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 וכן הענייניםת 

 

 2018עדכון פרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת    – 1פרק   ▪

 2019, ספטמברב   30דוח דירקטוריון ליום   – 2פרק   ▪

 2019,  ספטמבר ב  30תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום   – 3פרק   ▪

ספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לחברה הכ ת  נתונים כספיים מתוך הדוחו   – 4פרק   ▪
 2019, ספטמברב   30ליום 

 30תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים של חב' אפי נכסים בע"מ ליום    – 5פרק   ▪
 2019,  ספטמבר ב 

 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  -  6פרק   ▪

 םרי מכתבי הסכמה של רואי החשבון המבק   – 7פרק   ▪
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 1)להלן: "הדוח התקופתי"(  8201עדכון פרק "תיאור עסקי התאגיד" לדוח התקופתי לשנת    -  1פרק  

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

, דיווחה החברה כי היא בוחנת אפשרות לגיוס חוב על דרך של הרחבת סדרת 2019 ,בינואר 9ביום  .1
אלפי ש"ח )מס'   150,000ב סדרה ז' של החברה בדרך של הצעה פרטית בסך של עד חות אגרו

חברת מעלות  החברה דיווח לפיו ה , פרסמ2019בינואר  10ביום  (.2019-01-004095אסמכתא 
להרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ז' של החברה בהיקף של עד   ilA/Stableמנפיק של דירוג העניקה 
, השלימה החברה  2019בינואר  16ביום  .(2019-01-004731אסמכתא ' מס)אלפי ש"ח  170,000

אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה ז', שתעמודנה לפירעון בתנאי פירעון  170,000הנפקה של 
  168,300 -אגרות חוב סדרה ז'. סך התמורה המיידית )ברוטו(, במסגרת ההצעה לציבור הסתכמה בכ

)מס' אסמכתא   2019ר, ינואב 13דיווח המיידי של החברה מיום ה אה. לפרטים נוספים ר ש"חאלפי 
2019-01-005232.) 

"מעניק , התקשרה חברה בת של הקבוצה, מגה אור רמי לוי בע"מ )להלן: 2018 ,בדצמבר 18ביום  .2
( בהסכם אופציה למכירת מלוא הזכויות "מקבל האופציה"( עם צד ג' בלתי קשור )להלן: האופציה"

(, ובקשר אליהם "הממכר"בראשון לציון )להלן:  6097בגוש  91הידועים כחלקה ין רקעבמק ת והחובו
(. בהתאם להסכם, מעניק האופציה מעניק למקבל האופציה, כנגד תשלום תמורת "ההסכם")להלן: 

האופציה שנקבע בהסכם, אופציה לרכוש ממעניק האופציה, בתנאים שנקבעו בין הצדדים בהסכם 
בתקופת האופציה שנקבעה בהסכם, את הממכר, ולסחר את האופציה  ם, הסכ ח לפסהמכר שצורף כנ 

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 האופציה לא מימש את האופציה לרכישת  

ופת האופציה, תפקע האופציה בשלמותה בתום תקופת תק תוךת בחאהממכר בשלמות וכיחידה 
  19.  בהסכמת הצדדים המועד למימוש האופציה הוארך, וביום 2019  במרץ, 18האופציה, קרי ביום 

לרכישת הממכר, והעביר את מלוא   ההודיע מקבל האופציה על מימוש האופציה שניתנ  2019במרץ 
 ש"ח(. 22,250,000נו הי ברה הח ק לש"ח )ח 44,500,000בסך של  התמורה

, פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר התקשרות החברה בשני הסכמים שלובים 2019 , בפברואר 17ביום  .3
בפברואר )מס'   17לפרטים נוספים ראה הדיווח המיידי של החברה מיום  -זה בזה עם צד ג' בלתי קשור 

 (.2019-01-013867אסמכתא 

מינוי  שסדר יומה היהאסיפה כללית ומיוחדת של החברה  נוסכי ברהחהזימנה  ,2019 ,מרץב 18ביום  .4
)שאינו חיצוני( ומשה  עמית ברגר )שאינו חיצוני(,  מחדש של הדירקטורים המכהנים ה"ה צחי נחמיאס 

לתקופת כהונה נוספת, מינוי מחדש של רו"ח המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון  הרפז )דב"ת(
א' לחוק החברות,  267לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף ול תגמת הניויד מ עדכון לקבוע את שכרו, 

,  2019 ילראפב 23.  ביום באופן בו, בין היתר, תתווסף האפשרות להקצאת אופציות למנכ"ל החברה
פרסמה החברה תוצאות אסיפה כללית ומיוחדת של החברה לפיה אושרו הנושאים שלעיל אשר היו  

 בסדר היום. 
-2019-01מס' אסמכתא  ,2019 מרץב 18ם של החברה מיו ים המיידיוח דיוה הארלפרטים נוספים 

 . 2019-01-039820מס' אסמכתא   , 2019באפריל,   23 ומיום  023356

, פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר התקשרות החברה בהסכם שכירות עם חברת 2019 מרץב 19ביום  .5
  2019, מרץב 19של החברה מיום די מייח הוולפרטים נוספים ראה הדי -סולאראדג' טכנולוגיות בע"מ 

 . (2019-01-024007)מס' אסמכתא  

פרסמה החברה דיווח לפיו היא בוחנת אפשרות לפרסום דוח הצעת מדף, על  , 2019 ,אפרילב 7ביום  .6
' על פי תשקיף המדף של החברה )להלן: ופיו תוצענה לציבור, בהצעה אחידה, אגרות חוב מסדרה 

 (.  2019-01-034147 כתאאסמ  '( )מס'"ואג"ח סדרה "

 
ל דרך (, אשר נכלל בדוח זה ע915202-01-9201)מס' אסמכתא:  9201במרץ,  29אשר פורסם ביום  8201הדוח התקופתי של התאגיד לשנת  1

 , כי למונחים שבדוח זה תהא המשמעות הנודעת להם בדוח התקופתי, אלא אם צוין במפורש אחרת.ןההפניה.  יצוי

וכולל שינויים או חידושים מהותיים בעסקי התאגיד,  1970-א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 39העדכון בהתאם לתקנה  2
גיד, וכן מכח הנחיית גילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה )במסגרת פרויקט שיפור דוחות( אלדוח התקופתי של הת בכל עניין שיש לתארו ביחס

   (.ית הגילוילהנחי 43)סעיף  2011מחודש ינואר, 
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   ilA/Stableהעניקה דירוג מנפיק של  חברת מעלות החברה דיווח לפיו פרסמה  ,2019 ,באפריל 8ביום 
ש"ח שיונפקו על ידי החברה באמצעות הרחבת אג"ח   אלפי 100,000לאיגרות חוב בהיקף של עד 

 רה דיווח לפיו חבה  הפרסמ , 2019 ,באפריל 10ביום   .(2019-01-034708' )מס' אסמכתא וסדרה 
ש"ח   אלפי 150,000לאיגרות חוב בהיקף של עד  ilA/Stableהעניקה דירוג מנפיק של  חברת מעלות 

 10ביום  .(2019-01-035344' )מס' אסמכתא ושיונפקו על ידי החברה באמצעות הרחבת אג"ח סדרה 
'  ו סדרה "ח אג חבת רהפרסמה החברה תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בקשר עם  ,2019 אפרילב

פרסמה החברה דוח הצעת מדף )מס'  , 2019 ,אפרילב 11ביום  (.2019-01-035056)מס' אסמכתא 
פרסמה החברה תוצאות מכרז ציבורי בקשר   , 2019 ,באפריל 14וביום ( 2019-01-035623אסמכתא 

  כך ( וב2019-01-037582ומס' אסמכתא  2019-01-036247עם הרחבת אג"ח סדרה ו' )מס' אסמכתא 
  150,000בהיקף של  בדרך של הרחבת הסדרה ' של החברהוהשלימה החברה הנפקת אג"ח סדרה 

  -ש"ח ע.נ., התמורה המיידית )ברוטו( שהתקבלה בידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ אלפי 
   (.2019-01-036493ומס' אסמכתא  2019-01-036262אלפי ש"ח )מס' אסמכתא   158,700

"הדיווח  ( )להלן: 2019-01-034723)מס' אסמכתא  פרסמה החברה דיווח , 2019 , ילראפב 8ביום  .7
, חלף פיקדון כספי ' של החברהחבטוחה למחזיקי אגרות חוב סדרה  פת החלעל בדבר כוונתה ( המיידי"

מש"ח המופקד בחשבון נאמנות על שם הנאמן ומשועבד לטובתו עבור מחזיקי אגרות   26 -בסך של כ 
, השלימה החברה 2019במאי,  12ביום  (."הפיקדון" או"הבטוחה", הלן: )ל ברההח לשחוב סדרה ח' 

אשר בבעלות "ביג מגה אור עפולה"  עפולה", BIG"-כ את החלפת הבטוחה ב"נכס מחליף" הידוע
(, (50%-)בועל ידי ביג מרכזי קניות בע"מ  (50%-)ב הינה חברת משותפת המוחזקת על ידי החברה ש)

כפי המצוין בדיווח המיידי, הנכס המחליף היה משועבד, נכון למועד ה. חברת הלטוב והפיקדון שוחרר
הדיווח המיידי, לטובת נאמן אגרות חוב סדרה ה' של החברה, ובהתאם להוראות שטר הנאמנות אגרות  
חוב סדרה ה' של החברה שעבודים אלו הוסרו קודם לשעבוד הנכס המחליף לטובת נאמן אגרות חוב  

   ה. החבר סדרה ח' של

את כל   בלתי קשורבהסכם מכר לפיו החברה רכשה מצד ג'  התקשרה החברה ,2019 ,בפברואר 3ביום  .8
)להלן:  "א.ת.מ.י אגודה חקלאית שיתופית בע"מ"מההון הנפרע של  73%המהוות  החזקותיו,

  ם סכה )להלן: "וחברת בת של החברה "נועה נכסי נדל"ן בע"מ" רכשה מצד ג' בלתי קשור ( "האגודה "
-מההון הנפרע של האגודה )כך שהקבוצה מחזיקה ב 1%את כל החזקותיו המהוות  "(ניותהמת רימכ

מהונה הנפרע  26%שיעור של ש"ח.   2,000,000 לשמההון הנפרע של האגודה( בתמורה לסך  74%
של האגודה מוחזק על ידי "יסודות מושב שיתופי של פועלי אגודת ישראל להתיישבות חקלאית בע"מ"  

שנחתם בין יסודות ובין רשות  2011ביולי  3בהתאם לחוזה שכירות במקרקעין מיום  (. ת"ודו"יס הלן:)ל
,  3915בגוש  186-ו 168מקרקעי ישראל, יסודות הינה בעלת זכויות במקרקעין הידועים כחלקי חלקות 

רקעי  מק, בהתאמה(, מרשות "התכנית", או המקרקעין")להלן: " 315א' לפי תכנית בר/1601מגרש 
,  2017 , במאי 23"(, בהתאם להסכם מכר שנחתם בין יסודות ובין האגודה ביום רמ"י)להלן: "אל ישר

  2019 ,באפריל 14(.  ביום "הסכם מכר"מכרה יסודות את כלל זכויותיה במקרקעין לאגודה )להלן: 
  מכירת ם נחתמה תוספת להסכם מכירת המניות בין יסודות ובין הקבוצה לפיה המושב מאשר את הסכ

ת. האגודה פועלת בימים אלו לקבלת הסכם פיתוח ביחס למקרקעין ובהמשך תפעל לתכנון ניוהמ
והקמת מבנה תעשיה ו/או לוגיסטיקה ו/או אחסנה להשכרה או כל שימוש אחר שיתאפשר ע"י 

של החברה המצורפים לדוח   לדוחות הכספיים  ה' 4לפרטים נוספים ראה באור  התכנית להשכרה.
 .זה( דוחל 3)פרק ה רבעוני ז

אישור  הינושסדר יומה זימנה החברה כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של החברה  ,2019 ,אימב 28ביום  .9
מניות רגילות בנות  200,000 -אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל 200,000הקצאת 

ובכפוף אם בהת ורה, תמ, למר איתמר יהודה רגב, מנכ"ל החברה, ללא הש"ח ע.נ. כ"א של החבר 0.01
"הקצאת )להלן:  2017 לתכנית האופציות לעובדים, יועצים ונותני שירותים שאימצה החברה בשנת 

, פרסמה החברה תוצאות אסיפה כללית ומיוחדת של החברה 2019 ,יוליב 3ביום (. האופציות למנכ"ל"
 ה הקצאת האופציות למנכ"ל.לפיה אושר

-2019-01מס' אסמכתא  ,2019 אימב 28ם מיו ברההח של ים דיהמיי ים לפרטים נוספים ראה הדיווח 
 .2019-01-067876מס' אסמכתא , 2019, יוליב 3 ומיום  045405

, לחברה ולבעל השליטה בה קשור בלתי' ג צד  עם  מכרבהסכם החברה התקשרה , 2019 ,ביוני 23ביום  .10
 הידועים  יעיןוד במ וקהעסהת  באזור המצויים  מקרקעיןביחס ל המהוונות החכירה  זכויות  מלוא למכירת 
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. על גבי  "רמ 51,138 הינו שטחם  אשר , 21/מד  מפורטת  תכנית  לפי 5 מגרש , 7 חלקה  5897 כגוש
מ"ר   59,000בשטח של כ ( "הנכס")להלן: ם" מרכז מגה לעסקי"המקרקעין מוקם הנכס הידוע כ

 בתוספת מע"מ. ש"חמיליוני  470-, בתמורה לסך של כטוברו

, ראו  ד מוצג בדוחות הכספיים של החברה כנכס מניב מהותי מאושר , אהנכס ות לפרטים נוספים אוד 
, כפי שפורסם ביום 2019במרץ,  31לדוח הרבעוני של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  12.1סעיף 

לפרק תיאור עסקי התאגיד לדוח  19, וסעיף 2019-01-050302, מס' אסמכתא 2019במאי,  26
-2019-01מס' אסמכתא  2019במרץ,  29ביום  רסם שפוכפי  , 2018התקופתי של החברה לשנת 

029152 . 
)מס'  2019 ,ביוני 24לפרטים נוספים אודות ההתקשרות הנ"ל ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 (.2019-01-062548אסמכתא 

מניות  3,300,000, השלימה החברה הנפקה של מניות החברה, בהיקף של 2019 ,יוניב 30ביום  .11
דרך של הצעה פרטית מהותית למשקיעים. ש"ח ע.נ. כל אחת ב 0.01בנות שם,  ות עללות, רשומגיר

לפרטים ראה  למניה.  ש”ח 61המשקפת מחיר של  ש”ח 201,300,000וזאת, בתמורה לסך כולל של 
-2019-01)מס' אסמכתא  2019 ,יוניב 30ומיום  2019 ,יוניב 26מיום  ים של החברהמיידי ים דיווח

053958  ,2019-01-065179 ,2019-01-065542.) 

 ש"ח  אלפי 25,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  ,2019 ,באוגוסט 25ביום  .12
. המועד הקבוע לזכאות 2019 ,בספטמבר 22ש"ח( שישולם ביום  0.74013)דיבידנד למניה בסך 

)מס'   2019, באוגוסט 25חברה מיום ה ראה דיווח מיידי של .2019 בספטמבר 8הדיבידנד הינו 
 (.2019-01-088216אסמכתא 

כי היא משנה את דירוג  הודיעהחברת מעלות  פרסמה החברה דיווח לפיו, 2019באוגוסט  1ביום  .13
-2019-01)מס' אסמכתא  ilA\Positive , והעניקה לחברה דירוג מנפיק שלהחברה מיציבה לחיובית 

079957.) 

אגודה שיתופית  –יבוץ כפר החורש רת עם קסכם מסג החברה בה הקשרהת , 2019 ,באוגוסט 5ביום  .14
מגה "(, ועם "אגודת ההחזקות"(, עם מרכז מסחרי כפר החורש בע"מ )להלן: הקיבוץחקלאית )להלן: "

לפיו הצדדים יפעלו באמצעות  (,"האגודה"אור כפר החורש אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )להלן: 
האגודה ויושכר על ידה לצדדים  פעל ע"יאשר יו חרי במקרקעין,מסהאגודה להקמת והפעלת מרכז 

", בהתאמה(, ולפיו, הקיבוץ ואגודת ההחזקות יעבירו הסכם המסגרת", "הפרויקטשלישיים )להלן: "
ידי ביג יועברו לנוספים מהזכויות וההחזקות באגודה  37%. מהזכויות וההחזקות באגודה 37% חברהל

לשלם לקיבוץ סך של  החברה והתחייבות ביגיבות גד התחי, וזאת כנ ("יג"ב מרכזי קניות בע"מ )להלן:
התשלום לרמ"י עבור המפרט הכספי שתעביר רמ"י לשם ש"ח בתוספת מע"מ כדין במועד  4,500,000

נאים המתלים כפי שנקבעו בהסכם בכפוף לת זאת,  ."(התשלום לקיבוץביצוע העסקה )להלן: "
בהסכם העברת זכויות ביחס גם  והאגודה הקיבוץ התקשרו, 2019 סטבאוגו 5בד בבד, ביום   המסגרת.

 ,A1, B1וכן כמגרשים  11, 12, 13, 70חלקות  17011דונם הידועים כגוש  33 -למקרקעין בשטח של כ
C1, D1 ו-E1 /לפיו בכפוף להתקיימות תנאי מתלה, (המקרקעין"להלן: ") 21243בהתאם לתכנית ג ,

ם פיתוח אל מול האגודה, תחזיק האגודה  הסכ ( על"י""רמאל )להלן: שרשהינו חתימת רשות מקרקעי י
לפרטים נוספים אודות הסכם המסגרת   (."הסכם העברת הזכויות" להלן:) במקרקעיןבזכויות החכירה 

 .2019 בספטמבר 30של החברה ליום  לדוחות הכספיים  יג'  4באור והסכם העברת הזכויות ראה  

ת נדל"ן בע"מ, המוחזקת על ידה  וי יזמורה, כאוברת בת של החב ח , התקשרה2019באוגוסט  5ביום  .15
"( לפיו כאווי  "המוכר"(, בהסכם מכר עם צד ג' בלתי קשור )להלן: כאווי)להלן: " 50%בשיעור של 

שלפי הסכם  של המוכר ( בלתי מסוימים מכלל זכויות החכירה המהוונות 2/3תרכוש שני שלישים )
  4חלקות  5635ן הידועים כגוש למקרקעיל ביחס מקרקעי ישרא ת שור בין המוכר וביןחכירה שנחתם 

 המבנ מצוי  בהם , באזור התעשייה שילת  7/159לפי תכנית מפורטת גז/ 34)בחלק(, מגרש  8-)בחלק( ו
  4 ביאורלפרטים נוספים אודות התקשרות זו ראה . דשים חקלים מיליון ש 12סך של ל התמורב, בהקמה

 לדוח זה(.   3)פרק   2019 מברבספט 30ליום  רהלדוחות הכספיים של החב יד'

, התקשרה חברת בת של החברה, נועה נכסי נדל"ן בע"מ, המוחזקת על ידה 2019באוגוסט  21ביום  .16
(, לפיו נועה  "המוכר""(, בהסכם מכר עם צד ג' בלתי קשור )להלן: "נועה )להלן:  100%בשיעור של 
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בין המוכר   ח שנחתם כם פיתורקעין שלפי הסמק תרכוש מחצית בלתי מסוימת מכלל זכויות המוכר ב
ביוני  13, ולפי תוספת להסכם פיתוח שנחתם ביום 2015בפברואר  4ובין רשות מקרקעי ישראל ביום 

  7/159לפי תכנית מפורטת גז/ 17)בחלק(, מגרש  1חלקה   5637, ביחס למקרקעין הידועים כגוש 2019
ודות התקשרות זו וספים אפרטים נ ל. קלים חדשים ש מיליון 2סך של ה לתמורב, באזור התעשייה שילת 

 לדוח זה(.  3)פרק  2019 בספטמבר 30לדוחות הכספיים של החברה ליום  טו' 4ביאור ראה 

, זימנה החברה כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של החברה שסדר יומה היה  2019 ספטמברב 3ביום  .17
לישית(, כהונה שנוספת )לתקופת כהונה ( יאיר שילהב )דח"צה"ה  ירקטורהד  אישור הארכת כהונה של

אישור הארכת כהונתה של הדירקטורית ה"ה מירי לנט שריר )דח"צ( לתקופת כהונה נוספת )כהונה 
מחדש של הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים, הכללתם בפוליסת  שניה(, לרבות אישור

ים אשר  דירקטורבחברה, ביחס לת אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, מתן כתב פטור מאחריו
פרסמה החברה תוצאות אסיפה  2019וקטובר בא 10ביום הארכת כהונתם הועלתה על סדר היום. 

 כללית ומיוחדת של החברה לפיה אושרו הנושאים שלעיל אשר היו בסדר היום.  

-2019-01, מס' אסמכתא 2019 ספטמברב 3לפרטים נוספים ראה הדיווח המיידיים של החברה מיום 
 . 2019-01-087621, מס' אסמכתא 2019 ,וקטוברבא 10ם ומיו 092062

פרסמה החברה דיווח לפיו היא בוחנת אפשרות לפרסום דוח הצעת מדף, על  ,2019 ,ספטמברב 9ביום  .18
' על פי תשקיף המדף של החברה )להלן:  חפיו תוצענה לציבור, בהצעה אחידה, אגרות חוב מסדרה 

 (.  2019-01-094024א כת ( )מס' אמ'"חאג"ח סדרה "

   ilAAהעניקה דירוג מנפיק של  , פרסמה החברה דיווח לפיו חברת מעלות 2019 ,באפריל 8ביום  .19
ש"ח שיונפקו על ידי החברה באמצעות הרחבת אג"ח   אלפי 200,000לאיגרות חוב בהיקף של עד 

וצאות מכרז  ת  פרסמה החברה ,2019 אפרילב 11ביום .  (2019-01-094282' )מס' אסמכתא חסדרה 
  11ביום  (.2019-01-094855' )מס' אסמכתא חבקשר עם הרחבת אג"ח סדרה  מסווגים שקיעים למ

  12, ביום (2019-01-079479פרסמה החברה דוח הצעת מדף )מס' אסמכתא  , 2019 ספטמברב
וביום  ( 2019-01-095779פרסמה החברה הבהרה ביחס לדוח המדף )מס' אסמכתא  2019ספטמבר, 

' )מס'  חמכרז ציבורי בקשר עם הרחבת אג"ח סדרה  תוצאות  ה החברה, פרסמ 2019 ברטמספב 15
בדרך של   ' של החברהחהשלימה החברה הנפקת אג"ח סדרה  ובכך  (2019-01-096019אסמכתא 

ש"ח ע.נ., התמורה המיידית )ברוטו( שהתקבלה בידי אלפי  200,000בהיקף של  הרחבת הסדרה
  2019-01-096037)מס' אסמכתא  ש"ח אלפי 214,600 -ך של כבסהחברה בגין ההנפקה מסתכמת 

   (.2019-01-096199ומס' אסמכתא  

ת מגה  הובא לידיעת החברה מאת פרסומי רשות מקרקעי ישראל כי הצעת חבר, 2019ביולי,  28ביום  .20
 וי, ועל ידי רמי למהונה המונפק והנפרע 50%אור רמי לוי בע"מ )המוחזקת על ידי החברה בשיעור של 

שהוגשה במסגרת מכרז מס'  מהונה המונפק והנפרע(  50% יעור שלבע"מ בששיווק השקמה 
שמש -בייעוד של תעשיה המצויים בא.ת המערבי של העיר בית מגרשים  11לחכירת  105/2019/ים 

.  והחברה חתמה על חוזה חכירה אל מול רשות מקרקעי ישראל ,זכתהמ"ר  46,089-של ככולל בשטח 
 לדוח זה(. 3)פרק  2019 בספטמבר 30ליום  ים הכספי לדוחות  'יב  4אה באור  ר לפרטים נוספים 

המוחזקת על ידה מגה אור זכרון בע"מ, , החברה וחברת בת שלה ה, התקשר2019 ,ספטמברב 18ביום  .21
  , ((היזם"החברה ומגה אור זכרון בע"מ יכונו יחד להלן: "(, "מגה אור זכרון"להלן: )) 100%בשיעור של 
"(, במושה )להלן: " ועמ"ז להתיישבות שיתופית בע"מם של הפב עובדיישעי  מושעם  רת בהסכם מסג

לפיו הצדדים  (,"האגודה")להלן:  אגודה בהקמה"(, ועם ה ההחזק תאגיד" )להלן:  תאגיד בהקמהעם 
חלקות   17011הידועים כגוש במקרקעין  יפעלו באמצעות האגודה להקמת והפעלת מבנה להשכרה

,  (המקרקעין"להלן: ") 21243בהתאם לתכנית ג/ E1-ו A1, B1, C1, D1כמגרשים  כן ו 11, 12, 13, 70
",  הסכם המסגרת", "הפרויקטהאגודה ויושכר על ידה לצדדים שלישיים )להלן: " אשר יופעל ע"י

)כאשר מתוך   מהזכויות וההחזקות באגודה 74%יעבירו ליזם  ה החזקתאגיד ו בהתאמה(, ולפיו, המושב
מיחידות ההשתתפות יוחזקו ע"י  1%-החברה, ו זקו ע"יפות יוחמיחידות ההשתת  73% החזקות אלו,

במסגרת הסכם המסגרת, הוסכם על הצדדים כי כל ההוצאות הכרוכות בהקמת   מגה אור זכרון(.
)לרבות הוצאות, אגרות, תשלומים הכרוכים בקיום התנאים  הפרויקט, כפי הגדרתם בהסכם המסגרת 

ות המקרקעין, תשלום מס רכישה, הוצאות  ן הזכויו בהיווות לאגודה ו/אויהמתלים ו/או בהעברת הזכ
למעט תשלומים אשר לפי הסכם המסגרת הוטלו במפורש על , משפטיו, הוצאות ייזום, תכנון ובניה(
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יחולו וישולמו ע"י האגודה, באמצעות מימון שיועמד לאגודה ע"י היזם ע"י הלוואות בעלים המושב. 
כי החל מהמועד בו יושלמו בניית  גרת,סכם המסוסכם בה. עוד הות בנקצעמטעם היזם ו/או באמ

יהיה המושב זכאי לקבל  ,שנים ממועד זה 25ואכלוס המבנה הראשון שייבנה בפרויקט ועד תום 
מדמי השכירות שישולמו  11.5% -מהאגודה תשלום שנתי, כמקדמה על חשבון רווחים, בסך השווה ל

תוקפו של הסכם המסגרת הינו רויקט. יבנו בפבנים שישוכרי שטחים/מי בפועל )ברוטו( לאגודה על יד
(  "רמ"י" רשות מקרקעי ישראל )להלן: בכפוף להתקיימות תנאי מתלה לפיו יתקבל מפרט כספי מאת 

ע"ש האגודה המאפשר חתימה על חוזה חכירה או פיתוח בין האגודה ובין רמ"י לפיו יוקצו לאגודה 
מפרט הכספי שיועבר ע"י רמ"י וישולמו ע"י יקבעו ביוון שילתשלום דמי ה וףזכויות במקרקעין, זאת בכפ

, התקשרו  2019באוגוסט  5ביום וכחלק מהתחייבויות המושב שלפי הסכם המסגרת, בד בבד, האגודה. 
לפיו בכפוף להתקיימות תנאי מתלה, שהינו , בהסכם העברת זכויות ביחס למקרקעין והאגודה מושבה

 .במקרקעיןזכויות החכירה מלוא האגודה ב , תחזיק האגודה ל מולפיתוח א כם על הס רמ"יחתימת 

  30לדוחות הכספיים של החברה ליום  ' יז 4באור ראה  ההתקשרויות לעיללפרטים נוספים אודות 
 לדוח זה(. 3)פרק  2019 בספטמבר

קרגל  ם וע ("קרגל")להלן:  קרגל בע"מ , התקשרה החברה בהסכם מכר עם 2019 ספטמבר,ב 26ביום  .22
"קרגל  )להלן: ע.נ. כ"א של קרגל להבים בע"מ ש"ח  1מניות רגילות בנות  5,000שת "מ לרכילהבים בע

מהונה המונפק של קרגל להבים. קרגל להבים הינה  50%( המוחזקות על ידי קרגל והמהוות להבים"
 הבעלים של מקרקעין אשר ועליו מבנה בפארק התעסוקה עידן הנגב המושכרים לקרגל. 

  בספטמבר  30לדוחות הכספיים של החברה ליום  'יח 4ביאור ראה  שרות זודות התקם נוספים אוטיפרל
)מס'   2019בספטמבר,  26, ודיווח מיידי של החברה מיום לדוח זה( 3)פרק  2019 ,לדוח זה( 3)פרק 

 (.2019-01-084186אסמכתא 

,  (ג""בילן: )לה ניות בע"מק החברה ביחד עם חברת ביג מרכזיהתקשרה , 2019באוקטובר,  8ביום  .23
זכויות החכירה  "(, לרכישת המוכרבע"מ )להלן: " 2009בהסכם מכר אל מול גינדי החזקות ייזום 

רשות מקרקעי ישראל, ביחס   ןשלפי הסכמי חכירה שנחתמו בין המוכר וביר כשל המוהמהוונות 
קריה",  "גינדי דרום הט שטחים בקומת הקרקע בקומת הכיכר העליונה והמרתף המהווים חלק מפרויקל

אביב, וכן כל הבנוי על המקרקעין הנ"ל, -בתל 7101בגוש  11, 10, 9מקרקעין הידועים כחלקות הבנוי ב
וכן כל זכויות והתחייבויות המוכר מכוח הסכמי שכירות קיימים ביחס ליחידות המושכרות שבמקרקעין,  

ר  אוכל ש בהסכם, רת מונחים אלוגד מכוח הסכמי הניהול, כהוח ההסכמים עם צדדים שלישיים, ומכ
, בתמורה לסך של  ("הסכם המכר")להלן:  המכר  הזכויות והחובות הכלולות בהגדרת "הממכר" בהסכם 

תוקפו של הסכם המכר  )החברה וביג יישאו, בחלקים שווים, בתשלום התמורה(. ש"ח  160,000,000
   .2019באוקטובר,  24ם שאכן התקבל בפועל ביו, הותנה בקבלת אישור הממונה על התחרות 

  30לדוחות הכספיים של החברה ליום ' כ 4ביאור לפרטים נוספים אודות הסכם המכר ראה באור 
 לדוח זה(. 3)פרק  2019בספטמבר 

בטוחה למחזיקי אגרות חוב סדרה   פת וסהעל , הודיעה החברה בדבר כוונתה 2019 אוקטובר,ב 29ביום  .24
מנות על שם הנאמן שבון נאופקד בחמש"ח המ 81.9-כ בסך של פיקדון כספי חלף, ' של החברהח

, השלימה החברה את הוספת הבטוחה )נכס הידוע 2019בנובמבר,  25(. ביום "הפיקדון")להלן: 
" במודיעין, אשר החברה הינה בעלת הזכויות בו( והפיקדון שוחרר לטובת 61כ"מרכז ניהול מגרש 

-2019-01אסמכתא  )מס'  2019בר, באוקטו 29ום לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מי החברה.
091893.) 

(, בהסכם  "אוריין", התקשרה החברה ביחד עם אוריין ש.מ בע"מ )להלן: 2019, נובמברב 24ביום  .25
"(, בחלקים המוכרמלוא זכויות החכירה של יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ )להלן: "לרכישת 

וחלקות  11621בגוש  2חלקה דועים כקעין הי"(, של מקר שיםוכהרשווים )החברה ואוריין יקראו להן: "
"(, בתמורה מקרקעיןדונם בקרית אתא )להלן: "ה 34.4-, בשטח כולל של כ11620, בגוש 7, 11-13

", "התמורה", בהתאמה(. בכוונת הסכם המכרמיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין )להלן: " 18לסך של 
מ"ר )להלן:   19,000-של כח כולל ז לוגיסטי בשטרכהרוכשים להקים במשותף על המקרקעין מ

בד בבד עם חתימת הצדדים על הסכם המכר, התקשרו הרוכשים בהסכם שכירות אל מול  . "(המרלו"ג"
  2,000-"(, על פיו היא תשכור מהן שטח במרלו"ג בהיקף של כ השוכרתחברה הקשורה למוכר )להלן: "

המושכר )להלן: "כל אחת שנים  6לשוכרת, בנות ה שנים, עם שתי תקופות אופצי 6מ"ר לתקופה של 
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ימים   30"(. הסכם השכירות כולל תנאי מתלה, לפיו יתקבל בידי הרוכשים היתר בניה בתוך לשוכרת
מ"ר, יושכר לאוריין )להלן:  17,000-ממועד החתימה על הסכם המכר. יתרת המרלו"ג, בשטח של כ

וף אשר יגדיר את סכם שית ריין בהולהתקשר עם א רהבכוונת החב "(, כמפורט להלן.המושכר לאוריין"
ובהסכם הקמה , יחסי השיתוף שבין החברה ובין אוריין כבעלים משותפים של המקרקעין והמרלו"ג

כי החברה   הוסכם במסגרת הסכם ההקמה והשכירות "(, הסכם הקמה ושכירותושכירות )להלן: "
יין יבנה כר לאורשר המושת המרלו"ג, כאא ואוריין, במשותף ובחלקים שווים, יקימו על המקרקעין

בהתאם לדרישותיה. עם סיום ההקמה, החברה תשכיר לאוריין את חלקה במרלו"ג )למעט המושכר 
שנים, כאשר לאוריין תוענק האופציה לשתי תקופות שכירות נוספות, כאשר   15-למוכר(, לתקופה של כ

ן אוריין על חשבול ידי ווריין יבוצע עלאשנה. ניהול המושכר  25סך תקופת השכירות לא תעלה על 
ם חתימת הסכם המכר, הוסכם על החברה ועל אוריין, כי לאוריין תהיה הזכות לדרוש  עבלבד.  

במקרקעין בתמורה לסך השווה לכלל התשלומים  אורייןמהחברה, בכל עת, לרכוש את חלקה של 
למעט  ינם )אךסים בגיומי המשלשאותם שילמה אוריין בפועל בקשר עם רכישת המקרקעין, לרבות ת

ס רכישה(, וההוצאות בקשר עם הקמתו של המרלו"ג, עד למועד רכישת חלקה של אוריין ע"י מ
החברה.  מובהר כי במקרה כאמור, יתקשרו הצדדים בהסכם שכירות חדש, על פי אותם עקרונות 

 .שנקבעו בהסכם השכירות וההקמה הנזכר לעיל

לדוחות הכספיים של  ' כב 4ביאור אור ראה ב ,לעילת שתוארו יוההתקשרולפרטים נוספים אודות 
  2019בנובמבר,  24, ודיווח מיידי של החברה מיום לדוח זה( 3)פרק  2019 ,בספטמבר 30החברה ליום 

 (. 2019-01-101058)מס' אסמכתא  

 )"תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה"(' בחלק א' לדוח התקופתי אעדכון לפרק  .26

 עיף הבא:הסיתווסף 

 כל שינוי מבני, מיסוד או רכישה מהותיים ותיו שלו ותוצאאופי

( )להלן: 2019-01-013558)מס' אסמכתא  מיידיפרסמה החברה דיווח  ,2019 ,בפברואר 15ביום 
לרכישה   הצעה מחייבת ובלתי חוזרת  החברה הגישה 2019, בפברואר 14 ביום לפיו"( הראשון הדיווח"

חברת  יתה(, שהי"אפריקה נכסים"להלן: בע"מ ) ל נכסים ישרא ל אפריקהש קיימות מניות  13%של 
אביב )להלן: -בת של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

 (."הצעת החברה"מש"ח במזומן )להלן:  318 -, בתמורה לסכום של כ("המניות"

משקיעים יחד עם הוגשה  אפריקה נכסים  שלמהונה המונפק והנפרע  13%הצעת החברה לרכישת 
מניות של  15,937,463( לרכישה כוללת של "המציעים"נוספים שאינם קשורים לחברה )להלן: 

מהונה המונפק והנפרע של אפריקה נכסים( או לחילופין, לפי בחירת  56% -אפריקה נכסים )המהוות כ
ע של ק והנפרה המונפמהונ  51% -ת כוומניות של אפריקה נכסים )המה 14,513,698אפריקה ישראל, 

נוסף בנושא )מס'  מיידיפרסמה החברה דיווח  2019 ,מרץב 3(.  ביום "ההצעה"אפריקה נכסים( )להלן: 
מהמניות של  51%-אביב אישר את מכירת כ-( לפיו ביהמ"ש המחוזי בתל2019-01-018607אסמכתא 

א  34ף אות סעיאם להורוד ומגבלה בהת עבאפריקה נכסים והעברתן למציעים כשהן נקיות מכל חוב, ש
-2019)מס' אסמכתא  מיידיפרסמה החברה דיווח  , 2018 , מרץ 4ביום  . 1968 –לחוק המכר, תשכ"ח 

מניות של אפריקה    3,704,224שולמה במלואה וכי סך של בגין המניות ( לפיו התמורה 01-019009
שון  ווח הרארטו בדימתלים כפי שפוה נכסים הופקדו בחשבון החברה. ומשכך, התקיימו כל התנאים 

 ממניות אפריקה נכסים.   13%-לאחר השלמת הרכישה שלעיל החברה מחזיקה בוהעסקה הושלמה. 

אישרה האסיפה הכללית של אפריקה נכסים את מינויו של מר צחי   ,2019 ,באפריל 30יצוין, כי ביום 
אישר   ה נכסים ן אפריקודירקטוריום, סינחמיאס, יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברת אפריקה נכ

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

לאור האמור לעיל, ולאור עמדת החברה כי ההשפעה של החברה על אפריקה נכסים הינה השפעה 
י  וח על פפעילות בר דיור , מהווה אפריקה נכסים מגז2019מהותית, החל מהרבעון הראשון של שנת 

 החשבונאות המקובלים.   כללי 

הכספיים של החברה   לדוחות  6)ד(21נכסים ראה באור נוספים אודות ההשקעה באפריקה לפרטים 
)"נתונים  31.03.2019לדוח הדירקטוריון של החברה ליום  את נספח א' כן ו ,2018בדצמבר,  31ליום 



- 9 - 
 

בעוני ליום הדוח הרומתוך  אפריקה נכסים  של 2018עיקריים מתוך הדוח התקופתי לשנת 
(  2019-01-050302)מס' אסמכתא  2019 ,במאי 26"(, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 31.03.2019

  3)פרק  2019בספטמבר  30לדוחות הכספיים של החברה ליום  6וכן את באור (, "נספח א'")להלן: 
  '.א לדוח זה, ובו עדכונים לנספח 1'אנספח ו ,לדוח זה(

 וח זה, שמה של אפריקה נכסים שונה ל"אפי נכסים בע"מ".למועד ד י נכון *יצוין, כ

 : עסקה עם בעלי שליטה22עדכון לתקנה  .27

ריטר נכסים בע"מ הסכם שכירות עם חברת תוספת לב החברה  ההתקשר , 2019באוגוסט,  26ביום 
והנפרע ונפק מהונה המ 50%-, ומהונה המונפק והנפרע 50%-ב  ע"י החברה הינה חברה המוחזקת ש

   ."(ריטרמר צחי נחמיאס )להלן: " –על ידי בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון  מוחזק

, אשר באזור התעשיה שילת כ"בית מגה אור"  במבנה הידועהינה בעלת זכויות החכירה  ריטר חברת 
 .("המשרדים")להלן:  בהם ממוקמים משרדי הנהלת החברה

הסכם  תוספת להחברה, התקשרות בטוריון ת ודירקהביקור , ועדת רואיש , 2019 , באוגוסט 25ביום 
הסכם השכירות הנו בגין יחידה  תוספת לשטח המשרדים. בקשר עם  ריטרהחברה ובין בין ששכירות ה

,  2024בפברואר,  29יתרת תקופת השכירות שלפי הסכם השכירות, קרי מ"ר ל 120בשטח כולל של 
 ם ובמחירי שוק.ת רגיליי שכירות החברה, בתנאובעסקת השכירות סווגה כעסקה שהנה לט

 

 
          9.201.1182                ___________________________ 

 מגה אור החזקות בע"מ      תאריך                                           
 

 תפקיד החותמים   שמות החותמים 
 יו"ר דירקטוריון  צחי נחמיאס 
 מנכ"ל  איתמר רגב
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 2019  ספטמבר ב   30רקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום  די ה   י הסבר   –  2רק  פ 

בדוח מוצגת סקירה עדכנית של האירועים והשינויים אשר חלו במצב ענייני החברה בתקופת הדוח, אשר  
השפעתם על נתוני הדוחות הכספיים ועל הנתונים בתיאור עסקי התאגיד הינה מהותית. הסקירה מצומצמת 

,  2018רא מצוי הדוח התקופתי ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת פני הקו חה כי ב מתבססת על ההנ ו  בהיקפה, 
  .("הדוח התקופתי")להלן:  (2019-01-029152)מס' אסמכתא    2019  , במרץ   29ם  אשר פורסם ביו 

 (IFRS-הדוחות הכספיים המצורפים מוצגים בהתאם לתקנים הבינלאומיים )תקני ה 

 : ת הדוח ופדגשים עיקריים לתק 

   -הסתכם בסך של כ  , 2019 , בספטמבר  30שת החודשים שהסתיימו ביום בי לשלו האפקטי  NOI-ה  •
קרי, עליה   ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  אלפי  36,707 -ש"ח, בהשוואה לסך של כ  אלפי  40,693

 . 11%של  

  29,801 -הסתכם בסך של כ  2019 בספטמבר  30יום ב החודשים שהסתיימו הראלי לשלושת  FFO-ה  •
 . 17%ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. קרי, עליה של  אלפי    25,496  -ל כ ה לסך ש בהשווא  ש"ח,   אלפי 

 . 7.5%עומד על    2019  , בספטמבר   30שיעור ההיוון המשוקלל הנגזר מהנדל"ן המניב ליום   •

 . 53%  -, עומד על כ 2019  , בספטמבר   30האפקטיבי של החברה ליום   LTV-שיעור ה  •

 . 99%  -כ   רה עומד על חב שיעור התפוסה בנכסי ה  •

 ופיל החברהר פ  .1

 החברה הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לני"ע בתל אביב בע"מ. 
(, בייזום, "קבוצת מגה אור" או  "הקבוצה" החברה פועלת בישראל, לבדה ובשותפות עם אחרים )להלן: 

התאמה: להלן, ב תעשיה ) יסטיים ומבני וג רכישה, השבחת קרקע, הקמה וניהול של מרכזים מסחריים, ל
(. הקבוצה משכירה את המרכזים הלוגיסטיים "מבני תעשיה" ו   "מרכזים מסחריים", "מרכזים לוגיסטיים" 

תמהיל מגוון הכולל  שקפים לצדדים שלישיים ואת שטחי המסחר במרכזים המסחריים לשוכרים, המ
החברה קפה.  דה ובתי רם, הסע, צעצועים, פא מלתחומי פעילות שונים וביניהם: מזון, אופנה, מוצרי חש 

להגיש הצעות לצדדים שלישיים בלתי קשורים לחברה, במהלך העסקים הרגיל, נוהגת, מעת לעת, 
 בהיקפים משתנים.  לרכישת זכויות במקרקעין  

אלף מ"ר   463 -נכסים מניבים, כ 39, בבעלות החברה ובניהולה 2019 , בספטמבר  30נכון ליום 
 .99%-ה של כ עור תפוסה גבו שי המאוכלסים ב

ביציבות , 2018של שנת לרבעון האחרון , בהמשך התאפיינו  2019של שנת תשעת החודשים הראשונים 
קושים והן ברמת מחירי השכירות והתפוסות.  יבענף הנדל"ן המניב בישראל, שמתבטאת הן ברמת הב

 חברה,של ה  ות ית שטחי הפעיל רב לאורך הרבעון ניכרו ביקושים לשטחי מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, במ 
 עם  נכסיה יחד  ומצב  הפיננסית  איתנותה  כי  מעריכה  החברה   . יבות מחירים צ י ין היתר, ב שהתבטאו ב 

 ולעמוד  פעילותה  את  ולממן  להמשיך  לה המזומנים השוטף שלה יאפשרו  ותזרים  שלה  המזומנים  יתרת 
 .בהתחייבויותיה

השקעות במימון החברה  ה החברה, החלה שר וכחלק מעסקאות הנדל"ן בהן התק  2016החל משנת 
נדל"ן, קרי, מתן הלוואות עם בטוחות לשותפים. נכון למועד זה, החברה העמידה שלוש הלוואות, כמפורט 

 .2018לדוח התקופתי לשנת    33בסעיף  

 שינויי תקינה המשפיעים על אופן ההצגה של הדיווח הכספי

פות דיווח שנתיות גבי תקולמפרע ל שם ותפים" שיומש"הסדרים  IFRS11 לאור יישומו של תקן בינלאומי 
בשליטה משותפת שטופלו והוצגו בשיטת האיחוד  שחברות ה , חלק מ 2013בינואר,  1 -המתחילות ב 

 היחסי קודם ליישום התקן, מוצגות בתקופת הדיווח הנוכחית על בסיס שווי מאזני.
יכולת  פוגמת ב מו של תקן זה שו הנהלת החברה מאמינה כי ההצגה של נתונים כספיים הנובעת מיי

 חברה להציג נתונים כספיים מלאים בדבר מדדי הביצוע של פעילות הקבוצה בכללותה.ה 
לצורך הגברת שקיפות נתוניה כלפי: אנליסטים, משקיעים, בעלי מניות ובעלי אגרות חוב, מציגה החברה 

לדוח   )ראה נספח א'  רה את הדוחות המאוחדים המורחבים העשויים להבהיר ולשפר את דיווחי החב 
 יון(.דירקטור ה 
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 החזקות החברה  .2

 : 9.2019.003להלן פרטים אודות החברות המוחזקות על ידי החברה ביום   2.1

 שיעור החזקה על ידי החברה סוג הנכסים )נכון למועד הדוח( שם החברה המוחזקת

 
 ערך בספרים
 כולל הלוואות
 )באלפי ש"ח(

 

 נועה נכסי נדל"ן בע"מ

 ח;ו יתות לחוזה פ זכ   ס בהקמה, כ ננכס מניב, 
מהונה המונפק והנפרע של   50%מניות ) 

מהונה המונפק   50%מגה אור מוצקין בע"מ, 
 מגה אור בע"מ(   BIGוהנפרע של 

100% 231,823 

 נכס מניב מגה אור מוצקין בע"מ 
באמצעות נועה נכסי נדל"ן   50%

 בע"מ
 (228) 

BIG  מגה אור בע"מ 
 נכסים מניבים;  3

  BIGשל  פק והנפרע מונ וא הונה המניות )מל 
 מגה אור קרית גת בע"מ(

באמצעות נועה נכסי נדל"ן    50%
 בע"מ

55,560 

BIG  נכס מניב מגה אור קריית גת בע"מ 
מגה אור   BIGחברת בת של  

בעקיפין   50%בע"מ. מוחזקת  
 באמצעות נועה נכסי נדל"ן

- 

 מגה אור ניר גלים בע"מ
בעה בניר זכות להקצאת זכויות בהון ובהצ

 גודה חקלאית שיתופית ה א ם לוגיסטיק גלי 
100% 435 

 212,928 50% נכסים מניבים   5 מגה אור רמי לוי בע"מ

 13,131 50% ונכס בהקמה  נכסים מניבים   2 כאווי יזמות נדל"ן בע"מ

 14,320 100% נכס מניב מגה אור וולפסון בע"מ

 18,947 50% נכס מניב מגה אור מודיעין בע"מ

לבניה  ם טי. יזמות פרוייקטי פי. אי.  
 בע"מ

- 50%  (664) 

 13,754 50% נכס מניב ריטר נכסים בע"מ

 2,876 100% מקרקעין לבניה מגה אור זכרון בע"מ

 194,926 100% נכסים מניבים  4 מגה אור לוגיסטיקה מודיעין בע"מ 

BIG  32,265 50% נכס מניב מגה אור עפולה בע"מ 

דה תחנת דלק משגב דב אגו 
 "משיתופית חקלאית בע 

 5,983 70% מקרקעין לבניה

אגודה  -לוגיסטיקה משגב דב 
 שיתופית חקלאית בע"מ

 140,122 70% נכס בהקמה

 32,518 100% נכס מניב מגה אור אשקלון בע"מ

 נכס מניב גני טל לוגיסטיקה בע"מ
באמצעות מגה גלובוס לוי    34%

 לוגיסטיקה בע"מ
20,067 

 לוגיסטיקה בע"ממגה גלובוס לוי 
 ויות ההצבעה ן וזכ מההו  74% –מניות  

 בגני טל לוגיסטיקה בע"מ
50% - 

 26,305 75% נכס מניב אשד נועה נכסים בע"מ

 52,414 74% מקרקעין לבניה מגה אור ריף לוגיסטיקה בע"מ

 גת פלמחים שלב, שותפות מוגבלת
 נכס מניב ומקרקעין המושכרים 

 לאחסנה פתוחה
50% 50,722 

 - 50% - , שלב בע"מפלמחים , תג

 קפות בע"מפארק הר
מההון וזכויות ההצבעה   74% –מניות  

 אשתאול בע"מ  –בפארק מסחר ותעשיה 
46% 16,857 

אשתאול  –פארק מסחר ותעשיה 
 בע"מ 

 נכס בהקמה
באמצעות פארק הרקפות    34%

 בע"מ
25,897 

א.ת.מ.י אגודה חקלאית שיתופית 
 בע"מ 

 מקרקעין לבניה
ת באמצעות מגה אור החזקו  73%  

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

3,522 
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 בוצה: כסי הק הלן תיאור כללי של נ ל  2.2

, קבוצת מגה אור בעלת זכויות )בעצמה ו/או ביחד עם אחרים, זכויות חכירה,  מועד דוח זה נכון ל
 בעלות וניהול( בנכסים כלהלן: 

מרכזי   17מרכזים מסחריים,  22נכסי נדל"ן להשקעה מניבים הכוללים  39-ב  2.2.1
ונה, שמ -רית גת, ק -עין, טבריה, קרית ניהול/לוגיסטיקה/תעשיה, בשילת, חולון, מודי

סבא, נתיבות, חיפה, אשקלון, אריאל,  -רדס חנה, קריית מוצקין, לוד, כפר עפולה, פ 
 שוהם, אשדוד, גני טל, קדימה,באר שבע וקיבוץ גת.

( מרכזים מסחריים )באר שבע 2שני ) נכסי נדל"ן להשקעה בהקמה הכוללים  14-ב  2.2.2
קים ו/או  ול לעס ( מרכזי ניה 11)  עשר  אחד ( באריאל, 1מבנה משרדים )ואשתאול(, 

 .סטיקה ו/או מבני תעשייה )מודיעין, משגב דב, שילת, שוהם( לוגי 

כפר   מתחמי קרקע הממוקמים בזיכרון יעקב, מושב שילת, ניר גלים, משגב דב,  10-ב  2.2.3
ומודיעין הנמצאים בשלבי תכנון שונים. הקבוצה מתעתדת   מושב יסודות, , הריף 

ים, מסחריים,  לה מרכזים שונ קרקע א ם אחרים( להקים במתחמי )בעצמה ו/או ביחד ע
 תעשייתיים ו/או לוגיסטיים.

)בכפוף לקיום   ובאגודה שיתופית בהליכי הקמה  שיתופית  הזכאית לקבל הקצאה באגוד  2.2.4
 ועמידת החברה בהתחייבויותיה המפורטות בהסכם  עימן התנאים המתלים בהסכם 

 . יסטיים זים לוגתעשייה ו/או מרכ היא תקים מבני    ן ( אשר עבור שנחתם עימן 

 414,181 13% נכסים מניבים ופעילות בתחום המגורים נכסים בע"מי אפ

מגה אור כפר החורש אגודה 
 שיתופית חקלאית בע"מ

 מקרקעין לבניה
באמצעות מגה אור החזקות   37%

באמצעות מגה אור   37%בע"מ, 
 זכרון בע"מ

- 
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 : 2019,  בספטמבר   30ליום    ה גיאוגרפית של נכסי הקבוצה להלן פריס  2.3
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 :מרכזים מסחריים ולוגיסטיים מניבים  2.4
להלן פרטים אודות שטחי המרכזים המסחריים, הלוגיסטיים ומבנה התעשייה הקיימים ושיעורי 

 וח: ולמועד הד   2019  , בספטמבר   30  התפוסה במרכזים ליום 
 

 פרויקט 
השטח  

 ל במ"ר המופע 
 ליום שיעור תפוסה  

  30.09.2019 
 שיעור תפוסה ליום 

25.08.2019 

 100% 100% 10,700 מגה אור טבריה  BIG  -מרכז מסחרי   1

 100% 100% 10,500 מגה אור קרית גת   BIG  -מרכז מסחרי   2

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

 100% 100% 11,500 חנה   מגה אור פרדס   BIG  -חרי  מרכז מס  4

 99% 99% 4,500 עפולה מגה אור   BIG  -מרכז מסחרי   5

 100% 100% 4,800 2מגה אור מודיעין    BIG  -מרכז מסחרי   6

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

 REIT   11,950 100% 100%  1מגה אור מודיעין   -מרכז מסחרי   8

 100% 100% 4,400 לוי עפולה  י ור רמ מגה א   -מרכז מסחרי   9

 100% 100% 3,100 קניון וולפסון, חולון   -מרכז מסחרי   10

 96% 96% 5,200 בית מגה אור, שילת   -מרכז מסחרי   11

 100% 90% 2,150 בית גלי, שילת   -מרכז מסחרי   12

 100% 100% 1,950 בית ירדן, שילת   -מרכז מסחרי   13

 100% 100% 1,000 שילת    פורד,   מוסך מזדה   -מבנה תעשיה   14

 100% 100% 3,900 מגה אור מוצקין  -מרכז מסחרי   15

 100% 100% 13,250 , מודיעין  נובולוג   -כז ניהול  מר  16

 100% 100% 13,300 ניסקו, מודיעין   -כז ניהול  מר  17

 100% 100% 5,100 מגה אור ויקטורי לוד   -מרכז מסחרי   18

 100% 100% 7,500 וי כפר סבא רמי ל   מגה אור   -מרכז מסחרי   19

 100% 100% 4,100 מגה אור רמי לוי נתיבות   -מרכז מסחרי   20

 100% 100% 5,400 מגה אור אשקלון  -מרכז מסחרי   21

 100% 100% 000123,  מרכז כנסים מגה אור שוהם  22

 100% 100% 20,050 לוגיסטיקה אשדוד  איקאה מגה אור    -מרלו"ג   23

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

 100% 100% 73,7004 אחסנה פתוחה קיבוץ גת  25

 100% 100% 4,950 , שילת ולרכב מרכז מגה לתעשייה -מרכז ניהול  26

 100% 100% 4,500 סבח סוכנויות, מודיעין -א' 12מגרש   -מרכז ניהול  27

 100% 100% 5,850 , מודיעיןמנטין - א'12מגרש   -מרכז ניהול  28

 100% 100% 7,600 הנמל, מודיעין -א' 12מגרש   -ז ניהול מרכ 29

 91% 91% 12,250 מגה אור רמי לוי אריאלקניון    -מרכז מסחרי   30

 54% 54% 6,500 מגה אור חבל מודיעין  -מרכז מסחרי   31

 100% 100% 29,800 (דואר ישראל חלק  )   מגה אור לעסקים ניהול  מרכז   32

 100% 100% 13,550 אדידס   -ל לוגיסטיקה  גני ט   מרלו"ג  33

 100% 100% 5,400 מרכז מגה לתעשייה קדימה  -מבנה תעשיה   34

 100% 100% 24,000 מגה אור איקאה באר שבע  -מרכז מסחרי   35

 100% 100% 31,000 מגה אור רמי לוי מודיעין  –מרכז ניהול   36

 100% 100% 2,200 , שילת 41מרכז תעשייה מגרש   37

 100% 100% 33,700 ב', מודיעין12מגרש   - flexמרכז ניהול  38

 100% 100% 18,700 , מודיעין61גרש  מ   -רכז ניהול  מ  39

 99% 99% 462,600 סה"כ  

 
 מ"ר. 12,000ל המגרש המושכר לאולם הכנסים הינו גוד 3
 מ"ר. 73,700ודל המגרש המושכר לאחסנה פתוחה הינו ג 4
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 :לוגיסטיים בשלבי הקמה ,  מרכזים מסחריים  2.5

 שוכר עיקרי  שוכר עוגן  שוכר יחיד  מבנה מניב בהקמה 

 - - - אריאלאור רמי לוי  קניון מגה –משרדים  1

 2 - - מגה לעסקים, מודיעין מרכז 2

 1 - - מסחר -מגה אור איקאה באר שבע  3

 - - )אוריין( 1 א'  63+64מגרש   –מרכז ניהול אוריין  4

 - - - שוהם   18מגרש  5

 - - - ב' 70א'+מגרש   70מגרש  6

 - - - 22מגרש  7

 - - )איקאה( 1 אשתאול  8

 2 - - משגב דב  –לוגיסטיקה כזמר 9

 - - - 62מגרש  10

 - - ( VPG)1 ב'  63מגרש  11

 - - (מאיר חברה למכוניות ומשאיות)1 כפר הריף לוגיסטיקה 12

 - - - שילת   17מגרש  13

 - - - שילת   34מגרש  14
 

 מבט על נתוני החברה )אלפי ש"ח( .3

 
 *    כולל הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן.

3.1 NOI   (Net Operating Income ) 
טרול פחת והפחתות( של  )רווח מהשכרת נכסים והפעלתם, בנ   NOI -להלן מידע אודות ה 

 קבוצה:ה 
הינו אחד הפרמטרים החשובים בהערכות שווי של נדל"ן  NOIהחברה, נתון ה  להערכת הנהלת 

 Capתוצאות חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס )"   מניב.  
Rate אינדיקציות נוספות כגון "( מהווה את אחת מהאינדיקציות לקביעת שווי של הנכס )מעבר ל  :

דומים באותו אזור, מחירי מכירה למ"ר מבונה הנגזרים מעסקאות אחרונות  שוק של נכסים  שווי
למדידת תזרים המזומנים החופשי הפנוי לשירות חוב   NOI -בנוסף, משמש נתון ה  שבוצעו ועוד(. 

ות בשיפורים  מקוזזות השקע  NOI -פיננסי שנלקח למימון רכישת הנכס, וזאת לאחר שמן ה 
 : NOI  -ש בזאת כי ה (. מודגCapex)הקיים  שמירה על  ו 
 לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים. .א 
לא משקף מזומנים שבנמצא למימון כל תזרימי המזומנים של הקבוצה, כולל יכולתה  .ב 

 לבצע חלוקת כספים.

חודשים אשר הסתיימו  9-ל   
 ביום

 
סתיימו החודשים אשר ה   3-ל 

 ביום
 לשנת

 2018 30.09.2018 30.09.2019 %שינוי  30.09.2018 30.09.2019 נוי %שי 

NOI* 13% 115,733 102,034 11% 41,741 37,671 138,246 

NOI  לפי שיעור החזקה
 אפקטיבי*

14% 112,635 99,173 11% 40,693 36,707 134,388 

EBITDA 13% 103,261 91,375 11% 37,954 34,239 128,252 

 150,833 28,912 76,284 164% 100,112 303,944 204% ח נקי לתקופהרוו 

עלי רווח נקי מיוחס לב 
המניות של החברה 

 לתקופה
210% 301,833 97,509 167% 75,596 28,321 147,442 

FFO  לפי שיעור  ריאלי
 החזקה אפקטיבי

41% 81,774 57,888 17% 29,801 25,496 80,833 

FFO 269 84 88 5% 193 259 34% רות(למניה )אגו 

 934,471    884,345 1,372,588 55% יוחס לבעליםמי מ הון עצ 

 31.1    29.5 43.5 47% מי/מניה )ש"ח(הון עצ 
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 צה.ל הקבו הערכת תוצאות הפעילות ש אינו אמור להיחשב כתחליף לרווח הנקי לצורך   .ג 

 
 חבאלפי ש"

 2018שנת   2019שנת  

 1רבעון   2רבעון   3רבעון   4רבעון   1רבעון   2רבעון   3רבעון  

NOI –   נכסים קיימים בתקופה
 (1 ( )2) 

29,482 28,796 28,633 28,185 28,839 28,545 27,321 

NOI –   נכסים שנפתחו או
 נרכשו בתקופה

12,259 8,940 7,623 8,027 8,832 4,641 3,856 

NOI –  31,177 33,186 37,671 36,212 36,256 37,736 41,741 סך הכל 

(1) Same Property NOI 
  ש"ח אלפי   37,671לעומת אלפי ש"ח  41,741 -הסתכם ל  2019 לשנת  השלישי רבעון ב  NOI -ה  (2)

מגרש   יהול מרכז נ כלוס מא הגידול נובע . 11% -כ של  גידול בתקופה המקבילה אשתקד, מהווה 
 . 61מגרש  חלקי של אכלוס  ,  FLEX  ב'   12
  -הסתכם ל  Same property NOI)מנכסים קיימים ) 2019לשנת  השלישי ברבעון  NOI-ה 

-של כ  גידול ברבעון המקביל אשתקד, מהווה  אלפי ש"ח  28,839אלפי ש"ח לעומת  29,482
2.2% .   

3.2 EBIDTA       

EBIDTA  כ  של  ור בשיע  ל גידומהווה , 2019לשנת  השלישי רבעון ל אלפי ש"ח  37,954 של  בסך-  
 .כמפורט לעיל  מרכזים הגידול נובע מפתיחת    לעומת התקופה המקבילה אשתקד.   11%

 FFO-דד ה מ  3.3
הינו מדד מקובל בארה"ב, קנדה ואירופה למתן מידע נוסף על תוצאות הפעילות של  FFO -ה 

על  מניב. מדד זה אינו נדרש חברות נדל"ן מניב, המעניק בסיס נאות להשוואה בין חברות נדל"ן 
כהגדרתו, מבטא רווח מדווח נקי, בנטרול רווחים )או הפסדים(  FFO ות. כללי החשבונא  פי 

ממכירת נכסים, בתוספת פחת והפחתות )בגין נדל"ן(, בנטרול מיסים נדחים והוצאות שאינן  
 תזרימיות.

ע בעל ערך מוסף  החברה מאמינה כי אנליסטים, משקיעים ובעלי מניות עשויים לקבל מיד 
משמש, בין היתר,  , FFO -. מדד ה FFOל הקבוצה על בסיס אות הפעילות ש של תוצ ממדידה 

של חברות FFO אנליסטים לצורך בחינת שיעור חלוקת הדיבידנד מתוך תוצאות הפעולות על פי 
 :  FFO-נדל"ן. יש להדגיש כי ה 

 מקובלים.  לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות  .א 
 ולתה לחלקם.ידי החברה ויכ נים שב לא משקף מזומ  .ב 
אינו אמור להיחשב כתחליף לרווח המדווח הנקי לצורך הערכת תוצאות הפעילות של  .ג 

 הקבוצה.
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 מפעילות )באלפי ש"ח( FFO -הלן חישוב ה ל 

 

 
ת החודשים תשע

 30שהסתיימו ביום 
 בספטמבר

החודשים  שלושת
 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

 שנת

2019 2018 2019 2018 2018 

 147,442 28,321 75,596 97,509 301,833 ופהרווח נקי לתק

 (121,797)  (10,894)  (26,013) (84,225) (163,127) התאמת שווי הוגן

 34,960 5,520 9,139 22,451 39,149 מיסים נדחים

 6,923 1 10,013 11,351 13,967 שערוך כתבי אופציה והוצאות אחרות

 - - - - (94,120) כסיםקה נוח הזדמנותי מרכישת אפרי ו ר 

 1,596 398 364 1,198 1,104 פחת, הפחתות ושונות

 - - (33,469) - (39,603) חלק החברה ברווחי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

FFO  )5,369 - 12,901 חברה המטופלת לפי השווי המאזני )אפי נכסים - - 

FFO 69,124 23,346 40,999 48,284 72,104 נומינלי 

 11,709 2,150 (11,198) 9,604 9,670 ת הפרשי הצמדה על קרן החובו צאהו   -נוסף 

FFO 80,833 25,496 29,801 57,888 81,774 ריאלי 

 300,741 304,323 337,778 299,517 315,737 מספר מניות משוקלל

FFO )269 84 88 193 259 למניה )אגורות 

FFO  לעומת  17%הווה גידול של מ  2019לשנת  שי לי השן אלפי ש"ח לרבעו  29,801של  בסך
בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה  FFOהעליה ב  התקופה המקבילה אשתקד. 

אלפי ש"ח המיוחס בין היתר לגידול במצבת הנכסים  3,986בסך   NOI-אשתקד נובעת מעליה ב 
  5,369ם( בסך נכסי וי מאזני )אפי פלת לפי שו חברה המטו   FFOתוספת המניבים של החברה, 

 עלייה  בניכוי  אלפי ש"ח,  628 -כ בהוצאות הנהלה וכלליות בסך של  בניכוי גידול י ש"ח,  אלפ 
בהוצאות מימון   לעלייה לפי ש"ח והיתרה מיוחסת א  300 -סך של כ ב בהוצאות מיסים שוטפים 

ורות  ג א   84, לעומת אגורות  88 -ל  ה ל ע למניה  FFO .מניירות ערך סחירים רווחים בניכוי ת ריאליו
   . 5%  -גידול של כ   , בילה אשתקד המק בתקופה  

 
 שיעור תשואה משוקלל 3.4

( הנגזר מכלל הנדל"ן המניב של הקבוצה ליום Cap Rateלהלן תחשיב שיעור תשואה משוקלל ) 
 : 2019  בספטמבר   30

 אלפי ש"ח  
   2019 בספטמבר  30נדל"ן להשקעה מניב ליום  

 דו"ח(א' ל ראה נספח   –מאוחד מורחב   )מבוסס על דו"ח 
1,990,531 

 199,170 בתוספת נדלן מניב מסווג לנכסים המוחזקים למכירה

 (1,465) בניכוי שווי קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה

 2,188,236  2019  בספטמבר   30  ליום   מניב   להשקעה  ן "נדל 

 (25,377)  שווי מיוחס לשטחים פנויים    –בניכוי 

 (2,625)  ות בנייה נוספותשווי זכוי  –בניכוי 

 (29,125)  ייבות בגין חכירה התח בניכוי 

 ,0969 בתוספת עלות מופחתת מערכת סולארית המסווגת כרכוש קבוע 

 2,140,205   2019 בספטמבר  30נדל"ן להשקעה המיוחס  לשטחים מושכרים ליום 

NOI    41,741 פח א' לדו"ח(ראה נס   –)מבוסס על דו"ח מאוחד מורחב   2019  שלישי רבעון 

 (1,756)  ואות לאחרים הלוריבית  הכנסות   כוי בני

NOI    39,985 מיוחס לשטחים מושכרים  2019  שלישי רבעון 

NOI    שנתי על בסיסNOI   159,940  2019  שלישי רבעון 

NOI  160 צפוי בגין התאמות לשכ"ד על בסיס חוזי שכירות חתומים 

 160,100 שנתי צפוי מתוקנן  NOIסה"כ   

 7.5% (Cap Rateה ) שקע נדל"ן מניב להזר מ שיעור תשואה משוקלל הנג 
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 נסית של תוצאות החברה ינ סקירה פ  .3

על פיהם תוצאת הרווח לאחר מס של חברות   IFRS דוחות הכספיים של הקבוצה ערוכים בהתאם לתקני ה 
וי  בשליטה משותפת מוצגים בשורה אחת "כחלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השו 

ת במאזן בסעיף השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת וצגבחברות אלו מ  נטו המאזני, נטו" וההשקעות 
הנהלת החברה מנתחת את ביצועיה העסקיים לפי חלקה היחסי בנכסים וההתחייבויות  י. השווי המאזנ 

 .המנוהלות על ידה דהיינו, בהתבסס על איחוד חלקה היחסי בחברות המוחזקות על ידה
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 ורחב )באלפי ש"ח(:אוחד מ מ ח רה  בהתאם לדו החב   תוח תוצאות הפעילות של ני  הלן ל 
 1-9/2019 1-9/2018 7-9/2019 7-9/2018 2018  

הכנסות מהשכרה ניהול נדל"ן ומתן 
 הלוואות למימון נדל"ן

125,336 110,676 45,177 40,634 150,444 

ול נדל"ן ומתן הלוואות קיים גידול בהכנסות מהשכרה וניה 2019לשנת  השלישיברבעון 
הגידול מיוחס לגידול  .ביחס לתקופה המקבילה אשתקד 11%כ  של נדל"ן בשיעור ימוןלמ

  12ומרכז ניהול מגרש  , מודיעין61מגרש -)מרכז ניהולבמצבת הנכסים המניבים של החברה 
 . (FLEX -ב' 

 (10,948)  ( ,6852)  ( 2,851)  ( 8,095)  ( 8,694)  הוצאות הפעלה וניהול נדל"ן
  6% -כהפעלה וניהול נדל"ן בשיעור של ות בהוצא גידולם קיי 2019לשנת  שלישיהברבעון 

הגידול מיוחס לגידול במצבת הנכסים המניבים של מקבילה אשתקד. הביחס לתקופה 
 החברה.

  139,496 37,949 42,326 102,581 116,642 רווח גולמי

חלק החברה ברווחי חברה המטופלת לפי 
 השווי המאזני

39,603 - 33,469 - - 
 

ונדל"ן  קעהל"ן להשערך נדת ייעל
 להשקעה בהקמה והפחתות אחרות, נטו

163,347 85,279 26,085 10,889 123,093 
של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה,   2019לשנת רבעון השלישי בעליית הערך 

ר שבע ומרכז מגה אור איקאה בא –מרכז מסחרי מרכזים )שני מקורה בעיקר בשערוך של 
 . (הםר שומגה או כנסים

 (17,646)  ( 4,113)  ( 4,742)  (13,053)  (14,498)  לה וכלליותהנההוצאות 
ביחס   15%-בהוצאות הנהלה וכלליות בשיעור של כ  גידולקיים  2019לשנת  שלישיהברבעון 

 ותרומות. מקצועיים שירותיםלגידול בהוצאות שכר, לתקופה המקבילה אשתקד המיוחס 

 894,7 ( 1)  ( 315)  ( 763)  88,915 אחרות)הוצאות( ות הכנס
ביחס לתקופה המקבילה   בהכנסות אחרות גידולקיים  2019לשנת  בשלושת הרבעונים 

 מאפי נכסים. 13%לרווח הזדמנותי מרכישת מיוחס מליון ש"ח  94גידול בסך  .אשתקד

  249,732 44,724 96,823 174,170 394,009 תפעולירווח 

 
 ןמומי הכנסות

 
1,018 641 - 91 2,831 

ביחס   7% -בהוצאות מימון, נטו בשיעור של כ קיטוןקיים  2019 תשנל שלישיהון בעבר
בהפרשי הצמדה לאור  לקיטוןמליון ש"ח מיוחס  13בסך  קיטון לתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון  0.2% עלייה בשיעור של לעומת 0.7%של מדד המחירים לצרכן בשיעור של  ירידה
ריאלית  בהוצאות ריביתמגידול  תעמון נובות המיצאהוב . יתרת הגידולביל אשתקדהמק

 בהפסדמליון ש"ח בניכוי גידול  2.6 –לתאגידים בנקאיים ולמחזיקי אגרות החוב בסך של כ 
במהלך הרבעון נזקפו הוצאות מימון מליון ש"ח.  10.3 -מניירות ערך סחירים בסך של כ

 קד. אשת קופה המקבילהח בתמליון ש" 1.5לעומת  ן ש"חמליו .51לנכסים כשירים בסך 

 (58,455)  ( 142,8)  ( 7,481)  (145,46)  (43,953)  הוצאות מימון

  194,108 36,673 89,342 128,666 351,074 רווח  לפני מסים על הכנסה

 (43,275)  ( 7,761)  (13,058)  (554,28)  (47,130)  הוצאות מסים על הכנסה

 מליון 2.4סך ם ביות מסים שוטפהוצאכוללים  2019לשנת  שלישיההוצאות המס ברבעון 
והיתרה מיוחסת לעדכון מיסים נדחים. מליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד  2.1לעומת ש"ח 

נדל"ן להשקעה ונדל"ן בעליית ערך  מגידולנובע  הוצאות מיסים על הכנסה בסעיף הגידול
   .להשקעה בהקמה

  150,833 28,912 76,284 100,112 303,944 רווח נקי לתקופה 

  147,442 28,321 75,596 97,509 301,833 יות של החברההמנמיוחס לבעלי 

  3,391 591 688 2,603 2,111 מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה 
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 מצב כספי  .4
 נתונים נבחרים ממאזן מאוחד מורחב של החברה          

י  ונא טיפול החשב בר בד   IAS31 המחליף את  IFRS 11יישמה החברה את  2013בינואר,  1החל מתאריך 
בדבר פרשנות לטיפול החשבונאי בהשקעות לא כספיות על ידי   13SICבזכויות בעסקאות משותפות ואת 

נובעת מעסקאות משותפות של הקבוצה  IFRS 11ישויות בשליטה משותפת. ההשפעה העיקרית של 
  IFRS 11 -בהתאם ל  כעת  היחסי, ומטופלות  ת האיחוד לפי שיט IAS 31 -בחברות שהוכרו בעבר בהתאם ל 

 לפי שיטת השווי המאזני.   
 הסברי החברה שינוי  831.12.201 .20199030. סעיףב

  אלפי ש"ח 

 600,882 314,987  915,869 רכוש שוטף

 השינוי נובע:
ש"ח לנכסים  מליון 375סיווג מרכז מגה אור לעסקים בסך  .1

 המוחזקים למכירה. 
 ש"ח. מליון 201בסך  פקת מניותתמורה מהנ .2

 457,721 2,727,151  3,184,872  וטףרכוש בלתי ש

 נובע:השינוי 
ורישום רווח מליון ש"ח  318בסך ממניות אפריקה נכסים  13%רכישת  .1

 .מליון ש"ח    94הזדמנותי בסך  
 בנדל"ן להשקעה בפיתוח.קיטון  .2
 גידול בנדל"ן להשקעה. .3
באר שבע שלב ב' ואיקאה  מתן הלוואות לשותפים להקמת איקאה .4

 .לשתאוא

 ( 164,928) 723,292  558,364 בפיתוח  קעהנדל"ן להש

 נובע:השינוי 
 .ש"ח  מליון   220בסך   פיתוח והקמת המרכזים  .1
  301השלמת שני פרוייקטים במודיעין וסיווגם לנדל"ן להשקעה בסך  .2

( ומרכז ניהול FLEXב' )12מרכז ניהול ותעשייה מגרש  -ש"ח מליון 
 .61ה מגרש ותעשי

לנכסים המוחזקים למכירה בסך  ים מגה אור לעסק יהולסיווג מרכז  נ .3
 ש"ח.מליון  176

 ש"ח.  מליון   102עלייה בשווי נכסי הקבוצה בפיתוח בסך  .4

 175,122 1,815,409  1,990,531 נדל"ן להשקעה

 הגידול נובע: 
 301ם לנדל"ן להשקעה בסך השלמת שני פרוייקטים במודיעין וסיווג  .1

מרכז ניהול ו  (FLEX) ב' 12רש ה מגותעשיי  מרכז ניהול ( ן ש"ח מליו 
 .( 61ותעשיה מגרש  

אור לעסקים לנכסים המוחזקים למכירה בסך  מגה ניהול  סיווג מרכז  .2
 מליון ש"ח.  199

 ש"ח.  מליון  61עלייה בשווי נכסי הקבוצה בסך  .3

 ( 101,913) ( 262,138) ( 364,051) התחייבויות שוטפות 

 נובע: הגידול 
 30ות חוב בסך ת של אגר וגידול בחלויות שוטפו ות אשראי ניצול מסגר .1

  . מליון ש"ח 
 מליון ש"ח.  2בסעיף ספקים ונותני שירותים בסך    קיטון  .2
מליון  47קבלת מקדמה בגין מכירת נכסים המוחזקים למכירה בסך  .3

 ש"ח.
 מליון ש"ח.  13גידול בסעיף זכאים ויתרות זכות בסך   .4

 ( 517,126) ( 1,828,722) ( 2,345,848) התחייבויות לא שוטפות 

 הגידול נובע:
ש"ח לאור עליית ערך  מליון 40 -גידול בסעיף מיסים נדחים בסך של כ  .1

 נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה. 
 ..ע.נ  מליון  170בהיקף של  '  הרחבת אג"ח סדרה ז  .2
 .מליון ע.נ.  150הרחבת אג"ח סדרה ו' בהיקף של   .3
 מליון ע.נ.. 200ל  הרחבת אג"ח סדרה ח' בהיקף ש  .4
  מליון ע.נ..   49 בניכוי פרעון אג"ח סדרה ו' בהיקף של    .5
 .שערוך אגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן בתוספת  .6

הון עצמי )כולל זכויות שאינן  
 מקנות שליטה(

(1,390,842 ) (951,278 ) (439,564 ) 

 הגידול נובע:
 ה.לבעלי זכויות שאינם מקנים שליט   ותקבוליםרווח כולל   .1
 מליון ש"ח.  200  -מניות בתמורה לסך של כ מליון    3.3הנפקת   .2
 מליון ש"ח.  25  –בניכוי חלוקת דיבדנד בסך של כ   .3

   1.2 2.5 יחס שוטף

   59% 58% יחס חוב לסך נכסים 

החוב המשוקללת  עלות
הנושאת ריבית צמודה למדד /  

 ריבית משתנה
2.1% 2.3% 

  

עלות החוב המשוקללת 
 ליתהנושאת ריבית שק

3.6% 3.6% 
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 זילות ומקורות מימוןנ  .5

מקורות הנזילות של הקבוצה הינם מזומנים הנובעים מנכסיה המניבים, קווי אשראי, הלוואות לזמן ארוך, 
הנפקות הון מניות והנפקות אגרות חוב )בין היתר, במסגרת הרחבות סדרה בהנפקות פרטיות למשקיעים  

פיתוח של נכסים מניבים, תשלומי  ר, הינו לשם רכישה, מסווגים(. השימוש באותם מקורות, כאמו 
 התחייבויות והשקעות אחרות. 

 ש"ח.  אלפי   465,281  -, מסתכמות היתרות הנזילות שברשות הקבוצה, בכ 2019  בספטמבר   30  ליום  .5.1

 2.1–נכסים בהקמה המוערכים בשווי של כ נכון למועד הדוח, לקבוצה קיימים מספר נכסים מניבים ו .5.2
אשר בגינם לא נלקח אשראי   (כולל שווי מניות אפ י נכסים בסך של כ -450 מליון ש”ח ) ש"ח מיליארד 

 .ספציפי 

   ilA/Stableמנפיק של דירוג חברת מעלות העניקה  החברה דיווח לפיו ה, פרסמ2019בינואר  10ביום  .5.3
)מס' אסמכתא   אלפי ש"ח 170,000להרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ז' של החברה בהיקף של עד 

  , בהתאמה(.2019-01-004731מכתא ומס' אס  2019-15-003778

אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה   170,000, השלימה החברה הנפקה של 2019בינואר,  36ביום  .5.4
ז'(, שתעמודנה לפירעון בתנאי פירעון אגרות חוב סדרה ז'.  סך התמורה המיידית )ברוטו(, במסגרת 

וספים ראה הדיווח המיידי של החברה אלפי ש"ח. לפרטים נ  168,300 -ההצעה לציבור הסתכמה בכ
 (.2019-01-005232)מס' אסמכתא  2019, ינוארב 13מיום 

   ilA/Stableדירוג מנפיק של  העניקהחברת מעלות  פרסמה החברה דיווח לפיו, 2019 ,באפריל 8ביום  .5.5
צעות הרחבת אג"ח  אלפי ש"ח שיונפקו על ידי החברה באמ  100,000לאיגרות חוב בהיקף של עד 

 (.2019-01-034708 ה ו' )מס' אסמכתאסדר

  ilA/Stableדירוג מנפיק של  העניקה חברת מעלות פרסמה החברה דיווח לפיו , 2019 ,באפריל 10ביום  .5.6
אלפי ש"ח שיונפקו על ידי החברה באמצעות הרחבת אג"ח   150,000לאיגרות חוב בהיקף של עד 

 (.2019-01-035344סדרה ו' )מס' אסמכתא 

סדרה  אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב  150,000ה של השלימה החברה הנפק, 2019 באפריל, 14ביום  .5.7
, התמורה המיידית )ברוטו( שהתקבלה בידי החברה בגין הבדרך של הרחבת הסדר ,' של החברהו

ש"ח. לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה  אלפי  158,700 -ההנפקה מסתכמת בסך של כ
   מס' אסמכתא  ,2019-01-036247 )מס' אסמכתא 2019באפריל,  16, ומיום 2019באפריל,  14יום מ

 (.2019-01-037582ומס' אסמכתא  2019-01-036493מס' אסמכתא , 2019-01-036262

מניות  3,300,000החברה, בהיקף של מניות של , השלימה החברה הנפקת 2019, יוניב 30ביום  .5.8
דרך של הצעה פרטית מהותית למשקיעים. כל אחת ב ש"ח ע.נ. 0.01בנות  רגילות, רשומות על שם,

לפרטים ראה  למניה.  ש"ח  61המשקפת מחיר של  אלפי ש"ח 201,300וזאת, בתמורה לסך כולל של 
,  2019-01-053958)מס' אסמכתא  2019 יוניב  30ומיום  2019יוני ב 26מיום  ים של החברהדיווח מיידי

2019-01-065179 ,2019-01-065542.) 

כי היא משנה את דירוג  הודיעהחברת מעלות  פרסמה החברה דיווח לפיו, 2019באוגוסט,  1ביום  .5.9
-2019-01מס' אסמכתא )  ilA\Positiveהעניקה לחברה דירוג מנפיק שלו החברה מיציבה לחיובית,

079957.) 

  ilAAג מנפיק של , פרסמה החברה דיווח לפיו חברת מעלות העניקה דירו2019 ,ספטמברב 9ם ביו .5.10
אלפי ש"ח שיונפקו על ידי החברה באמצעות הרחבת אג"ח   200,000גרות חוב בהיקף של עד לאי

 (.2019-01-094282' )מס' אסמכתא ח סדרה

ערך נקוב אגרות חוב  ש"חאלפי  200,000, השלימה החברה הנפקה של 2019בספטמבר,  15ביום  .5.11
שהתקבלה בידי החברה בגין  ורה המיידית )ברוטו(סדרה ח' של החברה, בדרך של הרחבת סדרה, התמ

ם נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה  י.  לפרטאלפי ש"ח 214,600-ההנפקה מסתכמת בסך של כ
)מס' אסמכתא   2019בספטמבר,  15 מיום ו 2019, בספטמבר 12, מיום 2019בספטמבר,  11מיום 
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, מס'  2019-01-096019אסמכתא , מס' 2019-01-095779, מס' אסמכתא 2019-01-079479
 (.2019-01-096037אסמכתא 

מניות  429,571, השלימה החברה הנפקת מניות של החברה, בהיקף של 2019, באוקטובר 10ביום  .5.12
שאינה חריגה ואינה ש"ח ע.נ. כל אחת בדרך של הצעה פרטית  0.01רגילות, רשומות על שם, בנות 

ש"ח   70משקפת מחיר של אלפי ש"ח ה 40,000ל . וזאת, בתמורה לסך כולל שמהותית למשקיע
)מס'   2019 באוקטובר 10ומיום  2019 באוקטובר 2למניה. לפרטים ראה דיווח מיידיים של החברה מיום 

 ( 2019-01-087354,  2019-01-084696אסמכתא 

  30התחייבויות הקבוצה )בהתאם לדוח מאוחד מורחב( לתאגידים בנקאיים ולמחזיקי אגרות חוב ליום  .5.13
 ש"ח.  אלפי   2,302,954  -ו בסך של כ הסתכמ   2019  בספטמבר 
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 9201  בספטמבר   30חוב פיננסי )מאוחד מורחב( לפירעון לאחר   .6

מקור 
 המימון

ריבית  מהות
אפקטיבית 
 משוקללת

 סה"כ פריסת פרעונות על פני השנים )באלפי ש"ח(

   912/1-10 2020 1202 2202 3202 4202 5202 6202 7202 8202 
 ילךוא

 

 208,084 700 465 465 10,246 5,196 2,844 10,111 32,494 9,140 136,423 2.66%  בנקאי

 317,608 - - - - 56,888 52,144 52,144 52,144 52,144 52,144 2.90% סדרה ד' ציבורי

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

 579,317 - - 125,939 125,939 125,939 50,375 50,375 50,375 50,375 - 2.13% סדרה ו' 

 512,367 - 102,473 102,473 102,473 51,237 51,237 51,237 51,237 - - 2.18% סדרה ז' 

 459,500 - 183,800 91,900 91,900 91,900 - - - - - 1.57% סדרה ח' 

 2,302,954 700 286,738 320,777 330,558 331,160 224,424 231,690 254,073 122,963 199,871 סך פרעונות

מתוכו פרעון חוב 
 מובטח בשיעבוד

 
147,571 19,811 99,678 72,963 70,448 96,869 101,990 92,365 184,265 700 886,660 

שווי הנכסים 
 המשועבדים

 

1,459,439 

הנכס  LTVשיעור 
 המשועבד

61% 

 
 

מזומנים, והנכסים החופשיים משעבוד כאמור לעיל יאפשרו לחברה לממן את פעילותה ולעמוד בכל התחייבויותיה. הערכת החברה  עילות שוטפת, יתרת ה להערכת החברה תזרים המזומנים מפ
ינו תחזית, הערכה,  ידע צופה פני עתיד המ. מידע 1968-ת ערך, התשכ"חניירו א לחוק 32בדבר יכולתה לממן את פעילותה ולעמוד בכל התחייבויותיה הינו מידע צופה פני עתיד על פי סעיף 

אומדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה בלבד. 
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 וסיכוני שוק                           בחברה  ממשל תאגידיהיבטי 
 דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .6

לניהול סיכוני השוק בחברה. לפרטים נוספים על מר רגב מנכ"ל החברה, אחראי מר איתמר רגב המכהן כ
 .  2019 מרץב  29 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה אשר פורסם ביום  26והכשרתו ראה תקנה 

במהלך התקופה המדווחת, לא חל שינוי מהותי בסיכוני השוק שדווחו במסגרת הדוח התקופתי לשנת 
 מור בדוחות בסיסי ההצמדה להלן:פרט לא, 2019, מרץב  29אשר פורסם ביום  2018

 דוח בסיסי הצמדה:   6.1

דל"ן להשקעה מסווג כפריט שאינו כספי, אך בעיקרו זהו נכס ששוויו נגזר מהסכמי שכירות צמודים של הדיירים ולכן במהותו נ
 נכסים צמודים, נמוך יותר של  רעוןילגהכלכלית הנו נכס צמוד. הכללת נדל"ן להשקעה כנכס צמוד, היה מעביר החברה 

 .רקטוריון החברה, נכון יותר את החשיפה הכלכלית של החברההמבטאים, להערכת די

  
 
 
 
 

   9201 בספטמבר 30ליום 

 מטבע חוץ או
צמוד למטבע 

 חוץ

 מט"י
 לא צמוד

נכסים/   צמוד מדד
התחייבוית 

שאינם 
 פיננסיים

 סה"כ
 

 אלפי ש"ח מדווחים 

      נכסים 

      נכסים שוטפים

 110,140   110,140  ניםמזומנים ושווי מזומ

 39,110 5,672 2,679 6,700 24,059 השקעות בניירות ערך סחירים

 75,206   75,206  השקעות לזמן קצר

 221,137   221,137  מזומן משועבד

 6,362  2,545 3,817  שוכרים 

 62,464 2,344 10,712 49,408  חייבים ויתרות חובה

 375,750 375,750    נכסים המוחזקים למכירה

      בלתי שוטפיםנכסים 

השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת 
 השווי המאזני

 174,546  889,919 1,064,465 

 219,704 69,534 75,263 74,907  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

 607 607    הוצאות מראש

 2,224   2,224  פקדונות לזמן ארוך

 1,236,451 1,236,451    נדל"ן להשקעה

 486,781 486,781    בפיתוחקעה נדל"ן להש

 5,520 5,520    רכוש קבוע

 4,906 4,906    מוניטין

 3,910,827 3,077,484 91,199 718,085 24,059 סה"כ נכסים 

      התחייבויות

      התחייבויות שוטפות

 89,694  2,371 87,323  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 112,809  101,604 11,205  וטפות של אגרות חוב חלויות ש

 19,072   19,072  התחייבויות לספקים ונותני שירותים

 81,332 1,461 3,642 76,229  זכאים ויתרות זכות

      התחייבויות שאינן שוטפות

 35,611  5,779 29,831  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 1,989,502  1,773,455 216,047  אגרות חוב

 1,627  1,627   פקדונות

 1,607   1,607  מקדמות בגין אופציות

 38,274  38,274   התחייבות בגין חכירה 

 577 577    התחייבות בשל הטבות לעובדים

 147,377 147,377    מסים נדחים

 2,517,482 149,415 1,926,752 441,314 - סה"כ התחייבויות

 1,393,345 2,928,069 (1,835,553) 276,771 24,059 סך היתרה המאזנית נטו 
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פריט שאינו כספי, אך בעיקרו זהו נכס ששוויו נגזר מהסכמי שכירות צמודים של הדיירים ולכן  כנדל"ן להשקעה מסווג 

נכסים  נמוך יותר של רעון יהיה מעביר החברה לגבמהותו הכלכלית הנו נכס צמוד. הכללת נדל"ן להשקעה כנכס צמוד, 
 של החברה.   ר את החשיפה הכלכלית, המבטאים, להערכת דירקטוריון החברה, נכון יותצמודים

 

 

 

 

  
 
 
 
 

   8201 בספטמבר 30ליום 

 מטבע חוץ או
צמוד למטבע 

 חוץ

 מט"י
 לא צמוד

נכסים/   צמוד מדד
התחייבוית 

שאינם 
 פיננסיים

 סה"כ
 

 אלפי ש"ח מדווחים 

      נכסים 

      נכסים שוטפים

 332,126   332,126  וי מזומניםמזומנים ושו

 17,866 464 4,270 12,824 308 השקעות בניירות ערך סחירים

 41,446   41,446  ומזומן בנאמנות מזומן משועבד

 7,008  2,803 4,205  שוכרים 

 42,181 1,195 19,975 21,011  חייבים ויתרות חובה

 8,915 8,915    מלאי קרקעות

      נכסים בלתי שוטפים

המטופלות לפי שיטת השקעות בחברות 
 השווי המאזני

 215,660  420,559 636,219 

 148,689 71,778 53,728 23,183  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

 543 543    הוצאות מראש

 2,208   2,208  פקדונות לזמן ארוך

 1,089,225 1,089,225    נדל"ן להשקעה

 521,440 521,440    בפיתוחנדל"ן להשקעה 

 5,975 5,975    ש קבוערכו

 4,906 4,906    מוניטין

 2,858,747 2,125,000 80,776 652,663 308 סה"כ נכסים 

      התחייבויות

      התחייבויות שוטפות

 56,675  2,324 54,351  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 100,270  89,065 11,205  חלויות שוטפות של אגרות חוב 

 18,898   18,898  לספקים ונותני שירותיםהתחייבויות 

 29,389 515 11,152 17,722  זכאים ויתרות זכות

      התחייבויות שאינן שוטפות

 36,036  8,102 27,934  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 1,571,339  1,343,591 227,748  אגרות חוב

 1,456  1,456   פקדונות

 1,607   1,607  מקדמות בגין אופציות

 38,664  38,664   התחייבות בגין חכירה 

 470 470    התחייבות בשל הטבות לעובדים

 100,654 100,654    מסים נדחים

 1,995,458 101,639 1,494,354 359,465 - סה"כ התחייבויות

 903,289 2,023,361 (1,413,578) 293,198 308 סך היתרה המאזנית נטו 
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 תרומות .7
  1,152ילקה תרומות בסך החברה טרם קבעה מדיניות בנושא מתן התרומות. בתקופת הדוח החברה ח

החברה לא התחייבה למתן תרומות  . אשתקד  בתקופה המקבילהש"ח אלפי  680 -כלעומת  אלפי ש"ח
 בתקופות עתידיות. 

 דירקטוריון   .8
ועדה לבחינת ושל ה ה אחת ישיבוהחברה  דירקטוריוןשל  ת וישיב 3 ובתקופת הרבעון המדווח התקיימ

 .ואישור הדוחות הכספיים 

 ופיננסיות  ת לי מומחיות חשבונאיודירקטורים בע  .9
במהלך תקופת הדוח לא חל שינוי בקביעת הדירקטוריון בנוגע למספר המזערי הנדרש של הדירקטורים 
בעל המומחיות החשבונאית ולא פחת מספר הדירקטורים בעלי המומחיות החשבונאית מהמספר 

 המזערי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה.

 םאמדנים חשבונאים קריטיי  .10
לים מחייבים את ההנהלה להשתמש באומדנים או בהערכות לגבי עסקאות או בכללי חשבונאות מקו

עניינים אשר השפעותיהם הסופיות על הדוחות הכספיים אינן ניתנות לקביעה מדויקת בעת עריכת 
הדוחות הכספיים. אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת, השפעותיהן הסופיות של 

 מורים עשויות להיות שונות מהאומדנים או מהערכות שנעשו לגביהם.אסקאות או העניינים ההע
להלן מוצגים אומדנים והנחות שלדעת הנהלת החברה יש להם השפעה מהותית על התוצאות 

 הכספיות ועל עסקי החברה: 
 

תאריך מאזן  , בוחנת החברה בכל 36בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  – הפרשה לירידת ערך
אירועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים על כך שחלה ירידת ערך באחד או יותר   ובאם אירע

מהנכסים הלא כספיים עליהם חל תקן זה. בהתקיים סימנים לירידת ערך בוחנת החברה באם הסכום 
דת הצורך  בו מוצגת ההשקעה בנכס, ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים הצפויים מאותו נכס, ובמי

לירידת ערך, עד גובה הסכום שהינו בר השבה. בקביעת אומדני תזרימי המזומנים  הרושמת הפרש
מתבססת החברה על ניסיון העבר של החברה מהשכרת נכס זה או נכסים דומים וזאת תוך התחשבות 

 במצב השוק בו מצוי הנכס. 
 

יתר כאמור  ה. בקביעת גובה דמי ההקבוצה חשופה לתשלום דמי היתר בגין שימוש חורג בחלק מנכסיה
לעיל מתבססת החברה על ניסיון העבר של מנהליה ועל הערכות שמאי. בדוחות הכספיים נכללה 

 הפרשה בגין דמי ההיתר לשימוש חורג במסגרת סעיף זכאים שונים.
 

ובמהלך תקופת  2017לא חלו שינויים מהותיים בנושא אומדנים חשבונאיים קריטיים מאז סוף שנת 
 דוח.ה
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 סדרות  5לחברה    ודות התחייבות שהונפקו על ידי החברה ואשר הוצעו על פי תשקיף ע רטים בדבר ת פ  .11
 (:, סדרה ח'סדרה ז' ,  סדרה ו'   , אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה )סדרה ד', סדרה ה' 

 אגרות חוב סדרה ד' 11.1

 אגרות חוב לא להמרה סדרה ד'                                                                                   

 04.12.2013 מועד הנפקת הסדרה

 5משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ הנאמן

 ש"ח 467,664,000 סך כל שוויה הנקוב של הסדרה במועד הנפקתה

 ש"ח 316,660,820   30.06.2019שוויה הנקוב ליום 

 ש"ח 317,607,961 30.09.2019צמדה ליום שווי נקוב חדש, לפי תנאי הה

 ש"ח 4,791,094  30.09.2019סכום הריבית שנצברה ליום 

 ש"ח 327,181,376 השווי ההוגן כפי שנכלל בדוחות כספיים אחרונים

 ש"ח 349,910,206   30.09.2019השווי הבורסאי ליום 

שיעור  26.05.2019, החל מיום 3.45%שיעור הריבית היה  26.05.2019עד ליום  שיעור הריבית הקבועה
שיעור הריבית התעדכן ל  25.08.2019, החל מיום 3.70%6 -הריבית התעדכן ל

3.45%7 

 31מהקרן ויפרעו ביום  11%שמונת התשלומים הראשונים, יהיו בשיעור של  מועד תשלום הקרן
והתשלום התשיעי )ולמעשה  2023עד  2016באוקטובר של כל אחת מהשנים 

  2024באוקטובר  31קרן וישולם ביום המ 12%( יהיה בשיעור האחרון

באוקטובר של כל אחת  31באפריל וביום  30וביום  2014באוקטובר,  31החל ביום  מועד תשלום הריבית
 2024 - 2015השנים 

 2013הצמדה למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש אוקטובר  בסיס ההצמדה ותנאי ההצמדה

 ינה ניתנת להמרהסדרת האג"ח א

 רה יש זכות לביצוע פדיון מוקדםבלח

 דירוג

   9.08.201018 דוח דירוג אחרון

 S&P MAALOT שם החברה המדרגת

 ilA-positive דירוג למועד ההנפקה

  ilA דירוג למועד הדוח

 התחייבות החברה לפירעון אגרות החוב אינה מובטחת בשעבודים 

 
 מיידי עם התרחשות אירועים מסויימים הכוללים, בין היתר, ארועים כדלהלן:  ן להעמדתן לפרעו   תנאים כוללות    אגרות החוב סדרה ד' 

 היחס נכון אמת המידה
 לתאריך הדוחות

סטטוס עמידה 
 לתאריך הדוח

הונה העצמי המתואם )הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, לא כולל זכויות מיעוט, שטר הון 
אוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, מ פי הדוחות הכספיים ה-והלוואות בעלים(, על 

 בתקופת הבדיקה )שני רבעונים עוקבים רצופים(.  ש"ח מיליון   125-לפי העניין, לא יפחת מ 

הון עצמי בסך של כ 
 מליון ש"ח 1,373  –

 עומדים בתנאי

לא כולל זכויות   חשבונאיים מקובלים,  היחס בין הונה העצמי המתואם של החברה )הון עצמי לפי כללים 
פי הדוחות הכספיים המאוחדים, -מיעוט, שטר הון והלוואות בעלים( לסך המאזן של החברה, על

)לעניין פרעון מיידי( ולא   23%הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין לא יפחת  מ  
 ם רצופים(.י ה )שני רבעונים עוקב )לעניין פיצוי בריבית( בתקופת הבדיק  25%-יפחת מ

 עומדים בתנאי 35.1%

פי הדוחות הכספיים -השנתי של החברה, על   NOI-היחס בין החוב הפיננסי נטו של החברה  לבין ה
)לעניין פרעון  13המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יעלה על  

 פת הבדיקה )שני רבעונים עוקבים רצופים(.ו ן פיצוי בריבית( בתק )לעניי 10מיידי( ולא יעלה על  
 עומדים בתנאי *8.9

 

, בספטמבר  30ליום  במסגרת חישוב החוב הפיננסי נטו של החברה כאמור לעיל, הופחת שוויים ההוגן של מניות אפריקה נכסים * 
 ש"ח למניה(.  121.5לפי שער    מניות של אפריקה נכסים 3,704,224אלפי ש"ח )  450,063בסך    2019

 

 

 
  דוא"ל:  03-6374344, פקס: 03-6374352אביב טלפון:-, תל46-48ך מנחם בגין ראמות ביטוח ברחוב ד ממגדל  5

  RamiS@mtrust.co.il האחראי: רמי ספטי. 

 .2019-01-051181, מס' אסמכתא 27.05.2019ראה דיווח מיידי של החברה מיום  לעניין זה  6
 .2019-01-088390, מס' אסמכתא 26.08.2019מיום של החברה  מיידי ראה דיווח לעניין זה  7
 .2019-01-079957, מס' אסמכתא 01.08.2019יין זה ראה דיווח מיידי של החברה מיום לענ  8
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 אגרות חוב סדרה ה' 11.2

 אגרות חוב לא להמרה סדרה ה'

 24.06.2014 מועד הנפקת הסדרה

 9רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ הנאמן

 ש"ח 271,545,000 סך כל שוויה הנקוב של הסדרה במועד הנפקתה

 ש"ח 226,078,029 30.09.2019שוויה הנקוב ליום 

 ש"ח 226,078,029 30.09.2019ההצמדה ליום  שווי נקוב חדש, לפי תנאי

 ש"ח 2,108,410 30.09.2019סכום הריבית שנצברה ליום 

 ש"ח 229,360,920 השווי ההוגן כפי שנכלל בדוחות כספיים אחרונים

 ש"ח 245,385,093 30.09.2019השווי הבורסאי ליום 

 לשנה 3.7% שיעור הריבית הקבועה

בדצמבר  31מהקרן ויפרעו ביום  4%יעור של שמים הראשונים יהיו בשבעת התשלו מועד תשלום הקרן
ושלושת התשלומים האחרונים יהיו בשיעור  2020עד  2014של כל אחת מהשנים 

 . 2023עד  2021בדצמבר של כל אחת מהשנים  31מהקרן ויפרעו ביום  24%של 

 2023 - 2014ם בדצמבר של כל אחת השני 31וביום  יוניב 30ביום  מועד תשלום הריבית

 לא צמוד ההצמדה ותנאי ההצמדה בסיס

 סדרת האג"ח אינה ניתנת להמרה

 לחברה יש זכות לביצוע פדיון מוקדם

 דירוג

   9.20108.0110 דוח דירוג אחרון

 S&P MAALOT שם החברה המדרגת

 ilA-positive דירוג למועד ההנפקה

  IlA+  דירוג למועד הדוח

 שעבודים המפורטים להלן:באגרות החוב מובטחת  התחייבות החברה לפירעון .1
בלתי מסוימים מכל זכויותיה של ביג מגה אור קריית גת בע"מ   50%משכנתא מדרגה ראשונה לטובת "פז רזניק נבו נאמנויות בע"מ" על  .2

 ג' לדוחות הכספיים השנתיים(. 21)ראה באור   46חלקה  1908במקרקעין הידועים כגוש 
ו נאמנויות בע"מ" על מלוא  זכויותיה של מגה אור אשקלון בע"מ במקרקעין הידועים בה לטובת "פז רזניק נמשכנתא מדרגה ראשונ .3

ג' לדוחות  21)בחלק( )ראה באור  13 -)בחלק(  ו 15 -חלקות 1731 -)בחלק( וגוש 15 -חלקה 1731 -)בחלק( וגוש 14חלקה  1730 -כגוש
 הכספיים השנתיים(. 

בלתי מסיימים מכל זכויותיה של מגה אור מודיעין בע"מ   50%ויות בע"מ" על נת "פז רזניק נבו נאממשכנתא מדרגה ראשונה לטוב .4
 ג' לדוחות הכספיים השנתיים(. 21)ראה באור   8חלקה  5890במקרקעין הידועים כגוש 

רקעין קביג מגה אור בע"מ במבלתי מסוימים מכל זכויותיה של  50%משכנתא מדרגה ראשונה לטובת "פז רזניק נבו נאמנויות בע"מ" על  .5
 ג' לדוחות הכספיים השנתיים(. 21)ראה באור  90, 18, 17חלקה  15759הידועים כגוש 

משכנתא מדרגה ראשונה לטובת "פז רזניק נבו נאמנויות בע"מ" על מלוא זכויותיה של מגה אור לוגיסטיקה מודיעין בע"מ במקרקעין  .6
 .9חלקה  5896הידועים כגוש 

 הגבלה בסכום, על מלוא הזכויות והכספים בחשבונות המנוהלים על ידי נאמן אגרות החוב. וטף ראשון בדרגה ללאשעבוד קבוע וש .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 רו"ח יוסי רזניק.-האחראי yossi@rpn.co.il. דוא"ל: 03-6393316, פקס:03-6393311, תל אביב. טלפון:14מרח' יד חרוצים   9

 .7ראה ה"ש   10
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 אגרות החוב סדרה ה' כוללות תנאים להעמדתן לפרעון מיידי עם התרחשות אירועים מסויימים הכוללים, בין היתר, ארועים כדלהלן:

 ה סטטוס עמיד  ך הדוחותהיחס נכון לתארי  אמת המידה
 לתאריך הדוח

הונה העצמי המתואם )הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, לא כולל זכויות 
פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או -מיעוט, שטר הון והלוואות בעלים(, על

 מיליון ש"ח )לעניין 175-השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מ
מיליון ש"ח אך לא יפחת  200-ה וההון העצמי של החברה יפחת מדפירעון מיידי(, במי

מיליון ש"ח, לא יהווה הדבר הפרה של אמת מידה פיננסית, אולם שיעור  175 -מ
 לשטר הנאמנות. 9.1.2הריבית יעודכן כמפורט בסעיף 

 1,373 –הון עצמי בסך של כ 
 מיליון ש"ח

 עומדים בתנאי

פי הדוחות -ברה לסך המאזן של החברה, עלחה העצמי המתואם של ההיחס בין הונ
הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין לא 

 .23%-יפחת מ
 עומדים בתנאי 35.1%

( השווי הבטוחתי של הנכסים המניבים אשר 1החברה מתחייבת כי בכל מועד בדיקה: )
 50% -יהיה גבוה מ 0.8דרה ה' כפול סמחזיקי אגרות החוב  יהיו משועבדים לטובת

( הסך השווה ליתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב 2מגובה החוב )כהגדרתו להלן( )
סדרה ה' בתוספת ריבית מחושבת למועד הבדיקה לא יעלה על סך הבטוחות )כהגדרתו 

תחייבויות להלן( בצירוף השווי הבטוחתי של פקדון כספי וערבות בנקאית )הה
( לעיל יכונו יחדיו לעיל ולהלן: "יחס הלוואה לבטוחה" או 2) -( ו1טנים )קשבסעיפים 

 "יחס חוב לבטוחה"(. 
הערך הנקוב  של אגרות החוב בתוספת ריבית שנצברה עד לאותו מועד  -"גובה החוב" 

בניכוי השווי הבטוחתי של הפיקדונות והערבויות הבנקאיות וניירות ערך המשמשים 
 נכסים משועבדים. כ 

, 0.8 -השווי הבטוחתי של הנכסים המניבים כשהוא מוכפל ב -הבטוחות"  ך"ס
בתוספת השווי  0.65 -בתוספת השווי הבטוחתי של הנכסים בפיתוח כשהוא מוכפל ב

 .0.55 -הבטוחתי של הקרקעות כשהוא מוכפל ב

השווי הבטוחתי של   הנכסים 
ם אשר משועבדים המניבי

גרות החוב לטובת מחזיקי א
הינו בסך  0.8כפול  )סדרה ה'(

אלפי ש"ח והינו גבוה  255,726
מגובה החוב שהינו בסך  50%מ 

 אלפי ש"ח. 114,093של  
 

  255,726"סך הבטוחות" הינם  
אלפי ש"ח הגבוה מ"גובה 

 228,186החוב" העומד על סך 
 אלפי ש"ח.

 

 עומדים בתנאי

 אגרות חוב סדרה ו' 11.3

 רה ו'אגרות חוב לא להמרה סד 

 10.07.2016 דרהסמועד הנפקת ה

 11משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ הנאמן

 ש"ח 616,661,000 סך כל שוויה הנקוב של הסדרה במועד הנפקתה

 ש"ח 567,328,120 30.09.2019שוויה הנקוב ליום 

 ש"ח 579,317,176 30.09.2019שווי נקוב חדש, לפי תנאי ההצמדה ליום 

 ש"ח 3,253,699 30.09.2019ברה ליום סכום הריבית שנצ

 ש"ח 580,582,873 השווי ההוגן כפי שנכלל בדוחות כספיים אחרונים

 ש"ח 625,649,451   30.09.2019השווי הבורסאי ליום 

 2.05% שיעור הריבית הקבועה

של  יוניב 30מהקרן ויפרעו ביום  8%חמשת התשלומים הראשונים יהיו בשיעור של  מועד תשלום הקרן
ושלושת התשלומים האחרונים יהיו בשיעור של  2023עד  2019כל אחת מהשנים 

 .2026עד  2024של כל אחת מהשנים  יוניב 30מהקרן ויפרעו ביום  20%

של כל אחת מהשנים יוני ב 30בדצמבר וביום  31תשלומים חצי שנתיים, ביום  מועד תשלום הריבית
, ותשלום 2016בדצמבר,  31ביום  )כאשר התשלום הראשון ישולם 2026עד  2016

 (.2026 יוני,ב 30הריבית האחרון ישולם ביום 

 .2016הצמדה למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש מאי  בסיס ההצמדה ותנאי ההצמדה

 סדרת האג"ח אינה ניתנת להמרה

 לחברה יש זכות לביצוע פדיון מוקדם

 דירוג

   9.08.20110.12 דוח דירוג אחרון

 S&P MAALOT חברה המדרגתשם ה

 ilA-positive דירוג למועד ההנפקה

  ilA דירוג למועד הדוח

 התחייבות החברה לפירעון אגרות החוב אינה מובטחת בשעבודים.

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

סטטוס עמידה לתאריך 
 הדוח

הדוחות הכספיים פי -הונה העצמי של החברה )הון החברה לרבות זכויות המיעוט(, על
-דים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מחהמאו
מיליון ש"ח )לעניין פיצוי  350מיליון ש"ח )לעניין פירעון מיידי( ולא יפחת מ  300

 בריבית(.

 –הון עצמי בסך של כ 
 מליון ש"ח 1,393

 עומדים בתנאי

ונאיים מקובלים, כולל שטר בן עצמי לפי כללים חשהיחס בין הונה העצמי המתואם )הו
פי -הון והלוואות בעלים, לא כולל זכויות מיעוט( של החברה לסך המאזן של החברה, על

הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי 
 יין פיצוי בריבית(.)לענ 25%)לעניין פירעון מיידי( ולא יפחת מ  20%-העניין לא יפחת מ

 עומדים בתנאי 35.1%

 

 אגרות חוב סדרה ז' 11.4

 אגרות חוב לא להמרה סדרה ז'

 21.08.2017 מועד הנפקת הסדרה

 13 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ הנאמן

 ש"ח 501,769,000 סך כל שוויה הנקוב של הסדרה במועד הנפקתה

 ש"ח 501,769,000 30.09.2019שוויה הנקוב ליום 

 ש"ח 512,366,924 30.09.2019ההצמדה ליום  יי נקוב חדש, לפי תנאשוו

 ש"ח 863,303 30.09.2019סכום הריבית שנצברה ליום 

 ש"ח 510,144,616 השווי ההוגן כפי שנכלל בדוחות כספיים אחרונים

 ש"ח 552,849,084   30.09.2019השווי הבורסאי ליום 

 2.05% שיעור הריבית הקבועה

באוגוסט  30מהקרן ויפרעו ביום  10%הראשונים יהיו בשיעור של  םארבעת התשלומי הקרן מועד תשלום
ושלושת התשלומים האחרונים יהיו בשיעור  2024עד  2021של כל אחת מהשנים 

 .2027עד  2025באוגוסט של כל אחת מהשנים  30מהקרן ויפרעו ביום  20%של 

באוגוסט של כל אחת מהשנים  30בפברואר וביום  28 תשלומים חצי שנתיים, ביום  מועד תשלום הריבית
, ותשלום 2018בפברואר,  28)כאשר התשלום הראשון ישולם ביום  2027עד  2017

 (.2027באוגוסט,  30הריבית האחרון ישולם ביום 

 .2017הצמדה למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש יולי  בסיס ההצמדה ותנאי ההצמדה

 יתנת להמרהסדרת האג"ח אינה נ

 זכות לביצוע פדיון מוקדם שלחברה י

 דירוג

   9.08.2011014 דוח דירוג אחרון

 S&P MAALOT שם החברה המדרגת

 ilA-positive דירוג למועד ההנפקה

 ilA דירוג למועד הדוח

 התחייבות החברה לפירעון אגרות החוב אינה מובטחת בשעבודים.

 
 עם התרחשות אירועים מסויימים הכוללים, בין היתר, ארועים כדלהלן:  י להעמדתן לפרעון מייד אגרות החוב סדרה ז' כוללות תנאים  

היחס נכון לתאריך  אמת המידה
 הדוחות

סטטוס עמידה 
 לתאריך הדוח

פי הדוחות הכספיים המאוחדים, -הונה העצמי של החברה )הון החברה לא כולל זכויות המיעוט(, על
מיליון ש"ח )לעניין  400-העניין, לא יפחת מ ים או המבוקרים, לפיהרבעוניים או השנתיים, הסקור

מיליון ש"ח )לעניין פיצוי בריבית( בשני דוחות כספיים )מבוקרים ו/או  450פירעון מיידי( ולא יפחת מ 
 סקורים( רצופים.

הון עצמי בסך של כ 
 מליון ש"ח 1,373 –

 עומדים בתנאי

ם מקובלים, כולל שטר הון ,כולל יי לפי כללים חשבונאיהיחס בין הונה העצמי המתואם )הון עצמ
פי הדוחות הכספיים -הלוואות בעלים וכולל זכויות מיעוט( של החברה לסך המאזן של החברה, על

)לעניין  20% -המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין לא יפחת מ
דוחות כספיים )מבוקרים ו/או סקורים(  ין פיצוי בריבית( בשנ)לעניי 25%פירעון מיידי( ולא יפחת מ 

 רצופים.

 עומדים בתנאי 35.6%

 
 רו"ח יוסי רזניק.-האחראי yossi@rpn.co.il. דוא"ל: 03-6393316, פקס:03-6393311, תל אביב. טלפון:14מרח' יד חרוצים   13
 .7ראה ה"ש   14
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 אגרות חוב סדרה ח' 11.5

 אגרות חוב לא להמרה סדרה ח'

 13.06.2018 מועד הנפקת הסדרה

 15 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ הנאמן

 ש"ח 453,600,000 סך כל שוויה הנקוב של הסדרה במועד הנפקתה

 ש"ח 453,600,000   30.09.2019ה הנקוב ליום שווי

 ש"ח 459,500,854 30.09.2019 שווי נקוב חדש לפי תנאי ההצמדה ליום

 ש"ח 3,216,506 30.09.2019סכום הריבית שנצברה ליום 

 ש"ח 469,076,418 השווי ההוגן כפי שנכלל בדוחות כספיים אחרונים

 ש"ח 488,754,000   30.09.2019השווי הבורסאי ליום 

 1.4% ית הקבועהבשיעור הרי

עד  2024במרץ בכל אחת מהשנים  30ארבעה תשלומים שנתיים, אשר ישולמו ביום  מועד תשלום הקרן
מהקרן ובתשלום האחרון הנותר  20%. בשלושת התשלומים הראשונים ישולמו 2027

 מהקרן.  40%ישולמו 

בר של כל אחת מהשנים מבספט 30וביום  מרץב 31תשלומים חצי שנתיים, ביום   מועד תשלום הריבית
, ותשלום 2018בספטמבר,  30)כאשר התשלום הראשון ישולם ביום  2027עד  2018

 (.2027, מרץב 31הריבית האחרון ישולם ביום 

 .2017הצמדה למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש אפריל  בסיס ההצמדה ותנאי ההצמדה

 רהסדרת האג"ח אינה ניתנת להמ

 יצוע פדיון מוקדםבלחברה יש זכות ל

 דירוג

 9.2018.01016 דוח דירוג אחרון

 S&P MAALOT שם החברה המדרגת

 -ilAA דירוג למועד ההנפקה

 -IlAA דירוג למועד הדוח

 :17התחייבות החברה לפירעון אגרות החוב מובטחת בשעבודים המפורטים להלן
 בלתי מסוימים מכל זכויותיה של ביג מגה אור בע"מ 50% ו נאמנויות בע"מ" עלמשכנתא מדרגה ראשונה לטובת "פז רזניק נב .1

 ג' לדוחות הכספיים השנתיים(. 21)ראה באור  19חלק מחלקה  13150במקרקעין הידועים כגוש  
שכירות, בלתי מסוימים מהזכות של ביג מגה אור בע"מ ל 50%על  לטובת "רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ" משכנתא מדרגה ראשונה .2

עם בעלי המקרקעין : ר. נטע נכסים והשקעות  29.07.2007רישום המקרקעין על פי חוזה שכירות בלתי מוגנת מיום  תהרשומה בלשכ 
ג' לדוחות הכספיים  21)ראה באור  85חלקה  10096בע"מ, ראביד ניר, נ.ר. מבני רוי בע"מ ואברהם לרנר, במקרקעין הידועים כגוש 

 השנתיים(.
בלתי מסוימים מכל זכויותיה של מגה אור החזקות בע"מ  50%רזניק נבו נאמנויות בע"מ" על  זרגה ראשונה לטובת "פמשכנתא מד .3

 ג' לדוחות הכספיים השנתיים(. 21)ראה באור  126 -ו 125, מגרשים 23וחלקה  22חלקה  5891במקרקעין הידועים כגוש 
יה של מגה אור החזקות בע"מ במקרקעין הידועים כגוש תע"מ" על מלוא  זכויומשכנתא מדרגה ראשונה לטובת "פז רזניק נבו נאמנויות ב .4

 ג' לדוחות הכספיים השנתיים(. 21)ראה באור  19חלקה  5894
 שעבוד קבוע ושוטף ללא הגבלה בסכום, על מלוא הזכויות והכספים בחשבונות המנוהלים על ידי "רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ". .5
, שנחתם בין החברה 20.06.2016ם התשלומים המתקבלים מכוח הסכם שכירות מיום יהגבלה בסכום, על תזרשעבוד קבוע ושוטף ללא  .6

 21ו/או הסכמי שכירות עתידיים בקשר עם מגה אור איקאה לוגיסטיקה אשדוד )ראה באור  03.01.2039לבין ליבנה צפוני בע"מ, עד ליום 
 ג' לדוחות הכספיים השנתיים(.

בלתי מסוימים מכל זכויותיה של ביג מגה אור עפולה בע"מ   50%נאמנויות בע"מ" על  ולטובת "פז רזניק נב משכנתא מדרגה ראשונה .7
 חלקה 16700וגוש  2חלקה  16700, גוש 47חלקה  16661, גוש 46חלקה  16661, גוש 1חלקה  16661במקרקעין הידועים כגוש כגוש 

 .ג' לדוחות הכספיים השנתיים( 21)ראה באור  58
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 , השלימה החברה רישום משכנתא מדרגה ראשונה לטובת "רזניק פז נבו 2019בנובמבר,  25ביום שלעיל,  24בהמשך לאמור בסעיף   17
 .15לקה ח 5896הידועים כגוש  נאמנויות בע"מ"" על מלוא זכויות החברה במקרקעין
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 כוללות תנאים להעמדתן לפרעון מיידי עם התרחשות אירועים מסויימים הכוללים, בין היתר, ארועים כדלהלן:  אגרות החוב סדרה ח' 

סטטוס עמידה לתאריך  היחס נכון לתאריך הדוחות אמת המידה
 הדוח

עלה לא י, יחס חוב לבטוחה -AAודירוג אגרות החוב סדרה ח'  Aכאשר דירוג החברה 
בוקרים ו/או סקורים( רצופים וכל עוד היחס גבוה מבשני דוחות כספיים ) 70%על 

 מהשיעור האמור.
עלה י לא  יחס חוב לבטוחה -AA+ ודירוג אגרות החוב סדרה ח' Aכאשר דירוג החברה 

בשני דוחות כספיים )מבוקרים ו/או סקורים( רצופים וכל עוד היחס גבוה  80%על 
 מהשיעור האמור.

 יעומדים בתנא 58%

פי הדוחות -רה )הון החברה לא כולל זכויות המיעוט(, עלבהונה העצמי של הח
הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא 

מיליון ש"ח )לעניין  450מיליון ש"ח )לעניין פירעון מיידי( ולא יפחת מ  400-יפחת מ
 ם( רצופים.י)מבוקרים ו/או סקור פיצוי בריבית( בשני דוחות כספיים

 הון עצמי בסך של
  1,373 –כ  

 מש"ח
 עומדים בתנאי

היחס בין הונה העצמי המתואם )הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, כולל שטר 
הון נדחה בפירוק בפני כל התחייבויות החברה, כולל הלוואות בעלים וכולל זכויות 

הכספיים המאוחדים,  פי הדוחות-החברה, עלמיעוט( של החברה לסך המאזן של 
)לעניין  20% -הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין לא יפחת מ

)לעניין פיצוי בריבית( בשני דוחות כספיים )מבוקרים  23%פירעון מיידי( ולא יפחת מ 
 ו/או סקורים( רצופים.

 עומדים בתנאי 35.6%

 להשקעה   נתונים בדבר נכסי נדל"ן  .12

כסים מהותיים מאוד בהתאם להנחיות הקבועות בפרק ו' להנחיית גילוי בנוגע לפעילות נ גילוי בדבר 
 נדל"ן להשקעה.  וכן נכסי נדל"ן המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות חוב של החברה.

נכסים / בהקמה  נדל"ן להשקעה  / מודיעין )נדל"ן להשקעה  5מרכז מגה לעסקים, מגרש  12.1
 (המוחזקים למכירה 

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

 31.12.2018 1רבעון   2רבעון   3רבעון  

 295,570 295,920 *370,940 *375,750 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI  )8,356 3,115 2,878 2,521 בתקופה )אלפי ש"ח 

 49,614 - 62,270 3,841 רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(

 67 100 100 100 עור תפוסה ממוצע בתקופה )%(**י ש 

 4.9 7.3 5.8 5 שיעור תשואה )%(**

 34 35 33 29 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )בש"ח( 

 דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה )בש"ח(
- - - 

 –ש"ח   46.5
 מפלס עליון

  
  –, לפרטים בדבר מכירת הנכס מוחזקים למכירההנכסים הוצג במסגרת  אלפי ש"ח 375,750ווי נכס בסך ש *

 . 2019, בספטמבר 30לדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  ט' 4באור ראה 
לשנת במהלך הרבעון השני  .4** שיעור תפוסה ממוצע ושיעור תשואה מתייחס לשטח בגינו התקבל טופס 

יב שכר דירה בגין חלק זה.  מועד נ , הנכס מ2018ש יולי נמסרה יתרת הקומה התחתונה, והחל מחוד 2018
 . Q1/20אכלוס צפוי קומה עליונה 
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 מגה אור עפולה )נכס נדל"ן להשקעה(    BIGמרכז מסחרי,  12.2

 –חלק התאגיד בנכס  , 100%)נתונים לפי  
50%) 

 מספרי השוואה 2019שנה שוטפת  

 31.12.2018 1רבעון   2רבעון   3רבעון  

 74,100 73,800 72,700 71,900 לפי ש"ח(א שווי הנכס ) 

NOI  )5,296 1,231 1,329 1,345 בתקופה )אלפי ש"ח 

 (4)  (412) (1,100)  (1,000)  רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(

 100 100 99 99 שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 7.2 6.7 7.3 7.5 שיעור תשואה )%(

 113 111 112 116 ( חת ממוצעים למ"ר )בש" דמי שכירו

 מגה אור קרית גת )נכס נדל"ן להשקעה( BIGמרכז מסחרי,    12.3

 –חלק התאגיד בנכס  , 100%)נתונים לפי  
50%) 

 מספרי השוואה 2019שנה שוטפת  

 31.12.2018 1רבעון   2רבעון   3רבעון  

 170,380 171,075 174,953 172,300 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI  )10,883 2,793 2,948 2,828 בתקופה )אלפי ש"ח 

 5,174 (207) 3,475 (2,700)  רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(

 100 94 99 100 שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 6.8*  7*  6.8 6.6 שיעור תשואה )%(

 94 96 94 93 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )בש"ח( 

וזים דמי שכירות ממוצעים למ"ר בח
 בש"ח() שנחתמו בתקופה 

134 - 105 117 

 

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

 החל להניב הכנסות.וטרם במסגרת נדל"ן מניב 

 מגה אור טבריה )נכס נדל"ן להשקעה(  BIGמרכז מסחרי,   12.4

 –  חלק התאגיד בנכס , 100%)נתונים לפי  
50%) 

 מספרי השוואה 2019שנה שוטפת  

 31.12.2018 1רבעון   2רבעון   3רבעון  

 158,510 158,020 159,545 161,020 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI  )10,622 2,605 2,597 2,608 בתקופה )אלפי ש"ח 

 (5,690)  (530)  1,445 1,431 רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(

 95 97 94 98 ע בתקופה )%(צ שיעור תפוסה ממו

 6.7 6.6 6.5 6.5 שיעור תשואה )%(

 91 87 88 84 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )בש"ח( 

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

89 - - - 

 מרכז מסחרי, מגה אור אשקלון )נכס נדל"ן להשקעה( 12.5

 –גיד בנכס  חלק התא, 100%)נתונים לפי  
100%) 

 מספרי השוואה 2019שוטפת    ה שנ 

 31.12.2018 1רבעון   2רבעון   3רבעון  

 34,500 34,400 34,900 34,600 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI  )2,507 634 627 641 בתקופה )אלפי ש"ח 

 200 (100)  482 (300)  רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(

 100 100 100 100 ה )%(שיעור תפוסה ממוצע בתקופ

 7.3 7.4 7.2 7.4 שיעור תשואה )%(

 40 40 40 40 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )בש"ח( 

 
מ"ר   1,557ש"ח למ"ר וגלריה בשטח של  50מ"ר לפי  3,818*   ממוצע של שכר דירה בגין חנות בשטח של 

 ש"ח למ"ר.  15לפי 
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 שקעה()נכס נדל"ן לה   2מגה אור מודיעין    BIGמרכז מסחרי,   12.6

 –חלק התאגיד בנכס  , 100%)נתונים לפי  
50%) 

 מספרי השוואה 2019שנה שוטפת  

 31.12.2018 1רבעון   2רבעון   3רבעון  

 50,800 51,100 51,600 51,700 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI  )3,869 817 937 938 בתקופה )אלפי ש"ח 

 300 300 550 100 רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(

 98 85 100 100 בתקופה )%( ע שיעור תפוסה ממוצ 

 7.6 6.4 7.3 7.3 שיעור תשואה )%(

 73 71 67 68 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )בש"ח( 

 מרלו"ג נובולוג, מודיעין )נכס נדל"ן להשקעה( 12.7

 –חלק התאגיד בנכס  , 100%)נתונים לפי  
100%) 

 מספרי השוואה 2019שנה שוטפת  

 31.12.2018 1בעון  ר  2רבעון   3רבעון  

 92,000 91,700 93,100 92,500 ווי הנכס )אלפי ש"ח(ש 

NOI  )6,380 1,648 1,687 1,684 בתקופה )אלפי ש"ח 

 3,400 (300)  1,400 (500)  רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(

 100 100 100 100 שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 6.9 7.2 7.3 7.3 שיעור תשואה )%(

 42 43 42 42 למ"ר )בש"ח(   ם דמי שכירות ממוצעי 

 מרלו"ג ניסקו, מודיעין )נכס נדל"ן להשקעה( 12.8

 –חלק התאגיד בנכס  , 100%)נתונים לפי  
100%) 

 מספרי השוואה 2019שנה שוטפת  

 31.12.2018 1רבעון   2רבעון   3רבעון  

 98,770 98,500 99,900 99,300 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI    6,861 1,728 1,723 1,749 )אלפי ש"ח(בתקופה 

 1,270 (270)  1,400 (600)  רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(

 100 100 100 100 שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 7 7 7 7 שיעור תשואה )%(

 43 43 43 44 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )בש"ח( 

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

 –חלק התאגיד בנכס  , 100%לפי   ם )נתוני 
50%) 

 מספרי השוואה 2019שנה שוטפת  

 31.12.2018 1רבעון   2רבעון   3רבעון  

 134,900 134,900 137,800 136,800 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI  )9,088 2,384 2,310 2,390 בתקופה )אלפי ש"ח 

 6,906 (68)  2,900 (1,214)  ח(רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש" 

 98 97 95 100 שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 6.7 7.1 6.7 7 שיעור תשואה )%(

 75 79 77 77 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )בש"ח( 

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

144 93 - - 

 להשקעה(  מגה אור גליל עליון )נכס נדל"ן   BIGמרכז מסחרי,   12.10

 –חלק התאגיד בנכס  , 100%  י )נתונים לפ 
50%) 

 מספרי השוואה 2019שנה שוטפת  

 31.12.2018 1רבעון   2רבעון   3רבעון  

 158,400 158,630 160,260 164,470 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI  )11,566 2,941 2,920 2,912 בתקופה )אלפי ש"ח 

 8,625 166 1,627 4,210 רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(

 100 100 100 100 שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 7.3 7.4 7.3 7 שיעור תשואה )%(

 81 82 82 81 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )בש"ח( 
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 מגה אור פרדס חנה )נכס נדל"ן להשקעה(  BIGמרכז מסחרי,   12.11

 –חלק התאגיד בנכס  , 100%)נתונים לפי  
50%) 

 י השוואהמספר  2019שנה שוטפת  

 31.12.2018 1רבעון   2בעון  ר  3רבעון  

 91,710 91,325 91,275 89,880 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI  )7,497 1,878 1,916 1,787 בתקופה )אלפי ש"ח 

 (2,316)  (616)  151 (1,716)  רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(

 100 100 99 98 שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 8.2 8.2 8.4 7.9 ור תשואה )%(שיע 

 88 87 90 84 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )בש"ח( 

 
 מגה אור איקאה לוגיסטיקה אשדוד 12.12

 –חלק התאגיד בנכס  , 100%)נתונים לפי  
100%) 

 מספרי השוואה 2019שנה שוטפת  

 31.12.2018 1רבעון   2רבעון   3רבעון  

 90,000 89,700 90,600 89,300 שווי הנכס )אלפי ש"ח(

NOI   ( א בתקופה)8,293 2,089 2,083 2,114 לפי ש"ח 

 (1,000)  (300)  800 (1,300)  רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(

 100 100 100 100 שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 9.2 9.3 9.2 9.5 שיעור תשואה )%(

 40 40 40 40 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )בש"ח( 
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 אודות הערכות שווי המצורפות לדוח זה:   ם פרטי  .13

 מגה אור גליל עליון   BIG  , . מרכז מסחרי 13.1
 

החזקה בנכס. שיעור ההחזקה האפקטיבי  100%הנתונים המוצגים בטבלה הינם לפי 
 50%של החברה בנכס הינו 

 2018שנת  30.09.2019

 158,400 164,470 השווי שנקבע )באלפי ש"ח(

 ספקטור ירון ות מעריך השוויזה

 כן האם המעריך בלתי תלוי ?

 האם קיים הסכם שיפוי ?

כן. בכתב השיפוי מצוין, בין היתר, כי הקבוצה 
תשפה את מעריך השווי בגין כל הוצאה 

שיגרמו לו כתוצאה מכל תביעה נגדו בקשר 
לחוות הדעת ובלבד שלא נגרמו כתוצאה 

או ממעשים או מחדלים שנעשו ברשלנות 
 במזיד.

 31.12.2018 30.09.2019 קף של הערכת השווי )התאריך שאליו מתייחסת הערכת השווי(ותאריך הת

 גישת היוון ההכנסות גישת היוון ההכנסות   מודל הערכת השווי

 גישת היוון הכנסות

 11,524 11,524 שטח בר השכרה שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר(

 100 100 שיעור תפוסה )%(

השטח בר ההשכרה לצורך הערכת  ור תפוסה מייצג מתוךשיע 
 השווי )%(

100 100 

דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר מושכר לצורך הערכת 
 השווי 

87 87 

דמי שכירות חודשיים מייצגים ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 
 הערכת השווי

87 87 

NOI 12,003 12,070 (ח"אלפי ש(וי מייצג לצורך הערכת השו 

 7.1%, 8.6%, 8.35% לצורך הערכת השווי חשיעור היוון שנלק
8.85% ,8.6% ,

7.35% 

 - - פרמטרים מרכזיים אחרים

 ניתוחי רגישויות לשווי )בהתאם לגישה שנבחרה(

 שיעורי היוון
 (4,498) (4,833) 0.25%עליה של 

 5,819 5,186 0.25ירידה של 

 (6,836) (7,104) 5%ירידה של   שיעורי תפוסה*

 דמי שכירות
 ממוצעים למטר

 6,836 7,104 5%עלייה של 

 (6,836) (7,104) 5%ירידה של  
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 מגה אור טבריה   BIGמרכז מסחרי,   13.2

החזקה בנכס. שיעור ההחזקה האפקטיבי  100%הנתונים המוצגים בטבלה הינם לפי 
 50%של החברה בנכס הינו 

 2018שנת  30.09.2019

 158,510 161,020 (וי שנקבע )באלפי ש"חהשו

 ירון ספקטור זהות מעריך השווי

 כן האם המעריך בלתי תלוי ?

 האם קיים הסכם שיפוי ?

כן. בכתב השיפוי מצוין, בין היתר, כי הקבוצה 
תשפה את מעריך השווי בגין כל הוצאה 

שיגרמו לו כתוצאה מכל תביעה נגדו בקשר 
ו כתוצאה לחוות הדעת ובלבד שלא נגרמ

חדלים שנעשו ברשלנות או מממעשים או 
 במזיד.

 31.12.2018 30.09.2019 תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו מתייחסת הערכת השווי(

 גישת היוון ההכנסות גישת היוון ההכנסות   מודל הערכת השווי

 גישת היוון הכנסות

 10,486 10,693 שטח בר השכרה שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר(

 100 100 סה )%(ושיעור תפ

שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר ההשכרה לצורך הערכת 
 השווי )%(

100 100 

דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר מושכר לצורך הערכת 
 השווי 

89 91 

דמי שכירות חודשיים מייצגים ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 
 הערכת השווי

89 91 

NOI 11,391 11,380 (ח"י שפאל) ורך הערכת השווימייצג לצ 

 שיעור היוון שנלקח לצורך הערכת השווי

בגין שכ"ד בסיסי  7%
בגין הכנסות  8.25%

בגין   8.5% -מפדיון ו
 חשמל ואחרות

בגין שכ"ד  7.1%
בגין  8.35%בסיסי 

 -הכנסות מפדיון ו
בגין  חשמל  8.6%

 ואחרות

 - - פרמטרים מרכזיים אחרים

 אם לגישה שנבחרה(תרגישויות לשווי )בה ניתוחי

 שיעורי היוון
 (9,330) (9,780) 0.5%עליה של 

 10,740 9,780 0.5%ירידה של 

 (7,090) (7,330) 5%ירידה של   שיעורי תפוסה*

דמי שכירות 
 ממוצעים למטר

 7,090 7,330 5%עלייה של 

 (7,090) (7,330) 5%ירידה של  

 
 החברה.  להישגי הרבה ותרומתם  המאמצים  על ומנהליה החברה לעובדי ותודתנו רכתנועה להביע מבקשים  אנו

 

 
28.11.2019   

 מגה אור החזקות בע"מ  תאריך 
 

 תפקיד החותמים שמות החותמים

 יו"ר דירקטוריון צחי נחמיאס 
  

 מנכ"ל איתמר רגב
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 ב נתונים כספיים בדבר דוח מאוחד מורח -נספח א
 

 דים מורחביםחדוחות כספיים מאו 

למעט יישומו של   IFRSדוחות כספיים מאוחדים מורחבים של הקבוצה הינם דוחות הקבוצה המוצגים על פי כללי ה   
. דהיינו, השקעות 2013בינואר,  1 -"הסדרים משותפים" שיושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ב

התקן טופלו בשיטת האיחוד היחסי )בשל קיום הסדר חוזי  קוויטי שקודם ליישום במוחזקות המוצגות על בסיס א 
 לשליטה משותפת(, מנוטרלות ומושבות ע"י איחוד יחסי של החברות המוחזקות.

 
 מאזן מאוחד מורחב    1.1

  בספטמבר 30 ליום  
 ליום

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

       נכסים שוטפים
       

 135,038  336,067  129,828  מזומנים ושווי מזומנים
 הנמדדים בשווי הוגן נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר

 33,530  17,866  39,110  דרך רווח והפסד  
 -  -  75,206  השקעות לזמן קצר

 40,037  41,446  221,137  מזומן משועבד ומזומן בנאמנות
 8,446  12,315  9,254  רים שוכ

 61,238  43,723  364,61  חייבים ויתרות חובה
 36,698  8,915  376,721  ומלאי קרקעות נכסים המוחזקים למכירה 

       
  9915,86  460,332  314,987 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 -   -  118,414  השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
 956,157  136,712  195,054  רות חובה לזמן ארוךת חייבים וי

 ,2092  2,208  2,224  בתאגידים בנקאיים פקדונות לזמן ארוך
 3,465  1,093  3,555  הוצאות מראש 

 7,193  -   3,423  הלוואות לחברות מאוחדות באיחוד יחסי 
 -  9,855  -   מקדמה בגין רכישת מקרקעין

 ,409,8151  1,820,302  11,990,53  ן להשקעה נדל"
 723,292  573,836  558,364  בפיתוחנדל"ן להשקעה 

 12,721  13,100  12,634  רכוש קבוע
 4,906  4,906  4,906  מוניטין

       
  872,1843,  2,562,012  151,7272, 
       
  417,1004,  3,022,344  3,042,138 
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  בספטמבר 30ום לי  

 ליום
 בדצמבר  31

  2019  2018    2018   
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       התחייבויות שוטפות
       

 113,706  81,839  143,273  מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות אשראי 
 -   9,390  -   הלוואות מחברות מאוחדות באיחוד יחסי 

 99,196  100,270  112,809  טפות של אגרות חוב חלויות שו
 27,072  22,165  25,535  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 22,164  31,171  82,434  זכאים ויתרות זכות 
       
  364,051  244,835  262,138 

       התחייבויות לא שוטפות
       

 65,791  8,0166  64,812  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 1,511,093  1,571,339  1,989,502  חוב ת אגרו

 ,5732  2,411  2,820  פקדונות
 ,43650  50,663  57,647  התחייבות בגין חכירה  

 7,203  2,750  -    התחייבויות אחרות 
 458  470  577  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 71,60  1,607  1,607  מקדמות בגין אופציות
 561,189  176,964  ,838228  מסים נדחים

       
  2,345,848  1,874,220  722,8281, 

       הון מיוחס לבעלי מניות החברה
       

 305  304  338  הון מניות
 279,296  296,279  496,455  פרמיה על מניות

 68  68  68  קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 852  660  1,732  ס מניותקרן עלות תשלום מבוס
 -   -   (226)  קרן בגין עסקאות גידור 

 -   -   ¤ ( ,57939)  קרן בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
 636,967  587,034  800,913  יתרת רווח  

       
  588,3721,  884,345  934,471 
       

 6,8071  18,944  18,254  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 951,278  903,289  ,842,3901  הון   סה"כ
       
  741,1004,  3,022,344  3,042,138 
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 דוחות רווח והפסד מאוחדים מורחבים   1.2

  
 החודשים שהסתיימו 9-ל

  בספטמבר  30 ביום
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  בספטמבר  30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר  31

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

 187,141  37,246  2043,4  103,259  2119,80  הכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה 
 9,257  3,388  1,757  7,417  5,534  הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן

 10,948  2,685  2,851  8,095  8,694  להשקעה ןת הפעלת וניהול נדל"עלו
           

 139,496  37,949  642,32  102,581  2116,64  רווח גולמי
           

חלק החברה ברווחי חברה המטופלת לפי 
 -   -  33,469  -  39,603  שיטת השווי המאזני

קעה עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להש
 23,0931  10,889  26,085  85,279  163,347  רות, נטוחבהקמה והפחתות א

 17,646  4,113  4,742  13,053  14,498  הוצאות הנהלה וכלליות
 4,789  (1)    (315)  ( 763)   88,915  הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

           
 249,732  44,724  96,823  174,170  394,009  רווח תפעולי

           
 2,831  91  -   641  1,018  הכנסות מימון
 ( 455,58)  ( 8,142)   ( 7,481)  ( 145,46)  ( 43,953)  הוצאות מימון

           
 194,108  36,673  89,342  128,666  351,074  רווח לפני מסים על ההכנסה

 3,2754  7,761   13,058  28,554  47,130  מסים על ההכנסה 
           
 150,833  28,912  76,284  100,112  303,944  ווח נקי  ר

           
           מיוחס ל:

 147,442  28,321  75,596  97,509  301,833  בעלי מניות החברה
 3,391  591  688  2,603  2,111  זכויות שאינן מקנות שליטה

           
  303,944  100,112  ,28476  28,912  33150,8 

 

 

28.11.2019   

 מגה אור החזקות בע"מ  תאריך 
 

 שמות החותמים
 

 תפקיד החותמים

 יו"ר דירקטוריון צחי נחמיאס 
 מנכ"ל איתמר רגב
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 'בנספח 
 בע"מ י נכסיםאפ

נכסים  יהכוונה לאפ או "הקבוצה" או "החברה", "י נכסים , בכל מקום בו מצוין המונח "אפבלבד  זה לצורך נספח
 ולחברות מוחזקות שלה. בע"מ

 ותיאור התפתחות עסקיה י נכסים אפפעילות  .1

רה "אפריקה  אישר רשם החברות את שינוי שמה של החברה משמה הקודם של החב 21.07.2019ביום  1.1
ישראל נכסים בע"מ" לשמה הנוכחי, "אפי נכסים בע"מ",  וזאת לאחר קבלת אישורה של האסיפה 

 . 1.7.2019הכללית של החברה מיום 

הושלמה העסקה הנוגעת לאחזקות במישרין ובעקיפין במחצית היובל בע"מ )להלן:  01.05.2019ביום  1.2
מחזיקה ביתרת המניות במחצית היובל )להלן: בע"מ, שותפות ה 1"מחצית היובל"( בין החברה, ריט 

 "השותפות"(, החברות המחזיקות )בעקיפין( בשותפות ובעלי המניות בהן.  

הושלמה עסקה של חברה בת )בעקיפין( של החברה לפיה זו רכשה את מלוא   03.06.2019ביום  1.3
ם ומסחר בהיקף  ( בשתי חברות המחזיקות בזכויות בפרויקט המשולב מגורים, משרדי100%האחזקות )
 מיליון אירו.    12.7 -אלפי מ"ר עילי, בתמורה לסך של כ 13 -כולל של כ

ן של שתי חברות בצ'כיה המזחקיות בשטח מקרקעין  אפי אירופה השלימה את רכיש 2019בחודש יוני  1.4
מיליון אירו, מתוך   12.7-מ"ק בקרלין פראג, בתמורה לסך של כ 3,400-המיועד לפיתוח, בהיקף של כ

 נה להקים במקרקעין פרויקט למגורים.כוו

התקשרה חברה בת )בעקיפין( פולנית של החברה בהסכם מקדמי לרכישת זכות   01.08.2019ביום  1.5
חכירה לצמיתות ביחס לחלקת קרקע בעיר קרקוב שבפולין, וכן לרכישת הבעלות ביחס לחלקת קרקע  

נכון ליום מיליון אירו.  6 -אלפי מ"ר, במחיר של כ 12 -שתיהן יחד בשטח של כ  –צמודה אליה 
, שטח המקרקעין משמש לתעשייה, אולם תכנית המתאר הרלוונטית מאפשרת לפתח 30.09.2019

 מ"ר.     12,700 -במקרקעין פרויקט למגורים בהיקף של כ

השלימה חברה בת )בעקיפין( פולנית של החברה את רכישתו של שטח מקרקעין עליו  30.09.2019ביום  1.6
מ"ר המשמש למגורים, משרדים ומסחר, וזאת  6,000 -עיר ורשה שבפולין בהיקף של כממוקם בניין ב

 מיליון אירו. בכוונת החברה לפעול לפיתוח הנכס למגורים להשכרה או למשרדים. 15  -בתמורה לסך של כ

לנספח ב' של הדוח הרבעוני הקודם של מגה אור החזקות בע"מ לתקופה )ז'( 1.6בהמשך לסעיף  1.7
)מס' אסמכתא:   25.08.2019מגה אור החזקות בע"מ ביום כפי שפרסמה  30.06.2019ום שהסתיימה בי

לפעילות שותף אסטרטגי  לאיתורמשיך לפעול לההחברה כוונת ו הייתה התייחסות לב( 2019-088159
, מהזכויות בקניון קוטרוצ'ן, בקניון פלוישט ובקניון ברשוב 50%שירכוש עד הקניונים של החברה ברומניה, 

במסגרת פעולות אלה פנתה החברה בבקשה לקבלת הצעות מחברות הפעילות בתחום, צוין כי י
בשים לב לתגובות  . ("המשקיעים הפוטנציאלייםממשקיעים פיננסיים ומקרנות השקעה ]להלן: "

השונות שהתקבלו לפניית החברה, החברה בוחנת את האפשרות, לפיה בכפוף להבנות שיהיו לשביעות 
תקשר עם אחד המשקיעים הפוטנציאליים בהסכם בלעדיות לתקופה קצובה, למטרת ביצוע רצונה, היא ת 

בהקשר זה יצוין כי לא התקבלה  . בדיקת נאותות ותקיים עימו משא ומתן להתקשרות בהסכם מחייב
בדוחותיה הצעה למכירת הנכסים כאמור שנוקבת בשווי, לצרכי ביצוע עסקה, הנמוך מהשווי של הנכסים 

 .החברה להכספיים ש

התקשרה החברה בהסכם עם תאגיד בנקאי בישראל העמדת מסגרת אשראי של עד   28.4.2019ביום  1.8
 מיליון ש"ח לתקופה של שנתיים וזאת כנגד יצירת שעבוד על אחד מנכסי החברה בישראל. 180

ן ש"ח  מיליו 100הנפיקה החברה ניירות ערך מסחריים )לא סחירים( בהיקף של  2.10.2019יצוין כי ביום  1.9
הנפיקה החברה ניירות ערך מסחריים )לא סחירים(   6.11.2019ע.נ לטובת גוף מוסדי. כמו כן, ביום 

 מיליון ש"ח ע.נ לטובת מספר גופים מוסדיים. 100נוספים בהיקף של 
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, וזאת בשים לב לשעבודים שיצרו החברה וחברות בת AFI PARK 1-5להלן יובאו פרטים בקשר עם פרויקט  1.10
שר עם פרויקט זה להבטחת התחייבותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( של שלה בק

המתוקן של החברה   לפרק תיאור עסקי החברה הנכלל בדוח התקופתי 1.13.8החברה, כאמור בסעיף 
 . 2019במרץ   19כפי שפורסם על ידי החברה ביום   2018לשנת 

 נתונים לשנה/ שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 
 

31.12.2018 
 

 באלפי אירו 

 175,450 175,450 175,450 176,700 )אלפי אירו(  שווי הנכס

NOI )12,981 3,345 3,175 3,188 בתקופה )אלפי אירו 

 10,392 94 70 1,319 רווחי שערוך בתקופה )באלפי אירו( 

 98.7% 99.8% 99.7% 99.6% %(-שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )ב

 7.4% 7.6% 7.2% 7.2% %( במונחים שנתיים-שיעור תשואה בפועל )ב

דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר )אירו 
 למ"ר(

14.9 14.9 14.6 14.7 

דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר בחוזים 
 שנחתמו בתקופה )אירו למ"ר(

14.9 14.8 14.5 14.6 

מהון המניות של חברה זרה  46.3%של אחזקה  רכשה פי אירופהלפיה אהושלמה עסקה  12.11.2019ביום  1.11
מהון מניותיה(, ושהינה בעלת מלוא הזכויות )בעקיפין,  53.7% -בה מחזיקה אפי אירופה ביתרת האחזקות )כ

בפרויקט איירפורט סיטי בלגרד בסרביה, וזאת בתמורה לסכום כולל  (באמצעות חברות בת בבעלותה המלאה
 .רומיליון אי 66.3 -מוערך של כ

התקשרה אפי אירופה במכתב כוונות לא מחייב עם מספר חברות זרות המאוגדות בהולנד  15.07.2019ביום  1.12
אשר אינן קשורות לחברה ו/או לחברות בנות שלה, לפיו אפי אירופה ומשקיעים נוספים )בכפוף להסכמות 

כרות במספר חברות המאוגדות ברומניה ( אחזקותיהן של המו100%עמם, כאמור להלן( ירכשו את מלוא )
 "(. הפורטפוליוברומניה, )להלן: " Aהמחזיקות בארבעה פרויקטים של מבני משרדים מסוג 

 להלן פרטים נוספים בקשר עם הפורטפוליו:

א. שלושה פרויקטים מתוך הפורטפוליו מצויים בבוקרשט, רומניה, ופרויקט משרדים אחד מצוי בטימישוארה,  
 רומניה.

 מקומות חניה. 1,416אלפי מ"ר וכן   71 -הפרויקטים בבוקרשט כוללים שטחי משרדים בהיקף כולל של כב. 

 מקומות חניה. 617אלפי מ"ר וכן   48 -ג. הפרויקט בטימישוארה כולל שטחי משרדים בהיקף כולל של כ

 שנים. 2.8  -שוכרים שונים במח"מ ממוצע של כ 100 -ד. הנכסים מושכרים לכ

  24.6 -השנתי הנובע מהנכסים  עומד על כ NOI -, וה99% -כלוס הממוצע בנכסים עומד על כה. שיעור הא
מיליון אירו ומשקף תשואה שנתית  310 -מיליון אירו. שווי הנכסים לצורך חישוב התמורה נקבע על כ

 .  8% -ממוצעת בשיעור של כ

, לפי תקופת הבלעדיות תוארך עד התקשרו הצדדים בתוספות למכתב הכוונות  13.10.2019יצוין כי בתאריך 
 .  15.12.2019ליום 

בדוח   1לפרק  26, כפי שתואר בסעיף והשינויים בהרכב הדירקטוריון בהמשך לשינוי השליטה בחברה 1.13
באוגוסט   15אלו, ביום מ א וצשל קבוצת מגה אור החזקות בע"מ, כפועל י 2019 ספטמבר ב 30הרבעוני ליום 

בקשר עם האסטרטגיה העסקית של החברה ובדבר יעדי החברה בישראל   ערך דירקטוריון החברה דיון 2019
במסגרת דיון זה, גיבש דירקטוריון החברה אסטרטגיה עסקית מעודכנת. להלן יובאו עיקרי ובאירופה. 

 האסטרטגיה העסקית המעודכנת:

הן בכוונת החברה להתמקד בפעילות בתחום הנדל"ן המניב, הן באמצעות פיתוח פרויקטים חדשים ו .א
 של החברה.  FFO -באמצעות רכישת נכסים מניבים מתוך מגמה להגדיל את ה

מדינות פעילות החברה תמשיך להתמקד בישראל, ברומניה, בצ'כיה, בסרביה ובפולין )להלן: " .ב
 "(.  הפעילות

 בכוונת החברה להמשיך ולפעול להרחבת פעילות הדיור להשכרה במדיניות הפעילות. .ג

  להוציא הזדמנויות  , BOTטין את השתתפותה בפרויקטים במתכונת של ככלל, בכוונת החברה, להק  .ד 
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 הזדמנויות עסקיות ייחודיות בתחום זה )ככל ויעלו כאלה(, שיובאו לדיון ובחינה בפני דירקטוריון החברה.

בתחום פעילות "פיתוח המקרקעין למגורים באירופה", בכוונת החברה להתבסס, בעיקר, על הקרקעות  .ה
 ה.הקיימות של החבר

החברה תמשיך לפעול לאיתור שותף אסטרטגי לפעילות הקניונים של החברה ברומניה, שירכוש עד  .ו
 מהזכויות בקניון קוטרוצ'ן, בקניון פלוישט ובקניון ברשוב.   50%

הביקורת ודירקטוריון החברה )בהתאמה( להמליץ לאסיפה הכללית של  החליטו ועדת  15.8.2019ביום  1.14
קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר החדש של החברה חלף   החברה על מינויו של משרד 

משרד רואה חשבון סומך חייקין ושות' ומשרד רואי חשבון דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' המשמשים 
הנוכחיים של החברה. לפרטים נוספים ראו את דוח זימון האסיפה הכללית כרואי החשבון המבקרים 

 ח רבעוני זה.המפורסם במקביל לדו

, לפיו הנפיקה  28.2.2017פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פי תשקיף מדף מיום  3.10.2019ביום  1.15
)לא צמוד   3.25%ש"ח אגרות חוב )סדרה י'( של החברה, בריבית שנתית של  247,093,000החברה לציבור 

 אלפי ש"ח. 247,093 -למדד כלשהו(, וזאת בתמורה )ברוטו( לסך של כ

 

שבנייתם הושלמה ואשר  -בפרויקטים שהסתיימו )דהיינו  201990.03.רוט מלאי הדירות ליום להלן פי .2
 :טרם נמכרו במלואם על ידי הקבוצה( )באלפי ש"ח(

 מועד שם הפרויקט
 סיום

 הקמת
 הפרויקט

 דירות
 שנמכרו
 עד ליום

31.12.201
8 

 )במצטבר(

 דירות
 שנמכרו
 עד ליום

30.9.2019 
 )במצטבר(

דירות 
שטרם 

 ונמכר
 ליום

30.9.2019 

דירות 
שנמכרו 

ולא נמסרו 
נכון ליום  

30.9.2019 
 

עלות 
בספרים  
 של דירות
נכון ליום  

30.9.2019 
 

דירות שנמכרו 
לאחר יום 

ועד  30.9.2019
ליום 

18.11.2019 
 

Osiedle Europejskie, 
Phase 11 

 קראקוב, פולין

Q4/16 210 213 1 - 904 - 

Osiedle Europejskie, 
Phase 12 

 קראקוב, פולין
Q3/19 69 100 3 100 24,273 - 

AFI City, Phase 2 
 פראג, צ'כיה 

Q3/19 195 215 1 179 79,008 1 

Trebu Home, Phase 2 

 ריגה, לטביה 
Q4/18 49 84 24 - 5,605 5 

Vitosha Tulip 

 סופיה, בולגריה 
Q3/09 143 144 - 1 339 - 

Lagera Tulip, Phase 1 

 סופיה, בולגריה (*)
Q3/10 245 247 1 - 6,121 - 

 6 116,250 280 30 1,003 911  סה"כ

 יחידות מסחר המיועדים למכירה. 3-מחסנים ו 30חניות,  55)*( העלות בספרים כוללת גם עלות של  
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   :9201.90.03הלן ריכוז נתונים על פרויקטים למגורים שהקבוצה מבצעת ליום ל .3

 שם ומיקום הפרויקט
מס' 
  יח"ד

שיעור 
השלמה 

של 
 הפרויקט

מועד תחילת 
 הפרויקטים

מועד סיום 
 צפוי

מס' יח"ד 
מכורות   

ליום 
31.12.2018 

מס' יח"ד 
מכורות   

ליום 
30.9.2019 

מס' יח"ד שנמכרו 
לאחר יום 

ועד  30.9.2019
 18.11.2019ליום 

Tulipa Trebesin, 
Phase 3 

 פראג, צ'כיה
158 51% Q4 2017 Q1 2020 112 133 1 

Tulipa Trebesin, 
Phase 4 

 פראג, צ'כיה
155 39% Q3 2018 Q4 2020 70 142 6 

Osiedle Europejskie, 
Phase 13 

 קראקוב, פולין
118 12% Q3 2019 Q2 2021 - 33 14 

Skyline, Phase 1 
 בלגרד, סרביה

134 89% Q1 2018 Q1 2020 54 79 4 

AFI City, Phase 1 
 בוקרשט, רומניה

190 75% Q2 2018 Q4 2019 42 123 15 

Lagera Tulip, 
Phase 2, Stage 1 

 סופיה, בולגריה
84 26% Q1 2019 Q2 2020 - 26  )*( 5 

Trebu Home, Phase 3 
 ריגה, לטביה

178 21% Q1 2019 Q2 2020 - -  )*( 4 

 49 536 278    1,017 סה"כ

 )*( כולל הזמנות מראש.  

 :קבוצה באירופה שהינם בשלבי הקמה נתונים אודות נכסים מניבים של ה     .4
 -להלן נתונים בדבר המועדים הצפויים להשלמת הפרויקטים   

 מועד השלמה צפוי  רומניה  –אזור 
 2020שנת   2רבעון  קניון ובניין משרדים בעיר ברשוב

  

 מועד השלמה צפוי  צ'כיה  -אזור 

 2020שנת   3רבעון  בניין משרדים אפי סיטי בפראג 

  

 מועד השלמה צפוי  רביהס –אזור 

 2020שנת   1רבעון  בניין משרדים נוסף באירפורט סיטי בבלגרד

  

 מועד השלמה צפוי  פולין  –אזור 

 2021שנת   4רבעון  בניין דיור להשכרה אפי זלוטה בוורשה

 :קניון קוטרוצ'ן ברומניה  -להלן מידע בדבר נכס נדל"ן להשקעה מהותי מאוד של הקבוצה באירופה  .5

 נתונים לשנה/ שלושה חודשים שהסתיימו ביום (98.6% -כ -. חלק הקבוצה בנכס 100%לפי )נתונים 

30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 
 

31.12.2018 
 

 באלפי אירו 

 545,875 546,329 546,574 559,710 )אלפי אירו(  שווי הנכס

NOI )37,227 9,281 9,631 9,257 בתקופה )אלפי אירו 

(38) (241) 11,790 שערוך בתקופה )באלפי אירו(  )הפסדי(רווחי   42,646 

 97.9% 97.5% 97.3% 96.7% %(-שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )ב

 6.8% 6.8% 7% 6.6% %( במונחים שנתיים-שיעור תשואה בפועל )ב

 30.6 30.9 31.4 31.3 דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר )אירו למ"ר(

ים ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו דמי שכירות חודשי
 בתקופה )אירו למ"ר(

100.8 69.2 100 54.1 
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 : 201990.03.ליום   נכסיםלהלן יובאו נתונים מתוך המאזן המאוחד של אפי  .6

 
 30.9.2019יתרה ליום 

 )אלפי אירו( 

  נכסים שוטפים

  66,893  מזומנים ושווי מזומנים

  35,645  חייבים ויתרות חובה

  31,688  ן קצרהשקעות זמ

 123,300 מלאי בניינים למכירה

  3,843  נכסים מוחזקים למכירה

 261,369 סה"כ נכסים שוטפים 

  

  נכסים שאינם שוטפים

  6,511  השקעות והלוואות לחברות מוחזקות

  1,362,646  נדל"ן להשקעה

 289,332 נדל"ן להשקעה בהקמה

  154,977  מלאי מקרקעין

  2,811  טו ונכסים בגין זכות שימושרכוש קבוע, נ

  1,983  נכסי מסים נדחים

  14,537  חייבים ויתרות חובה

  1,832,797  סה"כ נכסים שאינם שוטפים 

  

  2,094,166  סה"כ נכסים 

  

  התחייבויות שוטפות

  137,408  הלוואות מבנקים ואחרים לז"ק )כולל חלויות שוטפות(

  56,362  זכאים ויתרות זכות

  12,188  התחייבות שוטפת מס הכנסה

  39,168  מקדמות מלקוחות

  245,126  סה"כ התחייבויות שוטפות

  

  התחייבויות שאינן שוטפות

  468,787  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

  133,841  התחייבויות מסים נדחים

  12,078  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

  614,706  ת לזמן ארוךסה"כ התחייבויו

  

  הון עצמי והלוואות בעלים

  430,416  הלוואות בעלים )כולל חלויות שוטפות(

  738,700  הון

  1,169,116  הון והלוואות בעלים המיוחסים לקבוצת החברה

  65,218  הון המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

  803,918  סה"כ הון עצמי 

  2,094,166  הון עצמי והלוואות בעליםסה"כ התחייבויות ו
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   : 9.20190.03ליום   שעליהם רובצים שעבודים נכסים הלן פירוט הנכסים המהותיים של אפיל .7

 החברה המחזיקה שם הפרויקט/ הנכס המשועבד

שיעור ההחזקה של אפי 

אירופה בחברה 

 המחזיקה

 עלות/ שווי בספרים 

 )אלפי אירו(

סכום ההתחייבויות )אלפי  

 (אירו
 סוג השעבוד הנכס המשועבד

AFI Cotroceni רומניה Cotroceni Park S.A 98.6% 559,710 286,590 

קרקע הפרויקט והקניון 

שנבנה עליה בעיר בוקרשט, 

 רומניה

חברת הפרויקט ומשכנתא  מניות

 על הנכס לטובת הבנק המממן 

Airport City Belgrade  

 סרביה
Airport City d.o.o. 53.7% 239,200 101,276 

בנייני משרדים בעיר בלגרד, 

 סרביה

מניות חברת הפרויקט ומשכנתא 

 על הנכס 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% 176,700 - 
בנייני משרדים בעיר בוקרשט, 

 רומניה

חברות הפרויקט מניות 

ומשכנתא על נכסי חברות 

הפרויקט לטובת מחזיקי אגרות 

 החוב )סדרה ט'( של החברה

Classic 7  

 צ'כיה

Classic 7 s.r.o, Classic Park 

Group s.r.o, Classic Park III 

s.r.o 

100% 89,698 37,068 
בנייני משרדים בעיר פראג, 

 צ'כיה

מניות חברת הפרויקט ומשכנתא 

 לטובת הבנק המממן על הנכס 

 - - 165,838 383,601 - - יתרת הפרויקטים/ הנכסים המשועבדים

   590,772 1,448,909   סה"כ הנכסים 

בנק על הנכס, על קרקע הפרויקט, ו/או על מניות ידי בנק בקשר עם נכס מניב או פרויקט, הוטלו כמקובל שעבודים לטובת אותו -לגבי הנכסים והפרויקטים באירופה יצוין, כי ככלל, בכל מקום בו ניתנה הלוואה על *

ות של איזו מהחברות המחזיקות בנכסים או מבצעות פרויקטים חברת הנכס/הפרויקט הרלוונטית, וכן על זכויותיה של אותה חברה לקבלת כספים בקשר עם הנכס או הפרויקט. פרט לכך לא חלים שעבודים על מני

 באירופה. 

 מיליון אירו. 485 -, הינו כ30.9.2019של החברה ליום  ועבדים של אפי אירופה, מתוך סך הנכסים הנכללים בדוח על המצב הכספי )מאוחד(סך היקף הנכסים הלא מש *
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    : נכסיםי אפפירוט הלוואות ו/או מסגרות אשראי מהותיות של  להלן .8

סכום ההלוואה/   מס"ד

 מסגרת האשראי

מאפייני  

 המלווה 

בטוחות שהועמדו  מגבלות החלות על התאגיד    איתיאור ההסכם/ מסגרת האשר

 לטובת המלווה

-הלוואה מסוג "נון 1
ריקורס", בקשר עם 

פרויקט קניון 
קוטרוצ'ין בבוקרשט 
רומניה, שניטלה על 

ידי חברה בת של 
החברה ביום 

31.5.2019 . 
יתרת ההלוואה  

 – 30.9.2019ליום 
אלפי  292,500

 .אירו
 

שני 
תאגידים 
בנקאיים 

 זרים

ועדי פירעון ההלוואה )קרן מ
 וריבית(

 קרן  
סה"כ  -באופן שוטף אחת לרבעון 

מיתרת הקרן המקורית  3.75%
 לשנה.
 ריבית

 באופן שוטף אחת לרבעון.
שיעור הריבית: ריבית משתנה 

מעל לריבית  2.45%במרווח של 
 חודשים  3היוריבור 

 –מועד סופי לפירעון ההלוואה 
31.12.2023 

 

וואה לשווי יחס בין יתרת ההל .א
(  לא יעלה LTVהשוק של הנכס )

, כאשר החל מיחס של 70%על 
החברה הבת אינה  67.5%

רשאית לבצע העברות כספים 
, 30.9.2019לאפי אירופה; ליום 

 ;52.3%-על כ  LTV-עומד יחס ה
יחס ההכנסות התזרימיות של  .ב

( לכלל תשלומי NOIהנכס )
( יהיה גבוה DSCRשירות החוב )

-ה החולפת וביחס לשנ 130%-מ
ביחס לשנה הקרובה  110%

שלאחר מועד הבדיקה הרלוונטי. 
במידה והיחס ירד מיחס של 

-ביחס לשנה החולפת ו 135%
ביחס לשנה הקרובה  120%

החברה הבת לא תהיה רשאית 
לבצע העברות כספים לאפי 

יחס  30.9.2019אירופה. ליום 
לשנה החולפת עומד   DSCRה

ויחס לשנה  162.7% -על כ
 .179.2%  -בה עומד על כ הקרו

שעבוד מסוג  .1
משכנתא על 
הקרקע ועל 

 המבנה.
שעבוד מלוא הון  .2

המניות של 
 חברת הבת.

יתרת ההלוואה   2
 – 30.9.2019ליום 

אלפי  768,720
 ש"ח.

אגרות חוב 
)סדרה ז'( 
הרשומות 

למסחר 
 בבורסה

לדוח הדירקטוריון  14ראו סעיף 
 הנכלל בדוח התקופתי.

לדוח  4.6לפרטים ראו סעיף 
הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

לתקופה של שלושה חודשים 
 .30.9.2019שנסתיימה ביום 

עמדה החברה  30.9.2019ליום 
בהתניות הפיננסיות שנקבעו 

בהתאם לתחשיב המפורט בסעיף 
 לדוח הדירקטוריון.  4.6

 

יתרת ההלוואה   3
 – 30.9.2019ליום 

אלפי  1,113,479
  ש"ח.

אגרות חוב 
ח'(  )סדרה

הרשומות 
למסחר 
 בבורסה 

מועדי פירעון אגרות החוב )קרן 
 וריבית(

 קרן
תשלומים  4 -עומדת לפירעון ב

שנתיים לא שווים, אשר ישולמו 
לאוקטובר בכל אחת  15ביום 

, 2026 - 2024, 2020מהשנים 
 15%לפי החלוקה כדלקמן: )א( 

מיתרת קרן אגרות החוב )סדרה 
ח'( תשולם בכל אחד מהימים 

 -; ו15.10.2024; 15.10.2020
מיתרת  55%)ב(  -; ו15.10.2025

קרן אגרות החוב )סדרה ח'( 
 .15.10.2026תשולם ביום 

 ריבית
באופן שוטף אחת לחצי שנה, 

 15 -לאפריל ו 15בכל יום 
-2018לאוקטובר של השנים 

 2.75%. שיעור הריבית: 2026
 צמוד למדד המחירים לצרכן.

לדוח  4.7לפרטים ראו סעיף 
דירקטוריון על מצב ענייני החברה ה

לתקופה של שלושה חודשים 
 .30.9.2019שנסתיימה ביום 

עמדה החברה  30.9.2019ליום 
בהתניות הפיננסיות שנקבעו 

בהתאם לתחשיב המפורט בסעיף 
 לדוח הדירקטוריון. 4.7
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 -הלוואה בסך של כ 4
מיליארד ש"ח  1.5

)חלקה של החברה 
מיליון ש"ח(  750 -כ

פרויקט למימון 
 קרית התקשוב. 

 
 30.9.2019ליום 

ההלוואה טרם 
 הועמדה 

 

מספר 
תאגידים 
 פיננסים

מסגרות אשראי הכוללות הלוואת 
גישור כנגד קבלת מענק ההקמה 

וכן מסגרות אשראי לזמן קצר 
 ולזמן ארוך.

ההלוואות לא יהיו צמודות למדד 
)למען ההלוואות לזמן ארוך( וישאו 

 ריבית שנתית משתנה )למעט
ההלוואות לזמן ארוך שתהיינה 

בריבית שנתית קבועה( 
שתקבענה במועד העמדת 

ההלוואות )לפי הענין(, בהתאם 
למנגנונים שנקבעו בהסכם 
המימון )המשקפים לתאריך 

הדוח, שיעור ריבית שנתית בטווח 
( ואשר 3% -ל  - 2%של בין 

תשולם בכל רבעון. מועד פרעונן 
הסופי של הלוואות: )א( פרעון 

וואות מסגרת האשראי לזמן הל
ימים  60קצר יחול במוקדם מבין 

ממועד ההמרה )כפי שנקבע 
בהסכם הזיכיון( לבין מועד שיחול 

חודשים מהמועד האחרון  14
להשלמת ההקמה )להלן: "המועד 

האחרון להקמה"(; )ב( פרעון 
הלוואות מסגרת האשראי לזמן 

ארוך יתבצע בהתאם ללוח סילוקין 
יחול לפני תום מוסכם ובכל מקרה 

תקופת ההפעלה; )ג( פרעונן 
הלוואות מסגרת הגישור יחול 

במוקדם מבין מועד קבלת מלוא 
ימים  90סכום מענק ההקמה לבין 
 מהמועד האחרון להקמה.

אי עמידה בהתניות פיננסיות  .א
ושל  ADSCR -השל יחסי כיסוי 

)כהגדרתם  LLCR -היחס כיסוי 
תהווה עילה  בהסכם המימון( 

 ירעון מיידי.להעמדה לפ
על חברת הפרויקט הוטלו  .ב

מגבלות שונות, לרבות ביחס 
לשינוי שליטה בה ובגין נטילת 
אשראי נוסף על ידה וחלוקת 

 דיבידנד לבעלי מניותיה.

לטובת המלוות 
ירשמו שעבודים 

שונים, לרבות 
שעבוד כללי על נכסי 

חברת הפרויקט 
)שעבוד קבוע 

ושעבוד צף( ושעבוד 
על מניותיה של 

הפרויקט.  חברת
בנוסף, חברת 

הפרויקט התחייבה 
שלא ליצור שעבוד 
על נכסיה )למעט 

במקרים מוסכמים( 
 )"שעבוד שלילי"(.  

 

יתרת ההלוואה   5

 – 30.9.2019ליום 

אלפי  487,500

 . ש"ח

אגרות חוב 

סדרה ט' 

הרשומות 

למסחר 

 בבורסה

מועדי פירעון אגרות החוב )קרן 
 וריבית(

 קרן
תשלומים  10 -עומדת לפירעון ב

שנתיים לא שווים, אשר ישולמו 
לנובמבר בכל  15 -במאי ו 15בכל 

, 2023עד  2019אחת מהשנים 
 2.5%לפי החלוקה כדלקמן: )א( 

מיתרת קרן אגרות החוב )סדרה 
; 2019למאי  15ט'( תשולם ביום 

מיתרת קרן אגרות  2.5%)ב( 
 15החוב )סדרה ט'( תשולם ביום 

רת מית 2.5%; )ג( 2019לנובמבר 
קרן אגרות החוב )סדרה ט'( 

; )ד( 2020למאי  15תשולם ביום 
מיתרת קרן אגרות החוב  2.5%

 15)סדרה ט'( תשולם ביום 
מיתרת  3%; )ה( 2020לנובמבר 

קרן אגרות החוב )סדרה ט'( 
; )ו( 2021למאי  15תשולם ביום 

מיתרת קרן אגרות החוב  3%
 15)סדרה ט'( תשולם ביום 

מיתרת  3%; )ז( 2021לנובמבר 
קרן אגרות החוב )סדרה ט'( 

; )ח( 2022למאי  15תשולם ביום 
מיתרת קרן אגרות החוב  3%

 15)סדרה ט'( תשולם ביום 
מיתרת  3%; )ט( 2022לנובמבר 

קרן אגרות החוב )סדרה ט'( 

לדוח  4.8לפרטים ראו סעיף 
 הדירקטוריון לדוח התקופתי.

 
על פי דוחותיה הכספיים של החברה 

עמדה החברה  30.9.2019ליום 
יננסיות שנקבעו בהתניות הפ

בהתאם לתחשיב המפורט בסעיף 
 לדוח הדירקטוריון. 4.8

לפרטים בדבר 
הבטוחות שהועמדו 

לטובת מחזיקי 
אגרות החוב )סדרה 

ט'( וכן בדבר 
התחייבויות נוספות 

שנטלה על עצמה 
החברה כלפי מחזיקי 
אגרות החוב )סדרה 

ט'(, ראו סעיפים 
)ד( עד 1.13.8
)ו(, וכן סעיף 1.13.8

דוח ל 14.7
הדירקטוריון הנכלל 

 בדוח התקופתי. 
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 -; ו2023למאי  15תשולם ביום 
מיתרת קרן אגרות החוב  75%)י( 

 15)סדרה ט'( תשולם ביום 
 .2023לנובמבר 

 ריבית
באופן שוטף אחת לחצי שנה, 

לנובמבר  15 -למאי ו 15בכל יום 
 2023עד  2019של השנים 

לא  4.2%)כולל(. שיעור הריבית: 
 צמוד לבסיס הצמדה כלשהו.

 



 

 
 
 
 
 
 

 מגה אור החזקות בע"מ
 

 2019, ספטמברב 30דוחות 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 
  
  

 6-10 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
  

 11-13 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  
  
  

 14-32 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
 
 
 

 
 
 
 

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



 

 2 

 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,   2019  ספטמברב  30על המצב הכספי ליום  התמציתי המאוחד  

באותו תאריך. הדירקטוריון   ו שלושה חודשים שהסתיימו  תשעה של  ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ
  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    זולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים  וההנהלה אחראים לעריכה ו

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

 בהתבסס על סקירתנו. אלהביניים 
 

 אשר , המאזני השווי  בסיס על המוצגות חברות של ביניים לתקופות התמציתי הכספי המידע את סקרנו לא
 ברווחי  הקבוצה של חלקה ואשר, 2019 ספטמברב 30 ליום ח"ש אלפי 207,746-כ של לסך הסתכמה בהן ההשקעה
  ושהסתיימ חודשים שלושהו  תשעה של ותלתקופ ח"ש אלפי 6,414- וכ 10,680-כ של לסך הסתכם ל"הנ החברות

אחרים שדוחות  . המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון  תאריך  באותו
הסקירה שלהם הומצאו 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, בנובמבר 28
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
 
 

 
 

 
 

  ספטמברב 30ליום 
 ליום

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

        נכסים שוטפים
        

 131,989  332,126  110,140   מזומנים מזומנים ושווי 
המוחזקים למסחר הנמדדים בשווי  נכסים פיננסיים 

 הוגן דרך רווח או הפסד
 

 39,110  17,866  33,530 
 -   -   75,206   השקעות לזמן קצר 

 40,037  41,446  221,137   ומזומן בנאמנות  מזומן משועבד
 5,933  7,008  6,362   שוכרים

 62,873  42,181  ,44662   חייבים ויתרות חובה 
 -    8,915  -    מלאי קרקעות

        
   941514,  449,542  274,362 
        

 16,748  -   375,750   למכירה המוחזקים נכסים
        
   916890,  449,542  291,110 
        

        נכסים לא שוטפים
        

השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי  
 המאזני

 
 1,064,465  636,219  657,328 

 156,589  148,689  704,219   חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
 2,209  2,208  2,224   פקדונות לזמן ארוך בתאגידים בנקאיים

 517  543  607   הוצאות מראש
 -   9,855  -    מקדמות בגין רכישת מקרקעין 

 1,078,175  1,089,225  511,236,4   נדל"ן להשקעה  
 674,264  511,585  486,781   בפיתוח נדל"ן להשקעה

   5,730  5,975  5,520   רכוש קבוע 
 4,906  4,906  4,906   מוניטין

        
   3,020,658  2,409,205  2,579,718 
        
   3,910,827  2,858,747  2,870,828 

    ¤     
 
 
 
 
 

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

  
 

  ספטמברב 30ליום 
 ליום

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

       התחייבויות שוטפות
       

 74,950  56,675  89,694   חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאייםאשראי ו
 99,196  100,270  112,809  חלויות שוטפות של אגרות חוב 

 24,552  18,898  19,072  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 20,579  29,389  ,23381  זכאים ויתרות זכות 

       
  790302,  205,232  219,277 

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 34,553  36,036  35,611  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 1,511,093  1,571,339  1,989,502  אגרות חוב

 1,504  1,456  1,627  פקדונות
 1,607  1,607  1,607  מקדמות בגין אופציות 
 38,484  38,664  ,27438  התחייבות בגין חכירה  

 458  470  577  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 110,070  100,654  147,377  מסים נדחים

       
  5752,214,  1,750,226  1,697,769 

       הון מיוחס לבעלי מניות החברה
       

 305  304  338  הון מניות
 296,282  296,282  8496,45  מניותפרמיה על 

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

 852  660  1,732  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 -    -   ( ,57939)  קרן בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 -    -   ( 226)  עסקאות גידורקרן בגין 
 636,967  587,034  913,800  יתרת רווח 

       
  1,372,588  884,345  934,471 
       

 19,311  18,944  20,757  זכויות שאינן מקנות שליטה 
       

 953,782  903,289  1,393,345  סה"כ הון  
       
  3,910,827  2,858,747  2,870,828 

       
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 

       2019 ,בנובמבר 28
 צחי נחמיאס  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון 
 איתמר רגב 

 מנכ"ל
 חיים אונפלוס 

 אחראי לענייני הכספים
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 הרווח הכולל דוחות מאוחדים על  
 

  
 שהסתיימו   חודשים  9- ל

  ספטמברב  30  ביום

 
 שהסתיימו    חודשים  3- ל

  ספטמברב  30  ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר  31

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

 89,026  23,460  28,912  65,771  77,106  הכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה  
הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן הנמדדות  

 2,376  בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
 

2,376 
 

792 
 

792  3,168 
הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן הנמדדות  

 3,158  לפי שיטת הריבית האפקטיבית
 

5,041 
 

965 
 

2,595  6,089 
 7,914  1,999  1,987  5,841  6,296  עלות הפעלת וניהול נדל"ן להשקעה

           
 90,369  24,848  28,682  67,347  76,344  רווח גולמי 

             
חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי  

 68,321  ו נט,  המאזני שיטת השווי  
 

40,211 
 

240,85 
 

8,436  57,547 
נדל"ן להשקעה ונדל"ן    ה בשווי הוגן שלעליי 

 157,902  להשקעה בפיתוח, נטו 
 

61,200 
 

26,736 
 

10,455  88,586 
 17,115  3,987  4,429  12,673  13,895  הוצאות הנהלה וכלליות 

 3,689  (1)  (316)  (637)  89,808    אחרות, נטו   (הוצאות הכנסות )
           

 223,076  39,751  591,52  155,448  378,480  רווח תפעולי 
           

 2,821  88  -    636  944  הכנסות מימון 
 47,990  5,471  64,93  39,180  35,564  הוצאות מימון 

           
 177,907  34,368  986,58  116,904  343,860  רווח לפני מסים על ההכנסה 

 27,074  5,456  10,305  16,792  39,916  מסים על ההכנסה  
           

 150,833  28,912  476,28  100,112  303,944  רווח נקי  

           
           הפסד כולל אחר )לאחר השפעת המס(:  

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של  
 (,57939)  כלולה  חברה  

 
  - 

 
(41933,) 

 
  -    - 

חלק החברה בקרן הון בגין עסקאות גידור של  
 (226)  חברה כלולה 

 
  - 

 
(226) 

 
  -    - 

           
 -    -    ¤ (,64533)  -    ¤ (,80539)  סה"כ הפסד כולל אחר 

           
 150,833  28,912  942,63  100,112  93264,1  סה"כ רווח כולל 

           
           :רווח נקי מיוחס ל

 147,442  28,321  75,596  97,509  301,833  בעלי מניות החברה
 3,391  591  688  2,603  2,111  זכויות שאינן מקנות שליטה 

  303,944  100,112  76,284  28,912  150,833 

           
           מיוחס ל: סה"כ רווח כולל  

 147,442  28,321  141,95  97,509  262,028  בעלי מניות החברה
 3,391  591  688  2,603  2,111  זכויות שאינן מקנות שליטה 

  264,139  100,112  942,63  28,912  150,833 

ניה המיוחס לבעלי מניות החברה  רווח נקי למ
   )בש"ח( 

 
 

 
 

 
   

 4.90  0.93  .242  3.26  9.56  רווח נקי בסיסי

           
 4.89  0.93  .242  3.25  9.54  רווח נקי מדולל 

           
 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

קרן בגין 
עסקה עם 
  בעל שליטה

קרן בגין עסקה 
בעלי זכויות עם 

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(

 303,944  2,111  301,833  301,833  -  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח נקי
רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר 

                       השפעת המס(:
רווח מעסקאות גידור תזרים 

 (226)  -  (226)  -   -  (226)  -   -  -  -  -  מזומנים
הנובעות מתרגום התאמות 

דוחות כספיים של פעילויות 
 (39,579)  -  (39,579)  -  -  -  (39,579)  -  -  -  -  חוץ

 264,139  2,111  262,028  301,833  -  (226)  (39,579)  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל 
                       

הנפקת מניות )לאחר ניכוי 
 200,209  -  200,209  -  -  -  -  -  -  200,176  33  הוצאות הנפקה(

 *( -  -  *( -  -  -  -  -  -  -  *( -  *( -  מימוש כתבי אופציה
 880  -  880  -  880  -  -  -  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
 (25,000)  -  (25,000)  (25,000)  -  -  -  -  -  -  -  החברה מניות לבעלי דיבידנד
בעלי זכויות שאינן ל תשלום

 (665)  (665)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  מקנות שליטה
                       

 1,393,345  20,757  1,372,588  913,800  1,732  (226)  (39,579)  (3)  68  496,458  338  2019, בספטמבר 30יתרה ליום 

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

 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

 מבוסס תשלום
  מניות

 יתרת
  סה"כ  רווח

זכויות שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
                     

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

מצטברת כתוצאה מאימוץ  השפעה
 1ליום   9IFRSלראשונה של 

 1ד'2ראה באור  – 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 

 (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

 
-  -  -  -   -  -  -  -  12,465    12,465  

 427   -  427  -  427  -   -  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
 100,112   2,603    97,509  97,509  -  -   -  -  -  -  סה"כ רווח כולל

                     
 903,289   18,944  884,345  587,034  660  (3)   68  -  296,282  304  2018, בספטמבר 30ליום  יתרה   

 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 השינויים בהון דוחות מאוחדים על  
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות

 פרמיה
 על

  מניות

קרן בגין 
עסקה עם 
  בעל שליטה

קרן בגין עסקה 
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  
                       

 1,375,321  20,069  1,355,252  863,204  1,347  -  (6,160)  (3)  68  496,458  338   2019, יוליב 1יתרה ליום 
                       

 76,284  688  75,596  75,596  -  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח נקי
רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר 

                       השפעת המס(:
מעסקאות גידור תזרים  הפסד

 (226)  -   (226)  -   -  (226)  -  -  -  -  -  מזומנים
הנובעות מתרגום התאמות 

דוחות כספיים של פעילויות 
 (33,419)  -  (33,419)  -   -  -  (33,419)  -  -  -  -  חוץ

 42,639  688  41,951   75,596  -  (226)  (33,419)  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל 
                       

 385  -  385  -  385  -  -  -  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
 (25,000)  -  (25,000)  (25,000)  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה

                       
 1,393,345   20,757  1,372,588  913,800  1,732  (226)  (39,579)  (3)  68  496,458  338  2019, בספטמבר 30יתרה ליום 

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

 חות הכספיים ביניים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדו
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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

 מבוסס תשלום
  מניות

 יתרת
  סה"כ  רווח

זכויות שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
                     

 881,586   7,709  873,877  576,713  513  (3)   68  -  296,282  304   2018, יוליב 1יתרה ליום 
                     
                     

 (18,000)   -  (18,000)  (18,000)  -  -   -  -  -  -  החברה מניות לבעלי דיבידנד
לבעלי זכויות שאינן מקנות  דיבידנד

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

בעלי זכויות שאינן מקנות מ תקבול
 שליטה

 
-  -  -  -   -  -  -  -  12,644    12,644  

 147   -  147  -  147  -   -  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
 28,912   591    28,321  28,321  -  -   -  -  -  -  סה"כ רווח כולל

                     
 903,289   18,944  884,345  587,034  660  (3)   68  -  296,282  304  2018, בספטמבר 30יתרה ליום 

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

 יים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים בינ
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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.
 



 מגה אור החזקות בע"מ 

 11 

 המזומנים דוחות מאוחדים על תזרימי  
 
 

  
 שהסתיימו   חודשים  9- ל

  ספטמברב  30  ביום

 
 שהסתיימו    חודשים  3- ל

  ספטמברב  30  ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר  31

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

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 150,833  28,912  76,284  100,112  303,944  רווח נקי  
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  
 מפעילות שוטפת: 

 
         

           הפסד: או  התאמות לסעיפי רווח  
 1,077  268  230  808  710  פחת  
נדל"ן  ,  בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה  עלייה

 והפחתות אחרות, נטו   להשקעה בפיתוח
 
(902,157)  (61,200)  (26,736)  (10,455)  (88,586) 

 9,052  687    (11,637)  7,078  8,681  אגרות חוב  )שחיקת(  שערוך  
התחייבויות לתאגידים בנקאיים  )שחיקת(  שערוך  

 והתחייבויות אחרות לזמן ארוך 
 

134  303  (348)  62  374 
 (1,094)  (170)  (701)  (494)  (2,391)  לזמן ארוך שערוך חובות לגבייה  

ניירות ערך הנמדדים בשווי  ירידת )עליית( ערך  
 הוגן דרך רווח או הפסד 

 
4,582  (535)  9,395  (683)  (1,599) 

 (131)  -    -     -    -   שערוך נכס פיננסי 
 32  13  4  44  119  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

 619  147    385  427  880  עלות תשלום מבוסס מניות 
 9  -    -    9  18  ממימוש רכוש קבוע  הפסד

 -   -    -    -    (161)  רווח ממימוש נדל"ן מניב
חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי  

 נטו ,  המאזני   שיטת השווי 
 
(68,321)  (40,211)  (40,852)  (8,436)  (57,547) 

מרכישה במחיר הזדמנותי של חברה כלולה  רווח  
 נכסים(   אפי )

 
(94,120)    -    -    -    - 

 37,098  7,521  ,31413  33,145  25,776  הוצאות מימון, נטו
 27,074  5,456  10,305  16,792  39,916  מסים על ההכנסה 

           
  (242,079)  (43,834)  (46,641)  (5,590)  (73,622) 

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
           

 (587)  (2,773)  (2,341)  (1,662)  (429)    בשוכרים   עלייה
 (2,658)  (7,565)  (3,490)  (119)  6,050  בחייבים ויתרות חובה  ירידה )עלייה(

 -    (131)  -    (8,915)  -    עלייה במלאי קרקעות
 (63)  775    (86)  (89)  (90)  בהוצאות מראש לזמן ארוך )ירידה(    עלייה

עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני  
 שירותים 

 
(1,474)  (578)  (67)    297  1,989 

 (1,945)  4,481  263  2,312  4,150  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 
           
  8,207  (9,051)  (5,721)  (4,916)  (3,264) 

           עבור:    תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
           

 (56,725)  (15,252)  (12,383)  (40,454)  (38,076)  ריבית ששולמה
 12,312  4,458  ,4054  9,100  11,404  ריבית שהתקבלה 

 1,575  -    -    -    -   שהתקבל   דיבידנד
 (4,967)  (1,515)  (730)  (3,948)  (2,291)  מסים ששולמו 

 1  -   -    2    1,187  מסים שהתקבלו 
             
  (77627,)  (35,300)  (7088,)  (12,309)  (47,804) 
           

 26,143  6,097    415,21  11,927    ,29642        שוטפת  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
           
 

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

  
 שהסתיימו   חודשים  9- ל

  ספטמברב  30  ביום

 
 שהסתיימו    חודשים  3- ל

  ספטמברב  30  ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר  31

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

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 (442)  (14)  (227)  (432)  (515)  רכישת רכוש קבוע
 136  49  -    136  137  קבוע  רכוש  ממימוש  תמורה

 (319,438)  (46,513)  (95,610)  (184,279)  (169,676)  השקעה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח
 -    -    -    -    63,909  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה  

 (251,858)  -    (212,319)  (251,858)  (212,319)  הפקדה לפקדון בנאמנות 
 253,281  220,483  -    220,485  -    משיכה מפקדון בנאמנות 

 (19,387)  -    -    12,000  31,219  נטוהפקדת )משיכת( מזומן משועבד,  
 -    -    -    -    (320,263)  נכסים(   י רכישת השקעה בחברה כלולה )אפ

ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן    (תרכיש מכירת )
 דרך רווח או הפסד, נטו

 
(10,162)  3,414  (8,470)  3,648  (11,186) 

 -    -    (75,091)  -    (75,091)  קצר, נטוהשקעות לזמן  
 (65,480)  (30,890)  (52,875)  (47,339)  (114,096)  מתן הלוואות  

 8,648  101    698  4,844  31,667  גביית הלוואות  
המטופלות לפי שיטת    חברותמ  ותהלוואגביית  

 נטו,  המאזני השווי  
 

35,761  5,899  5,160  26,724  550 
 (3,876)  1,198  (222)  (4,531)  (1,541)  צדדים קשורים, נטו 

           
  (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות ) מזומנים נטו  

 השקעה
 
(740,970)  (241,661)  (438,956)  174,786  (409,052) 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

           
 82,689  -    -    82,689  200,209  ¤ (הנפקה  הוצאות  ניכוי )לאחר    מניות  הון   הנפקת
 1  -    -    -    -    אופציות   מימוש

 (33,970)  (18,000)  (25,000)  (33,970)  (25,000)  לבעלי מניות החברה  ששולם  דיבידנד
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות  

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

 440,494  -    212,452  440,494  537,558  חוב )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(  אגרותהנפקת  
 12,044  12,644  -    12,465  (665)  שליטה   מקנות  ן שאינ  לזכויות  (תשלוםתקבול )

 -    (53)  6  2    (208)  פקדונות משוכרים )פרעון(  קבלת  
 10,700  10,700  -    10,700  6,000    מתאגידים בנקאיים   ארוךקבלת הלוואות לזמן  

 (29,158)  (23,457)  (1,548)  (27,439)  (4,559)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך 
 (37)  -    (58)  -    (127)  פרעון חכירה מימונית 

 (235,274)  -    -    (171,981)  (50,724)  אגרות חוב  פרעון 
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים,  

 נטו 
 

14,341  (14,542)    -  24,700  3,967 
           

 249,456  4,534    185,852  296,418  676,825    מימון  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
           

 (133,453)  185,417    (237,890)  66,684  (21,849)  במזומנים ושווי מזומנים עליה )ירידה(  
           

 265,442  146,709    348,030  265,442  131,989  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
           

 131,989  332,126    110,140  332,126  110,140  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 
 
 

   
 שהסתיימו   חודשים  9- ל

  ספטמברב  30  ביום

 
 שהסתיימו    חודשים  3- ל

  ספטמברב  30  ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר  31

   2019  2018  2019  2018  2018 
   מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח    
            
           פעילות מהותית שלא במזומן  ( א)

            

 
השקעה בנדל"ן להשקעה, נדל"ן להשקעה  

 בפיתוח וברכוש קבוע באשראי 
 

14,988  14,392  14,988  14,392  17,479 

            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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 כללי - : 1באור 
 
  תשעה של  ות ולתקופ  2019, ספטמברב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .א

ים(. יש לעיין  דוחות כספיים ביניים מאוחד -)להלן באותו תאריך  ו שלושה חודשים שהסתיימ ו 
ולשנה   2018בדצמבר,  31בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

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

 
 

 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

הצגה מחדש של למפרע חלקי )ללא  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
 

כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה 
 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 
 , בהן בחרה החברה להכיר חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוךחודשים ועסקאות 

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 

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

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

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

ולמו במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם ש   
מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור  

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 
 

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

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

 . IAS 36ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 
 

 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

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

 תקופת החכירה לפי אותו בסיס.
 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד .3
 

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

 
 העתידיים תשלומי החכירה בגובה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים 

מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין  כתוצאה משינוי במדד
התאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק  ונזקפים כ  יתרת נכס זכות שימושחכירה( 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 יצוע או שימושב 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
 

אופציה  תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי 
 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  המודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין 

המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף 
 רווח או הפסד.שימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך להליתרת 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  
דת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם מודכעסקת חכירה נפרדת,  

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

 
 

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 עור ההיוון המעודכן ב, לפי שי לתנאי החכירה המתוקניםבגין 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 
בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר המתמדת לפרשנויות. 

 מורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן.מעביר בת
  
 : 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
 

בדבר המדיניות החשבונאית המיושמת החל ממועד האימוץ לראשונה של  לפירוט
 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 
דאות הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת ו

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 -ן לתיקו .3

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

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

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

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

 עוד.
 

התיקון מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלו. החברה מיישמת את הוראות התיקון  
 .IFRS9 כפי שיישמה את הוראות  וואה ש של מספרי השלמפרע ללא הצגה מחד

 
  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.  
 ' לדוחות השנתיים המאוחדים.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  170,000של בהיקף 
)ריבית   2.64%ש"ח ע.נ., הריבית האפקטיבית נקבעה על  100ש"ח לכל  99סדרה לפי מחיר של 

(. סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות  2.05%נקובה 
 . אלפי ש"ח בניכוי עלויות הנפקה( 167,913ש"ח )אלפי   168,300 -הסתכמה לכ

 

בשני הסכמים שלובים זה בזה עם צד ג' בלתי קשור  החברה  התקשרה    2019בפברואר,    17ביום   .ב
 לן: "(,  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
 

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

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

 ת הגרייס, יפחת סכום הערבות השכירות בגין הרבעון הראשון של תקופת השכירות אחרי תקופ
  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. המעודכנים באותה העת

 
 אופציה הסכם 

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 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הבסיס בהתאם להסכם   בהתאם לדמי השכירות   5%תשואה של  
 ה:  "האופציה" ו/או "הסכם האופציה" לפי העניין ו"תמורת האופציה"(.  )להלן בהתאמ  השכירות

 
, 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 
 .במידה והשוכר לא יממש את האופציה
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה - : 4באור 
 

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 

לתוקף במידה והשוכר יממש את האופציה הנתונה לו  כנספח להסכם האופציה, אשר ייכנס 
 )להלן: "הסכם המכר"(.

 
ככל שהשוכר יממש את האופציה, השוכר ישלם לחברה את תמורת 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

בגין חלקו של המושכר בשטחים המשותפים, כך  שסך כל שטח המושכר לצורך חישוב דמי    10%
מ"ר  8,668-שכירות בצירוף השתתפות בהוצאות התחזוקה ושאר התשלומים הינו שטח של כ

( )להלן: "שטח המושכר לתשלום"(. כמו כן, שטחי המושכר כוללים גם )בכפוף לביצוע מדידה
שטחים אשר מיועדים לשמש כחצר, חניות, שטחי פריקה וטעינה, דרכי מעבר וכו'  )להלן: 

)להלן: "מועד מסירת  21.04.2019יום בלשוכר את החזקה במושכר  מסרה"המושכר"(. החברה 
 החזקה"(. 

 
)שישים ושלושה( חודשים שתחילתה במועד   63ופה בת תקופת השכירות הראשונה היא תק

)חמש(   5מסירת החזקה אשר תוארך אוטומטית בשתי תקופת שכירות נוספות, כל אחת בת 
 )שלושה( חודשים.  3-)חמש עשרה( שנים ו 15-שנים )בסך הכל תקופה בת כ 

 
 דמי, רותשכי 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
 

של הקבוצה, מגה אור רמי לוי בע"מ )להלן:  כלולה , התקשרה חברה 2018בדצמבר  18ביום  .ד
( בהסכם אופציה למכירת "מקבל האופציה" ( עם צד ג' בלתי קשור )להלן: "מעניק האופציה" 

בראשון לציון )להלן:   6097בגוש  91מלוא הזכויות והחובות במקרקעין הידועים כחלקה 
(. בהתאם להסכם, מעניק האופציה מעניק למקבל "ההסכם"(, ובקשר אליהם )להלן: "הממכר"

האופציה, כנגד תשלום תמורת האופציה שנקבע בהסכם, אופציה לרכוש ממעניק האופציה,  
אים שנקבעו בין הצדדים בהסכם המכר שצורף כנספח להסכם, בתקופת האופציה שנקבעה  בתנ

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' 

ש את האופציה לרכישת הממכר בשלמות וכיחידה אחת בתוך שאליו סוחרה האופציה לא מימ
.   2019במרץ,     18תקופת האופציה, 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 ה שניתנעל מימוש האופציה 

 .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 

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

  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  23ובהתאם להסכם מכר שנחתם בין יסודות ובין האגודה ביום  בהתאמה(,

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  14ס למקרקעין.  ביום האגודה הסכם חכירה נפרד ביח
מכירת המניות בין יסודות ובין חברת בת של החברה נועה נכסי נדל"ן בע"מ, לפיה המושב מאשר 
את הסכם מכירת המניות. זאת, על פי המתבקש בהסכם מכירת המניות.  האגודה פועלת בימים  

ובהמשך תפעל לתכנון והקמת מבנה תעשיה    אלו לקבלת הסכם פיתוח וחכירה ביחס למקרקעין 
 . ו/או לוגיסטיקה ו/או אחסנה או כל שימוש אחר שיתאפשר ע"י התכנית להשכרה

 
לציבור, '( של החברה והשלימה החברה הנפקה של אגרות חוב )סדרה  2019, באפריל 11ביום  .ו

הרחבת סדרה   אלפי ש"ח ע.נ.. הנפקת אגרות החוב החדשות בוצעה בדרך של  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 בניכוי עלויות הנפקה( 157,912ש"ח )אלפי   158,700 -הסתכמה לכ

 

דיעה החברה בדבר כוונתה להחליף בטוחה למחזיקי אגרות חוב )סדרה , הו2019באפריל   8ביום   .ז
עפולה", אשר בבעלות "ביג מגה אור  BIGח'( של החברה מפיקדון כספי לנכס מניב הידוע כי"

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

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

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

בהסכם מכר עם צד ג' בלתי קשור לחברה ולבעל השליטה  החברה  , התקשרה  2019ביוני,    23ביום   .ט
בה )להלן: "הרוכש"(, למכירת מלוא זכויות החכירה המהוונות ביחס למקרקעין המצויים באזור  

, אשר  21לפי תכנית מפורטת מד/ 5, מגרש 7חלקה  5897התעסוקה במודיעין הידועים כגוש 
מ"ר ברוטו  59,000ם"  בשטח של כ מ"ר עליהם מוקם "מרכז מגה לעסקי 51,138שטחם הינו 

 "הממכר", בהתאמה(, הכל כמפורט להלן:-)להלן: "הסכם המכר", "המרכז", ו
 

מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ )שווי   470 - בתמורה לזכויות בממכר הרוכש ישלם לחברה סך של כ      
למועד על דמי השכירות השנתיים הצפויים  20, קרי מכפיל 5%הממכר נגזר לפי תשואה של 

מיליוני ש"ח שולם לחברה במועד   47 -תשלום מלוא התמורה(, )להלן: "התמורה"(. סך של כ
מיליוני ש"ח ישולם לחברה במועד מסירת החזקה בממכר  423 -חתימת הסכם המכר וסך של כ

 )כהגדרתו להלן(. 
 

דת גמר לכל עשרה ימי עסקים ממועד קבלת אישור אכלוס ו/או תעו -"מועד מסירת החזקה"         
ככל   -שטחי המרכז  ומסירת החזקה בכלל שטחים אלו לשוכרים )למעט השטח הפנוי בממכר 

שלא יושכר(, אך לא יאוחר מתום שנה ממועד חתימת הסכם המכר. במועד מסירת החזקה,  
יערכו הצדדים חישוב סופי של סכום התמורה על בסיס דמי השכירות השנתיים שיתקבלו בפועל  

 . 5%המשקף תשואה של  –  20החזקה לפי מכפיל במועד מסירת 
    

יובהר, כי עד למועד מסירת החזקה, החברה בלבד תהיה זכאית להכנסות שמתקבלות מהמרכז           
מיליון ש"ח לחודש(. במועד מסירת החזקה, כנגד תשלום יתרת התמורה, החברה  1-)סך של כ

 ר. תמחה ותעביר לרוכש את זכויותיה והתחייבויותיה בממכ
 

  176 -למועד הדוח, רשמה החברה בדוחותיה הכספיים רווחי שערוך לפני מס בסך של ככון נ         
תשעת החודשים  מליוני ש"ח נזקף במהלך  66 - )סך של כ ממועד רכישת הנכס מיליוני ש"ח 

(. בגין מכירת הממכר, החברה עתידה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח  2019של שנת    הראשונים
   מיליוני ש"ח(. 66  -מיליוני ש"ח )ולאחר מס סך של כ 84 -נוסף לפני מס בסך של כ

 
 למועד הדוח, מוצג הנכס כנכס המוחזק למכירה.  
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה - : 4באור 
 

אישר דירקטוריון החברה, הצעה פרטית מהותית למשקיעים בכמות כוללת  2019ביוני  25ביום  .י
ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה   0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  3,300,000של 

 ש"ח למניה 61המשקפת מחיר של  ש"ח ברוטואלפי  201,300וזאת בתמורה לסך כולל של 
 . לויות הנפקה(אלפי ש"ח בניכוי ע  200,209)

 

 אופציות לא רשומות למסחר 200,000החליט דירקטוריון החברה להעניק  2019, במאי 21ביום  .יא
בהתאם לתוכנית, האופציות יוענקו      .האופציות(   -)להלן    למר איתמר יהודה רגב, מנכ"ל החברה,

ח ע.נ. כ"א ש"   0.01רגילות רשומות על שם בנות    מניות   200,000  -ללא תמורה וניתנות למימוש ל  
ימי מסחר של מניית  30ש"ח שהינו ממוצע  48.11של החברה, תמורת תוספת מימוש השווה ל 

  2019ביולי,  3ביום  החברה קודם למועד החלטת הדירקטוריון בדבר הענקת כתבי האופציה.
 אושרה ההקצאה כאמור על ידי האסיפה הכללית.

 
האופציות על ידי הניצע, כולן או מקצתן, ייעשה באמצעות תשלום במזומן, בשיק או  מימוש          

לא יידרש הניצע לשלם את מחיר המימוש,  העברה בנקאית או על בסיס של מנגנון מימוש נטו בו  
אלא החברה תקצה לניצע כמות מניות אשר שווי השוק שלהן לפי שער הסגירה של מניות 

שקדם למועד המימוש שווה לסכום ההטבה בלבד, ובלבד שהניצע  החברה בבורסה ביום המסחר  
 שילם לחברה את סכום הערך הנקוב.  

 
אלפי ש"ח. הערך   1,945  -ש"ח ובסך הכל כ  9.725  -הערך הכלכלי הממוצע של כתב אופציה הינו כ         

מוש ש"ח, מחיר מי  49.15ובהתבסס על נכס הבסיס מחיר המניה    B&Sהכלכלי חושב ע"פ המודל  
,  3למנה  22.28%ו  2למנה  21.66%, 1למנה  21.91%ש"ח, סטיית תקן יומית בשיעור של  48.11

   .3למנה  1.09%ו   2למנה  0.9%,  1למנה  0.72%שיעור ריבית חסרת סיכון של 
 

( של האופציות תהא כך שהאופציות תהיינה ניתנות למימוש  VESTINGתקופת ההקניה )        
 כדלקמן:

 
מהאופציות   שלישמהאופציות תהיינה ניתנות למימוש כעבור שנתיים ממועד ההקצאה.  שליש         

מהאופציות תהיינה ניתנות    שליש תהיינה ניתנות למימוש כעבור שלוש שנים ממועד ההקצאה.  
 למימוש כעבור ארבע שנים ממועד ההקצאה.  

 
במלואן או בחלקן מעת לעת, ובלבד   הניצעהאופציות המוקצות תהיינה ניתנות למימוש על ידי           

שירותים לחברה ו/או לחברה בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין ולא  ןשהניצע מועסק ו/או נות 
( שנים  4, לא יאוחר מחלוף ארבע )1לעניין מנה  ( שנים ממועד ההקצאה3) שלושיאוחר מחלוף 

 . 3ההקצאה לעניין מנה    ( שנים ממועד5ולא יאוחר מחלוף חמש )  2ממועד ההקצאה לעניין מנה  
 

חברת הובא לידיעתה של החברה מאת פרסומי רשות מקרקעי ישראל כי  2019, ביולי 28ביום  .יב
חכירה בקשר   יזכתה במכרז להתקשרות בחוז( 50%מגה אור רמי לוי )חברה מוחזקת בשיעור 

 דונם.  46  -בשטח של כ בית שמשבעיר  התעשיה החדש "לביא"באזור  לאחד עשר מגרשים
  36 -סך של כ יםהאמור יםבתמורה למגרש החברה המוחזקת שילמה במהלך חודש אוקטובר 

מיליון ש"ח נוספים. ייעודם של   19 -עלויות פיתוח בסך של כומיליון ש"ח )לא כולל מע"מ( 
 .המגרשים הינו לתעשיה ומלאכה

 

אגודה   –קיבוץ כפר החורש  , התקשרה החברה בהסכם מסגרת עם2019באוגוסט,  5ביום  .יג
"אגודת  "(, עם מרכז מסחרי כפר החורש בע"מ )להלן: הקיבוץ שיתופית חקלאית )להלן: " 

(, לפיו  "האגודה""(, ועם מגה אור כפר החורש אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )להלן: ההחזקות 
"י  הצדדים יפעלו באמצעות האגודה להקמת והפעלת מרכז מסחרי במקרקעין, אשר יופעל ע

", בהתאמה(, ולפיו,  הסכם המסגרת", " הפרויקטהאגודה ויושכר על ידה לצדדים שלישיים )להלן: " 
נוספים  37%מהזכויות וההחזקות באגודה.  37%הקיבוץ ואגודת ההחזקות יעבירו לחברה 

(, וזאת כנגד "ביג"ביג מרכזי קניות בע"מ )להלן:  לחברתועברו י מהזכויות וההחזקות באגודה 
ש"ח בתוספת מע"מ כדין  4,500,000החברה והתחייבות ביג לשלם לקיבוץ סך של  התחייבות

התשלום  במועד התשלום לרמ"י עבור המפרט הכספי שתעביר רמ"י לשם ביצוע העסקה )להלן: " 
  ."(. זאת, בכפוף לתנאים המתלים כפי שנקבעו בהסכם המסגרתלקיבוץ
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 )המשך(  הדיווח ולאחריהאירועים מהותיים בתקופת   - : 4באור 

 
, התקשרו הקיבוץ והאגודה גם בהסכם העברת זכויות ביחס 2019באוגוסט  5בד בבד, ביום          

 ,A1וכן כמגרשים    11,  12,  13,  70חלקות    17011דונם הידועים כגוש    33  - למקרקעין בשטח של כ

B1, C1, D1  ו-E1  /בכפוף להתקיימות תנאי (, לפיו  המקרקעין")להלן: "   21243בהתאם לתכנית ג
( על הסכם פיתוח אל מול האגודה,  "רמ"י"מתלה, שהינו חתימת רשות מקרקעי ישראל )להלן: 

נכון למועד פרסום  (."הסכם העברת הזכויות" תחזיק האגודה בזכויות החכירה במקרקעין )להלן:  
 באגודה שולמה ע"י החברה.  התקיימו התנאים המתלים והתמורה עבור הזכויות וההחזקות  הדוח

 

, התקשרה חברת בת של החברה, כאווי יזמות נדל"ן בע"מ, המוחזקת על  2019באוגוסט  5ביום  .יד
)להלן: "כאווי"(, בהסכם מכר עם צד ג' בלתי קשור )להלן: "המוכר"( לפיו  50%ידה בשיעור של 

( בלתי מסוימים מכלל זכויות החכירה המהוונות של המוכר 2/3תרכוש שני שלישים )  כאווי
הסכם חכירה שנחתם בין המוכר ובין רשות מקרקעי ישראל ביחס למקרקעין הידועים  בהתאם ל

באזור התעשייה    7/159לפי תכנית מפורטת גז/  34)בחלק(, מגרש    8-)בחלק( ו   4חלקות    5635כגוש  
מיליון שקלים חדשים, בתוספת מע"מ,  12סך של ל המורת, בה בהקמהשילת, בהם מצוי מבנ

בהתאם לשלבים שנקבעו במסגרת הסכם המכר )בין יתר התנאים, בהתאם להתקדמות בקצב  
 הבניה שמתבצעת במקרקעין(.

 
חתמה כאווי גם על הסכם שיתוף אל מול המוכר, אשר כניסתו לתוקף   2019באוגוסט  5ביום 

ה נשוא הסכם המכר )קרי, השלמת רכישת הזכויות בממכר ע"י כאווי(  הותנתה בהשלמת העסק 
בו הוגדרו יחסי השיתוף שבין כאווי ובין המוכר באשר למקרקעין, לרבות בכל הקשור לניהולו,  

 . תפעולו ואחזקתו של המבנה, השכרתו לשוכרים וכיו"ב
 

ל"ן בע"מ, המוחזקת על  , התקשרה חברת בת של החברה, נועה נכסי נד2019באוגוסט  21ביום  טו.
)להלן: "נועה"(, בהסכם מכר עם צד ג' בלתי קשור )להלן: "המוכר"(, לפיו   100%ידה בשיעור של  

הסכם פיתוח  בהתאם לנועה תרכוש מחצית בלתי מסוימת מכלל זכויות המוכר במקרקעין 
ם , ולפי תוספת להסכ2015בפברואר  4שנחתם בין המוכר ובין רשות מקרקעי ישראל ביום 

)בחלק(, מגרש   1חלקה    5637, ביחס למקרקעין הידועים כגוש  2019ביוני    13פיתוח שנחתם ביום  
באזור התעשייה שילת )להלן: "הסכם המכר", או "המקרקעין",    7/159לפי תכנית מפורטת גז/  17
מיליון שקלים חדשים, בתוספת מע"מ, אשר ישולמו    2של    לסך  התמורב"הממכר", בהתאמה(    או

 על ידי נועה בהתאם לשלבי התשלום שנקבעו בהסכם המכר.
 

, חתמה נועה גם על הסכם שיתוף לפיו בכוונת הצדדים )אשר לאחר 2019באוגוסט  21ביום 
(  מחזיקים הצדדים בחלקים שווים בלתי מסוימים בזכויות הפיתוח במקרקעין , השלמת העסקה

.  אשר יושכר על ידי הצדדים לצדדים שלישיים המקרקעין, מבנהלשתף פעולה ולהקים על 
הוגדרו יחסי השיתוף שבין הצדדים, לרבות בכל הקשור לניהול  במסגרת הסכם השיתוף 

 . המקרקעין, מימון המבנה שיבנה על המקרקעין וכיו"ב
 

אלפי   25,000יבידנד בסך של החליט דירקטוריון החברה על חלוקת ד 2019באוגוסט,  25ביום  .טו
. המועד הקובע לזכאות 2019,  בספטמבר  22ש"ח( ששולם ביום    0.74013ש"ח )דיבידנד למניה בסך  

 . 2019, בספטמבר 8הדיבידנד הינו  
 

'( של החברה לציבור,  חהשלימה החברה הנפקה של אגרות חוב )סדרה    2019,  בספטמבר  12ביום   .טז
אלפי ש"ח ע.נ.. הנפקת אגרות החוב החדשות בוצעה בדרך של הרחבת סדרה   200,000בהיקף של  

)ריבית   0.685%ש"ח ע.נ., הריבית האפקטיבית נקבעה על  100ש"ח לכל  107.3לפי מחיר של 
כמה (. סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות הסת1.4%נקובה  

 אלפי ש"ח בניכוי עלויות הנפקה(.  212,452אלפי ש"ח )  214,600 -לכ
 

 כא(. 4התמורה שהתקבלה עבור אגרות החוב מוחזקת בפקדון בנאמנות )ראה גם באור 
 

בע"מ, המוחזקת על    , התקשרה החברה וחברת בת שלה, מגה אור זכרון2019בספטמבר    18ביום   . יז
))להלן: "מגה אור זכרון"(, החברה ומגה אור זכרון בע"מ יכונו יחד להלן:   100%ידה בשיעור של 

מושב עובדים של הפועמ"ז להתיישבות שיתופית בע"מ )להלן:    ישעי "היזם"((, בהסכם מסגרת עם  
 לן:  "המושב"(, עם תאגיד בהקמה )להלן: "תאגיד ההחזקה"(, ועם אגודה בהקמה )לה
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה - : 4באור 

 
"האגודה"(, לפיו הצדדים יפעלו באמצעות האגודה להקמת והפעלת מבנה להשכרה במקרקעין  

בהתאם   E1-ו A1, B1, C1, D1וכן כמגרשים  11, 12, 13, 70חלקות  17011הידועים כגוש 
)להלן: "המקרקעין"(, אשר יופעל ע"י האגודה ויושכר על ידה לצדדים שלישיים    21243לתכנית ג/

   74%", "הסכם המסגרת", בהתאמה(, ולפיו, המושב ותאגיד החזקה יעבירו ליזם  )להלן: "הפרויקט
מיחידות ההשתתפות יוחזקו ע"י   73%מהזכויות וההחזקות באגודה )כאשר מתוך החזקות אלו, 

מיחידות ההשתתפות יוחזקו ע"י מגה אור זכרון(. במסגרת הסכם המסגרת, הוסכם    1%- החברה, ו
הכרוכות בהקמת הפרויקט, כפי הגדרתם בהסכם המסגרת )לרבות על הצדדים כי כל ההוצאות 

הוצאות, אגרות, תשלומים הכרוכים בקיום התנאים המתלים ו/או בהעברת הזכויות לאגודה 
, הוצאות ייזום, תכנון תו/או בהיוון הזכויות המקרקעין, תשלום מס רכישה, הוצאות משפטיו

וטלו במפורש על המושב. יחולו וישולמו ע"י  ובניה(, למעט תשלומים אשר לפי הסכם המסגרת ה
הלוואות בעלים מטעם היזם ו/או    באמצעותהאגודה, באמצעות מימון שיועמד לאגודה ע"י היזם  

באמצעות בנק. עוד הוסכם בהסכם המסגרת, כי החל מהמועד בו יושלמו בניית ואכלוס המבנה 
מושב זכאי לקבל מהאגודה תשלום  שנים ממועד זה, יהיה ה  25הראשון שייבנה בפרויקט ועד תום  

מדמי השכירות שישולמו בפועל )ברוטו(    11.5%  -שנתי, כמקדמה על חשבון רווחים, בסך השווה ל
לאגודה על ידי שוכרי שטחים/מבנים שייבנו בפרויקט. תוקפו של הסכם המסגרת הינו בכפוף  

)להלן: "רמ"י"( להתקיימות תנאי מתלה לפיו יתקבל מפרט כספי מאת רשות מקרקעי ישראל 
ע"ש האגודה המאפשר חתימה על חוזה חכירה או פיתוח בין האגודה ובין רמ"י לפיו יוקצו  
לאגודה זכויות במקרקעין, זאת בכפוף לתשלום דמי היוון שייקבעו במפרט הכספי שיועבר ע"י  

  5רמ"י וישולמו ע"י האגודה. בד בבד, וכחלק מהתחייבויות המושב שלפי הסכם המסגרת, ביום 
, התקשרו המושב והאגודה בהסכם העברת זכויות ביחס למקרקעין, לפיו בכפוף  2019באוגוסט 

להתקיימות תנאי מתלה, שהינו חתימת רמ"י על הסכם פיתוח אל מול האגודה, תחזיק האגודה  
 במלוא זכויות החכירה במקרקעין )להלן: "הסכם העברת הזכויות"(.   

 
בהסכם מכר שנחתם בינה, בין קרגל בע"מ )להלן:   התקשרה החברה 2019בספטמבר,  26 ביום .יח

ש"ח ע.נ  1מניות רגילות בנות  5,000( לרכישת "קרגל להבים"( ובין קרגל להבים )להלן: "קרגל"
מהונה   50%"(, המוחזקות על ידי קרגל והמהוות  המניות הנרכשותכ"א של קרגל להבים בע"מ )"

לאחר רכישת המניות הנרכשות יחזיקו קרגל והחברה, כל המונפק של קרגל להבים, באופן בו 
"(. קרגל להבים הינה  הסכם המכרמהון המניות המונפק והנפרע של קרגל להבים )"   50%  -אחת ב

הבעלים של מקרקעין ועליו מבנה בפארק התעסוקה עידן הנגב המושכרים לקרגל אשר מנהלת 
 (. "הנכס"שם את פעילותה הייצורית )להלן: 

 
אשר תשולם לקרגל תורכב מהתמורה בגין המניות הנרכשות, כהגדרתן להלן,  התמורה 

 ומהתמורה בגין ההלוואות הנרכשות, כהגדרתן להלן:
 
ש"ח )ארבעים ואחת אלפי  41,675המניות הנרכשות תירכשנה כנגד תשלום לקרגל בסך של  .1

מיליון שש מאות שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים(, בתוספת מע"מ כדין )להלן:  
"התמורה בגין המניות הנרכשות"(, כאשר סכום זה מבוסס על היתרות במאזן קרגל להבים  

, ועל ההסכמה בין הצדדים לגבי שווי המקרקעין והמבנה )שווי שסוכם 2019ביוני,  30ליום 
מיליון שקלים חדשים(, כאשר סכום זה יעודכן במועד ההשלמה בהתאם  180לסך של 

 להתאמות הקבועות בהסכם המכר.
 
במסגרת הסכם המכר תוסב ותועבר אל החברה מחצית מהלוואות הבעלים אשר הועמדו  .2

,  2019ביוני,  30על ידי קרגל לקרגל להבים, כהגדרתן בהסכם המכר, אשר עמדו נכון ליום 
ש"ח )ארבעים ואחת מיליון תשע מאות שבעים ושלושה  אלפי  41,973על סך מצטבר של  

אלף שקלים חדשים( )"הלוואות הבעלים"( וזאת כנגד תשלום לקרגל בסך השווה למחצית 
סכום הלוואות הבעלים )להלן: "התמורה בגין ההלוואות הנרכשות"(, באופן בו לאחר ביצוע  

קרגל הלוואות בעלים בסכומים הרכישה כאמור תהיה קרגל להבים חייבת לחברה ול
 ובתנאים זהים. 

 
 1במועד השלמת העסקה )הכפוף לקיום התנאים המתלים המפורטים בהסכם המכר עד ליום 

 (, תשלם החברה לקרגל את התמורה בגין המניות הנרכשות ואת התמורה בגין  2020בנובמבר, 
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה - : 4באור 

 
הבעלים הנרכשות, ובאותו מועד החברה תיטול מחצית מהיקף   הלוואות

 הערבויות/ההתחייבויות של קרגל להבים, אשר תוקפן נמשך גם לאחר מועד השלמת העסקה. 
בנוסף להסכם המכר חתמה החברה אל מול קרגל על הסכם בעלי מניות אשר ייכנס לתוקף 

 ניות"(. במועד ובכפוף להשלמת הסכם המכר )"הסכם בעלי מ
 

להסכם המכר צורף כנספח נוסח של הסכם שכירות ביחס לנכס, אשר ייחתם וייכנס לתוקף 
במועד השלמת הסכם ויחליף את הסכם השכירות הנוכחי בין קרגל לקרגל להבים )"הסכם 

תקופת השכירות על פי הסכם השכירות החדש כוללת תקופה בסיסית של   השכירות החדש"(.
חודשים,  60יעמדו לקרגל שתי תקופות אופציה נוספות, הראשונה בת חודשים שלאחריה  180

  24חודשים, כך שלכל היותר, סך כל תקופת השכירות המקסימלית לא תעלה על    59והשנייה בת  
 חודשים.   11- שנים ו

  
דמי השכירות החודשיים אשר תשלם קרגל בגין המושכר במהלך תקופת השכירות יעמדו על סך  

ש"ח )מיליון ושנים עשר אלף וחמש מאות שקלים חדשים(, כשסכום זה צמוד  אלפי  1,012של  
במשך כל תקופת השכירות   למדד )להלן: "דמי השכירות"(. לדמי השכירות יתווסף מע"מ כדין.

תשלם קרגל בנוסף לכל התשלומים האחרים החלים עליה על פי חוזה השכירות החדש, את כל  
י החובה מכל סוג שהוא, העירוניים ו/או הממשלתיים התשלומים, הארנונות, המסים ותשלומ

ו/או האחרים החלים על פי מהותם ו/או על פי כל דין על שוכרת ו/או מחזיקה ו/או משתמשת 
 ו/או על העסקים שמתנהלים במושכר ו/או על מפעיל עסק בנכס מקרקעין. 

 
יה בהתאם להבטחת התחייבויות קרגל לתשלום דמי השכירות ויתר התשלומים החלים על

להוראות הסכם השכירות החדש ולפינוי המושכר על פיו, תמציא קרגל לקרגל להבים ערבות 
 חודשי שכירות כפי שאלו נקבעו בהסכם השכירות החדש.  6בנקאית בסך של 

 
אישר דירקטוריון החברה, הצעה פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית   2019 ,באוקטובר 2ביום  .יט

ש"ח ערך נקוב   0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  429,571למשקיע בכמות כוללת של 
ש"ח    70ש"ח, המשקפת מחיר של  אלפי    40,000כל אחת של החברה וזאת בתמורה לסך כולל של  

 .למניה

 

מהזכויות בנכס "שרונה מרקט  50%חתמה החברה על הסכם לרכישת  2019באוקטובר,  8ביום  .כ
אלפי ש"ח.   80,000אלפי מ"ר בתמורה לסך כולל של  5 -אביב", המשתרע על שטח של כ-תל

 . 2019בנובמבר,  1החברה זכאית להכנסות מהנכס החל מיום 
 

בטוחה למחזיקי אגרות חוב  להעמיד , הודיעה החברה בדבר כוונתה2019 באוקטובר 29ביום  .כא
", אשר בבעלות  61"מגרש הידוע כ נכסחלק מתמורת ההנפקה  ולשחררהחברה )סדרה ח'( של 

  מליון  81.9 בסךהבטוחה ופיקדון  שעבודהשלימה החברה את  2019 בנובמבר 25. ביום החברה
 .שוחרר לטובת החברהש"ח 

 

"(,  אורייןיחד עם אוריין ש.מ בע"מ )להלן: "התקשרה החברה בהסכם  2019בנובמבר,  24ביום  .כב
"(,  המוכרלהלן: "יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ )לרכישת מלוא זכויות החכירה של 

בגוש   2(, של מקרקעין הידועים כחלקה "הרוכשים"בחלקים שווים )החברה ואוריין יקראו להן: 
דונם במתחם דשנים בקרית אתא  34.4-, בשטח כולל של כ11620, בגוש 7, 11-13חלקות ו  11621

",  הסכם המכרמיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין )להלן: "  18"(, בתמורה לסך של  המקרקעין )להלן: "
 , בהתאמה(. "התמורה"

 
יקף  נכון למועד חתימת הסכם המכר, המקרקעין אינו מאוכלס ובנויים בו מבנים וסככות בה

 מ"ר, שבכוונת הרוכשים להרוס לאחר קבלת היתר הבניה.  16,000-כולל של כ
 

מ"ר  19,000- בכוונת הרוכשים להקים במשותף על המקרקעין מרכז לוגיסטי בשטח כולל של כ
"(, בהתאם לבקשה להיתר בניה אשר הוגשה זה מכבר על ידי המוכר. על פי המרלו"ג)להלן: "

מיליון ש"ח    9-ניה יתקבל בכפוף לתשלום אגרות בניה בסך של כהמידע שבידי החברה, היתר הב
מיליון ש"ח. בנוסף, נדרש תשלום היתר דמי שינוי ייעוד והגדלת זכויות   10והיטל השבחה בסך 

מיליון ש"ח.  הרוכשים יישאו, בחלקים שווים,   2.1 - בניה לרשות מקרקעי ישראל בסך של כ
תשלומי המיסים ויתר העלויות הכרוכות בהקמת   בעלויות רכישת המקרקעין, אגרות הבניה,

 המרלו"ג.
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה - : 4באור 

 
בד בבד עם חתימת הצדדים על הסכם המכר, התקשרו הרוכשים בהסכם שכירות אל מול חברה 

  2,000-(, על פיו היא תשכור מהן שטח במרלו"ג בהיקף של כ"השוכרת"הקשורה למוכר )להלן: 
שנים כל אחת )להלן:   6שנים, עם שתי תקופות אופציה לשוכרת, בנות  6מ"ר לתקופה של 

ם השכירות כולל תנאי מתלה, לפיו יתקבל בידי הרוכשים היתר בניה  "(. הסכלשוכרת המושכר"
מ"ר, יושכר   17,000-ימים ממועד החתימה על הסכם המכר. יתרת המרלו"ג, בשטח של כ  30בתוך  

 "(, כמפורט להלן.המושכר לאורייןלאוריין )להלן: "
 

שבין החברה  בכוונת החברה להתקשר עם אוריין בהסכם שיתוף אשר יגדיר את יחסי השיתוף
"(, ובהסכם הקמה  הסכם השיתוףובין אוריין כבעלים משותפים של המקרקעין והמרלו"ג )להלן: "

 (, על פי העקרונות שלהלן:  "הסכם הקמה ושכירות" ושכירות )להלן:
 

כל העברה של המקרקעין ו/או חלקה על ידי מי מהצדדים להסכם השיתוף לצד ג' כלשהו, תהא 
שיתוף שיקבע הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה, כגון זכות סירוב  כפופה להוראות הסכם ה

 ראשונה, זכות הצעה ראשונה, מנגנוני היפרדות וכו'. 
 

במסגרת הסכם ההקמה והשכירות יקבע כי החברה ואוריין, במשותף ובחלקים שווים, יקימו על  
סיום ההקמה,  המקרקעין את המרלו"ג, כאשר המושכר לאוריין יבנה בהתאם לדרישותיה. עם 

שנים,   15-החברה תשכיר לאוריין את חלקה במרלו"ג )למעט המושכר למוכר(, לתקופה של כ 
כאשר לאוריין תוענק האופציה לשתי תקופות שכירות נוספות, כאשר סך תקופת השכירות לא 

 שנה. ניהול המושכר לאוריין יבוצע על ידי ועל חשבון אוריין בלבד. 25תעלה על 
    

החודשיים, אשר יתקבלו אצל החברה בגין המושכר לאוריין, יהיו בסך השווה   דמי השכירות
", עלות הקמת המרלו"ג" וממחצית "עלות המקרקעיןממחצית " 7.5%- ב 1/12למכפלה של 

 כהגדרתם להלן: 
 
 שמונה עשרה מיליון ש"ח.   -" עלות המקרקעין"
 
ולמו לצורך הקמת המרלו"ג עלות הקמת המרלו"ג ושאר העלויות שיש - " עלות הקמת המרלו"ג"

)למעט המושכר לאוריין(, לרבות תכנון, אגרות, יועצים, עבודות חשמל, מיזוג אויר, הוצאות  
 מיליון ש"ח. 127-מימון וכדומה, אשר להערכת החברה  תעמוד על סך של כ

 
עם חתימת הסכם המכר, הוסכם על החברה ועל אוריין, כי לאוריין תהיה הזכות לדרוש מהחברה, 

במקרקעין בתמורה לסך השווה לכלל התשלומים שאותם   אוריין בכל עת, לרכוש את חלקה של 
שילמה אוריין בפועל בקשר עם רכישת המקרקעין, לרבות תשלומי המסים בגינם )אך למעט מס 
רכישה(, וההוצאות בקשר עם הקמתו של המרלו"ג, עד למועד רכישת חלקה של אוריין ע"י  

ה כאמור, יתקשרו הצדדים בהסכם שכירות חדש, על פי אותם עקרונות  החברה.  מובהר כי במקר
שנקבעו בהסכם השכירות וההקמה הנזכר לעיל, כאשר דמי השכירות לחברה יהיו במקרה זה  

ממלוא עלות המקרקעין )לרבות עלות רכישת חלקה של   7.5%- ב 1/12בסך השווה למכפלה של 
 כהגדרתו לעיל.אוריין במקרקעין( ומלוא עלות הקמת המרלו"ג 

 
רכישת המקרקעין תמומן מהונה העצמי של החברה ואשראי לטווח קצר, כאשר אופן מימון  

 הקמת המרלו"ג יקבע בהמשך, בשים לב לחלופות שיעמדו בפני החברה. 
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 פיננסיים מכשירים - : 5באור 

 
 הוגן  שווי

 
 :פיננסיים מכשירים של  ההוגן והשווי בספרים היתרות להלן

 2018בדצמבר,    31  2018,  ספטמברב  30  2019,  ספטמברב  30   
 הוגן   שווי   *(  יתרה  הוגן   שווי   *(  יתרה  הוגן   שווי   *(  יתרה  
 מבוקר  מבוקר  בלתי   
 ח "ש  אלפי   

             : ם פיננסי    נכסים 
             

חובה לזמן   תחייבים ויתרו
 ( 4ארוך )

 
219,704  219,704  148,689  148,689    156,589  156,589 

             
             התחייבויות פיננסיות: 

             
 10,277  9,879  10,774  10,699  8,195  8,168  (1הלוואות בריבית קבועה )

 1,399,840  1,387,736  1,489,888  1,440,999  2,017,163  1,886,985  (2)  חוב  אגרות
 235,799  227,591  253,215  241,166  245,385  229,361  (3אגרות חוב )

             
 1,645,916  1,625,206  1,753,877  1,692,864  2,270,743  2,124,514  סה"כ 

 .הפיננסיות  ההתחייבויות בגין לשלם ריבית כוללת בספרים יתרה *(  
 לשווי ההוגן שלהם.  ותת או קרובותואמ ותהיתר ( **
 
ריאלית מבוסס על היוון תזרים מזומנים בריבית  2019, בספטמבר 30השווי ההוגן ליום  ( 1)

 במדרג השווי ההוגן(.  2)רמה   )הלוואות צמודות מדד( וריבית שקלית
השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים  -)צמודות מדד(  ,ח,זו,דחוב 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%השווי ההוגן מבוסס על היוון תזרים מזומנים בריבית משוקללת בשיעור של   ( 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%הגישה החברה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת, לרכישה של  2019בפברואר,  14ביום  

(, , להלן :"אפי נכסים""בע"מ נכסים ישראל אפריקהלשעבר "נכסים בע"מ ) אפיהקיימות של חברת 
מיליון ש"ח במזומן הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב   318-בתמורה לסכום של כ

ניות"( וזאת במסגרת הליכי הסדר חוב בו הייתה מעורבת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ )"המ
 ( )"הצעת החברה"(.אפי נכסים)"אפריקה השקעות"( )החברה האם של 

 
הוגשה כחלק מהצעה יחד עם   אפי נכסיםמהונה המונפק והנפרע של  13%הצעת החברה לרכישת 

מהונה המונפק של    56%-ים"( לרכישה כוללת של כמשקיעים נוספים שאינם קשורים לחברה )"המציע
- או לחילופין, לפי בחירת אפריקה השקעות כ  )לשעבר "אפריקה ישראל נכסים בע"מ"(  אפריקה נכסים

אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב   2019במרס,    3ביום    נכסים.  אפימהונה המונפק והנפרע של    51%
רתן למציעים כשהן נקיות מכל חוב, שעבוד ומגבלה  נכסים והעב אפימהמניות של  51%-את מכירת כ

הועברה תמורה בסך   2019במרס,  4ביום  .1968 –א לחוק המכר, תשכ"ח 34בהתאם להוראות סעיף 
לחברה התהוו עלויות רכישה   מיליון ש"ח בגין המניות והמניות הועברו לבעלות החברה. 318-של כ

 "ח.מיליון ש 2 -ישירות המיוחסות לעסקה בסך של כ
 

את ,היתר בין, שקלהו נכסים באפי בהשקעה  החשבונאי הטיפול בקביעת  דעת שיקול הפעילה החברה
העדר קיומה    נכסים;  באפי  בעלי המניותהחזקות  פיזור    ;שיעור ההחזקה של החברההשיקולים הבאים:  
  אפיששה(לדירקטוריון  דירקטור אחד )מתוךינוי למ נכסים; זכות החברה באפישל בעלת שליטה 

נכסים. החברה מעריכה   אפי של  פעילותה התפעולית והפיננסית אמון על התווית  הגוף אשר נכסים,
העניין לחברה קיימת   נכסים, בנסיבות באפימכוח ההצבעה   20% -כי, על אף שהיא מחזיקה בפחות מ

נכסים  אפיבהתאם לכך,  נכסים. אפי השפעה מהותית בקביעת המדיניות הפיננסית והתפעולית של 
 הינה חברה כלולה אשר מוצגת בהתאם לשיטת השווי המאזני.
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 )המשך(  צירופי עסקים - : 6באור 

 
נכסים ליום   אפיהשווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של חלק הנרכש בחברת  

אישור הדוחות הכספיים  מיליון ש"ח פי מדידה ארעית. נכון למועד  413- הרכישה נקבע על סך של כ
טרם התקבלה הערכת שווי סופית על ידי מעריך שווי חיצוני ביחס לשווי ההוגן של הנכסים המזוהים  
שנרכשו וההתחייבויות שניטלו. תמורת הרכישה וכן השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו  

הסופית, ההתאמות מבוצעות חודשים ממועד הרכישה. במועד המדידה    12ניתנים להתאמה סופית עד  
 בדרך של הצגה מחדש של מספרי ההשוואה שדווחו בעבר לפי המדידה הארעית. 

 
 נכסים במועד הרכישה:  אפיהשווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של חברת 

 

   
 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    ונדל"ן להשקעה בהקמה נדל"ן להשקעה  

 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 וחברות כלולות משותפת בשליטה חברות של כספיים דוחות - : 7באור 

 
 אפי  חברת  של  הכולל  הרווח  על  והדוח  הפסד  או  רווח  דוח,  הכספי  המצב  על  הדוח  מתוך  תמציתי  מידע

 :נכסים בע"מ(  אפי)החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של חברת    "מבע  נכסים
 
 בדצמבר 31  ספטמברב 30  
  2019  2018  2018 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ש"ח  אלפי  
       

 1,215,258  1,006,592  1,165,456  שוטפים נכסים
 462,218  262,174  300,893  מזומנים ושווי  מזומנים: מתוכם

       
 8,937,740  8,697,052  9,207,364  שוטפים לא נכסים

       
 2,587,111  2,333,248  1,937,475  שוטפות התחייבויות

       
 3,914,331  3,770,022  4,958,206  שוטפות  לא התחייבויות

       
 3,651,556  3,600,374  3,477,139  הון "כ סה
       

 -    -    13%  המשותפת  בעסקה ההחזקה  שיעור
       

 -    -    452,028  המשותפת  בעסקה ההשקעה  סך
       

 -    -    ( 37,847)  אחרות התאמות
       

 -    -    414,181  משותפת בעסקה ההשקעה  סך
 
 

 

 

 הסתיימו ש החודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו  3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

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

 975,277  290,798  191,137  714,378  545,757  הכנסות
           

 192,953  50,652  14,317  144,198  154,145  מימון  הוצאות
           

 222,683  23,900  65,717  102,372  90,224  הכנסה על מיסים
           

 354,298  61,224  279,444  385,603  343,833  נקי  רווח
           

  בעסקה ההחזקה  שיעור
 -    -    13%  -    13%  המשותפת

           
  העסקה ברווח החברה חלק

 -    -    36,328  -    44,698  המשותפת
           

 -    - -  ( ,8592)  -    ( 5,063)  אחרות התאמות
           

  העסקה ברווח החברה חלק
 -    -    33,469  -    39,635  מיום הרכישה  המשותפת
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 להשקעה בהקמה, נטו עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן  - : 8באור 

 

 

 
החודשים    9- ל

 הסתיימו ש
  ספטמברב  30ביום  

החודשים    3- ל
 שהסתיימו 

  ספטמברב  30ביום  

 לשנה
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

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

עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה  
 88,586  10,455  26,736  61,200  157,902  בהקמה, נטו

           
עליית ערך נדל"ן להשקעה  ב  החברה  חלק

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

 34,507  434  (651)    24,079  5,445  המאזני המטופלות לפי שיטת השווי  
           
  163,347  85,279  26,085  10,889  123,093 

 
 התניות פיננסיות  - : 9באור 

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח הצעת   2019, בספטמבר 30ליום 

 . 2013, בנובמבר 28 מדף מיום
 

החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח הצעת   2019, בספטמבר 30ליום 
 . 2014, ביוני 22מדף מיום 

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח הצעת   2019, בספטמבר 30ליום 

 . 2016ביולי,   6מדף מיום 
 

החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח הצעת   2019, בספטמבר 31ליום 
 .2017באוגוסט,  17מדף מיום 

 
הנאמנות ולתנאי דוח הצעת   החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר 2019, רבבספטמ 30ליום 

 . 2018, ביוני 12מדף מיום 
 

 פעילות מגזרי - : 10באור 
 
 כללי .א

 
דיווחה החברה על שני מגזרי פעילות: נדל"ן מניב ומימון   פי נכסיםטרם רכישת מניות א

 השקעות נדל"ן.
נכסים נוסף מגזר פעילות חדש. לאור זאת מגזרי הפעילות  של  יעם השלמת רכישת מניות אפ
 החברה לאחר הרכישה הינם: 

 
  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 - נכסים יהשקעה באפ .3

 . המגורים בתחום ופעילות
 

לצורך התאמת הדיווח המגזרי בהתאם לפעילות של החברה למידע הנבחן על ידי מקבלי  
המטופלות לפי שיטת ההחלטות התפעוליות, מוצגים נתוני ההכנסות והרווח המגזרי של חברות  

  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   "ן נדל 

השקעה   
 י באפ

 "כ סה  התאמות   נכסים 
 "ח ש  אלפי   

חודשים    תשעהלתקופה של  
,  ספטמברב  30שהסתיימה ביום  

     )בלתי מבוקר(  2019

  

      
           

 82,640  (96,733)  54,037  119,802  5,534  המגזר   הכנסות
           

 76,344  (68,078)  27,780  111,108  5,534    מגזרי   רווח
           

הקבוצה ברווחי חברות    חלק
מטופלות לפי שיטת השווי  

     נטו,  המאזני 

  

   68,321 
נדל"ן    של  הוגן   בשווי   העליי 

להשקעה ונדל"ן להשקעה  
     בפיתוח והפחתות אחרות, נטו 

  

   157,902 
 13,895          הוצאות הנהלה וכלליות 

 89,808          )הוצאות( אחרות, נטו   הכנסות
           

 378,480          רווח תפעולי מגזרי 
           

 944          הכנסות מימון 
 35,564          הוצאות מימון 

           

     רווח לפני מסים על ההכנסה 
  

   343,860 
 
 

  

 מימון 
  השקעות

 "כ סה  התאמות   מניב"ן  נדל   "ן נדל 
 "ח ש  אלפי   

חודשים שהסתיימה   תשעהלתקופה של  
           )בלתי מבוקר(  2018,  בספטמבר  30ביום  

         
 73,188  (37,488)  103,259  7,417  המגזר   הכנסות

         
 67,347  (35,912)  95,842  7,417    מגזרי   רווח

         
הקבוצה ברווחי חברות מטופלות לפי    חלק

 40,211        נטו ,  המאזני שיטת השווי  
נדל"ן להשקעה    של  הוגן   בשווי   העליי 

ונדל"ן להשקעה בפיתוח והפחתות  
 61,200        אחרות, נטו 

 12,673        הוצאות הנהלה וכלליות 
 (637)          )הוצאות( אחרות, נטו   הכנסות

         
 155,448        תפעולי מגזרי רווח  

         
 636        הכנסות מימון 
 39,180        הוצאות מימון 

         
 116,904        רווח לפני מסים על ההכנסה 
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 )המשך(  פעילות מגזרי - : 10באור 

 
 

  

 מימון 
  השקעות

 מניב"ן  נדל   "ן נדל 

השקעה   
 אפי ב

 "כ סה  התאמות   נכסים 
 "ח ש  אלפי   

חודשים    שהלו ש לתקופה של  
,  ספטמברב  30שהסתיימה ביום  

     )בלתי מבוקר(  2019

  

      
           

 30,672  (39,153)  24,848  43,420  1,557  המגזר   הכנסות
           

 28,682  (23,174)  9,730  40,569  1,557    מגזרי   רווח
           

הקבוצה ברווחי חברות    חלק
מטופלות לפי שיטת השווי  

     נטו,  המאזני 

  

   40,852 
נדל"ן    של  הוגן   בשווי   העליי 

להשקעה ונדל"ן להשקעה  
     בפיתוח והפחתות אחרות, נטו 

  

   26,736 
 4,429          הוצאות הנהלה וכלליות 

 (316)          )הוצאות( אחרות, נטו   הכנסות
           

 91,525          רווח תפעולי מגזרי 
           

 -           הכנסות מימון 
 4,936          הוצאות מימון 

           
 86,589          רווח לפני מסים על ההכנסה 

 
 

  

 מימון 
  השקעות

 "כ סה  התאמות   מניב"ן  נדל   "ן נדל 
 "ח ש  אלפי   

חודשים שהסתיימה   שלושהלתקופה של  
         )בלתי מבוקר(   2018בספטמבר,    30ביום  

         
 26,847  (13,787)  37,246  3,388  המגזר   הכנסות

         
 24,848  (13,101)  34,561  3,388    מגזרי   רווח

         
הקבוצה ברווחי חברות מטופלות לפי    חלק

 8,436        נטו ,  המאזני שיטת השווי  
נדל"ן להשקעה    של  הוגן   בשווי   העליי 

ונדל"ן להשקעה בפיתוח והפחתות  
 10,455        אחרות, נטו 

 3,987        הוצאות הנהלה וכלליות 
 (1)        )הוצאות( אחרות, נטו   הכנסות

         
 39,751        תפעולי מגזרי רווח  

         
 88        הכנסות מימון 
 5,471        הוצאות מימון 

         
 34,368        רווח לפני מסים על ההכנסה 
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 )המשך(  פעילות מגזרי - : 10באור 

 

  

 מימון 
  השקעות

 "כ סה  התאמות   מניב"ן  נדל   "ן נדל 
 מבוקר  
 "ח ש  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,  המאזני השווי  

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 מגזרי רווח  

         
 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 

 
 

 2019,  ספטמברב   30ליום  
 
 

 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
  

 10 נוסף מידע



 

 2 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 מבוא 
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
שלושה ו  תשעהשל  ותולתקופ 2019 ספטמברב 30החברה(, ליום  -של מגה אור החזקות בע"מ )להלן  1970-התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.    ו חודשים שהסתיימ
 בהתבסס על סקירתנו. אלה ת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

 
 

הנכסים בניכוי המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר את  סקרנולא 
ואשר חלקה של    2019  ספטמברב  30אלפי ש"ח ליום    207,746-כההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של  

שלושה חודשים  ו  תשעהשל    ותאלפי ש"ח לתקופ   6,414-וכ  10,680-כהחברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של  
נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו    של אותן חברות  הכספיים  הדוחותבאותו תאריך.    ושהסתיימ

בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי   הכספיים לדוחותלנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת 
 .האחרים  החשבון

 
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -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 

. ום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומייש מבירורים,  
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  

 דעת של ביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות 
 
 

 מסקנה 
 

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

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

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון   2019, בנובמבר 28
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 ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה  
 

 נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 
 

 המיוחסים לחברה 
 
 
 

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2019, ספטמברב 30ליום 

 . 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38לתקנה 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה  
 
 

 
 

  ספטמברב 30ליום 
 ליום

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

       נכסים שוטפים
       

 131,449  331,149  108,000  מזומנים ושווי מזומנים 
פיננסיים המוחזקים למסחר הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  נכסים 

 33,530  17,866  39,110  או הפסד
 -    -    75,206  השקעות לזמן קצר 

 40,037  41,446  221,137  בנאמנות מזומן משועבד
 2,816  3,895  4,000  שוכרים

 39,229  31,760  55,204  חייבים ויתרות חובה 
 -    8,915  -    מלאי קרקעות

       
  502,657  435,031  247,061 
       

 16,748  -    375,750  נכסים המוחזקים למכירה
       
  878,407  435,031  263,809 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 1,071,630  959,481  ,443,5511  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו 
 588,128  110,850  192,435  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

 27,422  27,553  27,269  הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית
 2,209  2,208  2,224  פקדונות לזמן ארוך 

 -    9,855  -    רכישת מקרקעין מקדמות בגין 
 563,723  504,496  271,672  נדל"ן להשקעה בהקמה 

 725,614  741,263  884,540  נדל"ן להשקעה 
 3,869  4,094  3,710  רכוש קבוע 

       
  293,9332,  2,359,800  2,523,055 
       
  700,8113,  2,794,831  2,786,864 
       
       
       
       
 
 
 
 
 

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

  



 מגה אור החזקות בע"מ 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה  
 
 

 
 

  ספטמברב 30ליום 
 ליום

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

       התחייבויות שוטפות
       

 72,106  53,555  86,664  אשראי וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
 99,196  100,270  112,809  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 23,934  17,951  12,559  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 14,084  42,630  ,64171  זכאים ויתרות זכות 

       
  673283,  214,406  209,320 
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 17,365  18,187  14,906  הלוואות מתאגידיים בנקאיים
 1,511,093  1,571,339  1,989,502  אגרות חוב

 229  235  256  פקדונות
 1,607  1,607  1,607  מקדמות בגין אופציות 
 38,484  38,664  38,274  התחייבות בגין חכירה 

 73,977  65,715  110,465  מסים נדחים
 318  333  429  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

       
  2,155,439  1,696,080  1,643,073 
       

       הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
       

 305  304  338  הון מניות
 296,282  296,282  496,458  פרמיה על מניות

 920  728  ( 005,38)  קרנות הון 
 636,964  587,031  797,913  יתרת רווח 

       
  588,3721,  884,345  934,471 
       
  700,8113,  2,794,831  2,786,864 

       
 

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

       2019, בנובמבר 28
 צחי נחמיאס   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון 
 איתמר רגב 

 מנכ"ל
 אונפלוס חיים 

 סמנכ"ל כספים



 מגה אור החזקות בע"מ 
 

 6 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה 
 
 
 

 

 

 הסתיימו ש החודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו  3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

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

 59,070  15,837  20,848  43,508  53,525  הכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה 
הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן 

 3,168  792  792  2,376  2,376  הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן

הנמדדות לפי שיטת הריבית  
 6,016  2,574  965  4,968  3,158  האפקטיבית

 4,163  1,049  1,060  3,067  3,329  הפעלה וניהול נדל"ן להשקעה  עלות
           

 64,091  18,154  21,545  47,785  55,730  גולמי רווח
           
           

נדל"ן להשקעה ועליית ערך נדל"ן 
 88,259  11,110  29,792  64,264  158,930  להשקעה בהקמה

,  חברות מוחזקות יהחברה ברווח חלק
 69,891  11,358  875,41  46,924  935,77  נטו

 16,399  3,963  4,368  12,154  13,320  הנהלה וכלליות  הוצאות
 3,773  ( 1)  ( 316)  ( 637)  89,808  אחרות הכנסות )הוצאות( 

           
 209,615  36,658  528,88  146,182  083,369  תפעולי  רווח

           
 17,919  5,326  1,031  12,415  14,610  מימון הכנסות
 57,293  9,207  4,617  46,570  45,372  מימון  הוצאות

           
 170,241  32,777  942,84  112,027  321,338  לפני מסים על ההכנסהרווח 

 22,799  4,456  9,346  14,518  36,488  מסים על ההכנסה
           

 147,442  28,321  596,75  97,509  833,301  חברהל המיוחס  נקי רווח

           
כולל המיוחס לבעלי המניות   רווח"כ סה

 147,442  28,321  951,41  97,509  028,262  של החברה

           
           
 
 
 
 
 

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



 מגה אור החזקות בע"מ 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 
 
 

  
 שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ספטמברב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

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

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
           

 147,442  28,321  596,75  97,509   301,833  רווח נקי המיוחס לחברה
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
 של החברה: שוטפת

 
         

           לסעיפי רווח והפסד של החברה:התאמות 
 998  249  210  750    653  פחת 
 להשקעה"ן ונדלבשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה  עליה

 בהקמה
 
(158,930)  (64,264)  (29,792)  (11,110)  (88,259) 

 9,052  687   (11,637)  7,078   8,681  אגרות חוב  )שחיקת( שערוך
 72  (35)  (52)  32   7  הלוואות מתאגיד בנקאי)שחיקת( שערוך 
 10  1   -   10   18  קבוע רכוש ממימוש הפסד
 -  -   -   -   (161)  נדל"ן מניב ממימוש רווח

ירידת )עליית( ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן 
 דרך רווח או הפסד

 
4,460  (534)  9,273  (682)  (1,599) 

 (950)  (104)  (573)  (376)  (,2622)  לאחרים שניתנו ותשערוך הלווא
 (198)  -   -  -   -   שערוך נכס פיננסי

 22  11  2  37   112  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
 619  147  386  427   880  עלות תשלום מבוסס מניות

 (69,891)  (11,358)  (875,41)  (46,924)  (935,77)  נטוחלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, 
רווח מרכישה במחיר הזדמנותי של חברה כלולה )אפי 

 נכסים(
 
(94,120)   -  -   -  - 

 54,871  11,217   18,376  44,401   42,719  הוצאות מימון, נטו
 22,799  4,456  9,346  14,518   36,488   מסים על הכנסה

           
  (390,239)  (44,845)  (336,46)  (6,521)  (45472,) 

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה
           
 (1,018)  (2,276)  (1,609)  (2,097)  (1,184)  עלייה בשוכרים 
 (154)  4,854  (2,572)  1,476   1,147  חובהבחייבים ויתרות ( עלייהירידה ) 

 54  694  626  (568)  (626)  צדדים קשורים, נטו
 -   (131)  -   (8,915)  -  עלייה במלאי קרקעות

 (63)  775   (86)  (89)  (90)  ארוך לזמן מראש בהוצאות ירידה )עלייה(
 1,906   309  9  (583)  (2,287)  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים )ירידה( עלייה

 (3,271)  22,867  (1,856)  20,570   2,250  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
 263  75  (300)  221   114  בהתחייבות בגין חכירה)ירידה( עלייה 

           
  (676)    10,015  (5,788)   27,167  (2,283) 

           עבור:  תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
           

 (726)  (420)  -   (582)  (305)  מסים ששולמו
 3  -   -   3  133  מסים שהתקבלו

 3,575  2,000   -   2,000  -  דיבידנד שהתקבל
 (55,299)  (14,795)  (12,178)  (39,170)  (37,795)  ריבית ששולמה

 997  363   384  668  766   ריבית שהתקבלה
            
  (37,201)  (37,081)  (11,794)  (12,852)  (45051,) 
           

 21,255  36,115  11,678  25,598   24,566  פעילות שוטפת של החברהמנבעו מזומנים נטו ש
           
           
 

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



 מגה אור החזקות בע"מ 
 

 8 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 
 
 

  
 שהסתיימו   חודשים  9- ל

  ספטמברב  30  ביום

 
 שהסתיימו    חודשים  3- ל

  ספטמברב  30  ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר  31

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

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
           

 (438)  (10)  (225)  (428)  (509)  רכישת רכוש קבוע
 136    48  -    135  137  רכוש קבוע  ממימושתמורה  
 -    -   -    -   63,909  ממכירת נדל"ן להשקעה תמורה  

 (206,240)  (45,726)  (28,588)  (183,375)  (91,834)  ונדלן להשקעה   השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה
 -    -   ¤ -   (251,858)  -   הפקדת פקדון בנאמנות 
 1,423    251,858  -   251,860  -   משיכת פקדון בנאמנות 

 (19,387)  (31,375)  (212,319)  (19,375)  (181,100)  מזומן משועבד גביית )הפקדת(  
ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן    (רכישתמכירת )

 דרך רווח או הפסד, נטו
 
(10,155)  3,414  (8,463)  3,647  (11,185) 

 (56,796)  (34,617)  (49,177)  (31,524)  (79,843)  , נטו הלוואות לאחרים
 -   -   -   -   (320,263)  נכסים(   אפי רכישת השקעה בחברה כלולה ) 

 -   -   ¤ 13  -   (2,202)  השקעה בחברה כלולה לראשונה
 -   -   (75,091)  -    ¤ (75,091)  השקעות לזמן קצר, נטו

 -   (792)  -   ( 2,376)  -   השקעות בחייבים לזמן ארוך 
 (125,623)  (10,918)  (62,828)  (34,865)  (25,099)  הלוואות לחברות מוחזקות, נטו

           
השקעה    פעילותמ  (ששימשושנבעו ) מזומנים נטו  
 של החברה 

 
(722,050)  (268,392)  (436,678)  132,115  (418,110) 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה  

           
 82,689  -   -    82,689  200,209  מניות )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(הנפקת הון  

 (33,970)  (18,000)  (25,000)  (33,970)  (25,000)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
 1  -   -    -   -   מימוש אופציות 

 440,494  -   212,452  440,494  537,558  הנפקת אגרות חוב )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(
 (235,274)  -     (171,981)  (50,724)  פרעון אגרות חוב

 (80)  -   (7)  (9)  27  פקדונות שוכרים, נטו 
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים,  

 נטו 
 

14,550  (15,003)   - ¤  25,000  3,797 
 10,700  10,700  -   10,700  -   מתאגידים בנקאיים   קבלת הלוואות לזמן ארוך

 (37)  (9)  (58)  (27)  (127)  עדכון התחייבות בגין חכירה תפעולית 
 (3,741)  (891)  (819)  (2,675)  (2,458)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך 

           
 264,579  16,800  186,568  310,218  674,035  מימון של החברה   מפעילות  מזומנים נטו שנבעו

           
 (132,276)  185,030  (238,432)  67,424  (23,449)  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה(  עלייה  

           
 263,725  146,119  346,432  263,725  131,449  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

           
 131,449  331,149  108,000  331,149  108,000  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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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 
 
 

  
 שהסתיימו   חודשים  9- ל

  ספטמברב  30  ביום

 
 שהסתיימו    חודשים  3- ל

  ספטמברב  30  ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר  31

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

           פעילות מהותית שלא במזומן בחברה
           

 19,109  13,846  8,097  13,846  8,097  באשראי בנדל"ן בהקמה  השקעה  

           
           
           
 
 
 
 
 
 

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



 מגה אור החזקות בע"מ 
 מידע נוסף  

 10 

 
 
 כללי .1
 

שלושה  ו  תשעהשל  ותולתקופ  2019, ספטמברב  30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום  .א
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה 

 . יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות1970-ומיידיים(, התש"ל
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף  2018בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 אשר נלווה אליהם. 
 
 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
 

 '.כב-א' 4מידע בדבר אירועים מהותיים פורט בדוחות המאוחדים בבאור   
 

 
 

 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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   נכסים בע"מ יאפ
 "מ"( בע נכסים ישראל)לשעבר: "אפריקה 

 
 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 2019 בספטמבר 30ליום 
 

 )בלתי מבוקרים( 
 



 בע"מ אפי נכסים 
 
 
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 
 9201 בספטמבר 30ליום 

 
 
 

 )בלתי מבוקרים(
 
 
 

 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 תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל דוחות 
  

 7 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
  

 12 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

 14 ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאור

  



 
 

 2 

 

 

 

 

 
 

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

 מבוא 
 

הקבוצה(, הכולל את הדוח התמציתי   - את המידע הכספי המצורף של חברת אפי נכסים בע"מ והחברות הבנות שלה )להלן  סקרנו
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים    2019בספטמבר    30המאוחד על המצב הכספי ליום  

שה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה  בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלו 
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם   -  IAS 34ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

. 1970- חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דו לפי ביניים אלה  לתקופותאחראים לעריכת מידע כספי 
 .סקירתנו  על  בהתבסס  אלה  ביניים  לתקופות  כספי   מידע  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו

 
  מכלל  2.2%- כ מהווים באיחוד הכלולים נכסיהן  אשר שאוחדו חברות של הביניים לתקופת התמציתי  הכספי המידע את סקרנו לא

  לתקופה  המאוחדות  ההכנסות  מכלל  1.1%- וכ  %1.2- כ  מהוות  באיחוד  הכלולות  והכנסותיהן   2019  בספטמבר  30  ליום  המאוחדים  הנכסים
  חברות  של  ביניים לתקופת התמציתי  הכספי המידע את סקרנו לא כן  כמו. תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של

  של  חלקה ואשר 2019 בספטמבר 30 ליום"ח ש מליוני  45- כ של לסך הסתכמה בהן ההשקעה אשר, המאזני  השווי  בסיס על המוצגות
  שהסתיימו  חודשים ושלושה תשעה של לתקופה"ח ש מיליון  0.5- וכ"ח ש מיליון  1- כ של לסך הסתכם"ל הנ החברות בהפסדי הקבוצה

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

 
 הסקירה   היקף 

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

  האחראים  אנשים עם בעיקרמבירורים,  מורכבתידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
  מאשר  ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים קירהס נוהלי  ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים
  העניינים  לכל שניוודע ביטחון  להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני  בהתאם הנערכת ביקורת

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

 מסקנה 
 

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

 
  הגורם   דבר  ליבנו  לתשומת  בא  לא,  יםאחר   חשבון   רואי   של  הסקירה  דוחות  ועל  סקירתנו  על  בהתבסס,  הקודמת  בפסקה  לאמור  בנוסף

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

 
 קסירר   את  גבאי   פורר  קוסט  אביב,- תל
 חשבון   רואי   2019,    בנובמבר  25

 

 קסירר   את   גבאי   פורר   קוסט 
 א', 144 בגין  מנחם דרך
  6492102אביב -תל
 

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

ey.com 
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 בע"מ אפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 
 
 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום  

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    נכסים שאינם שוטפים 
 6,493,976   6,362,117   6,393,669  נדל"ן להשקעה 

 1,275,591   1,166,558    1,568,888   נדל"ן להשקעה בהקמה 

 8,011   7,487    15,871   רכוש קבוע ורכוש אחר, נטו

 252,773   233,555    260,822   השקעות והלוואות בחברות מוחזקות

 200,376   174,643    337,023   חוזה וחייבים לזמן ארוך יהלוואות, נכס

 8,236   8,574    7,904   נכסי מסים נדחים

 6,244   6,134    -   מוניטין

 692,533   737,984    623,187   מלאי מקרקעין

 8,937,740   8,697,052    9,207,364   סה"כ נכסים שאינם שוטפים 

    נכסים שוטפים 
 375,215   299,442    469,158   מלאי בניינים למכירה

 36,008   30,990    24,901   לקוחות

 1,206   3,790    3,337   נכסי מסים שוטפים

 125,953   108,353    170,623   חוזה ויתרות חובה נכסיחייבים, 

 164,762   252,830    181,923   השקעות לזמן קצר

 462,218   262,174    300,893   מזומנים ושווי מזומנים

   1,150,835    957,579   1,165,362 

 49,896   49,013    14,621   נכסים של קבוצת מימוש המוחזקים למכירה

 1,215,258   1,006,592    1,165,456   סה"כ נכסים שוטפים 

   10,372,820    9,703,644   10,152,998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ים ביאורה
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 בע"מ אפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 
 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום  

 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)  ( 746,671)  (1,145,070)  קרנות הון

 2,151,485   2,185,183   2,433,689  יתרת עודפים

 3,420,747   3,376,010   3,226,117  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

 230,809   224,364    251,022   זכויות שאינן מקנות שליטה

 3,651,556   3,600,374   3,477,139  סה"כ הון 

    התחייבויות שאינן שוטפות
 1,264,275   1,117,258    1,888,373   הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדיים

 1,985,197   1,981,974    2,395,024   אגרות חוב

 78,813   100,270    87,340   התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 931   653    931   התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 585,115   569,867   586,538  התחייבויות מסים נדחים

 3,914,331   3,770,022   4,958,206  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

    התחייבויות שוטפות
בנקאיים ומאחרים וחלויות שוטפות של אשראי לזמן קצר מתאגידים 

 1,683,316   1,523,956    1,045,581   הלוואות לזמן ארוך

 137,961   137,904    87,803   חלויות שוטפות של אגרות חוב 

 272,941   288,647    301,015   ספקים, זכאים חברות קשורות ויתרות זכות

 1,914   1,690    1,522   הפרשות 

 413,392   306,087    352,521   התחייבויות בגין מסים שוטפים

 77,587   74,964    149,033   מקדמות מלקוחות/התחייבויות בגין חוזה 

 2,587,111   2,333,248    1,937,475   סה"כ התחייבויות שוטפות

  10,372,820   9,703,644   10,152,998 
 
 
 

   

 מנכ"ל  - ברזילי  אבי יו"ר הדירקטוריון  - איתן בר זאב
משנה למנכ"ל  -אריאל גולדשטיין 

 ומנהל כספים ראשי 
 
 

 2019, בנובמבר 25תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
 
 
 

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביאורה
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 בע"מ אפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד

 

 לתקופה של שלושה  תשעהלתקופה של  
לשנה 

 שהסתיימה 

 ביום  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  

 בדצמבר 31 בספטמבר  30ביום  בספטמבר  30ביום  

 2019 2018  )*( 2019 2018  )*( 2018  )*( 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
 405,758    101,438    102,880    296,823    314,465   הכנסות מהשכרת נכסים

 140,678    41,281    32,233    109,942    93,017   )**( הכנסות מאחזקת וניהול נכסים
 ( 141,415)  (41,231)  (34,144)  (108,026)  (96,738)  )**( הוצאות הפעלת ואחזקת נכסים

 405,021   101,488   100,969   298,739   310,744   רווח גולמי מהשכרת והפעלת נכסים 
      

 333,765    131,360    24,260    251,793    56,870   הכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין

 ( 219,499)  (79,431)  (18,567)  (171,319)  (46,017)  הוצאות בגין עסקאות בניה ומקרקעין

 ( 2,989)   -   (31,966)  (1,551)  (31,966)  הפחתת מלאי  למחיר מימוש, נטו

 111,277   51,929   ( 26,273) 78,923   ( 21,113) גולמי מעסקאות בניה ומקרקעין)הפסד( רווח 
      

 BOT   81,405    55,820    31,764    16,719    95,076הכנסות מעבודות הקמה של פרוייקטי 

 BOT  (81,093)  (55,820)  (31,613)  (16,719)  (93,927 )הוצאות בגין עבודות הקמה של פרוייקטי 

 BOT   312   -   151   -   1,149פרוייקטי  של רווח גולמי מעבודות הקמה

      

 517,447    153,417    74,847    377,662    289,943   רווח גולמי

 251,370   (1,475)  251,305   240,634   267,627  עליה )ירידה( בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו 

 75,981    1,155    49,686    68,138    48,699   עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, נטו

 ( 21,451)  (5,738)  (4,078)  (15,561)  (10,526)  הוצאות מכירה ושיווק

 ( 51,789)  (12,385)  (16,198)  (35,616)  (44,222)  הוצאות הנהלה וכלליות 

 6,398    926    7,009    4,727    34,699   הכנסות אחרות

 ( 7,074)  (1,602)  (8,170)  (5,955)  (13,257)  הוצאות אחרות

 770,882    134,298   354,401   634,029   572,963  רווח תפעולי

 ( 203,552)  (52,120)  (58,942)  (152,629)  (211,845)  הוצאות מימון

 10,599    1,468    44,625    8,431    57,700   הכנסות מימון

 ( 192,953)  (50,652)  (14,317)  (144,198)  (154,145)  הוצאות מימון, נטו 

 ( 948)   1,478    3,899   (1,856)   14,061   ברווחי )בהפסדי( חברות כלולות, נטו ממסחלק 

 576,981    85,124   343,983   487,975   432,879  רווח לפני מיסים על ההכנסה 

 ( 222,683)  (23,900)  ( 64,539) (102,372)  ( 89,046) מיסים על ההכנסה 

 354,298    61,224   279,444   385,603   343,833  רווח נקי לתקופה

 מיוחס ל: 
  

   
 340,445    58,686   238,659   374,143   294,395  בעלים של החברה 

 13,853    2,538    40,785    11,460    49,438   זכויות שאינן מקנות שליטה

  343,833   385,603   279,444   61,224    354,298 
ש"ח ע.נ.  1רווח למניה רגילה אחת )בש"ח( בת 

 המיוחס לבעלים של החברה: 
  

   
 11.95   2.06  8.38   13.13  10.33  למניה )בש"ח(  י ומדוללרווח בסיס

 
 .'ז 2 ביאור ראה - והפסד רווח דוח של ההצגה  מתכונת שינוי בעניין)*( 

 '.ח 2 ביאור ראה -השוואה מספרי של מהותית לא התאמה)**( 
 

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביאורה
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 בע"מ אפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל

 
 
 

 לתקופה של שלושה  תשעהלתקופה של  
לשנה 

 שהסתיימה 

 ביום  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  

 בדצמבר 31 בספטמבר  30ביום  בספטמבר  30ביום  

 2019 2018 2019 2018 2018 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 354,298    61,224   279,444   385,603   343,833  לתקופה נקירווח 

      רווח )הפסד( כולל אחר:
 3,531    2,551   (1,744)   3,500   (1,713)  תזרימי מזומנים, נטו ממסרווח )הפסד( בגין גידור 

 חברה מכירת בגיןתרגום  מהפרשי הון קרן מימוש
 -    -    -    -   (1,852)  מוחזקת

 128,518   (36,144)  ( 273,385)  46,062   ( 501,847) הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ, נטו ממס 

 132,049   (33,593)  ( 275,129)  49,562   ( 505,412) כולל אחר לתקופהרווח )הפסד( 

 486,347    27,631   4,315   435,165   ( 161,579) סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

      סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה מיוחס ל: 
 465,277    27,135   ( 20,143)  420,540   ( 182,439) בעלים של החברה 

 21,070    496    24,458    14,625    20,860   זכויות שאינן מקנות שליטה

 (161,579 )   435,165   4,315   27,631    486,347 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 בע"מ אפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2019 בספטמבר 30ביום חודשים שהסתיימה  תשעהלתקופה של  

   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 חוץיו פעילו 

קרן הון 
מעסקאות עם 
זכויות שאינן 

מקנות 
 סה"כ עודפים שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך הכל הון שליטה

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

יישום לראשונה של   ותהשפע
 ( 14,068)  -   ( 14,068)  ( 14,068)  -  -  -  -  -  -  ( *) יםחדש יםחשבונאי ניםתק

 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 

           
 343,833   49,438   294,395  294,395   -    -    -    -    -    -   רווח נקי לתקופה

מגידור תזרימי מזומנים,  הפסד
 (1,713)   24   (1,737)   -    -    -    -   (1,737)   -    -   נטו, ממס

 מכירת בגין הון קרן מימוש
 (1,852)   -   (1,852)   -    -   (1,852)   -    -    -    -   מוחזקת חברה

הפרשי תרגום בגין פעילויות 
 ( 501,847) (28,602)  ( 473,245)  -    -   ( 473,245)  -    -    -    -   חוץ, נטו ממס

           
 ( 161,579)  20,860   ( 182,439) 294,395   -   ( 475,097)  -   (1,737)   -    -   סה"כ רווח כולל לתקופה
  1,877    -    1,877    1,877    -    -    -    -    -    -   תשלומים מבוססי מניות

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן 
 (647)  (647)   -    -    -    -    -    -    -    -   מקנות שליטה

           

 3,477,139   251,022   3,226,117 2,433,689  (6,895)  ( 1,141,476)  6,600   (3,299)   1,881,110    56,388   2019, בספטמבר 30יתרה ליום 
           

 
 .3ראה ביאור  IAS 28ותיקון לתקן  IFRS 16 חשבונאי תקן של לראשונה יישום להשפעות)*( 

 
הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 בע"מ אפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

 
 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2018בספטמבר  30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  

   לבעלים של החברהמתייחס  

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מגידור 
תזרימי  
 מזומנים 

קרן הון 
מפעולות 
עם בעל 
 שליטה

קרן הון בגין 
הפרשי תרגום 

של פעילות 
 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,  1ליום יתרה 

 385,603   11,460   374,143   374,143   -   -   -   -   -   -   רווח נקי לתקופה
רווח מגידור תזרימי מזומנים, נטו 

 3,500   47   3,453   -   -   -   -   3,453   -   -   ממס
הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ, נטו 

 46,062   3,118   42,944   -   -   42,944   -   -   -   -   ממס

 435,165   14,625   420,540   374,143   -   42,944   -   3,453   -   -   סה"כ רווח כולל לתקופה

 ( 2,214)  ( 3,013)  799   -   799   -   -   -   -   -   זכויות שאינן מקנות שליטהרכישת 

 3,600,374   224,364   3,376,010   2,185,183   ( 6,895)  ( 744,804)  6,600   ( 1,572)  1,881,110   56,388   2018בספטמבר  30יתרה ליום 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים לדוחות 
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 בע"מ אפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2019 בספטמבר 30ביום חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של  

   מתייחס לבעלים של החברה 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

הון קרן 
מגידור 
תזרימי  
 מזומנים 

קרן הון 
מפעולות עם 
 בעל שליטה

קרן הון בגין 
הפרשי  

תרגום של 
ת יו פעילו 

 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  
           

  3,470,947   226,564    3,244,383   2,193,153   (6,895)  (884,413)   6,600   (1,560)   1,881,110    56,388   2019, ביולי 1יתרה ליום 
           

 279,444  40,785   238,659 238,659  -    -    -    -    -    -   רווח נקי לתקופה
רווח מגידור תזרימי מזומנים, נטו, 

 (1,744)  (5)  (1,739)   -    -    -    -   (1,739)   -    -   ממס
הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ, נטו 

 ( 273,385) (16,322)  ( 257,063)  -    -   ( 257,063)  -    -    -    -   ממס
           

 4,315   24,458   ( 20,143)  238,659   -   ( 257,063)  -   (1,739)   -    -   כולל לתקופה )הפסד( סה"כ רווח
  1,877    -    1,877    1,877    -    -    -    -    -    -   תשלומים מבוססי מניות 

           
 3,477,139  251,022   3,226,117 2,433,689 (6,895)  ( 1,141,476)  6,600   (3,299)   1,881,110    56,388   2019, בספטמבר 30יתרה ליום 

           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 בע"מ אפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

 
 
 
 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2018בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של  

   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 פעילות 
 חוץ

קרן הון 
מעסקאות עם 

שאינן זכויות 
מקנות 
 סה"כ עודפים שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך הכל הון שליטה

 אלפי ש"ח  

 3,574,957   226,881   3,348,076   2,126,497   ( 7,694)  ( 710,719)  6,600   ( 4,106)  1,881,110   56,388   2018, יוליב 1יתרה ליום 

 61,224   2,538   58,686   58,686   -   -   -   -   -   -   רווח נקי לתקופה

 2,551   17   2,534   -   -   -   -   2,534   -   -   מגידור תזרימי מזומנים, נטו ממס רווח
הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ, נטו 

 ( 36,144)  ( 2,059)  ( 34,085)  -   -   ( 34,085)  -   -   -   -   ממס

 27,631   496   27,135   58,686   -   ( 34,085)  -   2,534   -   -   לתקופהסה"כ רווח )הפסד( כולל 

 ( 2,214)  ( 3,013)  799   -   799   -   -   -   -   -   רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 3,600,374   224,364   3,376,010   2,185,183   ( 6,895)  ( 744,804)  6,600   ( 1,572)  1,881,110   56,388   2018בספטמבר  30יתרה ליום 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 בע"מ אפי נכסים 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
 

  )מבוקר( 2018בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

   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 

ת יו פעילו  בגין 
 חוץ

קרן הון 
מעסקאות עם 
זכויות שאינן 

מקנות 
 סה"כ עודפים שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 הוןסך הכל  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 
תזרימי מזומנים, נטו רווח מגידור 

 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   -   -   -   -   -   רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 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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 בע"מ אפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 
 
 

 לתקופה של שלושה  תשעהלתקופה של  
לשנה 

 שהסתיימה 

 ביום  שהסתיימה חודשים  חודשים שהסתיימה  

 בדצמבר 31 בספטמבר  30ביום  בספטמבר  30ביום  

 2019 2018 2019 2018 2018 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

 354,298   61,224   279,444 385,603   343,833 רווח נקי לתקופה
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי  

      המזומנים מפעילות שוטפת: 
 948   (1,478)  ( 3,899)  1,856   ( 14,061) )ברווחי( חברות כלולות  הפסדיחלק הקבוצה ב
 1,464    388   7,118   1,108   9,148  פחת והפחתות 

 2,989    -   31,966   1,551   31,966  הפחתת מלאי לשווי מימוש, נטו
 -    -   ( 5,420) -  ( 5,420) רווח ממימוש נכסים

 -    -    -    -   1,228  ממכירת חברה מוחזקת הפסד
 -    -   -   -   ( 25,330) ('י 6 ביאור)ראה  רווח מויתור על זכות סירוב

 192,953    50,652   14,317   144,198   154,145  הוצאות מימון שהוכרו בדוח רווח והפסד, נטו
 222,683    23,900   64,539   102,372   89,046 וצאות מיסים שהוכרו בדוח רווח והפסד ה

 ( 251,370)   1,475   ( 251,305) (240,634)  ( 267,627) שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו
 ( 75,981)  (1,155)  ( 49,686) (68,138)  ( 48,699) להשקעה בהקמה, נטושינוי בשווי הוגן של נדל"ן 

 -    -   1,877   -   1,877  תשלומים מבוססי מניות
 269    -   -   -   -  שינוי בהטבות לעובדים לזמן ארוך

 (73,727 ) (57,687) (190,493 ) 73,782 93,955 
      שינוי בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 ( 48,476)  (13,955)  ( 10,423) (35,641)  ( 57,984) שינוי במלאי מקרקעין
 ( 17,150)  (543)  ( 1,207) (11,239)  ( 45,347) שינוי בחייבים ויתרות חובה 

 ( 18,846)  (5,776)  ( 8,765) (5,058)  7,617  שינוי בלקוחות 
 43,560    32,407   ( 35,591)  41,119   ( 135,113) שינוי במלאי בניינים למכירה 

 7,068   (7,194)  47,414   5,776   85,785  שינוי במקדמות מרוכשי דירות

 5,470    12,882   10,933   28,210   45,448  שינוי בספקים, זכאים ויתרות זכות ובהפרשות

 (99,594 )   23,167   2,361   17,821   (28,374 ) 

 ( 20,580)  (5,971)  ( 5,029) (14,488)  ( 32,141) נטו ששולמו,הכנסה מיסי 

 399,299    146,856   86,283   336,595   138,371  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

      
      תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

 ( 32,319)  (900)  4,950  (15,797)  ( 7,797) השקעות והלוואות לחברות כלולות, נטו
 ( 4,312)  (4,317)  -  (4,317)  ( 49,006) תשלום מס בגין מימוש נדל"ן להשקעה 

 8,490    -   -   -   29,375  על חשבון מכירת חברות כלולות , נטותקבולים
 ( 102,139)  (19,456)  ( 85,745) (72,530)  ( 114,520) השקעה בנדל"ן להשקעה 

 ( 484,145)  (103,940)  ( 159,290) (404,381)  ( 365,606) השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה
 -    -   -   -   25,330  ('י 6 ביאורתקבול בגין ויתור על זכות סירוב )ראה 

 21,396    -   -   -   -  תקבול בגין הסכם זיכיון לזמן ארוך
 ( 1,751)  (449)  ( 1,361) (1,010)  ( 4,852) ורכוש קבוע מוחשיים בלתי נכסיםרכישת 
ד'  6ראה ביאור לראשונה ) ושאוחד חברות רכישת

 -    -   -   -   ( 128,125) ('יד 6 -ו
 ( 78,233)  (20,172)  ( 24,933) (56,990)  ( 75,925) השקעה בנכס חוזה לזמן ארוך בגין הסכם זיכיון 
תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה  

 19,188    1,322   6,652   19,210   6,652  בהקמה
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 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
 בע"מ אפי נכסים 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 
 

 לתקופה של שלושה  תשעהלתקופה של  
לשנה 

 שהסתיימה 

 ביום  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  

 בדצמבר 31 בספטמבר  30ביום  בספטמבר  30ביום  

 2019 2018 2019 2018 2018 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      )המשך( תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

      
 ( 20,738)   687   ( 13,940) (4,305)  ( 6,505) פרעונות )השקעות( בפקדון לזמן ארוך, נטו

 18,635   (91,062)  ( 37,195) (72,497)  ( 17,460) פרעונות )השקעות( בהשקעות לזמן קצר, נטו

 ( 655,928)  (238,287)  ( 310,862) (612,617)  ( 708,439) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

      
      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 190,767    75,788   210,141   53,688   ( 116,899) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו
 ( 128,670)  (24,798)  ( 413,394) (77,279)  ( 1,550,642) פרעון התחייבויות לזמן ארוך

 ( 212,378)  (150,103)  ( 76,177) (212,378)  ( 151,130) פרעון אגרות חוב 
 ( 188,696)  (40,223)  ( 29,030) (129,250)  ( 139,865) ששולמהריבית 

רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 ( 2,214)  (2,214)  -  (2,214)  -  בחברות מאוחדות

 289,475    27,890   417,098   139,625   1,908,480  קבלת הלוואות לזמן ארוך

 321,541    -   -   321,541   495,272  הוצאות הנפקההנפקת אגרות חוב בניכוי 

מפעילות )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו 
 269,825   (113,660)  108,638   93,733   445,216  מימון

 13,196   (205,091)  ( 115,941) (182,289)  ( 124,852) גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים  

 441,511    467,973   437,569   441,511   462,218  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהיתרת 
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים 

 7,511   (708)  ( 20,735)  2,952   ( 36,473) ושווי מזומנים 

 462,218    262,174   300,893   262,174   300,893  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

   
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביאורה



 בע"מ אפי נכסים 
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
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 י ל ל כ - 1ביאור 

 
 ביום"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל.  -)להלן אפריקה ישראל נכסים בע"מ(  -)לשעברבע"מ אפי נכסים  א. 

 ישראל "אפריקה  החברה של הקודם משמהרשם החברות את שינוי שמה של החברה  אישר 2019ביולי  21
  החברה   של  הכללית  האסיפה  של  אישורה  קבלת לאחר  וזאת"מ",  בע  נכסים, "אפי  הנוכחי  לשמה"מ"  בע  נכסים

 . 2019 ביולי 1 מיום
 

, כוללים את אלה של החברה ושל 2019 בספטמבר 30תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
"הקבוצה"(, וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות ובישויות בשליטה  -החברות הבנות שלה )להלן יחד 

בארץ ובחו"ל ופעילות בתחום   מניביםמשותפת. הקבוצה עוסקת בייזום, הקמה, השכרה ותפעול של מבנים 
  חר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.המגורים בחו"ל. ניירות הערך של 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

 אגרותנכסים( לשינוי סעיף העילה להעמדה לפרעון מיידי הכלולה בשטרי הנאמנות של  יהחוב של החברה )אפ
אישרו מחזיקי אגרות  2019בפברואר  25. ביום בחברהנכסים(, בקשר עם שינוי שליטה  י)אפ החברההחוב של 

 החוב של החברה את שינוי סעיף העילה להעמדה לפרעון מיידי. 
 

וזי המאשר את מימוש המניות המשועבדות ומכירתן למציעים בהתאם קבלת אישור בית המשפט המח לאחר
אפריקה השקעות פרסמה דוח מיידי לפיו העסקה הושלמה לאחר העברת התמורה   2019במרץ    4להצעתם, ביום  

אפריקה השקעות מכרה את יתרת   2019חודש מרץ    במהלך .  המציעיםלנאמן והעברת המניות המשועבדות לידי  
  חדלה   השקעות  אפריקה,  לעיל  האמור  לאורמהון המניות המונפק של החברה.    4.99%  -של כהחזקותיה בשיעור  

 והחברה הפכה להיות חברה ללא גרעין שליטה.  בחברה עניין בעלת מלהיות
 

 .ז 6שליטה והאפשרות להעמדת התחייבויות לפרעון מיידי בעקבות כך ראה ביאור ה שינוי  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 סולו   772  -לתאריך הדוח הכספי, לחברה גרעון בהון החוזר במאוחד בסך של כ ג. 

מיליון    732  -מיליון ש"ח, ובניכוי הלוואות מחברות בנות הגירעון בהון חוזר סולו הינו בסך של כ  996  -בסך של כ
 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)
החלה החברה במגעים עם   בגינם,  הקרובים  החודשים  עשר   בשנים  להיפרע  צפויות  אשר"ח  ש   מיליון  332

 . הסופיים הפירעון מועדי לפני חדשים בהסכמיםהגורמים המממנים וצופה כי היא תתקשר 

הארכת מועדי פירעון של הלוואות לזמן קצר שנלקחו למימון הקמת נכסים מניבים והמרתם להלוואות  ( 2)
 לזמן ארוך.

כספים באמצעות מימונם מחדש  של נכסים מניבים במדינות הפעילות של החברה/קבלת מסגרת   החזר ( 3)
חתימה על הסכם  לענין .מוחזקות בחברות השקעות מימושאו /ו, בישראל משועבדים לא נכסים בגין

לחברה קיימות מסגרות בגין נכסים בישראל כמו כן    ח.  6מימון מחדש של נכס מניב בצ'כיה ראה ביאור  
 6 ביאור ראהכנגד נכס בישראל בתקופת הדוח לעניין חתימה על מסגרת אשראי מיליון ש"ח.  480בסך 

 .'אי

לעניין גיוס סדרת אגרות חוב סדרה י' שבוצעה לאחר תאריך גיוס אגרות חוב ו/או הרחבת סדרה קיימת.   ( 4)
 א'. 8הדוח על המצב הכספי ראה ביאור 

 
 בהתאם לכך, הנהלת החברה צופה כי ביכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה במועדן.

 
 

 החברה הבת אפי אירופה.של  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  יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהי בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, 
, 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  באוגוסט  15ביניים 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. 
 

הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח יתרות  ( 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 צ'כיתקורונה  האירו  

 נקודות נקודות קרונה(  1-)ש"ח ל  אירו( 1-)ש"ח ל  
     

     תאריך הדוחות הכספיים: 
 .06125 31.125 0.147 805.3 2019 בספטמבר 30ליום 
 124.68 124.56 0.164 4.216 2018 בספטמבר 30ליום 
 124.31  124.68    0.167 4.292 2018בדצמבר,  31ליום 

     
 % % % % שיעורי השינוי: 

     
חודשים  תשעהלתקופה של 
     שהסתיימה: 

 0.7 0.5 12.0 ( 11.3) 2019 בספטמבר 30ביום 
 1.1 1.1  0.6  1.5 2018 בספטמבר 30ביום 

     
חודשים  שלושהלתקופה של 
     שהסתיימה: 

 ( 0.3) ( 0.7) ( 8.3) ( 6.3) 2019 בספטמבר 30ביום 
 0.2 0.2 -  ( 0.9) 2018 בספטמבר 30ביום 

     
     לשנה שהסתיימה: 

 0.8   1.2   2.6 3.3 2018בדצמבר,  31ביום 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 
 קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה בדוחות ביניים:  ה.

 
השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת החברה על הערכת שווי שבוצעה על ידי שמאי בלתי לצורך קביעת 

תלוי אחת לשנה. בנוסף, בכל תאריך דיווח ביניים, בוחנת החברה את הצורך בעדכון אומדן השווי ההוגן של  
וי, על מנת הנדל"ן להשקעה שלה ביחס לשוויו ההוגן אשר נקבע במועד האחרון בו התבצעה לגביו הערכת שו

לבחון האם אומדן זה מייצג אומדן מהימן לשווי ההוגן נכון לתאריך הדיווח ביניים. בחינה זו נעשית באמצעות 
כלכלית של הנכס, וכן במידע -סקירת שינויים בשוק הנדל"ן הרלוונטי, בחוזי השכירות בנכס, בסביבה המקרו

ם דומים וכל מידע אחר אשר עשוי להצביע על  חדש בדבר עסקאות מהותיות אשר נעשו בסביבת הנכס ובנכסי
שינויים בשווי ההוגן של הנכס. במידה ולהערכת החברה קיימים לגבי נכסים מסוימים סימנים לכך שהשווי 
ההוגן לתאריך הדיווח ביניים שונה באופן מהותי מהשווי ההוגן שנאמד במועד האחרון בו בוצעה הערכת שווי, 

 יניים את השווי ההוגן של נכסים אלו באמצעות שמאי חיצוני.אומדת החברה למועד הדיווח ב
 

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  

 ות. כגון מחירי השכיר
 

, עבור מרבית 2019  ספטמברב  30לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה, ליום  
מנכסי החברה התבססה החברה על הערכות שווי שבוצעו לאותו מועד על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים 

להשקעה המוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס ובעלי כישורים מקצועיים מתאימים לגבי מיקום וסוג הנדל"ן 
על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה, 
במידה שקיימות עסקאות כאלו, וכן בהתבסס על היוון תחזיות תזרימי מזומנים הצפויים לנבוע מהנכסים 

 (. 3)רמה 
 

 הינם כדלקמן:  2019 בספטמבר 30יכי השווי ליום שיעורי ההיוון ששימשו את מער
 

 פולין  רומניה סרביה בולגריה )*( צ'כיה ישראל  

 
% % % % % % 

 7.5 6.8-8 7.75-10 9.5-9.8 5-9 6.75-8 שטחי משרדים ומסחר

 -  -  -  -  -  7-7.75 שטחי אחסנה וחניונים 

 -  7.5-8.8 8.6-9.25 -  6.5 -  נדל"ן להשקעה בהקמה 

 . 6.15%-5%שיעור היוון בנדל"ן להשקעה בצ'כיה בעיקר )*( 
 

 הינם כדלקמן: 2018במהלך שנת שיעורי ההיוון ששימשו את מעריכי השווי 
 

 פולין  רומניה סרביה בולגריה )*( צ'כיה ישראל  

 
% % % % % % 

 -  6.75-8 8-10 9.3-9.8 5.9-10 7-8.5 שטחי משרדים ומסחר

 -  -  -  -  -  7.25-8.25 שטחי אחסנה וחניונים 

 7.25 8.25-9 8.75-9.25 -  5.75 7.75 נדל"ן להשקעה בהקמה 

 . 5.9%- 6.5%)*( שיעור היוון בנדל"ן להשקעה בצ'כיה בעיקר 
 

  2019 בספטמבר 30ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  תשעההחברה רשמה בדוחותיה הכספיים לתקופות של 
אלפי ש"ח   251,305 סך שלורווח באלפי ש"ח  267,627רווח מעליית ערך של נדל"ן להשקעה, נטו בסך של 

אלפי ש"ח ורווח בסך של   48,699בסך של  נטובהתאמה, וכן רווח מעליית ערך של נדל"ן להשקעה בהקמה, 
 אלפי ש"ח בהתאמה.  49,686
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 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

 
 : 2019 בינואר 1 מיום החל חשבונאית מדיניות עדכון  .ו 

    
"חכירות",  IFRS 16דיווח כספי בינלאומי  תקןעדכון מדיניות חשבונאית לאור כניסתו לתוקף של  להלן

 .א.3 ביאור ראה נוספים לפרטים
 

 חכירות
 

 כחוכר הקבוצה
 

חכירה )או כולל חכירה( במועד ההתקשרות בחוזה. הקבוצה מכירה בנכס  הינואם חוזה ההקבוצה מעריכה 
 לטווח , למעט חכירות החוכר היא בהם החכירה חוזי כל בגין מאידך חכירה ובהתחייבותזכות שימוש מחד 

חודשים(. בחכירות אלה מכירה הקבוצה בתשלומי החכירה כהוצאה תפעולית על בסיס   12קצר )לתקופה של עד  
 צריכת תבנית את יותר טובה בצורה מייצג אחרפני תקופת החכירה, אלא אם כן בסיס שיטתי  קו ישר על

 . החכורים מהנכסים הקבוצה ידי על הכלכליות ההטבות
 

 יחד החכור בנכס להשתמש הזכות את יש לחוכר שלגביה לביטול ניתנת שאינה התקופה הינה החכירה תקופת
תקופות המכוסות על ידי אופציה להארכת החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו, וכן  עם

 תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר לא יממש אופציה זו. 
 

במועד התחילה,    חכירה נמדדת לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמיםההתחייבות  
שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה. אם לא ניתן לקבוע בנקל שיעור זה, הקבוצה משתמשת  תוךמהוונים 
התוספתי שלה. תשלומי החכירה הנכללים במדידת התחייבות החכירה מורכבים מתשלומים  ריביתבשיעור ה

קבועים ו/או תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד שנמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים במועד 
כר התחילה. כמו כן יכללו, אם רלוונטי, את מחיר המימוש של אופציית רכישה אם ודאי באופן סביר שהחו

יממש אופציה זו וכן תשלומי קנסות לביטול החכירה, אם תקופת החכירה משקפת מימוש אופציה לבטל את 
 החכירה על ידי החוכר. 

 
התחייבות החכירה מוצגת בסעיף התחייבויות אחרות לזמן ארוך. התחייבות חכירה נמדדת לאחר מכן על ידי 

החכירה בשיטת הריבית האפקטיבית ועל ידי הקטנת   הגדלת הערך בספרים על מנת לשקף ריבית על התחייבות
הערך בספרים על מנת לשקף את תשלומי החכירה שבוצעו. הפרשי שער בגין התחייבות חכירה הנקובה במטבע 

 חוץ נזקפים להוצאות המימון בדוח רווח או הפסד בעת התהוותם.
 

התחייבות החכירה, תשלומי חכירה העלות של הנכס זכות שימוש מורכבת מסכום המדידה לראשונה של 
כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפניו ועלויות ישירות ראשוניות. לאחר מכן, נכס זכות שימוש נמדד לפי 

 העלות בניכוי פחת נצבר והפסדים מירידת ערך.
 

של נכס זכות השימוש מוצג בסעיף רכוש קבוע בדוח על המצב הכספי. נכס זכות שימוש שמקיים את ההגדרה 
נדל"ן להשקעה, מוצג בדוח על המצב הכספי בסעיף הנדל"ן להשקעה. נכס זכות השימוש נמדד לפי מודל העלות  
ומופחת בקו ישר על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים של נכס הבסיס, 

מודל שווי הוגן. הפחת מתחיל למעט אם נכס זכות השימוש שמוצג בסעיף נדל"ן להשקעה ונמדד בהתאם לפי 
 ממועד תחילת החכירה. 

 
מאפשר לחוכר לא להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי חכירה ובמקום זאת לטפל   IFRS 16כהקלה מעשית,  

 השתמשה  הקבוצהבכל רכיב חכירה וברכיבים כלשהם שאינם חכירה הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד. 
 .זו מעשית בהקלה

 
 והפסד רווח דוח של ההצגה מתכונת שינוי . ז

 
 מהות רווח והפסד של החברה לפי  דוח הצגת אופן את הקבוצהשינתה  2019הרבעון הראשון לשנת  במהלך

הקבוצה, ההצגה של דוח רווח  להערכתפילוח רווח גולמי לפי סוגי הפעילות בקבוצה.  עםוההוצאות  ההכנסות
  שירותים  של רחב במגוון הפועלת הקבוצה של עסקיה להבנת מתאים הינולמאפיינים אלו  בהתאםוהפסד 
במסגרת שינוי מתכונת ההצגה  .פעולותיה תוצאות אודות יותר ורלוונטי, ולכן יספק מידע מהימן תופעילויו

סווגו מחדש מספרי ההשוואה לתקופות קודמות על מנת להתאימם למתכונת ההצגה של מספרי תקופת דוח 
 זה. 

 
 . החברה של ההון על ולא הרווח על  השפעה הייתה לא לשינוי
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 
 
 השוואה מספרי של מהותית לא התאמה . ח

 
  לשוכרים   הניתנים  נלווים  שירותים  בגין  השוואה  מספרי  של  מהותית  לא  התאמה  החברה  ביצעה  הדוח  בתקופת

 בדוחות אלה הכנסות נתוני את מחדש הציגה הקבוצה, לכך בהתאם(. שונים ניהול ושירותי מים, חשמל)כגון 
וכן לשנה שהסתיימה  2018 בספטמבר 30ביום  ושהסתיימ חודשים שלושהו תשעהשל  ותלתקופ והפסד רווח

 . להתאמה זו לא הייתה השפעה על הרווח או על ההון של החברה. 2018בדצמבר  31ביום 
 

 : והפסד רווח דוח על התיקון השפעת
 שהסתיימהחודשים  תשעהשל  לתקופה 

 )בלתי מבוקר( 2018 בספטמבר 30 ביום 

 

כפי שדווח 
 התיקוןהשפעת  בעבר

כמדווח בדוחות 
 כספיים אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 - ( 1,916)  1,916 נטו ,נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות
 109,942  109,942  - נכסים וניהול מאחזקת הכנסות
 ( 108,026) ( 108,026) - נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות

    
 

 שהסתיימהשל שלושה חודשים  לתקופה 

 )בלתי מבוקר( 2018 בספטמבר 30 ביום 

 

כפי שדווח 
 התיקוןהשפעת  בעבר

כמדווח בדוחות 
 כספיים אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 - (50)  50  נטו ,נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות
 41,281  41,281  -  נכסים וניהול מאחזקת הכנסות
 ( 41,231) ( 41,231) -  נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות

    
 
 
 

 שהסתיימה לשנה 

 )מבוקר( 2018 בדצמבר 31 ביום 

 

כפי שדווח 
 התיקוןהשפעת  בעבר

כמדווח בדוחות 
 כספיים אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 - 737 ( 737) נטו ,נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות
 140,678 140,678 - נכסים וניהול מאחזקת הכנסות
 ( 141,415) ( 141,415) - נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות

    
 

נוספו ההכנסות מאחזקה וניהול   להלן( 5ביאור  ה)רא קודמות תקופות בגין המגזרי בדיווח המגזרים להכנסות
 נכסים. 
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 תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו  - 3ביאור 

 
 ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות: חדשיםתקנים  א.   

 

 "חכירות"  IFRS 16דיווח כספי בינלאומי  תקן  •
 

 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 

ל החשבונאי הקיים הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק )'מחכיר'(. התקן אינו משנה את הטיפו
 כיום בספרי המחכיר.

 
התקן החדש מבטל את ההבחנה אשר היתה קיימת בעבר לגבי חוכר, בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות 
וקובע מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש 

ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין הערך הנוכחי של דמי החכירה. הוראות מחד להכיר בנכס בגין זכות השימוש  
חודשים בלבד וכן ביחס  12ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד 

ו. בדבר המדיניות החשבונאית  2לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת, מחשבים אישיים(. ראו ביאור 
 . 2019בינואר  1ת החל מיום המיושמ

 
בחרה ליישם את התקן לפי גישת ההשפעה המצטברת כאשר ההשפעה המצטברת של היישום   הקבוצה

לראשונה של התקן הוכרה כתיקון יתרת העודפים לאותו מועד. נתוני ההשוואה המתייחסים לתקופות 
 IAS 17בהתאם להוראות  יםצגמו 2018בדצמבר  31 ביום השהסתיימ הלשנו 2018 במרץ 31 ביוםשהסתיימו 

 והפרשנויות הנלוות לו. 
 

 אשר בקבוצה רכב  וכלי החברה משרדי, להשקעה"ן  לנדל קרקע של חכירה לראשונה היישום במועד זאת לאור
 :כדלקמן הקבוצה של הכספי המצב על בדוח וכהתחייבויות כנכסים הוכרו, תפעוליות כחכירות טופלו

 

התחייבויות החכירה הוכרו ונמדדו במועד היישום לראשונה בערך הנוכחי של תשלומי החכירה  •
שנותרו, מהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של הקבוצה בכל חכירה במועד היישום  

 לראשונה. 

 נכסי זכות השימוש הוכרו ונמדדו במועד היישום לראשונה בסכום השווה להתחייבויות החכירה,  •
 מותאם בגין תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו.

 
 הקבוצה בחרה ליישם את התקן תוך יישום ההקלות המתאפשרות בהוראות המעבר לתקן כדלקמן:

 
מחדש אם החוזה הינו חכירה או כולל חכירה למועד תחילת יישום התקן. לפיכך,   בחנההקבוצה לא  .א

בהתאם לתקן החדש ואילו הסכמים  יםטופלמתפעולית  הסכמים אשר מטופלים כיום כחוזי חכירה
 שטופלו בעבר כחוזי קבלת שירות, ימשיכו להיות מטופלים כך ללא שינוי. 

 בשיעור היוון אחד לתיק חוזי חכירה בעלי מאפיינים דומים באופן סביר. תשתמשמהקבוצה  .ב
 12את הוראות התקן לגבי חכירות שתקופת החכירה שלהן מסתיימת תוך  מיישמת אינההקבוצה  . ג

 חודש ממועד היישום לראשונה.
למועד המעבר כחלופה    IAS 37הקבוצה השתמשה בהערכה האם חוזי החכירה הינם חוזה מכביד לפי   .ד

 לביצוע בדיקת ירידת ערך.
 

ש"ח, גידול בנכס נדל"ן  מיליון 5 -של כ ךבסאחר  ורכושהחברה רשמה גידול ברכוש קבוע  2019בינואר  1 ליום
 -של כ בסךבהתחייבויות אחרות  המוצגותש"ח ומנגד התחייבויות בגין חכירה  מיליון 7 -להשקעה בסך של כ

 .זו תאמהש"ח בגין ה מיליון 1.4 -כ של סך על עמדיישום התקן  בעקבותש"ח. סך השינוי נטו בהון  מיליון 13
 

 .מהותית לא הקבוצה של המזומנים תזרימי ועל הפסד או הרווח סעיפי על ההשפעה
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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( חדשיםתקנים  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 

היתרה של אותן זכויות, כך שהזכויות לזמן ארוך תהיינה   בגין,  IAS 28ההוראות של תקן חשבונאות בינלאומי  
 .IAS 28והן בתחולת  IFRS 9הן בתחולת 

 
או לאחריו, לפי הוראות מעבר  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
 . אפסבניכוי הפסדי האקוויטי( הועמדו על  לממן את הפסדי החברה המוחזקת, ולפיכך יתרת ההלוואות )נטו,

 
 "עמדות מס לא וודאיות" IFRIC 23פרסום פרשנות  •

 
הפרשנות מבהירה את הוראות ההכרה והמדידה של מסים על הכנסה כאשר קיימת אי ודאות לגבי עמדת 

להיות מוערכות רשויות המס. הפרשנות קובעת כי על הישות לקבוע האם עמדות המס הלא ודאיות צריכות 
בנפרד או כחלק מקבוצה של עמדות מס לא ודאיות. כמו כן, על הישות להעריך האם סביר כי רשויות המס 
יקבלו את הטיפול שבו נקטה החברה, או צפויה לנקוט בו, בקשר עם עמדות המס הלא ודאיות בהנחה כי רשויות 

(. במידה וכן, הישות 100%ן )סיכון חשיפה המס יבדקו את דיווחי הישות וכל המידע הרלוונטי יהיה בידיה
נדרשת לקבוע את הטיפול החשבונאי בעמדות המס הלא ודאיות באופן עקבי עם עמדת המס שבה היא נקטה 
או צפויה לנקוט בה. במידה ולא, הישות נדרשת לשקף את השפעת אי הודאות באמצעות שימוש בשיטת 

(, בהתאם לשיטה שצופה most likely amountיר ביותר )( או בשיטת הסכום הסבexpected valueהתוחלת )
 באופן הטוב ביותר את תוצאת אי הוודאות.

 
ליישום הפרשנות   או לאחריו. 2019בינואר  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  למפרע מיושםהתיקון 

 לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. 
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 פיננסיים מכשירים  - 4ביאור 

 
 מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן: א. 

 
הטבלה להלן מפרטת את הערך בספרים  והשווי הוגן של קבוצת מכשירים פיננסיים, המוצגים בדוחות  

 הכספיים, שלא על פי שווים ההוגן: 
וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים פרט למפורט בטבלה הבאה, סבורה הקבוצה כי ערכם בספרים של הנכסים  

 בעלות מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקרוב לשווים ההוגן. 
 

 ערך בספרים 

 
  30ליום 

 בספטמבר
  30ליום 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
    פיננסיות: התחייבויות 

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים כולל 
 2,411,303  2,309,917  2,543,585 חלויות שוטפות 

    
   2,140,650    2,148,078  2,517,278 אגרות חוב כולל חלויות שוטפות

    
 

 שווי הוגן 

 
  30ליום 

 בספטמבר
  30ליום 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר

 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  2,332,261  2,576,461 חלויות שוטפות 

      
 2,072,833  2,211,606  2,710,496 אגרות חוב כולל חלויות שוטפות

    
 

 :מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן  ב. 
 

ההתחייבויות הפיננסיות כוללות חוזים להחלפת ריבית המיועדים על ידי הקבוצה לגידור תזרים  ו הנכסים
 במהלך  שנפרע ניםאשר אינו מיועד על ידי הקבוצה לגידור תזרימי המזומחוזה אחד להחלפת ריבית ) מזומנים

 הקבוצה   ידי  על  מיועד   שאינו(  Cross Currency Swap)  מטבע  החלפת  עסקתוכן     (2019  שנת  של  הראשון  הרבעון
, )בהתבסס על נתונים נצפים 2. מכשירים אלו נמדדים כולם בהתאם לרמת מדידה המזומנים תזרימי לגידור

הריבית שאינם מחירים מצוטטים(. המכשירים הפיננסיים הנ"ל מוצגים בדוחות ו החליפיןבקשר לשערי 
 ים והמכשירלגידור תזרימי מזומנים  השווי הוגן של המכשירים המשמשיםהכספיים בהתאם לשווים ההוגן. 

מיליון ש"ח(  4.2 - אלפי יורו )כ  1,098 -התחייבות בסך של כ םהינ  2019 בספטמבר 30נכון ליום  יםגדרמ שאינם
  התחייבות :  2018 בספטמבר  30בהתאמה )ליום    ,מיליון ש"ח   46.7  -כ  של  בסךבגין עסקת החלפת המטבע    נכסו

בדצמבר   31וליום    מיליון ש"ח(, בהתאמה  0.5  -אלפי אירו )כ  117  -מיליון ש"ח( ו   2  -אלפי יורו )כ    485  -כ  של  בסך
(. בהתאמה  ,מיליון ש"ח(  0.4  -אלפי אירו )כ  88  -מיליון ש"ח( ו  2  -אלפי אירו )כ  475  -התחייבות בסך של כ  :2018

של אותם מכשירים נאמד לפי ההפרש המהוון של תזרימי המזומנים שבין הריבית הקבועה  השווי ההוגן
 החלפת   ובעסקת  שמשלמת החברה והריבית המשתנה הצפויה להתקבל על פי עקום הריבית באותו מועד דיווח

המהוון של תזרימי המזומנים שבין התשלום באירו שהחברה צפויה לשלם והתשלום בש"ח   ההפרש מטבע
 ריבית בעקומי שימוש)תוך  החוזה מימוש ביום הצפוי החליפין שער בין ההפרששהחברה צפויה לקבל על פי 

 . העסקה גיבוש ביום שנקבע לשער(  החישוב למועד ושקל יורו
 

  דיווח מגזרי - 5ביאור 
   

 לדוחות הכספיים השנתיים.  34לתיאור מגזרי הפעילות של החברה, ראה ביאור 
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 )המשך( דיווח מגזרי - 5ביאור 
 

 ההרכב:
 )בלתי מבוקר( 2019 בספטמבר 30ביום שהסתיימה  חודשים תשעהלתקופה של  

 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  
         

         
  580,456    28,673    208,086    7,430    5,300    62,426    72,566    195,975   הכנסות המגזר
 617,785  (1,545)   198,388   ( 39,089)  30,014    127,631    164,762    137,624   תוצאות המגזר

 (44,822)         הוצאות שלא הוקצו למגזרים 
 572,963        רווח תפעולי

         
 (211,845)         הוצאות מימון
  57,700          הכנסות מימון

  14,061          חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו
         

 432,879        רווח לפני מסים על ההכנסה 
 ( 89,046)        מסים על הכנסה

         
 343,833        רווח נקי לתקופה

         
         מידע נוסף: 

  314,465    -    166,834    3,650    759    46,351    38,490    58,381   הכנסות מהשכרת נכסים

  56,870    28,304    -    2,360    4,029    -    22,177    -    הכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין

  BOT   81,405    -    -    -    -    -    -    81,405של פרוייקטי  עבודות הקמהמהכנסות 
בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן  שינוי 

 316,326   -    45,870   ( 29,475)  28,249    87,752    121,944    61,986   להשקעה בהקמה 

 (31,966)   -   (18,835)  (13,131)   -    -    -    -   נטו, מימוש למחיר מלאי הפחתת
         
 מבוקר(בלתי ) 2019 בספטמבר 30ליום  

 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  
 7,962,557 - 3,848,070 104,751 221,093 1,048,655 1,063,208 1,676,780 נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה

 1,092,345 78,390 333,115 52,536 108,907 144,337 341,560 33,500 מלאי דירות ומקרקעין

 9,054,902 78,390 4,181,185 157,287 330,000 1,192,992 1,404,768 1,710,280 סך הכל

                           
                           
 )המשך( דיווח מגזרי - 5ביאור 
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 ההרכב:

 )בלתי מבוקר( 2018 בספטמבר 30ביום שהסתיימה  חודשים תשעהלתקופה של  

 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  
         

  719,105   990   223,500   13,222   11,196   63,040   269,860   137,297  )*( הכנסות המגזר

  678,964   189   398,836   6,970   16,600   43,286   155,155   57,928  תוצאות המגזר
 ( 44,935)         הוצאות שלא הוקצו למגזרים 

 634,029         רווח תפעולי
         

 ( 152,629)         הוצאות מימון
 8,431          הכנסות מימון

 ( 1,856)         חברות כלולות, נטו  בהפסדיחלק החברה 
         

 487,975          רווח לפני מסים על ההכנסה 
 ( 102,372)         מסים על הכנסה

         
 385,603          רווח נקי לתקופה

         
         מידע נוסף: 

  296,823    952    165,470    3,196    -    43,813    26,924    56,468   הכנסות מהשכרת נכסים

  251,793    -    -    8,666    8,211    -    234,916    -    הכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין

  BOT   55,820    -    -    -    -    -    -    55,820של פרוייקטי  עבודות הקמהמהכנסות 
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן  

  308,772    191    228,915    3,719    11,085   (1,488)   53,197    13,153   להשקעה בהקמה 

 (1,551)   619   (2,170)   -    -    -    -    -   נטו, מימוש למחיר מלאי הפחתת

         
 מבוקר(בלתי ) 2018 בספטמבר 30ליום  

 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  
 7,528,675 - 3,852,265 147,617 111,313 990,641 893,724 1,533,115 נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה

 1,037,426 105,735 408,319 69,368 96,904 81,576 275,524 - מלאי דירות ומקרקעין

 8,566,101 105,735 4,260,584 216,985 208,217 1,072,217 1,169,248 1,533,115 סך הכל
  .'ח 2ראה ביאור  -מספרי השוואה  של)*( התאמה לא מהותית  

 
 דיווח מגזרי )המשך( - 5ביאור 



 בע"מ אפי נכסים 
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

 

 24 

 
 ההרכב:

 
 )בלתי מבוקר( 2019 בספטמבר 30ביום 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  
         

  198,146    4,365    67,753    2,601    2,124    20,393    34,183    66,727   הכנסות המגזר
 370,031 (215)   84,624   ( 40,950)  2,345    96,359    143,212    84,656   תוצאות המגזר

 (15,630)         הוצאות שלא הוקצו למגזרים 
 354,401        רווח תפעולי

         
 (58,942)         הוצאות מימון
  44,625          הכנסות מימון

  3,899          חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו
         

 343,983        רווח לפני מסים על ההכנסה 
 ( 64,539)        מסים על הכנסה

         
 279,444        רווח נקי לתקופה

         
         מידע נוסף: 

  102,880    -    53,781    1,244    681    15,248    12,346    19,580   הכנסות מהשכרת נכסים

  24,260    4,153    -    891    1,102    -    18,114    -    הכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין

  BOT   31,764    -    -    -    -    -    -    31,764של פרוייקטי  עבודות הקמהמהכנסות 
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן  

 300,991  -   48,699 ( 29,089)  1,431    87,730    126,460    65,760   להשקעה בהקמה 

 (31,966)   -   (18,835)  (13,131)   -    -    -    -   נטו, מימוש למחיר מלאי הפחתת
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 דיווח מגזרי )המשך( - 5ביאור 
 

 ההרכב:
 
 )בלתי מבוקר( 2018 בספטמבר 30ביום 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  
         

  291,724   (2)   75,712    4,589    3,954    23,563    137,709    46,199   )*( הכנסות המגזר

  150,369   (514)   58,132    1,560    1,518    13,885    62,847    12,941   תוצאות המגזר
 ( 16,072)        הוצאות שלא הוקצו למגזרים 

 134,297          רווח תפעולי
         

 (52,120)         הוצאות מימון
  1,468          הכנסות מימון

  1,478          חברות כלולות, נטו  בהפסדיחלק החברה 
         

  85,124          רווח לפני מסים על ההכנסה 
 (23,900)         מסים על הכנסה

         
 61,224          רווח נקי לתקופה

         
         מידע נוסף: 

  101,438    7    55,741    1,186    -    15,355    10,163    18,987   הכנסות מהשכרת נכסים

  131,360    -    -    2,946    3,679    -    124,735    -    הכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין

  BOT   16,719    -    -    -    -    -    -    16,719של פרוייקטי  עבודות הקמהמהכנסות 
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן  

 (319)   -    561    -    -   (1,702)   2,947   (2,125)  להשקעה בהקמה 
 

 ח'.  2ראה ביאור  -)*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
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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   -   -   -   -   -   -   95,076פרוייקטי  שלהכנסות 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

 
        

  

 )מבוקר( 2018בדצמבר  31ליום  

 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  
 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 מהותית לא התאמה)*( 
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 מהותיים בתקופת הדיווחאירועים  - 6ביאור 

 
 '(ט"ח )סדרה אג גיוס א. 
 

 500מיליון ש"ח ברוטו כנגד הנפקת  500 החברה גייסה במסגרתו, ציבורי מכרז נערך 2019 בינואר 13 ביום 
,  צמוד לאלשנה,  4.2%'( נקבעה בשיעור של ט)סדרה ט'( והריבית על אג"ח )סדרה  חוב רותמיליון 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 -ו במאי 15 בכל ישולמו שלהן הקרן שסכומי שווים לאשנתיים  חציתשלומים  בעשרהעומדות לפירעון 

מיתרת הקרן בכל אחד מארבעת  2.5%לפי החלוקה כדלקמן: א.  2023עד  2019 מהשנים אחת בכל לנובמבר
תשלומים הבאים )תשלום מיתרת הקרן בכל אחד מחמשת ה  3%. ב.  2020  -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  בעסקתתאגיד בנקאי    עם  התקשרה  החברה  2019בפברואר    5  ביום
אלפי   121,415 -ש"ח בתמורה לסך של כ אלפי 500,000מלוא סכום הגיוס ברוטו, בסך  של"עסקת ההחלפה"( 

אירו. בהתאם לעסקת ההחלפה החברה    1  -ש"ח ל   4.118אירו )להלן: "סכום הקרן באירו"( לפי שער חליפין של  
הבנקאי   לשנה ומנגד התאגיד  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 המצויים AFI Park 1-5 המשרדיםראשון על בנייני  בשעבוד 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  18 ביום
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 בטוחות לשווי נטו חוביחס  )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)

חלוקה יחס הון עצמי למאזן שיחושב על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המבוקרים או בשל ה
יפחת   -הסקורים )לפי העניין( שלא על בסיס מאוחד, האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד  

ו/או יחס הון עצמי למאזן שיחושב על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המבוקרים או  44% -מ
 - יפחת מ  -ן( על בסיס מאוחד, האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד הסקורים )לפי העניי

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 

 
 . לעיל האמורות הפיננסיות המידה באמות עומדת החברה, הכספי המצב על הדוח וםיל נכון

 
, 2018באוגוסט  6ב. לדוחות הכספיים השנתיים בקשר להסכם הבנות שנחתם ביום   36לאמור בביאור  בהמשך ב. 

עם צד שלישי שאינו קשור לחברה לרכישת   עסקהחברת בת רומנית של אפי אירופה    השלימה  2019במרץ    5  ביום
מ"ר בבוקרשט, רומניה המצויים בסמוך לקניון קוטרוצ'ן. בתמורה  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, 
 בהקמה. במקרקעין מסווגות לסעיף נדל"ן להשקעה
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 )המשך( :אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 6ביאור 
 

אפי אירופה התקשרה במכתב כוונות לא מחייב עם חברת פלאזה סנטרס, חברה אשר  2019בפברואר  10 ביום . ג
אינה קשורה לחברה ו/או לבעלת השליטה בה )להלן: "מכתב הכוונות"( לרכישת מלוא אחזקותיה של חברה 

)להלן:   ( בחברה זרה רומנית75%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
וף להתקיימותם של מספר מיליון אירו, ובכפ 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

     
  לאחר ויקט )להלן: "בדיקת הנאותות"(, שלאחריה,  בדיקת נאותות לפר  העל פי מכתב הכוונות, אפי אירופה ערכ

הסכם מקדמי בין הצדדים )להלן: "ההסכם המקדמי"(,   2019ביולי    3  ביוםחתם  נתאריך הדוח על המצב הכספי,  
 למוכרת   אירופה  אפי  שילמה  לאחריהםיום נוספים אשר    60  -תקופת בדיקת הנאותות ב  הוארכהאשר במסגרתו  

הצדדים יחתמו על   חתימתוחודשים לאחר  15בהתאם להוראות ההסכם המקדמי,  .אירו אלפי 200 של סך
 מיליון אירו )להלן: "ההסכם המחייב"(.  20אפי אירופה למוכרת סך של פיו תשלם - שעלהסכם רכישה מחייב, 

  
ההתקשרות בהסכם המחייב כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים משמעותיים, שאין כל וודאות 

ו, ואשר עיקרם, קבלת אישורים והיתרים מצדדים שלישיים, לרבות אישורים מסוימים מאת שיתקיימ
הינו  PPP -)כולל אישור שהסכם ה PPP -הרשויות המקומיות בקשר עם תיקון הפרות מסוימות של הסכם ה

רשות התחרות בתוקף( וביצוע תכנון מחדש של הפרויקט ואישור לוחות הזמנים להשלמתו; קבלת אישור 
; השלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצונה של אפי אירופה; קבלת אישור כי תקופת החכירה )למשך  ברומניה

רשויות המקומיות בשנת שנים( בקשר עם הפרויקט, תתחיל לכל המוקדם, במועד ההתקשרות בין המוכרת ל  49
)ככל ותקופת החכירה תתחיל ממועד מוקדם יותר, ינהלו הצדדים משא ומתן בקשר עם מתן פיצוי לאפי   2012

 אירופה או לחליפין, לאפי אירופה תהיה קיימת האפשרות לסגת מהעסקה(, וכן תנאים מתלים נוספים. 
  

אחזקותיה  למכירתומתן עם צד שלישי  זה סנטרס התחייבה כלפי אפי אירופה להימנע מלנהל משאאפל
 .כל עוד ההסכם המקדמי בתוקף ואפי לא מסרה הודעה על נסיגתה מן העסקהבפרויקט, וזאת 

 
בין הצדדים נקבע, כי יתרת התמורה למוכרת תיפרס על פני תקופה של מספר שנים, וזאת רק לאחר ובכפוף  

)כך, התשלום האחרון ישולם רק עם ובכפוף להתקיימותם של מספר אבני דרך בקשר עם הקמת הפרויקט 
 להשלמת שלב ראשון של הפרויקט ואכלוסו(.

  
בהתאם להסכמים הקיימים כיום בין בעלי המניות בחברה הרומנית, המשקיע הפרטי והחברה הממשלתית 
אינם נדרשים להשתתף במימון הפרויקט, אלא יהיו זכאים לקבלת רווחים מהפרויקט בהתאם לאחזקותיהם 

   ברה הרומנית, וזאת לאחר החזר מלוא המימון העודף שיועמד על ידי אפי אירופה.בח
 
  100%מספר צדדים שלישיים בהסכם מקדמי לרכישת  עםאפי אירופה התקשרה  2019פברואר ב 4 ביום . ד

,  1 , רובעבפראג"ר מ 2,600 של בשטח בקרקע המחזיקה  צכית בחברה( 100%הבעלים )  והלוואותמהזכויות 
 לרכישת  בתמורה"ר.  מ  800  -כ  של  בשטח  מסחר  וכן"ר  מ  5,500  -כ  של  בשטח  מגורים  לפרוייקט  המיועדים  צכיה

  הושלמה  העסקה"ח(. ש מיליון 78 -מיליון קורונה צכית )כ 481 -, אפי אירופה שילמה סך של כהצ'כית החברה
 . 2019 במרץ 18 ביום

 
של החברה המוחזקת  המניות  למכירתהכספיים השנתיים בנוגע  לדוחות( 2). ד. 7לאמור בביאור  בהמשך .ה

 40.8 -מיליון אירו )כ 9.5 -ההונגרית )והלוואות בעלים שניתנו לחברה המוחזקת ההונגרית( בתמורה לסך של כ
 כתוצאה העסקה הושלמה ויתרת התמורה התקבלה.  2019מיליון ש"ח( )חלק החברה(, במהלך חודש ינואר 

 0.6 -כ מיליון אירו ) 0.2 -רווח בסך של כ 2019 ראשון לחציוןברה בדוחותיה הכספיים מהמכירה רשמה הח
 "ח. ש מיליון 1.9 -כ של בסך חוץ פעילויות בגין תרגום הפרשי בגין הון קרן מימוש מתוכםש"ח(  מיליון

 
  



 בע"מ אפי נכסים 
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

 

 29 

 
 )המשך( :אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 6ביאור 

 
 8. ו. לדוחות הכספיים השנתיים בנוגע למינויו של אבי ברזילי למנכ"ל החברה מיום  32לאמור בביאור    בהמשך .ו 

 אבי   מר  של  העסקתו  לתנאי  עדכון  החברה  של  הכללית  האסיפה  אישרה   2019  באפריל  30  ביום,  2018באוקטובר  
 של הביקורת ועדת של אישורה וקבלת 2019 במרץ 17 מיום החברה דירקטוריון של אישורם)לאחר  ברזילי

 זה סכום כאשר"ח ש אלפי 110 של חודשי לסכום"ל המנכ של שכרו עודכן לפיו(, 2019 במרץ 10 מיום החברה
 הענקת  המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה, כן כמו. בחברה כהונתו תחילת מיום בתוקף, למדד צמוד

"ח,  ש   766,620  של  בסך  החברה"ל  למנכ:  להלן  כמפורט,  בחברה  המשרה  לנושאי  דעת  בשיקול  מיוחדים  מענקים
 של  ההנדסה"ל ולסמנכ "ח ש 316,288 של בסך החברה של הראשי הכספים ומנהל  החברה"ל למנכ למשנה
 "ח. ש  252,747 של בסך החברה

 
  הושלמה , 2019 מרץ  שבחודש  לאחר שליטה גרעין ללא חברה הינה החברה, לעיל  1 בביאור לאמור בהמשך . ז

 .בחברה(  עניין)ובעלת  השליטה בעלת מלהיות חדלה ישראל ואפריקה החברה ממניות 56% -כ מכירת
 

 בהם הנאמנות שטרי)לרבות  אשראי לקבלת החברה קבוצת חברות התקשרו בהם מההסכמים בחלק כי, יצוין
 לגוף המקנה הוראה נכללת(, החברה של'( ט -'ה)סדרות  החוב אגרות למחזיקי הנאמנים עם החברה התקשרה

 יצוין,  זאת  עם.  בחברה  שליטה  שינוי  של  במקרה  העמיד  אשר  האשראי  את  מיידי  לפירעון  להעמיד  זכות  המממן
 אגרות מחזיקי החליטו 2019 בפברואר 25 מיום החברה של'( ט -' ה)סדרות  החוב אגרות מחזיקי באסיפות כי

 העילה  מבוטלת לעיל 1 בביאור האמורה העסקה להשלמת ובכפוף עם כי לאשר( השונות)מהסדרות  החוב
 אגרות העמדת שעניינה חוב אגרות מחזיקי אסיפת לזמן שלא לנאמן ולהורות, מיידי לפירעון להעמדה כאמור

 . בחברה השליטה שינוי בגין מיידי לפירעון( השונות)מהסדרות  החוב
 

הפיננסים שלא להעמיד את יתרת האשראי כלפיהם  גופיםה, התקבלו הסכמות 2019בספטמבר  30יום ל עד
 לפירעון מיידי בגין אירוע של שינוי שליטה.  

 
 המשרדים בבניין מחזיקה אשר, אירופה אפי של מלאה בבעלות'כית צ בת חברה חתמה 2019 במרץ 4 ביום . ח

מיליון אירו אשר  46 -של כ בסך זר בנקאי תאגיד מול מימון הסכם על, צכיה, בפראג קרלין אפי בשם הידוע
מיליון אירו. ההלוואה תישא  23 -של כ בסךבנקאי אחר  מתאגיד, בין היתר, לפרעון ההלוואה הקיימת שמשי

שנים.  5ותיפרע על פני תקופה של  1.8%חודשים ובתוספת מרווח של  3ריבית שנתית בשיעור של יורובור 
לעמוד, לרבות מספר  הצכיתנכללו התחייבות שונות בהן התחייבה החברה הסכם ההלוואה כאמור  במסגרת

 .תניות פיננסיות
 

  .ההלוואה את משכה והחברה התמלאו המקדמיים התנאים 2019חודש אפריל  במהלך
 

בקשר עם הסכם למימון מחדש של קניון אפי פאלאס   יםהשנתי  יםהכספי  ות' לדוחב  16  בביאור  לאמור  בהמשך . ט
עם סינדקציה של תאגידים  2018בדצמבר  21מיליון אירו שנחתם ביום  300 -של כ בסךקוטרוצ'ן ברומניה 

נחתם תיקון להסכם ההלוואה, לפיו בין היתר, נמחקו   2019באפריל    19בנקאיים זרים )להלן "המלווים"(, ביום  
דתה של ההלוואה כל התנאים הנובעים מהסדר החוב של אפריקה ישראל מהתנאים המוקדמים להעמ

 במאי   31  ביום(.  1, בעלת השליטה בחברה )כאמור לעיל בביאור  2019במרץ    4להשקעות בע"מ, שהייתה עד ליום  
  הועמדה ההלוואה על ידי המלווים לאחר התקיימותם של כל התנאים המוקדמים שנקבעו להעמדתה.  2019

 אירו   מיליון  179  - כ  של  לסך  הסתכמה  הפירעון  למועדההלוואה הקיימת שיתרתה    פרעוןשימש לחלקה העיקרי  
 הסתכם לעיל כאמור החדש מהמימון לחברה הנקי התזרים וסך( ההלוואה פירעון עם בקשר עלויות)לרבות 

 .אירו מיליון 121 -כ של לסך
 

 מוסדיים   גופים  עם  ההלוואה  יתרת  את  גםקוטורצ'ן החברה פרעה    פאלאס  אפי  קניון  של  מחדש  למימון  במקביל 
אשר הייתה מובטחת על ידי שעבוד כל מניותיה של אפי אירופה בחברה בת  אירו מיליון 28.8 של בסך בישראל

  אפי   קניון  בבעלותה  אשר  הרומנית  החברה  של  מניותיה  מהון  98%  -קפריסאית בבעלותה המלאה והמחזיקה בכ
 ה' לדוחות הכספיים השנתיים.  16לפרטים נוספים ראה ביאור  'ן.קוטרוצ פאלאס
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 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח: )המשך( - 6ביאור 

 
ניעה ארעי שניתן לבקשת החברה בקשר מ צו בעניין יםהשנתי יםהכספי ותלדוח 3' ג 7 בביאור לאמור בהמשך . י

ולמשא ומתן  1ביתרת ההחזקות במחצית היובל לריט עם עסקה למכירת החברות המחזיקות )בעקיפין( 
  2019באפריל  8"( לגיבושה של פשרה בין הצדדים, ביום 1"ריט  -"מ )להלן בע 1תנהל בין החברה לבין ריט הש

"השותפות"( ובעלי  –והשותפות המחזיקה ביתרת המניות במחצית היובל )להלן  1התקשרו החברה, ריט 
  עיקרי   להלן.  2019  פברואר  חודש  במהלך  שדווחו  העקרוניות  ההסכמות  על  וססהמב  פשרה  בהסכם,  בהן  המניות
 : הפשרה הסכם

  
מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ( ואילו החברה תוותר על טענותיה בנוגע   25.3 -תשלם לחברה סכום של כ 1ריט  

חד ממניות לזכות סירוב או זכות הצטרפות של החברה בקשר עם העסקה. עוד הוסכם שהחברה תרכוש אחוז א
מיליון ש"ח כך שהחברה והשותפות יגיעו לאחזקות שוות ביניהן  2.35מחצית היובל מהשותפות תמורת 

)בדומה  היובל מחציתבמחצית היובל. כמו כן, סוכם כי החברה תמשיך להעניק שירותי ניהול שוטפים ל
 שנים נוספות. 6לשירותים הניתנים על ידה כיום( למשך תקופה של 

 
רה היה כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות אישור בית המשפט המחוזי בתל אביב הפש הסכם 

 אישור קבלת לאחר 2019 במאי 1 ב הושלם הפשרהואישורם של הגופים המממנים של מחצית היובל. הסכם 
 בסעיף שנרשםרווח  2019ברבעון שני  רשמהבעקבות השלמת העסקה החברה  .השליטה להעברת המממנים

 "ח. ש מיליון 25 -הכנסות אחרות בסך של כ
  
מיליון ש"ח לשנתיים כנגד שעבוד   180חתמה החברה עם תאגיד בנקאי על הסכם מסגרת של  2019מאי  בחודש . אי

 ההלוואה  ובמשיכה צמודה לא, שקלית המסגרת. ברק בבני קונקורד משרדים בניין בפרויקט החברה חלק
 . 1%+ פריים בסיס על ריבית תישא

 
תביעה הוגשה כנגד חברה מוחזקת בקשר עם  יםהשנתי יםהכספי ות( לדוח1' )א 31בביאור  לאמור בהמשך . בי

החברה המוחזקת   2019, במהלך 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 -לשלם זה לזה כך שהחברה המוחזקת תשלם לתובעת סכום בסך של כנפסק כי על הצדדים 
 . בכפוף לאישור בית משפט כסכום סופי לסגירת הטענות ההדדיות הפתוחות לאחר ביצוע הקיזוז כאמור לעיל

 
כנית ו( תהחברה של התגמול ועדת)לאחר קבלת אישורה של  החברה דירקטוריון אישר 2019במאי  16ביום  . גי

למניות חסומות של  , יחידותהחברהלמימוש למניות  הכתבי אופצי 1,327,869עד , ניתן יהיה להקצות פיהל
שהבשלתן מותנית ביצועים  RSUיחידות  ושל"( RSU "יחידות  -להלן  Restricted Stock Units) החברה 

 לנושאי משרה ועובדים של החברה ושל חברות בשליטת החברה. 
 

 16ביום    החברה דירקטוריון  של  אישורם  קבלת)לאחר    החברה  של  הכללית  האסיפה  אישרה  2019  ביולי  1  ביום
למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה  2019 לשנת מענקים תכנית( החברה של התגמול ועדת ושל 2019במאי 

 ובכפוף החברה של התגמול למדיניות בהתאם, חודשיות משכורות 6 עד של בגובה שנתי למענק זכאי יהיה
כן, באותו המועד אישרה  כמו .2019 לשנת המענק תכנית בהוראות החברה"ל מנכ של לעמידתו ובהתאם

האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישורם של דירקטוריון החברה ושל ועדת התגמול( תוכנית תגמול 
 למימוש ניתנים אופציה כתבי 175,394 2019 ביולי 3הוני למנכ"ל החברה, לפיה הוקצו למנכ"ל החברה ביום 

 .  ביצועים  מותנות  שתהיינה  החברה  של  חסומות  למניות  יחידות  14,462  -ו  RSU  יחידות  28,925,  החברה  למניות

התוכנית, לנאמן עבור  תנאי, להקצות, בשלב הזה, על פי היתר ביןהמועד החליט דירקטוריון החברה,  באותו
מניות רגילות   122,156  -ל  עדכתבי אופציה הניתנים למימוש ל  122,156המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי  

 3ביום . RSUיחידות  15,109)כפוף להתאמות(. בנוסף, החליט דירקטוריון החברה להקצות למשנה למנכ"ל 
 -כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד ל 122,156 הוקצו למשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי 2019ביולי 

 .RSUיחידות  15,109וכן  החברהמניות  122,156

 האישורים לקבלת בכפוף, מהניצעים אחד כל עבור, לנאמן יוקצו, התוכנית פי על  המוצעים האופציה כתבי כל
, חלקן או כולן, עבורו לנאמן שהוקצו האופציה כתבי את לממש זכאי יהיה ניצע כל. מנות בשלוש, הנדרשים

 :כדלקמן

 36חודשים מיום ההקצאה ובמשך תקופה בת  24הראשונה תהיה ניתנת למימוש החל בתום  המנה )א(
 חודשים מהמועד שבו הן ניתנות למימוש כאמור;

חודשים   24חודשים מיום ההקצאה ובמשך תקופה בת    36השניה תהיה ניתנת למימוש החל בתום    המנה )ב(
 שבו הן ניתנות למימוש כאמור; מהמועד

  12 בת תקופה ובמשך ההקצאה מיום חודשים 48 בתום החל למימוש ניתנת תהיה השלישית המנה )ג( 
 .כאמור למימוש ניתנות הן שבו מהמועד חודשים
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 .הכנסה מס לצרכי הוני  במסלול הוקצו האופציה כתבי

ש"ח ושל המנה השלישית   99.1השניה עומד על    המנה   שלש"ח,    96.7הראשונה עומד על    המנה המימוש של    מחיר
 ש"ח.  101.5 כעומד על 

 בהתבסס"(  S&B)להלן:"  שולדס  אנד  בלאק  מודל  פי  על,  כאמור  שהוקצו  האופציה בכתבי  הגלומה  ההטבה  עלות
אלפי ש"ח. סכום זה יוכר כהוצאה ברווח והפסד   10,368- כ של לסך הסתכמה, הענקתם במועד ההוגן השווי על

 על פני תקופת ההבשלה של כל מנה.

 : ההטבה עלות לחישוב שימשו אשר הנתונים להלן

 115.7   ההענקה )בש"ח(  במועדמניה  מחיר

 96.7-101.5     )בש"ח( מימוש מחיר

 24.6%   (זיםתקן שנתית )באחו סטיית

  2-5 ציה )בשנים( החיים הצפוי של כתבי האופ משך

 בתנאי  לעמידה בכפוף , ותבשלנה מהניצעים אחד כל עבור, לנאמן יוקצו החברה של חסומות למניות היחידות 
מהכמות המוקצית(   40%  תכלולמנות שנתיות כאשר מועד ההבשלה של המנה הראשונה )אשר    4  -, בההבשלמה
( המוקצית מהכמות 20%חודשים מיום ההקצאה, מועד ההבשלה של המנה השניה )אשר תכלול  24יחל בתום 

 מהכמות  20% תכלול אשר) השלישית המנה של  ההבשלה מועד, ההקצאה מיום חודשים 36 בתום יחל
 20% תכלול אשר)  הרביעית המנה  של ההבשלה ומועד ההקצאה מיום חודשים 48 בתום  יחל (המוקצית
 . ההקצאה מיום חודשים 60 בתום יחל( המוקצית מהכמות

  
החברה וביחידות למניות חסומות של החברה שתהיינה   שלההטבה הגלומה ביחידות למניות חסומות  עלות 

 -כ של לסך הסתכמה ההענקה אישורכאמור לעיל בהתבסס על מחיר המניה במועד  שהוקצומותנות ביצועים 
 . מנה כל של ההבשלה תקופת  פני על והפסד ברווח כהוצאה יוכר זה סכום"ח. ש אלפי 6,768

 
באוגוסט אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול של החברה( הקצאת  15ביום  

מניות רגילות של החברה, מתוך מאגר כתבי  297,000 -אופציה נוספים ניתנים למימוש ל כתבי  297,000
נושאי משרה בחברה והיתר נושאי  4ניצעים )לרבות  9 -האופציה ועל פי תנאי תוכנית התגמול ההוני וזאת ל

 משרה ועובדים בתאגידים בשליטתה(.

ש"ח ושל המנה   109.5השניה עומד על  נההמ של ש"ח,  106.9הראשונה עומד על  המנההמימוש של  מחיר
 ש"ח.  112.1 כהשלישית עומד על 

 שולדס אנד בלאק מודל פי על, באוגוסט 15לעיל ביום  כאמור שהוקצו האופציה בכתבי הגלומה ההטבה עלות
אלפי ש"ח. סכום זה יוכר   7,250-כ  של  לסך  הסתכמה,  הענקתם  במועד  ההוגן  השווי  על  בהתבסס"(  S&B)להלן:"

 כהוצאה ברווח והפסד על פני תקופת ההבשלה של כל מנה. 

 
 והלוואות   מהזכויות  100%  לרכישת  בהסכם  שלישיים  צדדים  מספר  עםאפי אירופה התקשרה    2019  ביוני  3  ביום . יד

, צכיה המיועדים  ( 8)רובע  בפראג "רמ 3,400 -כ של בשטח ותהמחזיק תוצכי ותחבר שתיב( 100%)  הבעלים
לרכישת החברה  בתמורה ."רמ אלפי 13 -בשטח של כ ומסחר משרדים, מגורים המשולבלהשכרה לפרוייקט 

 3 ש"ח(. העסקה הושלמה ביום  מיליון 51 -קורונה צכית )כ מיליון 325 -אירופה שילמה סך של כהצ'כית, אפי 
 מסווגים בדוחות על המצב הכספי בסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה.  המקרקעין .2019ביוני 

 
 אפי  של סרבית בת חברת של להתקשרותה בנוגע יםהשנתי יםהכספי ות' לדוחו 16 בביאור לאמור בהמשך .ו ט

 פרוייקט עם בקשר אירו מיליון 103 של בסך הלוואה בהסכם( 53.7%)אשר החברה מחזיקה בעקיפין  אירופה
 נמחק,  היתר  בין,  לפיו,  ההלוואה  להסכם  תיקון  כתב   נחתם  2019  ביולי  5  ביום,  בלגרד  סיטי  איירפורט  המשרדים

 החליטו  התיקון כתב במסגרת. השקעות באפריקה חוב הסדר להשלמת הנוגע ההלוואה למשיכת התנאי
 למשיכת התנאים יתר של להתקיימותם האחרון המועד דחיית על וכן, ההלוואה תקופת הארכת על הצדדים

 . 2019  באוגוסט 30 ליום עד ההלוואה
 

 ההלוואה נמשכה לאחר התקיימותם של התנאים למשיכתה.  2019באוגוסט  22יום ב
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ביצעה החברה פרעון סופי של יתרת אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה )קרן וריבית(  2019ביולי  15 ביום ז. ט

 מניות  5,580,000 על'( הלטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  מיםרשו ושהי יםהשעבוד ונמחקו בוטלוובהתאם 
 . אירופה אפי של

 
מהון המניות של חברה זרה ) להלן:  46.3%התקשרה אפי אירופה בהסכם לרכישה של  2019ביולי  14 ביום . זי

מהון מניותיה( ושהינה בעלת מלוא  53.7%חברת האחזקות"( בה מחזיקה אפי אירופה ביתרת האחזקות )
 איירפורטהזכויות )בעקיפין, באמצעות חברות בת סרבית בבעלותה המלאה של חברת האחזקות( בפרוייקט 

 "הסכם הרכישה" בהתאמה(. -)להלן: "הפרויקט" ו בסרביה בלגרד סיטי
 

 אפי  תשלם, האחזקות לחברת שהועמדו הבעלים ולהלוואות האחזקות חברת של המניות לרכישת בתמורה 
 חברת שיירשמו ברווחים  המוכרים של חלקם בצירוף, אירו מיליון 66.3 -כ של כולל סכום למוכרים אירופה

 מועד  לבין 2019 במרץ 31 יום  שבין בתקופה(, שערוך  רווחי למעט אך)במאוחד  הפרוייקט וחברת האחזקות
 . הרכישה הסכם נשוא העסקה השלמת

 
 יתרת ואילו, התמורה חשבון על אירו מיליון 42.3 -כ של סך למוכרים אירופה אפי תשלם ההשלמה במועד 

 ריבית תישא התמורה יתרת. 2020-2022 מהשנים אחת בכל, שווים שנתיים תשלומים 3 -ב תשולם התמורה
 .התמורה יתרת תשלום את להקדים רשאית תהיה אירופה ואפי משתנה שנתית

הרכישה נקבע, כי במקרים מסוימים תדרש אפי אירופה לשלם את יתרת התמורה באופן מיידי, וזאת,   בהסכם
בין היתר, במקרה של מכירת השליטה בחברה הזרה ו/או בחברת הפרויקט, או במקרה של מינוי מפרק, כונס, 

ה בהן )לרבות מנהל מיוחד וכיו"ב על נכסיהן של החברה הזרה, של חברת הפרויקט או של בעלות השליט
 החברה(.    

 זכאים יהיו המוכרים, היתר בין, לפיו, עתידיים ברווחים השתתפות מנגנון נקבע הרכישה הסכם במסגרת
(, שיושכר)ככל  בפרויקטלשוכר יחיד  שיבנה משרדים בניין השכרת בגין אירו מיליון 1.5 -כ של נוספת לתמורה

 מסוימת קרקע של ערך עליית או פיתוח בגין (לחברה הותימ שאינו)בסכום  נוספת לתמורה זכאים יהיו וכן
 ", בהתאמה(. העתידיים התשלומים" -ו " העתידיים  הפרויקטים)להלן: " בפרויקט

לתשלום יתרת התמורה והתשלומים העתידיים )ככל ויהיו(, תיצור אפי אירופה שעבוד לטובת  כבטוחה
 המוכרים על המניות הנרכשות, והחברה תעמיד ערבות חברה להבטחת ביצוע התשלומים כאמור. 

, קבלת אישור האורגנים של הצדדים  שעיקרםכפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים,  העסקה השלמת
 הרכישה וכן קבלת אישורו של התאגיד הבנקאי אשר העמיד מימון לחברת הפרויקט. להסכם 

( הון המניות 100%להתקיימות התנאים המתלים ולהשלמת הסכם הרכישה תחזיק אפי אירופה במלוא )  בכפוף
 ( הון המניות של חברת הפרויקט.100%של חברת האחזקות, וכתוצאה מכך, בעקיפין, גם במלוא )

, הושלמה העסקה לאחר השלמת התנאים המתלים 2019בנובמבר    12הדוח על המצב הכספי, ביום    לאחר תאריך
 כאמור לעיל. 

 
בת פולנית של אפי אירופה על הסכם מקדמי לרכישת זכות חכירה לתקופה -חברה  חתמה  2019באוגוסט    1  ביום . יח

מוגבלת ביחס לחלקת קרקע בעיר קרקוב שבפולין, וכן לרכישת הבעלות ביחס לחלקת קרקע צמודה אליה -בלתי
נכון להיום חלקות     "ח(.ש   מיליון  24  -)כמיליון זלוטי    26  של  בסך  בתמורהמ"ר,    12,030שתיהן יחד בשטח של    –

 למגורים  פרויקט בשטחן לפתח מאפשרת הרלוונטית המתאר תכנית אולם, לתעשייה משמשות הללוהקרקע 
  30. השלמת העסקה כפופה למספר תנאים מתלים אשר עדיין לא התקיימו, נכון ליום מ"ר 12,700 של בהיקף

 וח על המצב הכספי בחייבים לזמן ארוך.ום מסווג בדבספטמבר החברה שילמה חלק מהתמורה כמקדמה והסכ
 

 בניין ממוקם עליו מקרקעין שטח רכישת אירופה אפי של פולנית בת חברת השלימה 2019 בספטמבר 30 ביום . יט
  - , משרדים ומסחר בתמורה לסך של כ מגורים השכרתל המשמש"ר מ 6,000 -כ של בהיקף שבפולין ורשה בעיר

  . להשקעה "ן נדל בסעיף הכספי המצב על בדוחות מסווגים המקרקעיןמיליון ש"ח(.  61 -מיליון זלוטי )כ  65
 . להשכרה מגורים או משרדים הבניין את לשפץ החברה בכוונת
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 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח: )המשך( - 6ביאור 

 
מיתרת זכויות  40% מכון ויצמן רכש חזרה חתמו החברה ומכון ויצמן על הסכם, לפיו 2019באוגוסט  12ביום  . כ

מהזכויות   40% - בפארק המדע בנס ציונה, באופן ש 15בניין  עליו קייםביחס למגרש החברה החכירה של 
( תיוותר 60%וההתחייבויות במגרש יושבו למכון ויצמן, ואילו יתרת הזכויות וההתחייבויות במגרש האמור )

  ישולם  לאובדן ההכנסות הפוטנציאליות, נטו מהשכרת הבניין עד תום תקופת החכירהבידי החברה. בתמורה 
, החברה לא צפויה לרשום רווח או 2019מיליון ש"ח. העסקה הושלמה במהלך אוקטובר  4.2 -לחברה סך של כ

 . 2019הפסד מהותי ברבעון רביעי 

חתמו החברה )כולל חברת בת שלה( ומכון וייצמן על הסכם לרכישת חלק השותפים  2019באוגוסט  28ביום 
 8.1 -מיליון ש"ח )חלק הקבוצה  13.5רת מהזכויות( בפארק המדע בנס ציונה תמו 50%) נוסף בבנייןהזרים 

 מהבניין לאחר הרכישה.  60%מיליון ש"ח( בהתאם לחלקם היחסי בפארק המדע כך שהחברה מחזיקה 

ממגרש נוסף בפארק המדע בנס  40%חתמה החברה על הסכם למכירת  2019כמו כן במהלך חודש ספטמבר  
)כולל עלויות הקמת חניון במגרש(. כמו כן נקבע שמכון  מיליון ש"ח 11.2 -ציונה למכון וייצמן תמורת סך של כ

מיליון ש"ח לחברה בגין התחשבנות סופית בקשר עם הסכם האיחוד בין הצדדים משנת  5.4 -ויצמן ישלם כ
 מיליון ש"ח בסעיף הכנסות אחרות. 5.4  -רווח של כ 2019ברבעון שלישי  רשמה. בהתאם החברה 2014

 
בשטח להשכרה של בפראג צכיה    סיטי טאוארהמשרדים, אפי    החברה התקדמה בבניית בניין  2019  שנת  במהלך . כא

 אפי טק פארק של פרויקט משרדים 'בשלב עבור  היתר בנייה 2019מ"ר. כמו כן החברה קיבלה במהלך  17,282
סך של מ"ר וכן רכשה קרקע צמודה לפרויקט אפי טק פארק ב  24,500  -בשטח להשכרה של כ  רומניה  ,בבוקרשט

סיווגה   החברהבשימוש בנכסים  בפועל  שינוי  הלאור  .  קידום בניית המשרדים להשכרהמיליון אירו לצורך    2.2  -כ
מיליון ש"ח(   59  - מיליון אירו )כ   14.7  -בפראג צכיה בסך של כ  סיטי טאואראת עלויות פרוייקט המשרדים, אפי  

מיליון אירו  14.4 -בבוקרשט רומניה בסך של כ אפי טק פארק של פרויקט משרדים ג'-ו 'בוכן את עלויות שלב 
 מיליון ש"ח( ממלאי מקרקעין לנדלן להשקעה בהקמה.  58 -)כ

 
התקשרה אפי אירופה במכתב כוונות לא מחייב עם מספר חברות זרות הולנדיות אשר אינן   2019ביולי    15ביום   .כב

לפיו אפי אירופה ומשקיעים נוספים )בכפוף להסכמות עמם, כאמור קשורות לחברה ו/או לחברות בנות שלה, 
ת ברומניה המחזיקות אחזקותיהן של המוכרות במספר חברות המאוגדו( 100%להלן( ירכשו את מלוא )

. שווי  )להלן: "הפורטפוליו"(    אלפי מ"ר  119  -בארבעה פרויקטים של מבני משרדים ברומניה בהיקף כולל של כ
להתקיימותם של  והשלמת העסקה כפופה אירו מיליון 307 -כ של  סךהנכסים לצורך חישוב התמורה נקבע על 

בתוספות למכתב הכוונות, לפיה תקופת הבלעדיות   התקשרו הצדדים  באוקטובר  31ביום    מספר תנאים מתלים.
 .  2019בדצמבר  15תוארך עד ליום 

 
הדוח החברה בוחנת את האפשרות להתקשרותה עם מספר משקיעים הכוללים גופים מוסדיים  לתאריך 

( לרכישת 75.1%בישראל שהביעו נכונות להצטרף לאפי אירופה במסגרת עסקה משותפת )בשיעור של עד 
הול הפורטפוליו, וזאת בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות ולהגעה להסכמות עם החברה, הנוגעות, בין היתר, לני

 הנכסים על ידי אפי אירופה ולפי שיקול דעתה של החברה. 
 
 :פיננסיות אמות מידה . גכ

 
פי הסכמי המימון שהן צד עמדו כל חברות הקבוצה באמות המידה הפיננסיות על    2019  בספטמבר  30נכון 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 1-5חוב מסדרה חדשה )סדרה ט'( אשר מובטחת בשעבודים שונים בקשר עם פרוייקט 
ייני משרדים הצמודים לקניון  כולל חמישה בנ  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  1-5הלוואות בנקאיות שהועמדו לקבוצת החברה בגין פרויקט אפי פארק 
 . עילל. א.6ביאור  ראהל הסדרה החדשה )בטוחות, התניות פיננסיות וכיו"ב( )סדרה ט'(, תנאיה העיקריים ש

 
, כפי 1-5להלן תמצית נתוניהן הכספיים של ארבע חברות הפרוייקט המחזיקות בנכסי פרוייקט אפי פארק 

 שנכללו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בתקופות להלן: 
 

 : 1-5חברות הפרוייקט אפי פארק מידע פיננסי על המצב הכספי של  א. 
 

 )בלתי מבוקר( 2019 בספטמבר 30ליום  

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו  

      נכסים שאינם שוטפים 

 176,700 82,620 32,200 31,280 30,600 נדל"ן להשקעה 

 176,700 82,620 32,200 31,280 30,600 סה"כ נכסים שאינם שוטפים 

      נכסים שוטפים 

 2,426 1,133 429 432 432 חייבים ויתרות חובה

 6,389 3,099 1,235 1,197 858 מזומנים ושווי מזומנים

 8,815 4,232 1,664 1,629 1,290 סה"כ נכסים שוטפים 

      

 185,515 86,852 33,864 32,909 31,890 סה"כ נכסים 

      
המיוחס לבעלים של סה"כ הון 

 73,922 37,601 12,405 12,354 11,562 החברה

      התחייבויות שאינן שוטפות
 86,169 36,742 17,180 16,066 16,181 הקבוצההלוואות מחברות 

 14,854 7,363 2,689 2,578 2,224 התחייבויות מסים נדחים
 767 645 48 12 62 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

התחייבויות שאינן סה"כ 
 101,790 44,750 19,917 18,656 18,467 שוטפות

      התחייבויות שוטפות
הלוואות  שוטפות של   חלויות

 6,000 3,000 1,000 1,000 1,000 הקבוצהמחברות 
 3,803 1,501 542 899 861 ספקים, זכאים ויתרות זכות

 9,803 4,501 1,542 1,899 1,861 סה"כ התחייבויות שוטפות

 185,515 86,852 33,864 32,909 31,890 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. 
 

 )בלתי מבוקר( 2018 ספטמברב 30ליום  

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו  

  נכסים שאינם שוטפים 
  

  

 175,450 81,760 31,830 30,930 30,930 נדל"ן להשקעה 

 175,450 81,760 31,830 30,930 30,930 נכסים שאינם שוטפים סה"כ 

      נכסים שוטפים 

 4,851 2,194 1,037 1,128 492 חייבים ויתרות חובה

 3,703 893 1,202 969 639 מזומנים ושווי מזומנים

 8,554 3,087 2,239 2,097 1,131 סה"כ נכסים שוטפים 

      

 184,004 84,847 34,069 33,027 32,061 סה"כ נכסים 

      
סה"כ הון המיוחס לבעלים של 

 66,448 33,255 11,174 11,375 10,644 החברה

      התחייבויות שאינן שוטפות

 25,922 -  12,303 13,619 -  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 13,822 6,924 2,515 2,299 2,084 התחייבויות מסים נדחים

 945 825 35 8 77 לזמן ארוךהתחייבויות אחרות 

 40,689 7,749 14,853 15,926 2,161 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

      התחייבויות שוטפות

 31,405 14,531 6,669 3,701 6,504 הלוואות מחברות קשורות
אשראי לזמן קצר מתאגידים 

 בנקאיים וחלויות שוטפות של 
 41,267 27,599 641 730 12,297 הלוואות לזמן ארוך  

 4,195 1,713 732 1,295 455 ספקים, זכאים ויתרות זכות

 76,867 43,843 8,042 5,726 19,256 סה"כ התחייבויות שוטפות

 184,004 84,847 34,069 33,027 32,061 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  

 אלפי אירו  

  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 מזומנים ושווי מזומנים

 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 נדחיםהתחייבויות מסים 

 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 בספטמבר 30ביום  ו חודשים שהסתיימ תשעהל 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו  

  תוצאות הפעילות
  

  
הכנסות מהשכרת והפעלת 

 9,708 4,309 1,860 1,796 1,743 נכסים, נטו
בשווי הוגן של  )ירידה( עליה 

 1,483 1,003 391 419 (330) נדל"ן להשקעה, נטו 

 (598) (191) (131) (129) (147) הוצאות הנהלה וכלליות 

 130 113 20 20 (23) )הוצאות( אחרות, נטוהכנסות 

 10,723 5,234 2,140 2,106 1,243 רווח תפעולי

      

 (3,976) (1,323) (1,051) (1,118) (484) (1הוצאות מימון, נטו )

 6,747 3,911 1,089 988 759 רווח לפני מיסים על הכנסה 

      

 ( 982) ( 528) ( 110) ( 266) ( 78) מסים על ההכנסה 

 5,765 3,383 979 722 681 רווח נקי לתקופה

      
  
 אלפי אירו.  2,424  -( מתוכם הוצאות מימון, נטו להלוואות מהקבוצה בסך כולל של כ1)  

 
 

 )בלתי מבוקר( 2018 ספטמברב 30ביום  ו שהסתיימ לתשעה חודשים 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו  

  תוצאות הפעילות
  

  
מהשכרת והפעלת  הכנסות

 9,777 4,550 1,784 1,724 1,719 נכסים, נטו
עליה בשווי הוגן של נדל"ן  

 10,323 4,915 1,930 1,758 1,720 להשקעה, נטו 

 ( 580) ( 207) ( 132) ( 124) ( 117) הוצאות הנהלה וכלליות 

 ( 45) ( 42) 13 ( 7) ( 9) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 19,475 9,216 3,595 3,351 3,313 תפעולירווח 

      

 ( 2,874) ( 1,059) ( 609) ( 622) ( 584) (1הוצאות מימון, נטו )

 16,601 8,157 2,986 2,729 2,729 רווח לפני מיסים על הכנסה 

      

 ( 2,864) ( 1,360) ( 515) ( 513) ( 476) מסים על ההכנסה 

 13,737 6,797 2,471 2,216 2,253 רווח נקי לתקופה

      
  
 אלפי אירו.  485 -( 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( 1-5פארק מידע פיננסי על תוצאות הפעילות של חברות הפרוייקט אפי  ב. 

 

 )בלתי מבוקר( 2019 בספטמבר 30ביום  ו שהסתיימ חודשים לשלושה 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו  

  תוצאות הפעילות
  

  
הכנסות מהשכרת והפעלת 

 3,188 1,514 573 572 529 נכסים, נטו
בשווי הוגן של   )ירידה( עליה

 1,319 899 377 373 ( 330) נדל"ן להשקעה, נטו 

 ( 204) ( 62) ( 43) ( 45) ( 54) הוצאות הנהלה וכלליות 

 49 27 20 21 ( 19) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 4,352 2,378 927 921 126 רווח תפעולי

      

 ( 971) ( 430) ( 199) ( 186) ( 156) (1הוצאות מימון, נטו )
לפני מיסים על   )הפסד( רווח

 3,381 1,948 728 735 ( 30) הכנסה

      

 ( 534) ( 311) ( 114) ( 117) 8 מסים על ההכנסה 

 2,847 1,637 614 618 ( 22) לתקופה)הפסד( רווח נקי 

      
  
 אלפי אירו.  920 -( מתוכם הוצאות מימון, נטו להלוואות מהקבוצה בסך כולל של כ1)  

 
 

 )בלתי מבוקר( 2018 ספטמברב 30ביום  ו שהסתיימ לשלושה חודשים 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו  

  תוצאות הפעילות
  

  
מהשכרת והפעלת  הכנסות

 3,273 1,607 582 551 533 נכסים, נטו
עליה בשווי הוגן של נדל"ן  

 252 3 7 22 220 להשקעה, נטו 

 ( 238) ( 80) ( 56) ( 53) ( 49) הוצאות הנהלה וכלליות 

 ( 13) ( 7) ( 3) -  ( 3) הוצאות אחרות, נטו

 3,274 1,523 530 520 701 תפעולירווח 

      

 ( 978) ( 380) ( 207) ( 208) ( 183) (1)הוצאות מימון, נטו 

 2,296 1,143 323 312 518 רווח לפני מיסים על הכנסה 

      

 ( 437) ( 203) ( 67) ( 70) ( 97) מסים על ההכנסה 

 1,859 940 256 242 421 רווח נקי לתקופה

      
  
 אלפי אירו.  162 -( 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  31לשנה שהסתיימה ביום  

 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) הנהלה וכלליות הוצאות 

 ( 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)
 

 : 1-5הפרוייקט אפי פארק מידע פיננסי על נתוני תזרימי המזומנים של חברות  ג. 
 

 (מבוקר בלתי) 2019 בספטמבר 30ביום  ו חודשים שהסתיימ תשעהל 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו  

  תזרימי מזומנים 
  

  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות  

 6,325 2,737 1,427 1,042 1,119 שוטפת
 מפעילות נבעומזומנים נטו ש

 2,480 350 884 966 280 השקעה 
מזומנים נטו ששימשו לפעילות  

 (8,244) (2,635) (2,222) (1,888) (1,499) (1מימון )

במזומנים ושווי  )קיטון( גידול 
 561 452 89 120 (100) מזומנים 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 5,828 2,647 1,146 1,077 958 לתחילת התקופה 

מזומנים ושווי מזומנים  יתרת 
 6,389 3,099 1,235 1,197 858 לסוף התקופה

      
  
  נוספים  לפרטים אלפי אירו.  58,735 -בסך של כ נטו, הלוואות מהקבוצה מקבלת שנבעו( מתוכם מזומנים 1)

 '.א 6 ביאור ראה, מהקבוצה הלוואות וקבלת הבנקאיות  ההלוואות יתרת לפרעון בנוגע
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 )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. 
 
 

 

 )בלתי מבוקר( 2018 ספטמברב 30ביום  ו שהסתיימ לתשעה חודשים 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו  

  תזרימי מזומנים 
  

  
  מזומנים נטו שנבעו מפעילות

 8,849 5,243 1,331 1,485 790 שוטפת
מזומנים נטו שנבעו מפעילות  

 ( 61) ( 120) 13 46 -  השקעה  )ששימשו לפעילות(
  מזומנים נטו ששימשו לפעילות

 ( 8,424) ( 4,787) ( 1,107) ( 1,362) ( 1,168) (1) מימון

גידול )קיטון( במזומנים ושווי  
 364 336 237 169 ( 378) מזומנים 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 3,339 557 965 800 1,017 לתחילת התקופה 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים  
 3,703 893 1,202 969 639 לסוף התקופה

      
  
 אלפי אירו. 1,290 -( מתוכם מזומנים ששימשו להחזר הלוואות מהקבוצה בסך של כ1)

 
 

 )בלתי מבוקר( 2019 בספטמבר 30ביום  ו שהסתיימ חודשים לשלושה 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו  

  תזרימי מזומנים 
  

  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות  

 1,626 838 289 281 218 שוטפת
 פעילותל ששימשומזומנים נטו 

 - - - - - השקעה 
מזומנים נטו ששימשו לפעילות  

 (3,432) (1,150) (533) (823) (926) (1מימון )

 ( 1,806) ( 312) ( 244) ( 542) ( 708) במזומנים ושווי מזומניםקיטון  
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 8,195 3,411 1,479 1,739 1,566 לתחילת התקופה 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים  

 6,389 3,099 1,235 1,197 858 לסוף התקופה

      
 

 אלפי אירו. 3,433 -( מתוכם מזומנים ששימשו להחזר הלוואות מהקבוצה בסך של כ1)
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 )המשך( 1-5פארק תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי  - 7ביאור 
 

 : )המשך( 1-5מידע פיננסי על נתוני תזרימי המזומנים של חברות הפרוייקט אפי פארק  ג. 
 

 )בלתי מבוקר( 2018 ספטמברב 30ביום  ו שהסתיימ לשלושה חודשים 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו  

  תזרימי מזומנים 
  

  
  שנבעו מפעילותמזומנים נטו 

 3,038 1,415 789 571 263 שוטפת
 מזומנים נטו שנבעו מפעילות

 3 3 -  -  -  השקעה 
  מזומנים נטו ששימשו לפעילות

 ( 2,844) ( 1,662) ( 316) ( 491) ( 375) (1) מימון

גידול )קיטון( במזומנים ושווי  
 197 ( 244) 473 80 ( 112) מזומנים 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 3,506 1,137 729 889 751 לתחילת התקופה 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים  
 3,703 893 1,202 969 639 לסוף התקופה

      
 
 אלפי אירו.  700 -( 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
 מפעילות נבעומזומנים נטו ש

 37 ( 78) 26 91 ( 2) השקעה  )ששימשו לפעילות(
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 -ששימשו להחזר הלוואות מהקבוצה בסך של כ( מתוכם מזומנים 1)
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 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי - 8ביאור 

 
אלפי ש"ח  247,093נערך מכרז ציבורי לאחר מכרז מוסדי, במסגרתו גייסה החברה   2017 באוקטובר 3ביום  א. 

'( נקבעה בשיעור של יוהריבית על אג"ח )סדרה )סדרה י'( אלפי ש"ח ע.נ אג"ח  247,093ברוטו כנגד הנפקת 
  2.7 -. הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של כ, שקליצמודלא ריבית אפקטיבית לשנה(,  3.4% -לשנה )כ  3.25%

בכל  במרץ 30תשלומים שנתיים לא שווים אשר ישולמו ביום  בחמישהמיליון ש"ח. האג"ח עומדות לפירעון 
 במרץ   30מיתרת הקרן בכל אחד מהימים    15%לפי החלוקה כדלקמן: א.    2027-2029,  2024-2025אחת מהשנים  

מיתרת הקרן תשולם   30%.  ג  -ו   2028  -ו  2027  במרץ  30מיתרת הקרן בכל אחד מהימים    20%א.  ,  2025  -ו  2024
 . אגרות החוב לא הובטחו בשעבוד. 2920 במרץ 30ביום 

 
במסגרת ההנפקה החברה התחייבה בהתניות שונות כלפי מחזיקי האגרות החוב לרבות שמירה על מספר אמות 

. 2. 40%מאוחד, שלא יפחת משיעור של . יחס של הון עצמי למאזן שלא על בסיס 1מידה פיננסיות כדלקמן: 
בין החוב )מאוחד( לבין סך ההון . יחס  3.  22%יחס של הון עצמי למאזן על בסיס מאוחד, שלא יפחת משיעור של  

)כאשר בחישוב ההון יכללו יתרות המיסים הנדחים(. כמו כן הגבלות על חלוקת  75%( לא יעלה  CAPוהחוב )
 דיבידנד, הגבלות על העברת שליטה ועוד. 

  
סיטי   אירפורטבפרויקט    המחזיקה  האחזקות  חברת  של  המניותהחברה השלימה את רכישת    בנובמבר  12ביום   . ב

מיליון אירו. יתרת התמורה  42.3סך של  על סך חשבון התמורה ושילמה( 46.3%) מהשותפים , בסרביהבלגרד
 6. לפרטים נוספים בנוגע לעסקת רכישת מניות חברת האחזקות ראה ביאור  2020-2022תשולם במהלך השנים  

 '.זי
  

 



 

 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 התאגיד" ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של מגה אור החזקות בע"מ )להלן:
 לקביעתה 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  9.2019.003כאמור 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 לישישה

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.

 אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל 
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 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:חיים אונפלוסאני, 

 אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים בחנתי את הדוחות הכספיים  .1
 יליששה( 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

ולא חסר בהם  ,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 של לתקופת 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
וף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד או מי שכפ

 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
ות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות לרב

, 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
בטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח המיועדים לה, בקרות ונהלים

הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 
 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, 

ספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות המתייחס לדוחות הכ
את מסקנת , להערכתי אשר יש בו כדי לשנותלתקופת הביניים, 

הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 
 הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

 ן.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל די
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