל ותקופת החכירה תתחיל ממועד מוקדם יותר, ינהלו הצדדים משא ומתן בקשר עם מתן פיצוי לאפי  2012
 עסקה(, וכן תנאים מתלים נוספים.אירופה או לחליפין, לאפי אירופה תהיה קיימת האפשרות לסגת מה

  
פלזה סנטרס התחייבה כלפי אפי אירופה להימנע מלנהל משא ומתן עם צד שלישי לרכישת אחזקותיה בפרויקט, 

 18וזאת למשך תקופה שתחילתה במועד החתימה על מכתב הכוונות וסיומה במועד המוקדם מבין: )א( חלוף 
 ופה הודעה בדבר נסיגתה מהעסקה.חודשים; או )ב( המועד שבו תמסור אפי איר

 
בין הצדדים נקבע, כי יתרת התמורה למוכרת תיפרס על פני תקופה של מספר שנים, וזאת רק לאחר ובכפוף  

להתקיימותם של מספר אבני דרך בקשר עם הקמת הפרויקט )כך, התשלום האחרון ישולם רק עם ובכפוף 
 להשלמת שלב ראשון של הפרויקט ואכלוסו(.

  
להסכמים הקיימים כיום בין בעלי המניות בחברה הרומנית, המשקיע הפרטי והחברה הממשלתית  בהתאם

אינם נדרשים להשתתף במימון הפרויקט, אלא יהיו זכאים לקבלת רווחים מהפרויקט בהתאם לאחזקותיהם 
 בחברה הרומנית, וזאת לאחר החזר מלוא המימון העודף שיועמד על ידי אפי אירופה.  

 
 100%עם מספר צדדים שלישיים בהסכם מקדמי לרכישת אפי אירופה התקשרה  2019פברואר ב 4ביום  .ד

מ"ר בפראג, צכיה  2,600בחברה צכית המחזיקה בקרקע בשטח של ( 100%והלוואות הבעלים )מהזכויות 
ישת מ"ר. בתמורה לרכ 800 -מ"ר וכן מסחר בשטח של כ 5,500 -המיועדים לפרוייקט מגורים בשטח של כ

מיליון ש"ח(. העסקה הושלמה  78 -מיליון קורונה צכית )כ 481 -של כ, אפי אירופה שילמה סך הצ'כית החברה
 .2019במרץ  18ביום 

 
המניות של החברה המוחזקת  למכירת לדוחות הכספיים השנתיים בנוגע ( 2). ד. 7בביאור בהמשך לאמור  .ה

 40.8 -מיליון אירו )כ 9.5 -)והלוואות בעלים שניתנו לחברה המוחזקת ההונגרית( בתמורה לסך של כ ההונגרית
כתוצאה העסקה הושלמה ויתרת התמורה התקבלה.  2019מיליון ש"ח( )חלק החברה(, במהלך חודש ינואר 

 2.4 -כ ן אירו )מיליו 0.6 -רווח בסך של כ 2019מהמכירה רשמה החברה בדוחותיה הכספיים לרבעון ראשון 
 מיליון ש"ח. 1.9 -מימוש קרן הון בגין הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ בסך של כמתוכם מיליון ש"ח( 
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 )המשך( :אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 6ביאור 

 
 8. ו. לדוחות הכספיים השנתיים בנוגע למינויו של אבי ברזילי למנכ"ל החברה מיום 32בביאור בהמשך לאמור  .ו

באפריל אישרה האסיפה הכללית של החברה  30, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ביום 2018באוקטובר 
וקבלת  2019 במרץ 17 יוםעדכון לתנאי העסקתו של מר אבי ברזילי )לאחר אישורם של דירקטוריון החברה מ

(, לפיו עודכן שכרו של המנכ"ל לסכום חודשי של 2019במרץ  10אישורה של ועדת הביקורת של החברה מיום 
אישרה האסיפה אלפי ש"ח כאשר סכום זה צמוד למדד, בתוקף מיום תחילת כהונתו בחברה. כמו כן,  110

משרה בחברה, כמפורט להלן: הענקת מענקים מיוחדים בשיקול דעת לנושאי ה הכללית של בעלי המניות
ש"ח, למשנה למנכ"ל החברה ומנהל הכספים הראשי של החברה בסך של  766,620למנכ"ל החברה בסך של 

 ש"ח. 252,747לסמנכ"ל ההנדסה של החברה בסך של וש"ח  316,288
 
, הושלמה 2019לעיל, החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה לאחר שבחודש מרץ  1בביאור בהמשך לאמור  .ז

 ממניות החברה ואפריקה ישראל חדלה מלהיות בעלת השליטה )ובעלת עניין( בחברה. 56% -מכירת כ
 

יצוין, כי בחלק מההסכמים בהם התקשרו חברות קבוצת החברה לקבלת אשראי )לרבות שטרי הנאמנות בהם 
נכללת הוראה המקנה לגוף  ט'( של החברה(, -התקשרה החברה עם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב )סדרות ה'

המממן זכות להעמיד לפירעון מיידי את האשראי אשר העמיד במקרה של שינוי שליטה בחברה. עם זאת, יצוין 
החליטו מחזיקי אגרות  2019בפברואר  25ט'( של החברה מיום  -כי באסיפות מחזיקי אגרות החוב )סדרות ה' 

לעיל מבוטלת העילה  1למת העסקה האמורה בביאור החוב )מהסדרות השונות( לאשר כי עם ובכפוף להש
כאמור להעמדה לפירעון מיידי, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות 

 החוב )מהסדרות השונות( לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה בחברה.
 

ברה )מאוחד( על ידי גופים פיננסים ואשר , הסתכמו יתרות האשראי אשר הועמדו לקבוצת הח31.3.2019ליום 
מיליון  829 -לגביהם נקבע, כי אירוע של שינוי שליטה בחברה, עלול לגרום להעמדתן לפירעון מיידי בסך של כ

 ש"ח.
  

, התקבלו הסכמות מרבית מהגופים הפיננסים שלא להעמיד את יתרת אישור הדוחות הכספייםעד לתאריך 
בנוגע למספר אשראים המסווגים לזמן הקצר, די בגין אירוע של שינוי שליטה. האשראי כלפיהם לפירעון מיי

לאור זה שמועד פרעונם בשנים עשר החודשים הקרובים, החברה פנתה לקבלת הסכמות הגופים הפיננסים. 
הגופים הפיננסים ובשים לב לאשראים  אותםלהערכת הנהלת החברה, בהתבסס על שיחות אותן קיימה עם 

חדשים שהועמדו לה על ידי חלקם של גופים אלו, הגופים הפיננסים יעתרו לבקשה ויתנו את אישורם שלא 
להעמיד לפירעון מיידי את האשראי הפיננסי שהעמידו ו/או יתנו את הסכמתם לתיקון מסמכי האשראי 

 .כאמור לעיל והתאמתם לשינוי השליטה
 
'כית בבעלות מלאה של אפי אירופה, אשר מחזיקה בבניין המשרדים חתמה חברה בת צ 2019במרץ  4ביום  .ח

ו אשר מיליון איר 46 -בסך של כ על הסכם מימון מול תאגיד בנקאי זרבפראג, צכיה,  הידוע בשם אפי קרלין
תישא ריבית שנתית בשיעור  מיליון אירו. ההלוואה 23 -ההלוואה הקיימת בסך של כ שמש, בין היתר, לפרעוןי

במסגרת הסכם ההלוואה . שנים 5על פני תקופה של  ותיפרע 1.8%חודשים ובתוספת מרווח של  3של יורובור 
 .לעמוד, לרבות מספר תניות פיננסיות הצכיתכאמור נכללו התחייבות שונות בהן התחייבה החברה 

התנאים המקדמיים התמלאו והחברה משכה  2019תאריך הדוח על המצב הכספי, במהלך חודש אפריל  לאחר
  את ההלוואה.

 
 
 :אמות מידה פיננסיות .ט

 
פי הסכמי המימון שהן צד עמדו כל חברות הקבוצה באמות המידה הפיננסיות על  2019במרץ  31נכון ליום 

 .להם
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 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 

 
 -כללי   

 
לציבור, בהצעה אחידה, אגרות  הוצעודוח הצעת מדף לציבור על פיו  פרסמההחברה  2019חודש ינואר  במהלך 

בבוקרשט,  AFI Park 1-5אשר מובטחת בשעבודים שונים בקשר עם פרוייקט  )סדרה ט'( חוב מסדרה חדשה
כולל חמישה בנייני משרדים הצמודים לקניון  1-5"(. פרוייקט אפי פארק 1-5רומניה )להלן: "אפי פארק 

אלפי מ"ר המוחזקים תחת ארבע חברות בנות ברומניה בבעלותה  71 -קוטרוצן בשטח כולל להשכרה של כ
להלן: "אפי  -AFI Park 2 SRL", 1להלן: "אפי פארק  -Roi Management SRLהמלאה של אפי אירופה ) 

להלן: "אפי פארק  -AFI Park Offices 4&5", 3להלן: "אפי פארק  -AFI Park Building 3 SRL", 2פארק 
" יחדיו: "ארבע חברות הפרוייקט"(. התמורה בגין אגרות החוב מהסדרה החדשה מיועדת בעיקרה לפירעון 4+5

לפרטים נוספים בנוגע לגיוס אג"ח  . 1-5פארק ט אפי הלוואות בנקאיות שהועמדו לקבוצת החברה בגין פרויק
 .עילל. א.6ביאור  ראה, תנאיה העיקריים של הסדרה החדשה )בטוחות, התניות פיננסיות וכיו"ב( )סדרה ט'(

 
, כפי 1-5אפי פארק  להלן תמצית נתוניהן הכספיים של ארבע חברות הפרוייקט המחזיקות בנכסי פרוייקט

 שנכללו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בתקופות להלן:
 

 :1-5מידע פיננסי על המצב הכספי של חברות הפרוייקט אפי פארק  א.
 

 )בלתי מבוקר( 2019במרץ  31ליום  

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

      שוטפיםנכסים שאינם 

 175,450 81,760 31,830 30,930 30,930 נדל"ן להשקעה

 175,450 81,760 31,830 30,930 30,930 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

      נכסים שוטפים

 1,407 488 354 330 235 חייבים ויתרות חובה

 8,523 3,783 1,625 1,445 1,670 מזומנים ושווי מזומנים

 9,930 4,271 1,979 1,775 1,905 שוטפיםסה"כ נכסים 

      

 185,380 86,031 33,809 32,705 32,835 סה"כ נכסים

      
סה"כ הון המיוחס לבעלים של 

 69,246 35,033 11,480 11,431 11,302 החברה

      התחייבויות שאינן שוטפות
 91,469 38,918 18,203 16,893 17,455 הקבוצההלוואות מחברות 

 - - - - - הלוואות מתאגידים בנקאיים
 14,119 7,024 2,514 2,402 2,179 התחייבויות מסים נדחים

 957 821 48 12 76 התחייבויות אחרות לזמן ארוך
סה"כ התחייבויות שאינן 

 106,545 46,763 20,765 19,307 19,710 שוטפות

      התחייבויות שוטפות
הלוואות חלויות שוטפות של  

 6,000 3,000 1,000 1,000 1,000 הקבוצהמחברות 
 3,589 1,235 564 967 823 ספקים, זכאים ויתרות זכות

 9,589 4,235 1,564 1,967 1,823 סה"כ התחייבויות שוטפות

 185,380 86,031 33,809 32,705 32,835 סה"כ הון והתחייבויות

      
 
 
 
 
 
 
 

 )המשך( 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 
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 )המשך(:  1-5מידע פיננסי על המצב הכספי של חברות הפרוייקט אפי פארק  א.
 

 )בלתי מבוקר( 2018במרץ  31ליום  

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

      שוטפיםנכסים שאינם 

 165,260 76,890 29,920 29,240 29,210 נדל"ן להשקעה

 165,260 76,890 29,920 29,240 29,210 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

      נכסים שוטפים

 6,401 3,623 1,079 1,262 437 חייבים ויתרות חובה

 3,088 419 777 865 1,027 מזומנים ושווי מזומנים

 9,489 4,042 1,856 2,127 1,464 שוטפיםסה"כ נכסים 

      

 174,749 80,932 31,776 31,367 30,674 סה"כ נכסים

      
סה"כ הון המיוחס לבעלים של 

 54,651 27,392 9,048 9,476 8,735 החברה

      התחייבויות שאינן שוטפות
 26,696 - 12,619 14,077 - הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 11,471 5,859 2,061 1,875 1,676 התחייבויות מסים נדחים
 896 791 13 13 79 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

סה"כ התחייבויות שאינן 
 39,063 6,650 14,693 15,965 1,755 שוטפות

      התחייבויות שוטפות
 32,311 14,732 6,701 3,863 7,015 הקבוצההלוואות מחברות 

קצר מתאגידים אשראי לזמן 
 בנקאיים וחלויות שוטפות של

 43,724 30,069 625 712 12,318 הלוואות לזמן ארוך  
 5,000 2,089 709 1,351 851 ספקים, זכאים ויתרות זכות

 81,035 46,890 8,035 5,926 20,184 סה"כ התחייבויות שוטפות

 174,749 80,932 31,776 31,367 30,674 סה"כ הון והתחייבויות
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 )המשך( 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 

  
 )המשך(:  1-5מידע פיננסי על המצב הכספי של חברות הפרוייקט אפי פארק  א.

 

 )מבוקר( 2018בדצמבר  31ליום  

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אירואלפי  

  נכסים שאינם שוטפים
  

  

 175,450 81,760 31,830 30,930 30,930 נדל"ן להשקעה

 1,850 - 884 966 - חייבים ויתרות חובה

 177,300 81,760 32,714 31,896 30,930 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

      נכסים שוטפים

 1,055 540 90 108 317 חייבים ויתרות חובה

 5,828 2,647 1,146 1,077 958 ושווי מזומניםמזומנים 

 6,883 3,187 1,236 1,185 1,275 סה"כ נכסים שוטפים

      

 184,183 84,947 33,950 33,081 32,205 סה"כ נכסים

      
סה"כ הון המיוחס לבעלים של 

 68,157 34,218 11,426 11,632 10,881 החברה

      התחייבויות שאינן שוטפות

 25,593 - 12,158 13,435 - הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 14,023 6,986 2,579 2,312 2,146 התחייבויות מסים נדחים

 963 825 49 12 77 התחייבויות אחרות לזמן ארוך
סה"כ התחייבויות שאינן 

 40,579 7,811 14,786 15,759 2,223 שוטפות

      התחייבויות שוטפות

 31,013 14,605 6,703 3,720 5,985 הקבוצההלוואות מחברות 
אשראי לזמן קצר מתאגידים 

 בנקאיים וחלויות שוטפות של
 40,283 26,639 633 740 12,271 הלוואות לזמן ארוך  

 4,151 1,674 402 1,230 845 ספקים, זכאים ויתרות זכות

 75,447 42,918 7,738 5,690 19,101 סה"כ התחייבויות שוטפות

 184,183 84,947 33,950 33,081 32,205 סה"כ הון והתחייבויות
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 )המשך( 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 

 
 )המשך( :1-5מידע פיננסי על תוצאות הפעילות של חברות הפרוייקט אפי פארק  ב.

 

 מבוקר(בלתי ) 2019 במרץ 31ביום  ושהסתיימ לשלושה חודשים 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תוצאות הפעילות
  

  
הכנסות מהשכרת והפעלת 

 3,345 1,346 688 661 650 נכסים, נטו
עליה בשווי הוגן של נדל"ן 

 94 66 6 22 - להשקעה, נטו

 (201) (67) (42) (43) (49) הוצאות הנהלה וכלליות

 (15) (13) - - (2) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 3,223 1,332 652 640 599 רווח תפעולי

      

 (2,040) (480) (663) (751) (146) (1הוצאות מימון, נטו )
לפני מיסים על )הפסד( רווח 

 1,183 852 (11) (111) 453 הכנסה

      

 (94) (37) 65 (90) (32) מסים על ההכנסה

 1,089 815 54 (201) 421 נקי לתקופה)הפסד( רווח 

      
  
 .אלפי אירו 573 -( מתוכם הוצאות מימון, נטו להלוואות מהקבוצה בסך כולל של כ1)  

 
 

 מבוקר(בלתי ) 2018 במרץ 31ביום  ושהסתיימ לשלושה חודשים 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2פארק אפי  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תוצאות הפעילות
  

  
הכנסות מהשכרת והפעלת 

 3,377 1,489 622 620 646 נכסים, נטו
עליה בשווי הוגן של נדל"ן 

 47 15 7 25 - להשקעה, נטו

 (175) (69) (39) (33) (34) הוצאות הנהלה וכלליות

 (5) (8) 16 (7) (6) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 3,244 1,427 606 605 606 רווח תפעולי

      

 (934) (337) (199) (204) (194) (1הוצאות מימון, נטו )

 2,310 1,090 407 401 412 רווח לפני מיסים על הכנסה

      

 (370) (156) (62) (84) (68) מסים על ההכנסה

 1,940 934 345 317 344 רווח נקי לתקופה

      
  
 .אלפי אירו 161 -( מתוכם הוצאות מימון, נטו להלוואות מהקבוצה בסך כולל של כ1)  
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 )המשך( 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 
 
 )המשך( :1-5מידע פיננסי על תוצאות הפעילות של חברות הפרוייקט אפי פארק  ב.

 

 )מבוקר( 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום לשנה  

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תוצאות הפעילות
  

  
הכנסות מהשכרת והפעלת 

 12,981 6,066 2,347 2,267 2,301 נכסים, נטו
עליה בשווי הוגן של נדל"ן 

 10,392 4,957 1,936 1,781 1,718 להשקעה, נטו

 (824) (292) (182) (174) (176) הוצאות הנהלה וכלליות

 (49) (46) 13 (7) (9) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 22,500 10,685 4,114 3,867 3,834 רווח תפעולי

      

 (3,832) (1,387) (812) (828) (805) (1הוצאות מימון, נטו )

 18,668 9,298 3,302 3,039 3,029 רווח לפני מיסים על הכנסה

      

 (3,222) (1,538) (579) (566) (539) מסים על ההכנסה

 15,446 7,760 2,723 2,473 2,490 רווח נקי לתקופה

      
  

 .אלפי אירו 644 -( מתוכם הוצאות מימון, נטו להלוואות מהקבוצה בסך כולל של כ1)
 

 :1-5מידע פיננסי על נתוני תזרימי המזומנים של חברות הפרוייקט אפי פארק  ג.
 

 מבוקר(בלתי ) 2019 במרץ 31ביום  ושהסתיימ לשלושה חודשים 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תזרימי מזומנים
  

  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות  

 1,310 451 432 119 308 שוטפת
 נבעו מפעילותמזומנים נטו ש

 2,480 350 884 966 280 השקעה
שנבעו מפעילות מזומנים נטו 

 (1,095) 335 (837) (717) 124 (1מימון ) (ששימשו לפעילות)

 2,695 1,136 479 368 712 גידול במזומנים ושווי מזומנים 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 5,828 2,647 1,146 1,077 958 לתחילת התקופה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 8,523 3,783 1,625 1,445 1,670 לסוף התקופה

      
  
לפרטים נוספים  אלפי אירו. 65,885 -בסך של כ נטו, הלוואות מהקבוצה מקבלת שנבעומתוכם מזומנים ( 1)

 א'. 6עון יתרת ההלוואות הבנקאיות וקבלת הלוואות מהקבוצה, ראה ביאור בנוגע לפר
 

  



 אפריקה ישראל נכסים בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

 

 30 

 
 )המשך( 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 

 
 )המשך( :1-5מידע פיננסי על נתוני תזרימי המזומנים של חברות הפרוייקט אפי פארק  ג.
 
 

 

 מבוקר(בלתי ) 2018 במרץ 31ביום  ושהסתיימ לשלושה חודשים 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תזרימי מזומנים
  

  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות  

 2,461 1,535 191 457 278 שוטפת
 מזומנים נטו ששימשו לפעילות

 (165) (165) - - - השקעה
מזומנים נטו ששימשו לפעילות 

 (2,547) (1,508) (379) (392) (268) (1מימון )

גידול )קיטון( במזומנים ושווי  
 (251) (138) (188) 65 10 מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 3,339 557 965 800 1,017 לתחילת התקופה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 3,088 419 777 865 1,027 לסוף התקופה

      
  
 אלפי אירו. 60 -( מתוכם מזומנים ששימשו להחזר הלוואות מהקבוצה בסך של כ1)

 
 

 )מבוקר( 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תזרימי מזומנים
  

  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות  

 13,519 8,171 1,580 1,927 1,841 שוטפת
נבעו מפעילות מזומנים נטו ש

 37 (78) 26 91 (2) השקעה (שימשו לפעילות)ש
מזומנים נטו ששימשו לפעילות 

 (11,067) (6,003) (1,425) (1,741) (1,898) (1מימון )

גידול )קיטון( במזומנים ושווי  
 2,489 2,090 181 277 (59) מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 3,339 557 965 800 1,017 לתחילת התקופה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 5,828 2,647 1,146 1,077 958 לסוף התקופה

      
 

 אלפי אירו. 1,840 -( מתוכם מזומנים ששימשו להחזר הלוואות מהקבוצה בסך של כ1)
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 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי - 8ביאור 

 
פאלאס  הסכם למימון מחדש של קניון אפיים בקשר עם השנתי יםהכספי ות' לדוחב 16 בהמשך לאמור בביאור א.

עם סינדקציה של תאגידים  2018בדצמבר  21מיליון אירו שנחתם ביום  300 -בסך של כקוטרוצ'ן ברומניה 
נחתם תיקון להסכם ההלוואה, לפיו בין היתר, נמחקו  2019באפריל  19 זרים )להלן "המלווים"(, ביום בנקאיים

מהתנאים המוקדמים להעמדתה של ההלוואה כל התנאים הנובעים מהסדר החוב של אפריקה ישראל 
(. במסגרת כתב 1כאמור לעיל בביאור בעלת השליטה בחברה ) ,2019במרץ  4 שהייתה עד ליום, שקעות בע"מלה

התיקון, החליטו הצדדים על דחיית המועד האחרון להתקיימותם של התנאים המוקדים להעמדת ההלוואה, 
 .2019ביוני  21עד ליום 

 
ניעה ארעי שניתן לבקשת החברה בקשר בעניין צו מים השנתי יםהכספי ותלדוח 3 'ג 7 לאמור בביאור בהמשך .ב

ולמשא ומתן  1עם עסקה למכירת החברות המחזיקות )בעקיפין( ביתרת ההחזקות במחצית היובל לריט 
 2019באפריל  8ביום  לגיבושה של פשרה בין הצדדים,"( 1"ריט  -בע"מ )להלן  1תנהל בין החברה לבין ריט הש

"השותפות"( ובעלי  –והשותפות המחזיקה ביתרת המניות במחצית היובל )להלן  1התקשרו החברה, ריט 
. להלן עיקרי 2019המניות בהן, בהסכם פשרה המבוסס על ההסכמות העקרוניות שדווחו במהלך חודש פברואר 

 הסכם הפשרה:
  
ענותיה בנוגע מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ( ואילו החברה תוותר על ט 25.3 -תשלם לחברה סכום של כ 1ריט  

. עוד הוסכם שהחברה תרכוש אחוז אחד ממניות לזכות סירוב או זכות הצטרפות של החברה בקשר עם העסקה
מיליון ש"ח כך שהחברה והשותפות יגיעו לאחזקות שוות ביניהן  2.35מחצית היובל מהשותפות תמורת 

)בדומה  מחצית היובלטפים לכמו כן, סוכם כי החברה תמשיך להעניק שירותי ניהול שובמחצית היובל. 
 שנים נוספות. 6לשירותים הניתנים על ידה כיום( למשך תקופה של 

 
לקבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות אישור בית המשפט המחוזי בתל אביב הסכם הפשרה היה כפוף  

 אישור קבלת לאחר 2019 במאי 1 ב הושלם הפשרה הסכם ואישורם של הגופים המממנים של מחצית היובל.
שיירשם רווח  2019ברבעון שני  החברה צפויה לרשום בעקבות השלמת העסקה .השליטה להעברת המממנים

 מיליון ש"ח. 26 -כבסך של בסעיף הכנסות אחרות 
 
עניין הסכם למכירת קרקע בבודפשט, הונגריה ים בהשנתי יםהכספי ות' לדוחד 9 בהמשך לאמור בביאור .ג

נחתם הסכם מקדמי מעודכן עם אותה קבוצת  2019מיליון אירו, במהלך חודש אפריל  2.9 -בתמורה לסך של כ
מיליון  5.2 -מ"ר בתמורה לסך של כ 19,537הכוללים יחד שטח של   רוכשים למכירת הקרקע וקרקע סמוכה לה

מיליון  3.9 -ל כהנכסים שהוצגו כמלאי מקרקעין לז"א בסך ש 2019במרץ  31 מיליון ש"ח(. נכון ליום 21 -אירו )כ
 מיליון ש"ח( מוצגים בדוחות הכספיים של החברה בסעיף נכסים המוחזקים למכירה. 16 -אירו )כ

 
מיליון ש"ח לשנתיים כנגד שעבוד  180חתמה החברה עם תאגיד בנקאי על הסכם מסגרת של  2019בחודש מאי  .ד

 ההלוואה ובמשיכה צמודה לא, שקלית המסגרת. ברק בבני קונקורד משרדים בניין בפרויקט החברה חלק
 .המסגרת את ניצלה לא החברה הדוח פרסום לתאריך נכון. 1%+ כפריים בסיס על ריבית תישא

 
תביעה הוגשה כנגד חברה מוחזקת בקשר עם  יםהשנתי יםהכספי ותלדוח( 1)' א 31 בביאור לאמור בהמשך ה.

החברה המוחזקת  2019במהלך חודש אפריל  ,2004אלפי אירו במסגרת הסכם מחודש מרץ  875בסרביה על סך 
אלפי אירו בגין הסכומים אשר  869 -והחברה התובעת חתמו על הסכם שנותן תוקף לביצוע הקיזוז בסך של כ

אלפי אירו  20 -נפסק כי על הצדדים לשלם זה לזה כך שהחברה המוחזקת תשלם לתובעת סכום בסך של כ
 ות לאחר ביצוע הקיזוז כאמור לעיל. כסכום סופי לסגירת הטענות ההדדיות הפתוח

 
( תכנית החברה של התגמול ועדת של אישורהאישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת  2019במאי  16יום ב .ו

 משכורות 6 עד של בגובה שנתי למענק זכאי יהיה החברה"ל מנכ לפיה, החברה"ל למנכ 2019מענקים לשנת 
 תכנית בהוראות החברה"ל מנכ של לעמידתו ובהתאם ובכפוף החברה של התגמול למדיניות בהתאם, חודשיות

כן, באותו המועד אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול ובכפוף  כמו. 2019 לשנת המענק
הכללית את התיקון למדיניות התגמול של החברה( תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה, לפיה  לאישור האסיפה

 למניות יחידות 28,925, החברה למניות למימוש ניתנים אופציה כתבי 175,394 לקבלת זכאי יהיהמנכ"ל החברה 
 של חסומות למניות יחידות 14,462 -ו( "RSU "יחידות  -להלן Restricted Stock Units) החברה של חסומות
"ל למנכ ההוני התגמול ותוכנית 2019 לשנת המענק תוכנית אישור כי יצוין. ביצועים מותנות שתהיינה החברה
)לאחר קבלת אישורה  החברה דירקטוריון אישר. באותו המועד החברה של הכללית האסיפה לאישור כפופים

, יחידות החברהלמימוש למניות  הלהקצות כתבי אופצי, ניתן יהיה פיהכנית לו( תהחברה של התגמול ועדתשל 
RSU יחידות ושל RSU  שהבשלתן מותנית ביצועים לנושאי משרה ועובדים של החברה ושל חברות בשליטת

התוכנית, לנאמן  תנאי, להקצות, בשלב הזה, על פי היתר ביןהמועד החליט דירקטוריון החברה,  באותוהחברה. 
מניות  122,156 -ל עדכתבי אופציה הניתנים למימוש ל 122,156עבור המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי 

. RSUיחידות  15,109רגילות )כפוף להתאמות(. בנוסף, החליט דירקטוריון החברה להקצות למשנה למנכ"ל 
 .החברה של התגמול מדיניות לתיקון כפוף התוכנית אישור



 

 ג)א(38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
 :1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

"(, אחראית לקביעתה התאגידההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של מגה אור החזקות בע"מ )להלן:"
 והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 איתמר יהודה רגב, מנהל כללי. .1

 חיים אונפלוס, חשב החברה. .2

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

בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי 

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון 

סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי 

רש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם מידע שהתאגיד נד

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים  ובמתכונת הקבועים בדין. ומדווח במועד

שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות 

ר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכי

בשל  האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי.

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

  מנע או תתגלה.מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תי

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  שנתיבדוח ה

בדבר הבקרה הפנימית  ישנתהדוח ה)להלן: " 31.12.2018לתקופה שנסתיימה ביום  תקופתיה

הנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, ההעריכו  הדירקטוריון  ו "(,האחרון

היא  9.2013.003כאמור ליום  הבקרה הפנימיתהדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי 

 . אפקטיבית

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

בדבר הבקרה  הובאה במסגרת הדוח השנתיקרה הפנימית, כפי שאת הערכת האפקטיביות של הב

  הפנימית האחרון;

בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על  שנתיהאמור בדוח הלמועד הדוח, בהתבסס על 

  ;הבקרה הפנימית היא אפקטיבית מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל:



 

 הצהרת מנהלים

 .1970 –תש"ל  (( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים1ד()ג)38בהתאם לתקנה 

 , מצהיר כי:איתמר יהודה רגבאני, 

( לרבעון "התאגיד"של מגה אור החזקות בע"מ )להלן:  רבעוניאת הדוח הבחנתי  .1
 "(;הדוחות)להלן: " 2019 של שנת יראשונה

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

 שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן  .3
י, תוצאות הפעולות ותזרימי נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספ

 המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

ת הביקורת של וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד .4
דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
 

כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או  את 4.1
העלולים בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

לעבד, לסכם או באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, 
לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי 

 –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן והכנת הדוחות 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי  4.2
או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד 

 משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5
 

של תחת פיקוחי לים, או וידאתי קביעתם וקיומם בעתי בקרות ונהק 5.1
מיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, , הבקרות ונהלים

לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות 
לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד מובא , 2010-כספיים שנתיים(, התש"ע

 כנה של הדוחות; וכן ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת הה

י של בעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחק 5.2
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח בקרות ונהלים, 

הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 
 לכללי חשבונאות מקובלים;

ל במהלך התקופה שבין מועד א הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל 5.3
הדוח האחרון )רבעוני או תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, אשר יש 
בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות 

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

 מנכ"ל –איתמר יהודה רגב  :חתימה שם ותפקיד    2019במאי,  24 :תאריך   

  



 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:חיים אונפלוסאני, 

 אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים בחנתי את הדוחות הכספיים  .1
 ראשוןה( לרבעון "התאגיד": מגה אור החזקות בע"מ )להלןלתקופת הביניים של 

 (;"הדוחות לתקופת הביניים"או  "הדוחות" :)להלן 2019של שנת 
והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  .2

סר בהם ולא ח ,אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותיתלתקופת הביניים 
מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן 

 נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  .3

המהותיות, את המצב משקפים באופן נאות, מכל הבחינות לתקופת הביניים 
הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;
גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .4

דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 
 הכספי ועל הגילוי:על הדיווח 

 
המהותיות בקביעתה או  כל הליקויים המשמעותיים והחולשות את 4.1

ככל שהיא  ,בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
 ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים מתייחסת לדוחות הכספיים

 , העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו שללתקופת הביניים
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו 
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 –להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי  4.2
תפקיד  או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם

 משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5
 

תחת פיקוחנו של בעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם ק 5.1
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, , ות ונהליםבקר

ך )דוחות לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ער
, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד 2010-כספיים שנתיים(, התש"ע

 –ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

של תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  5.2
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח , בקרות ונהלים

הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם  הכספי והכנת
 לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד  5.3
הדוח האחרון )רבעוני או תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, 
המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות 

את מסקנת , להערכתי אשר יש בו כדי לשנותלתקופת הביניים, 
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 

 הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

  סמנכ"ל כספים –חיים אונפלוס  :ותפקידחתימה שם   2019במאי,  24 :תאריך   



 
 
 
 

 לכבוד
 של הדירקטוריון

 "(החברה(" מ"בע החזקות אור מגה
 73188 שילת ת.א: כתובת

 
 .,נ.א.ג

 מ"בע החזקות אור מגה חברת של 9201, מרסב 31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות הסכמה מכתב :הנדון

 (החברה)

 
על  המפורטים להלןהדוחות שלנו  שליה( י)לרבות בדרך של הפנ הכללהללהודיעכם כי אנו מסכימים  הננו

  : 2018 מאימחודש בסיס תשקיף המדף של מגה אור החזקות בע"מ 
 

 2019 ,מרסב 31 ליום החברה של מאוחד תמציתי כספי מידע על 2019 ,מאיב 24 מיום סקירה דוח .1

 .תאריך באותו שהסתיימה שלושה חודשיםשל  הולתקופ

 לתקנות' ד38 תקנה לפי הנפרד הביניים הכספי המידע לסקירת המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח .2

 נפרד ביניים כספי מידע על 2019, מאיב 24 מיום 1970 – ל"התש( ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות

 .תאריך באותו השהסתיימ שלושה חודשיםשל  הולתקופ 2019 ,מרסב 31 ליום החברה של

 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  ,אביב-תל 

 חשבון רואי  2019, במאי 24
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