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https://info.tase.co.il/Heb/Statistics/AnnualReviews/Pages/annualreviews.aspx 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/047/08_20_047b.pdf
https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/Indicators.aspx?Level=1&IndicatorId=2&Sid=2
https://www.boi.org.il/he/MonetaryPolicy/MonetaryPolicyFramework/Pages/Default.aspx
https://info.tase.co.il/Heb/Statistics/AnnualReviews/Pages/annualreviews.aspx
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https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2019_annualreview_heb.pdf

 https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/26-11-18.aspx

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2019_annualreview_heb.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/26-11-18.aspx
https://www.boi.org.il/he/MonetaryPolicy/InterestRateDecisions/Pages/Default.aspx
https://www.maalot.co.il/Publications/FTS20200120164527.pdf
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https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=1&SubjectType=2

https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/TheCreditRating/Pages/IsraelsCreditRating.aspx#GovXParagraphTitle2

https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=1&SubjectType=2
https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/TheCreditRating/Pages/IsraelsCreditRating.aspx#GovXParagraphTitle2
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 מגה אור החזקות בע"מ
 

 דוחות כספיים מאוחדים 
 

 2019בדצמבר,  31ליום 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד  
 
 

 2  דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי   
 
 

 3 דוח רואה החשבון המבקר 
 
 

 4-5 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 

 6 רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות מאוחדים על 
 
 

 7-9 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 

 10-12 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  
 
 

 13-96 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 
 

 97 רשימת חברות הקבוצה  -נספח לדוחות הכספיים המאוחדים 
 
 
 

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

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 

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

 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי  
 

 ב)ג( בתקנות ניירות ערך 9בהתאם לסעיף  
 1970- )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
בדצמבר  31החברה( ליום  -ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של מגה אור החזקות בע"מ וחברות בנות )להלן ביחד 

. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית  2019
של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי  אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות 

 לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
 

אל "ביקורת של לשכת רואי חשבון בישר  911)ישראל(    רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת
( בקרות ברמת הארגון, לרבות 1(. רכיבים אלה הינם: )911)ישראל(    תקן ביקורת  -)להלן  ,  של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"

(  3( בקרות על תהליך ההכנסות; )2בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; )
 רכיבי הבקרה המבוקרים(.  -)כל אלה יחד מכונים להלן  קמה של נדל"ן להשקעהבקרות על תהליך ניהול וה 

 
פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  -. על911)ישראל(  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת

באופן אפקטיבי מכל הבחינות   לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו
המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון 
שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה  

ן שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם בהתבסס על הסיכו
לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם 

קרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות  הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבו
הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות  

 בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל. תמספק כאלה. אנו סבורים שביקורתנו
 

בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. בשל מגבלות מובנות,  
כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי 

 ים תשתנה לרעה.מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהל
 

 . 2019בדצמבר  31החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום   לדעתנו,
 

  - ו   2019בדצמבר    31ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  
כלל חוות דעת  , 2020 במרס 19  והדוח שלנו, מיום  2019בדצמבר  31ה שהסתיימה ביום ולכל אחת משלוש השנים בתקופ  2018

  .בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון   2020, במרס 22
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 א', 144דרך מנחם בגין 
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 דוח רואה החשבון המבקר 
 

 בע"מלבעלי המניות של מגה אור החזקות 
 
 

החברה(   -המצורפים של מגה אור החזקות בע"מ )להלן על המצב הכספי ביקרנו את הדוחות המאוחדים 
, השינויים בהון ותזרימי או הפסד ורווח כולל אחררווח  ואת הדוחות המאוחדים על    2018  -ו  2019בדצמבר    31לימים  

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות 2019  בדצמבר  31ביום    בתקופה שהסתיימההשנים  משלוש  המזומנים לכל אחת  
 . ן וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנוהדירקטוריו

 
 

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הסתכמה 
בהתאמה, ואשר חלקה של  , 2018 -ו 2019בדצמבר  31לימים אלפי ש"ח  197,066 -אלפי ש"ח ו 234,944 לסך של

לשנים  אלפי ש"ח 25,863-ש"ח ואלפי  15,825אלפי ש"ח  14,619 החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של
, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי  2017- ו  2018,  2019בדצמבר   31שהסתיימו בימים  

נו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעת
 מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  
את הביקורת ולבצעה במטרה  . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן  1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 

וריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות  האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקט
 .הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו

 
 

הנ"ל   המאוחדים לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים
 31מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  משקפים באופן נאות,  

משלוש השנים  ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת  2018  -ו  2019בדצמבר 
( והוראות תקנות  (IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2019בדצמבר  31בימים  ה שהסתיימ בתקופה

 . 2010- ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 
 
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה   911)ישראל(  ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת
, והדוח שלנו מיום  2019בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  פנימית על דיווח כספי"

 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי. 2020, במרס 19
 
 

 קסירר קוסט פורר גבאי את  אביב,-תל
 רואי חשבון   2020, במרס 22
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 
 
 בדצמבר 31ליום     
    2019  2018 
 אלפי ש"ח  באור  

       נכסים שוטפים
       

 131,989  82,358  5  מזומנים ושווי מזומנים 
המוחזקים למסחר הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח   נכסים פיננסיים

 33,530  30,257  א'6  או הפסד
 40,037  213,682  7  ומזומן בנאמנות  מזומן משועבד

 5,933  4,801  8  שוכרים
 62,873  ,81082  א'9  חייבים ויתרות חובה 

       
    908,413  274,362 
       

 16,748  376,200  11  למכירה המוחזקים נכסים
       
    108,790  291,110 
       
       

       נכסים לא שוטפים
       

 657,328  ,225,1981  10  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 156,589  194,415  ב'9  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

 2,209  2,226  ב'6  לזמן ארוך בתאגידים בנקאיים פקדונות
 517   855  ג'9  הוצאות מראש

 1,078,175  ,6601,362  12  נדל"ן להשקעה  
 674,264  556,195  13  בפיתוח נדל"ן להשקעה

 5,730  5,715  14  רכוש קבוע 
 4,906  4,906    מוניטין

       
    197,3253,  2,579,718 

       
    305,1154,  2,870,828 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 בדצמבר 31ליום     
    2019  2018 
 אלפי ש"ח  באור  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 74,950  31,053  15   הלוואות מתאגידים בנקאייםאשראי וחלויות שוטפות של 
 99,196  122,030  18  חלויות שוטפות של אגרות חוב 

 24,552  24,141  16  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 20,579  128,878  17  זכאים ויתרות זכות 

       
    306,102  219,277 

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 34,553  121,858  18  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 1,511,093  2,042,267  18  אגרות חוב

 1,504  2,962    משוכרים  פקדונות
 1,607  1,607    נגזרים 

 38,484  38,020    התחייבות בגין חכירה  
 458  590    התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 110,070  108,548  ה' 20  מסים נדחים
       
    2,315,852  1,697,769 

     22  הון מיוחס לבעלי מניות החברה
       

 305  343    הון מניות
 296,282  536,437    פרמיה על מניות

 68  68    קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 ( 3)  ( 2,707)    בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה קרן בגין עסקה עם 

 852    2,117  23  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 -  ( 28,643)    קרן בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 -  41    קרן בגין עסקאות גידור
 636,967  964,049    יתרת רווח 

       
    1,471,705  934,471 
       

 19,311  21,646    זכויות שאינן מקנות שליטה 
       

 953,782  1,493,351    סה"כ הון  
       
    4,115,305  2,870,828 

       
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
 
 
 

       2020במרס,  22
 צחי נחמיאס  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון 
 רגבאיתמר  

 מנהל כללי
 אונפלוס חיים 

 סמנכ"ל כספים
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 רווח או הפסד ורווח כולל אחר דוחות מאוחדים על  

 

   
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31

    2019  2018  2017  

 באור  
 אלפי ש"ח  

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(

         
 76,287  89,026  108,085      הכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה  

 הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן הנמדדות בשווי  
 9  הוגן דרך רווח והפסד 

 
2,275  3,168  1,848 

 הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן הנמדדות לפי 
   שיטת הריבית האפקטיבית  

 
4,101  6,089    4,665 

 7,072  7,914  9,043  24  עלות הפעלת וניהול נדל"ן להשקעה

         
 75,728  90,369  105,418    רווח גולמי 

         
 חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת  

 10  ונט,  המאזני השווי  
 

842,117  57,547  54,170 
נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה    ה בשווי הוגן שלעליי 

 'ב24  בפיתוח, נטו
 

638147,  88,586  87,024 
 15,361  17,115  19,243  ג' 24  הוצאות הנהלה וכלליות 

 654  3,689  90,194  25  אחרות, נטו הכנסות  

         
 202,215  223,076  849,441    רווח תפעולי 

         
 11,203  13,829  15,352  26  הכנסות מימון 
 37,721  58,998  55,807  26  הוצאות מימון 

         
 175,697  177,907  394401,    רווח לפני מסים על ההכנסה 

 33,208  27,074  46,312  ו'20  מסים על ההכנסה  

         
 142,489  150,833  355,082    רווח נקי  

         
         )לאחר השפעת המס(: הפסד כולל אחר  

         סכומים אשר סווגו או יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:  
 -    -    (643,28)    לולה כהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברה  

 -    -    41    חלק החברה בקרן הון בגין עסקאות גידור של חברה כלולה

         
 -    -    ¤ (602,28)    סה"כ הפסד כולל אחר 

 142,489  150,833  ,480326    סה"כ רווח כולל 

         
         מיוחס ל: רווח נקי  

 140,445  147,442  082,352    בעלי מניות החברה
 2,044  3,391  3,000    זכויות שאינן מקנות שליטה 

    082,355  150,833  142,489 

         מיוחס ל: אחר  סה"כ רווח כולל  
 140,445  147,442  480,323    בעלי מניות החברה

 2,044  3,391  3,000    זכויות שאינן מקנות שליטה 
    480,326  150,833  142,489 

         
       27  רווח נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברה )בש"ח( 

 4.94  4.90  .9110    רווח נקי בסיסי

         
 4.92  4.89  .8810    רווח נקי מדולל 

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

 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות

 פרמיה
 על

  מניות

בגין קרן 
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  
                       

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

 355,082  3,000  352,082  352,082  -  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח נקי
רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר 

                       השפעת המס(:
מעסקאות גידור תזרים  רווח

 41   -  41   -   -  41  -   -  -  -  -  בחברה כלולה מזומנים
התאמות הנובעות מעסקה עם 

בעלי זכויות שאינן מקנות 
 (2,704)  -  (2,704)  -    -  -  -   (2,704)  -  -  -  שליטה בחברה כלולה

התאמות הנובעות מתרגום 
דוחות כספיים של פעילויות 

 (28,643)  -  (28,643)  -  -  -  (28,643)  -  -  -  -  של חברה כלולה חוץ
 323,776  3,000  320,776  352,082  -  41  (28,643)  (2,704)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל 

                       
הנפקת מניות )לאחר ניכוי 

 240,193  -  240,193  -  -  -  -  -  -  240,155  38  הוצאות הנפקה(
 *( -  -  *( -  -  -  -  -  -  -   -  *( -  מימוש כתבי אופציה

 1,265  -  1,265  -  1,265  -  -  -  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
 (25,000)  -  (25,000)  (25,000)  -  -  -  -  -  -  -  החברה מניות לבעלי דיבידנד
בעלי זכויות שאינן ל תשלום

 (665)  (665)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  מקנות שליטה
                       

 1,493,351  21,646  1,471,705  964,049  2,117  41  (28,643)  (2,707)  68  536,437  343  2019, בדצמבר 31יתרה ליום 
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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

 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 

 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 

 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 
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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

 אלפי ש"ח   
                     

 604,705  4,035  600,670  391,895  156  (3)  68  100  208,173  281   2017בינואר,  1יתרה ליום 
                     

 5,343  -  5,343  -  -  -  -  (100)  5,438  5  אופציות מימוש
 (15,000)  -  (15,000)  (15,000)  -  -  -  -  -  -  החברה מניות לבעלי דיבידנד
לבעלי זכויות שאינן מקנות  תשלום

 שליטה
 
-  -  -  -  -  -  -  -  (203)  (203) 

 77  -  77  -  77  -  -  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
 142,489  2,044  140,445  140,445  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל

                     
 737,411  5,876  731,535  517,340  233  (3)  68  -  213,611  286  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 וחות מאוחדים על תזרימי המזומנים ד 

 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017   
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 142,489  150,833  355,082  רווח נקי  
       

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

 986  1,077  953  פחת 
 נדל"ן להשקעה בפיתוח, בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה עלייה

 והפחתות אחרות, נטו
 
(638147, )  (88,586 )  (87,024 ) 

 18  9,052  4,156  שערוך אגרות חוב  
 שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות אחרות

 לזמן ארוך  
 

39  374  35 
 ( 1,193)  ( 1,094)  ( ,0523)  לזמן ארוך הלוואות שניתנושערוך  
 ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  ערך  (עלייתירידת )

 או הפסד
 

7,487  (1,599 )  (491 ) 
 -  ( 131)  -    שערוך נכס פיננסי

 40  32  132  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 77  619  1,265  עלות תשלום מבוסס מניות

 ( 131)  9  18  הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע 
 -    -    ( 161)  רווח ממימוש נדל"ן מניב

 חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 נטו , המאזני  

 
(842,117 )  (57,547 )  (54,170 ) 

 -    -    ( ,12094)  הזדמנותי של חברה כלולה )אפי נכסים(רווח מרכישה במחיר 
 ( 1,269)  -    -  רווח ממימוש אופצית ברקת 

 25,567  37,098  29,927  הוצאות מימון, נטו
 33,208  27,074  46,312  מסים על ההכנסה

       
  (524,272 )  (73,622 )  (84,347 ) 

       והתחייבויות: שינויים בסעיפי נכסים 
       

 ( 2,524)  ( 587)  1,132  בשוכרים( עלייהירידה )
 ( 2,590)  ( 2,658)  ,3696  בחייבים ויתרות חובה (עלייהירידה )
 ( 194)  ( 63)  ( 338)  בהוצאות מראש לזמן ארוך עלייה

 ( 1,508)  1,989  1,742  עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 3,453  ( 1,945)  5,688  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 

       
   59314,  (3,264 )  (3,363 ) 

       עבור:    שנהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
       

 ( 55,055)  ( 56,725)  ( 55,157)  ריבית ששולמה
 11,002  12,312  15,459  ריבית שהתקבלה 

 1,350  1,575  1,500  שהתקבל דיבידנד
 ( 3,305)  ( 4,967)  ( 4,403)  מסים ששולמו 

 304  1  1,185  מסים שהתקבלו 
        
  (41,416 )  (47,804 )  (45,704 ) 
       

 9,075  26,143  55,735  שוטפתמזומנים נטו שנבעו מפעילות 
       
 
 

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

 

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017   
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
       

 ( 1,539)  ( 442)  ( 974)  רכישת רכוש קבוע 
 695  136  137  קבוע  רכוש ממימוש תמורה

 ( 260,214)  ( 319,438)  ( 367,166)  השקעה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח 
 31,204  -  63,909  ונדל"ן להשקעה בפיתוח תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה 

 -    -    ( 403,054)  השקעה בחברה כלולה )אפי נכסים(
 ( 1,883)  -    ¤ -    המטופלת לפי שיטת השווי המאזניהשקעה בשותפות 

 ( 20,927)  ( 251,858)  ( 414,287)  הפקדה לפקדון בנאמנות
 43,498  253,281  81,900  משיכה מפקדון בנאמנות

 ( 20,000)  ( 19,387)  31,869  נטו( מזומן משועבד, הפקדת) משיכת
 ( 89,838)  -    -    בתאגידים בנקאיים הפקדת פקדונות

 120,054  -    -    משיכת פקדונות בתאגידים בנקאיים
 500  -  -  נגזרים 
 ( 4,517)  ( 11,186)  ( 4,214)  ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטורכישת 

 -    -    273   השקעות לזמן קצר, נטו 
 ( 82,555)  ( 65,480)  ( 681,122)  מתן הלוואות  

 97,463  8,648  45,738  גביית הלוואות  
 4,407  -  -   ברקת  אופציה מימוש תמורה
המטופלות לפי שיטת השווי   לחברות ותהלווא (מתןגביית )

 נטו, המאזני
 

41,312  550  (16,730 ) 
 4,274  ( 3,876)  ,7101  צדדים קשורים, נטו 

       
 ( 196,108)  ( 409,052)  ( 655,918)  ששימשו לפעילות השקעה מזומנים נטו 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 -  82,689  240,193  ( הנפקה  הוצאות  ניכוי)לאחר  מניות הון הנפקת
 5,343  1  -  אופציות מימוש

 ( 25,000)  ( 33,970)  ( 25,000)  לבעלי מניות החברה ששולם דיבידנד
 -    ( 2,000)  -    דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 288,993  440,494  667,963  חוב )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(  אגרותהנפקת 
 ( 203)  12,044  ( 665)  שליטה  מקנות שאינם לזכויות  תקבול )תשלום(

 17  -  1,678  קבלת פקדונות משוכרים 
 17,485  10,700  98,500  מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות לזמן ארוך

 ( 8,726)  ( 29,158)  ( 6,202)  לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםפרעון הלוואות 
 -    ( 37)  ( 189)  פרעון חכירה מימונית 

 ( 86,294)  ( 235,274)  ( 114,069)  אגרות חוב פרעון
 65,028  3,967  ( 48,920)  בנקאיים ואחרים, נטואשראי לזמן קצר מתאגידים 

       
 256,643  249,456  813,289   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

       
 69,610   ( 133,453)  ( 49,631)  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עלייה

       
 195,832  265,442  131,989  שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       

 265,442  131,989  82,358  שנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

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

 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
   2019  2018  2017   
 אלפי ש"ח   

        
        
       פעילות מהותית שלא במזומן (א)

        

 
השקעה בנדל"ן להשקעה, נדל"ן להשקעה בפיתוח וברכוש  

 קבוע באשראי 

 

23,826  17,479  9,349 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הבאורים
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 כללי - : 1באור 
 
הקבוצה עוסקת בעיקר בייזום, השבחת הקרקע, הקמה וניהול שטחי מסחר במרכזים מסחריים  א.

החלה החברה לפעול בתחום מימון   2016 משנת, החל בישראלומרכזי ניהול ולוגיסטיקה 
 .השקעות נדל"ן

 
 אביב בע"מ.-ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל 

 
 הגדרות .ב
 

   -בדוחות כספיים אלה 
 

 מגה אור החזקות בע"מ. - החברה
   

 החברה והחברות המוחזקות שלה המצוינות ברשימה המצורפת. - הקבוצה 
   

 -ן ב)כהגדרתכולל שליטה אפקטיבית  ,חברות אשר לחברה שליטה בהן - חברות מאוחדות
IFRS 10תיהן מאוחדים עם דוחות החברה.(, ואשר דוחו 

   
בשליטה חברות 

 משותפת
חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיימת הסכמה חוזית   -

 .מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזנילשליטה משותפת, ואשר 
   

 .וחברות בשליטה משותפת חברות מאוחדות - חברות מוחזקות 
   

בעלי עניין ובעלי  
 שליטה

- 
 . 2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"עכהגדרתם בתקנות ניירות ערך 

   

 .IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים 
 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות,  

 למעט אם נאמר אחרת. 
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.
 

 (.IFRS - הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות  

 . 2010-התש"ע
 

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט, נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה  
; נכסים והתחייבויות פיננסיות )כולל מכשירים נגזרים( המוצגים בשווי הוגן דרך רווח  בפיתוח
 ומסים נדחים.  השווי המאזניהשקעות בחברות המטופלות לפי שיטת  ;והפסד

 
 החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות. 

 
 תקופת המחזור התפעולי  ב.
 

 המחזור התפעולי של הקבוצה הינו שנה.  
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

 דוחות כספיים מאוחדים ג.
 

המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות הדוחות הכספיים 
בנות(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות  
לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה  

ושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון  כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המ
השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל 

 ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה. 
 

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  
כספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה  החשבונאית בדוחות ה

בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים  
 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 

 
את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן  זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות

לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד 
במסגרת ההון של החברה. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה 

 ולזכויות שאינן מקנות שליטה.  
 

שינויים בשיעור ההחזקה בחברה בת, אשר אינם מביאים למצב של איבוד שליטה, מוכרים  
כשינוי בהון על ידי התאמה של יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה כנגד ההון המיוחס לבעלי 

 מניות החברה ובניכוי/ובתוספת של תמורה ששולמה או התקבלה.  
 

 : החברה,  שליטה איבוד תוך  בת חברה בעת מימוש
 
 .הבת החברה של  ההתחייבויות ואת(  מוניטין)לרבות  הנכסים את גורעת -
 . שליטה מקנות שאינן  הזכויות של הכספיים בדוחות היתרה את גורעת -
 גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון העצמי.  -
 . שהתקבלה התמורה של  ההוגן בשווי מכירה -
 . שנותרה כלשהי  השקעה של  ההוגן בשווי מכירה -
מסווגת מחדש את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח )הפסד( כולל אחר, באותו אופן   -

שת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות משהיה נדרש אם החברה הבת הייתה ממ
 הקשורים.

 .כהפסד או  כרווח( גרעון או)עודף  שנוצר  כלשהו  בהפרש מכירה -
 

  ומוניטין  עסקים צירופי .ד
 

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה  
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים,  
החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשווים ההוגן  

עלויות    במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.
 רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.

 
בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת 

ך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך ההשקעה  השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תו 
 הקודמת במועד העלייה לשליטה.

 
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות  
שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום 

  הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה. המוניטין שהתקבל הינו שלילי, 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 השקעה בהסדרים משותפים  .ה

 
הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא 
שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות  

 הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.  
 
 (Joint Ventures) עסקאות משותפות .1
 

בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של 
 ההסדר. עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.  

 
 (  perationsOJoint) פעילויות משותפות .2
 

בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים 
ל ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה  ומחויבויות להתחייבויות ש 

 היחסי בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.
, מטופלת בשיטת IFRS 3 -רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק כהגדרתו ב

הרכישה לרבות מדידת הנכסים וההתחייבויות המזוהים על פי שוויים ההוגן, הכרה 
מסים נדחים הנובעים ממדידה זו, טיפול בעלויות עסקה והכרה במוניטין או ברווח ב

מרכישה במחיר הזדמנותי. האמור חל על הרכישה של הזכות הראשונית וזכויות נוספות  
 בפעילות משותפת המהווה עסק.

 
 השקעות בחברות כלולות .ו
 

ניות הכספית והתפעולית חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדי
 שלהן, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני. 

 
 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  .ז

 
 השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.

לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות  
בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של 

  לבין   הקבוצההחברה הכלולה או העסקה המשותפת. רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין  
 ת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה.  או העסקה המשותפ הכלולה החברה

 
מוניטין בגין רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה  
או בעסקה המשותפת, נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין נבחן לצורך בחינת 

 ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת בכללותה.
 

וחות הכספיים של החברה והחברה הכלולה או העסקה המשותפת ערוכים לתאריכים הד
ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה או העסקה  

 המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה. 
 

שפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד  שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד הה 
 .השליטה המשותפת בעסקה המשותפת

 
החברה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים בהם השקעה בחברה כלולה  

 הופכת להשקעה בעסקה משותפת, ולהיפך.  
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה   .ח
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

  מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח. 
 

חברות המוצגות לפי שיטת השווי   לרבות, בקבוצההקבוצה קובעת עבור כל חברה 
 המאזני, מהו מטבע הפעילות של כל חברה. 

 
 פריטים כספיים צמודי מדד .2

 
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 

, בהתאם לתנאי דיווח, בכל תאריך  המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי  -בישראל )להלן  
 ההסכם. 

 
 שווי מזומנים  .ט
 

בתאגידים בנקאיים לזמן   שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות 
קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד 
ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מידית ללא קנס, ומהווים חלק  

   מניהול המזומנים של הקבוצה.
 

 לזמן קצר  תפיקדונו י.
 

לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד בתאגידים בנקאיים    תפיקדונו
 מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. תהפיקדונו ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. 

 
 (2017בדצמבר,  31)המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  הפרשה לחובות מסופקים .יא

 
בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם  ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי  

החברה לא הכירה בהפרשה בגין ירידת ערך בגין קבוצות לקוחות המוערכות   מוטלת בספק.
חובות  באופן קבוצתי, מאחר ולא זיהתה קבוצות לקוחות בעלי מאפייני סיכוני אשראי דומים. 

 נם ניתנים לגבייה.לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אי
 

 הכרה בהכנסה .יב

  
 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2017בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  

 
הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות  

שיתהוו בגין העסקה ניתנות  הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או  
למדידה באופן מהימן. כאשר החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים מהעסקה  
 ההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן מבלי לשאת בסיכונים 

שוויה  ובתשואות הנגזרים מהעסקה, ההכנסות מוצגות על בסיס נטו. ההכנסות נמדדות על פי 
 ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות.  
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להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה  
 בהכנסה:

 
 הכנסות ממתן שירותים )לרבות דמי ניהול( 

 
פי -. עלדיווחשירותים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה לתאריך ההכנסות ממתן 

שיטה זו, ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים. במקרה שתוצאת החוזה  
אינה ניתנת למדידה באופן מהימן, ההכנסה מוכרת עד לגובה ההוצאות שהתהוו הניתנות 

 להשבה. 
 

 הכנסות ממכירת מקרקעין 
 

הכנסות ממכירת מקרקעין מוכרות ביחס ליחידת המקרקעין כאשר הסיכונים וההטבות  
האמור מתקיים בדרך כלל עם מסירת החזקה  העיקריים הכרוכים בבעלות עברו לרוכש. 

  במקרקעין. 
 

 
 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן:  2018בינואר,   1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום  

 

 בהכנסה הכרה
ות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות הכנס

ללקוח. מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי  
 הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(.

 
עלת כספק עיקרי או  בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פו

כסוכן בחוזה. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם 
העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים 
בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים  

 עיקרי. לספק ה
 

 הכנסות ממכירת מקרקעין 
 

רווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה על במוכרות  מקרקעיןהכנסות ממכירת 
 ללקוח. המקרקעיןהנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת  המקרקעין 

 
 ( ניהול דמי)לרבות  שירותים ממתן הכנסות

 
הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את  
ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. ההכנסות מוכרות בהתאם לתקופות הדיווח שבהן  
סופקו השירותים. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים 

לים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן ספציפיים, כאשר התשלומים יכו
 השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח.  

 
בחלק מהחוזים למתן שירותי ניהול ואחזקה פועלת החברה כסוכן ועל כן מכירה בהכנסות בגין 

וי הסכומים המגיעים לספק חוזים אלה בגובה תמורה נטו המתקבלת מביצוע החוזה, לאחר ניכ
 העיקרי. 

  



 מגה אור החזקות בע"מ 
 לדוחות הכספיים המאוחדים באורים  

18 

 
 

 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 
 מסים על ההכנסה .יג
 

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות 
 לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.  

 

 מסים שוטפים .1
 

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 
אמות נדרשות בקשר לחבות המס , וכן התדיווחחקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך ה

 לתשלום בגין שנים קודמות.
 

 מסים נדחים .2
 

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים 
 לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס. 

 
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו  

מה  לדוח רווח והפסד או להון, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושל
 .  דיווחלמעשה עד לתאריך ה

 
הפסדים מועברים  .בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם  

והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך  
 דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.

 
בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש   מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 
עות בחברות מוחזקות אינה צפויה  כל עוד מכירת ההשקההשקעות בחברות מוחזקות, 

לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי   ,כמו כןבעתיד הנראה לעין. 
, חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת

ת הגוררת חבו   על ידי חברה מאוחדת  או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד
  מס נוספת.

 
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס 

 שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.
 

 חכירות .יד
חכירות   –   16בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר    1'לה2כמפורט בבאור  

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

 כדלקמן:  בגין חכירות הינה 2018בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום     
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים 

 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-ההתקשרות עלבמועד 
 

 הקבוצה כחוכר
 

 חכירה מימונית
 

נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוצה, מסווגים 
כחכירה מימונית. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של  

 הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים.הנכס החכור או הערך  
 
 הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה כנמוך שבהם. 
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 הקבוצה כמחכיר
 
 חכירה תפעולית .  1
 

הקשורים לבעלות על כסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות נ
תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו    .הנכס, מסווגים כחכירה תפעולית

ישר על פני תקופת החכירה. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה,  
מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו  

מותנים נזקפים לדוח רווח או הפסד כהכנסה במועד שבו לחברה בסיס. תקבולי חכירה 
 זכאות לקבלם.

 
 מימונית חכירה .2
 

נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לחוכר, מסווגים 
כחכירה מימונית. הנכס החכור נגרע ומוכר נכס פיננסי "חייבים בגין חכירה מימונית" 

של תקבולי החכירה. לאחר ההכרה הראשונית, תקבולי החכירה  בסכום הערך הנוכחי
מוקצים בין הכנסות מימון ופרעון של החייבים בגין חכירה. הנכס הפיננסי חייבים בגין  

 .IFRS9חכירה מימונית מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה על פי הוראות 
 

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

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס 
 .מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה

 

   הקבוצה כחוכר .1

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

  12ת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזא
חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר 
בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. במסגרת 
מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא 

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

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

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

בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו במועד התחילה התחייבות 
מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור  
הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין  

 .חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית
 

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

השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה  
ירידת ערך לנכס לפי הקצר שבהם. כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה  

 . 36IASזכות השימוש בהתאם להוראות 
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  הקבוצה כמחכיר .2
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכם והם נבחנים 

 :פי הכללים שנקבעו בתקן-במועד ההתקשרות על
 

  חכירה מימונית .א
חכירה בה מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות  עסקת  

 .על הנכס לחוכר, מסווגת כחכירה מימונית

 חכירה תפעולית  .ב
וההטבות הקשורים   עסקת חכירה בה לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים

לבעלות על הנכס, מסווגת כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה 
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
ך חישוב במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצור

בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי   ם.תשלומי החכירה העתידיי
ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על )החכירה העתידיים כתוצאה משינוי במדד מהוונים 

ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות    (ההתחייבות בגין חכירה
כלומר, במועד ) ינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדדבגין חכירה, רק כאשר חל ש

. השפעת השינוי במדד בגין תשלומים (שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס לתוקף
 .שוטפים נזקפת לרווח או הפסד

 

  תשלומי חכירה משתנים .4
תשלומי חכירה משתנים אשר מבוססים על ביצוע או שימוש ואינם תלויים במדד או  

רים כהוצאה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר וכהכנסה בעסקאות בהן  בריבית, מוכ
 .החברה מהווה מחכיר, במועד היווצרותם

 

   אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה .5
תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה  

שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות להאריך את החכירה כאשר ודאי באופן סביר 
המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול  

במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית  .לא תמומש
מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת , ביטול

המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי  החכירה 
 .נזקף ליתרת נכס זכות השימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד

 

   תיקוני חכירה .6
כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל 

יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם   כעסקת חכירה נפרדת, מודדת החברה מחדש את
לתנאי החכירה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום התיקון וזוקפת את סך 

  ש.השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימו 
 

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

וההתחייבות בגין החכירה. לאחר מכן, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין  
חכירה בהתאם לתנאי החכירה המתוקנים, לפי שי עור ההיוון המעודכן במועד התיקון  

 .זכות השימוש וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס
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 רכוש קבוע  .טו
 

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר,  
ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את 

 הרכוש הקבוע. 
רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, 

 לפי שיטת הרכיבים. 
 

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים  
 השימושיים בנכס, כדלקמן:

 
 בעיקר %   %  
     

   4  מבנה 
   15  כלי רכב

 7  7-33  וריהוט משרדי ציוד 
   10  מערכות סולאריות

   10  במושכר שיפורים 
 

)לרבות תקופת   השכירותשיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת 
או בהתאם לתקופת החיים המשוערת   האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה( 

  .שבהם הקצר, לפי השיפורשל 
 

החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה  אורך 
ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

 .כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע
 

 בפיתוח נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה  .טז
 

ן )קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר בחכירה "ן להשקעה הינו נדל"נדל
תפעולית( או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או שתיהן,  

מטרות מנהלתיות, או מכירה ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או ל
 במהלך העסקים הרגיל.

 
נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות 
כלכליות עתידיות ממימושו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות  

 הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה נגרע הנכס.
 

ה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות. לאחר ההכרה  ן להשקע"נדל
ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן, אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח.  "הראשונית, נדל

ן להשקעה, נזקפים לרווח או  "רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל
 . מופחת באופן שיטתי הפסד במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אינו 

 
נדל"ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן  

כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה.  
, בניכוי הפסדים מירידת מדד על פי עלותובשל אופי והיקף סיכוני הפרויקט, אזי הוא נמהימנה,  

,  או השלמת הבנייה שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנהשקיימים, עד למועד  ערך במידה
בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין בתוספת   בניהם.מכמוקדם  

עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה, עלויות תכנון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי תיווך  
 כרתו.בשל התקשרויות בהסכמים להש
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ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל
ן והינם בעלי "על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל

 .ינה בעלת ידע מקצועי נרחבוהניסיון הנדרשים ועל ידי הנהלת הקבוצה שההידע 
 

 עלויות אשראי  . יז
 

)נדל"ן  הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה, הקמה או ייצור של נכסים כשירים
להשקעה בפיתוח( אשר נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתם, לשימושם המיועד או  

 .מכירתם
 

היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, התחילו הפעולות  
להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי, ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת 

ימושו המיועד. הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל  הנכס הכשיר לש 
 עלויות אשראי ישירות ועלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל. 

 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .יח
 

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה  
השבה.  -תרשינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה במאירועים או  

ההשבה  -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר
ההשבה הינו הגבוה מבין שווי  -ההשבה שלהם. סכום בר-שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר

מוש. בהערכת שווי מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים  מכירה ושווי שילהוגן בניכוי עלויות 
לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר  

השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך  -תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
 הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.

 
נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו   של ערך מירידת הפסד

ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול  -בקביעת הסכום בר
ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או 

 נזקף   כאמורנכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד  ההשבה של הנכס. לגבי  -הפחתה( או סכום בר
 .הפסד או לרווח

 
 הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:

  

  מוניטין בגין חברות מאוחדות .1
 

בדצמבר, או לעיתים קרובות   31החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, ליום  
 ועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.  יותר אם איר

 
ההשבה של היחידה מניבת -בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת הסכום בר

המזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין. כאשר 
של יחידות מניבות מזומנים(   ההשבה של היחידה מניבת המזומנים )או קבוצה-הסכום בר

נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה מניבת המזומנים )או קבוצה של יחידות  
מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית 

 למוניטין. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.  
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   השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת .2
 

לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין  
ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות או בעסקאות משותפות. בכל תאריך דיווח 

ידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה  מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה אובייקטיבית ליר
או בעסקה משותפת. בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל 

 המוניטין המיוחס לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת.  
 

 מכשירים פיננסיים .יט
 

מכשירים   –  9תקן דיווח כספי בינלאומי מספר    אתלראשונה    יישמה החברה  2018בינואר    1ביום  
ללא הצגה מחדש של  למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקן להלן ") פיננסים

 מספרי השוואה.  

 
בגין מכשירים פיננסים הינה   2017בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 

 כדלקמן:
 
 נכסים פיננסיים .1
 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן  IAS 39תחולת נכסים פיננסיים ב
ובתוספת עלויות עסקה המיוחסות ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי  

 הוגן דרך רווח או הפסד, אשר לגביהן עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
 

לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על 
 להלן:כמפורט סיווגם 

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד א(
 

  .בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר 
 
 הלוואות וחייבים  ב(
 

הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים   
לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מוצגות  

עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת  בתוספת על פי תנאיהן לפי העלות 
לפי   יםמוצג לזמן קצרחייבים הריבית האפקטיבית, ובניכוי הפרשה לירידת ערך. 

 תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי.

 
 התחייבויות פיננסיות .2
 

ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות  
 בעלות מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עיסקה ישירות. 

מבוסס על סיווגם לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות 
 כמפורט להלן:

 
 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת א(

לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות אחרות, מוצגות על פי תנאיהן   
 לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.   
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 רווח או הפסדהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך  ב(
ת פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות  התחייבויו 

התחייבויות פיננסיות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם  
 ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 
התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מכירה  

ופה הקרובה. רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר נזקפים  בתק
 לרווח או הפסד.

 
 קיזוז מכשירים פיננסיים .3

 
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי  

קיימת כוונה אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן  
לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את 

 ההתחייבות במקביל. 
 

 גריעת מכשירים פיננסיים .4

 
 נכסים פיננסיים א(

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס  
  .הפיננסי

 
 התחייבויות פיננסיות ב(

התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה   
פורע את  או פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה(

בסחורות או  ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים,
 שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות. 

 
 ננסייםירידת ערך נכסים פי .5

 
הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס 

 פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים: 
 

 נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
 

אשר כוללים המוצגים בעלותם המופחתת, ראיה אובייקטיבית לגבי מכשירי חוב, 
הלוואות וחייבים קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן 
תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. ראיות לירידת ערך כוללות  
סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים, לרבות קשיי נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי 

 ריבית. קרן או 
 

הנזקף לדוח על הרווח הכולל נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות הכספיים סכום ההפסד 
של הנכס לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים 
הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית 

חושב בעת ההכרה המקורית של הנכס הפיננסי )שיעור הריבית האפקטיבית ש
הראשונית(. היתרה בדוחות הכספיים של הנכס מוקטנת באמצעות רישום הפרשה )ראה 
גם לעיל הפרשה לחובות מסופקים(. בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר 
ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה  

 ף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.בהפסד. ביטול כאמור נזק
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בגין מכשירים פיננסים הינה   2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
 כדלקמן:
 

 נכסים פיננסים .1
 

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה  
שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 

 נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.  
בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים  החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב

 להלן:
 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )א(
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(
 

 :החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר א(1
 

תזרימי מזומנים המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות  
חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים 

 לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת 

 קטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.תוך שימוש בשיטת הריבית האפ
 

 החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר: (  ב1
 

נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים למדידתו בעלות מופחתת או 
בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי  

 כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד.הוגן 
 

 למסחר המוחזקים אחרים פיננסים ונכסיםמכשירים הוניים     (ג1
 

השקעות במכשירים הוניים אינן עומדות בקריטריונים האמורים לעיל ועל כן נמדדות 
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 
הכנסות מדיבידנד מהשקעות במכשירים הוניים מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד 

 בדוח על הרווח או הפסד.
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 דת ערך נכסים פיננסיםירי .2
 

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 
 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 
 
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז  חוב  מכשירי א(

להפסד  הפרשה ה – או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך ,מועד ההכרה לראשונה
  12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  בגין מכשיר חוב זה שתוכר

 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או
אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד  חוב  מכשירי ב(

 להפסד ההפרשה  ,כון האשראי בגינם אינו נמוךההכרה לראשונה בהם ואשר סי
   .תקופת חיי המכשיר  יתרת לאורך    - שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים  

 
לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא מיישמת 
את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה  

 סדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. להפ
 

 גריעת נכסים פיננסים .3
 

 החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: 
 

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או )א(
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות   )ב(

מנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים החוזיות לקבלת תזרימי המזו
וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי  

 העבירה את השליטה על הנכס.
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים   )ג(

זרימי מזומנים אלה  מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם ת
 במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי. 

 
 פיננסיות התחייבויות .4
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 
 

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי  
 .ההתחייבות הפיננסיתעלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של 

לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות 
  בשווי  פיננסיות התחייבויותהמופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט ל

 כגון נגזרים; הפסד  או רווח דרך הוגן
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 גריעת התחייבויות פיננסיות .5

 
, כאשר דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  כאשרהחברה גורעת התחייבות פיננסית 

 המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,  התחייבות פיננסית מסולקת

 .בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות
 

 קיזוז מכשירים פיננסים .  6

 
 המצב הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות  פיננסיים נכסים

 כוונה וכן קיימת ,שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם

 ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק

  .במקביל
 

 נכסים מוחזקים למכירה .כ

 
נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר  

ירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים  באמצעות עסקת מכ
למכירה מיידית במצבם הנוכחי, קיימת מחויבות של החברה למכירה, קיימת תכנית לאיתור 
קונה, והמימוש צפוי ברמה גבוהה להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג. נדל"ן להשקעה שמוחזק  

 .  IAS-40תאם להוראות למכירה ממשיך להימדד לפי שווי הוגן בה
 
 מדידת שווי הוגן  .אכ

 
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות  

 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. 
 

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או  
 ( ביותר. advantageousבהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )ההתחייבות, או 

 
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת  
תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים 

 שלהם.
 

ון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות  מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשב
כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק  

   שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו. 
 

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים  
תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים  שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן,

 לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. 
 

 כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים
המשמעותית  לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר,

 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 
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 זהים.   תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו : 1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין   1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  :  2רמה 

 או בעקיפין. 
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש   :  3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
 

 רווח למניה .כב
 

הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר 
 .במהלך התקופה הקיים בפועלהמניות הרגילות המשוקלל  

מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת 
את הרווח למניה מפעילויות נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה  
נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי  

ווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן  למניה. חלקה של החברה בר
 החברה. המוחזקות על ידי חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות 

 
 הפרשות  .כג

 
מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או   IAS 37-הפרשה בהתאם ל

כליים על מנת משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כל
לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל  
ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות  

   למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.
 

 רשות שנכללו בדוחות הכספיים: להלן סוגי ההפ

 
 לגמרהפרשה 

 
 מחושבת בהתאם להערכת מהנדסי החברה.  לגמר עבודות הקמת מבנים  ההפרשה בגין השלמה

 
 תביעות משפטיות 

 
  הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות 

משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש 
 למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

 
 היטלים

 
היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם 

, לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את  IFRIC 21לפרשנות 
 . המחויבות לתשלום
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 בשל הטבות לעובדים  התחייבויות .דכ
 

 קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:   בקבוצה 
 

 קצר   לזמן עובד הטבות .1
 

  12לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  הטבות
חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 
המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק  

ייבות בגין בונוס במזומן או לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התח
משפטית או  מחוייבותלהשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת  תוכנית

משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד 
 באופן מהימן את הסכום.

 
 העסקה  סיום לאחר הטבות .2
 

  כתוכניות  מסווגות והן ביטוח לחברות הפקדות ידי על כלל בדרך ממומנות התוכניות
 .מוגדרת להטבה כתוכניות וכן מוגדרת להפקדה

 
 בעת   כהוצאה  מוכרות,  תגמולים  בגין  או   פיצויים  בגין  מוגדרת  להפקדה  לתוכנית  הפקדות
 .מהעובד העבודה   שירותי לקבלת במקביל לתוכנית ההפקדה 

 
  באופן  מעובדיה לחלק פיצויים לתשלום התחייבויותיה בגין כספים מפקידה החברה

 נכסים  הם התוכנית נכסי(. התוכנית נכסי -)להלן  ביטוח וחברות פנסיה בקרנות שוטף
 נכסי. כשירות ביטוח בפוליסות או ארוך לזמן עובד הטבות קרן ידי על המוחזקים

 .לקבוצה ישירות לשלם ניתן ולא, הקבוצה נושי לשימוש זמינים אינם התוכנית
 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות .כה
 

עובדים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים  
 הוניים, הנמדדות על בסיס עליית ערך מניות החברה.

 
 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

 

השווי ההוגן של  עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי 
המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור 

 אופציות מקובל. 
 

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל 
  בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו 

תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין   -העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן  
עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את 
מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים 

 דבר.  ההוניים שיבשילו בסופו של
 

הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה  
שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק,  

 בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה )שירות ו/או ביצוע( התקיימו. 
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 ( )המשך עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני  -  שינוי במדיניות חשבונאית כו. 
   חשבונאות קיימים

 

 חכירות  IFRS– 16ישום לראשונה של  י .1
 

להלן (חכירות    –   16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB -פורסם על ידי ה  2016בחודש ינואר  
את  שן"(,"התקן הי –) להלן 17חשבונאות בינלאומי . התקן מחליף את תקן "("התקן –

של הוועדה המתמדת  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4פרשנות מספר 
 לפרשנויות.  

 
 .ליישום התקן לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה

 

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

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

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

ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות  -מקרים של אי 
הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן -המס, מדידת השלכות אי

 .הודאות-טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של אי

 
 .ם אלוהפרשנות מיושמת לראשונה בדוחות הכספיי

 
 .יישום הפרשנות לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברהל

 

   השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות  28IAS -תיקון ל .3
 
השקעות בחברות  28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -פרסם ה , 2017באוקטובר    

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

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

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

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

לאחר  .IFRS9 מספרי השוואה כפי שיישמה את הוראותלמפרע ללא הצגה מחדש של 
בחינת השלכות יישום התיקון, הגיעה החברה למסקנה כי ליישומו אין השפעה מהותית 

 .על הדוחות הכספיים של החברה
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 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים - : 3אור ב
 

המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה  בתהליך יישום עיקרי 
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות  

 הכספיים:
 

 השיקולים  א.
 

 חכירה  סיווג 
 

כירה הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית, בוחנת החברה האם החלצורך 
מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס. בכלל זאת בוחנת החברה, 
בין היתר, את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי, את תקופת החכירה ביחס לאורך 
החיים הכלכלי של הנכס ואת הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ביחס לשווי ההוגן  

 של הנכס.
 

 אומדנים והנחות ב.
 

והנחות המשפיעים על   בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות 

 והוצאות. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
 

ואומדנים הדיווח  להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך  
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את 

 בשנה העוקבת: ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
 

 נדל"ן להשקעה   -
 

 זקפיםנלפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן  מוצג להשקעהנדל"ן 
, תלויים  בלתי  חיצוניים   שווי   מעריכי  ידי   עלבדרך כלל  . השווי ההוגן נקבע  הפסד  או  רווחל

בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי  
כס ואומדן שיעור היוון מתאים אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנ

אלה. אם ניתן, השווי ההוגן נקבע בהתייחס לעסקאות שנעשו   לתזרימי מזומנים
 ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך."לאחרונה בנדל

 
במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה 

הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה, מחירי להשתמש בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה  
ההשכרה העתידיים, שיעורי התפוסה, חידושי חוזים, הסתברות להשכרת שטחים פנויים, 

והשלכות הנובעות מהשקעות הוצאות תפעול הנכסים, איתנותם הפיננסית של השוכרים  
שיידרשו לפיתוח עתידי, על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים. 

 וי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי בשווי ההוגן. שינ
 
 בפיתוחמדידה מהימנה של שווי הוגן נדל"ן להשקעה  -

 
ניתן למדידה מהימנה,   בפיתוחלצורך הבחינה האם השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה  

 ים הבאים: ימביאה הקבוצה בחשבון, בין היתר, את הקריטריונים הרלוונט
 

 באזור שבו השוק מפותח ונזיל.  בפיתוחמיקום הנדל"ן  .1

ציטוט מחיר מעסקאות אחרונות או הערכות קודמות של רכישה או מכירה של   .2
 נכסים במצב ומיקום דומים.

 מבצע.חתימה על הסכם הקמה עם קבלן  .3
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 )המשך(  עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים - : 3אור ב

 

 השגת היתרי בניה.  .4

 אחוז מהשטחים המיועדים להשכרה אשר הושכר מראש לשוכרים. .5

 אומדן מהימן של עלויות הקמה. .6

 אומדן מהימן של שווי הנכס המוגמר. .7
 
ניתן   בפיתוחכאשר בחינת הגורמים לעיל מעלה כי שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה          

למדידה מהימנה, הנדל"ן נמדד לפי שוויו ההוגן בהתאם למדיניות הקבוצה לגבי נדל"ן 
נמדד לפי עלות   בפיתוחלהשקעה. כאשר מדידה מהימנה אינה אפשרית, נדל"ן להשקעה  

 ם.  בניכוי הפסד מירידת ערך, במידה שקיי
 
   תביעות משפטיות -

 
מוחזקות   התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברותתוצאות סיכויי בהערכות          

יועצים השלה, הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של 
המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, 

המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה   ן יסיוהנוכן על 
 בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

 
 הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה  -

 
התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש   

ריות. חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי  בטכניקות הערכה אקטוא
שיעורי היוון,  שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים. יתרת ההתחייבות עשויה  

 להיות מושפעת בצורה משמעותית בגין שינויים באומדנים אלו.  
 

 
   חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  - : 4באור 

 
 צירופי עסקים  IFRS 3 . א

 
צירופי   3תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB -, פרסם ה2018באוקטובר 

התיקון(. מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה תטופל    -)להלן  עסקים  
 כצירוף עסקים או כעסקת רכישה של נכסים. 

 
 התיקון כולל: 

 

הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו   .1
באופן משמעותי ביכולת לייצר לכל הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים 

 תפוקות. 

השמטת ההתייחסות להערכה האם משתתף שוק יכול להמשיך בהפעלת עסק נרכש   .2
 באמצעות החלפה של תשומות ותהליכים. 

הנחיות נוספות ודוגמאות אשר יסייעו לחברות להעריך האם תהליכים שנרכשו הינם  .3
 מהותיים. 

 יהיו ממוקדות ומצומצמות יותר.  "עסק" כך שההגדרות  -שינוי הגדרת "תפוקה" ו  .4

מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך בבחינות  .5
 נוספות.

 
התיקון ייושם עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה חל החל 

 אפשרי. או לאחר מכן. יישום מוקדם 2020בינואר  1מהתקופה השנתית המתחילה ביום  
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  )המשך(  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  - : 4באור 
 

 הצגת דוחות כספיים  1IAS -תיקונים ל ב. 
 הצגת דוחות כספיים   1מספר תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי     IASB-פרסם ה,  2020בינואר  
במטרה להבהיר את הקריטריון לקביעת סיווג התחייבות כשוטפת או בלתי    , התיקונים(  – )להלן  

  שוטפת.
 

 : כוללים את ההבהרות הבאותהתיקונים 

 הזכות לדחות את סילוק ההתחייבות.  –הבהרה למשמעות המונח  •

לצורך הקביעה  בסוף תקופת הדיווח ישמשו רק הזכויות הקיימות לחברה  כי הבהרה •
 של ההתחייבות.  הסילוקחות את הזכות לד האם לחברה קיימת

הבהרה לאמצעים אשר ישמשו לסילוק של התחייבות מעבר לסילוק באמצעות   •
 העברה של מזומנים )למשל סילוק באמצעות העברה של מכשירים הוניים(. 

 
  2022בינואר    1השנתית המתחילה ביום    התקופההחל מבאופן רטרוספקטיבי  התיקונים ייושמו  

 .יאו לאחר מכן. יישום מוקדם אפשר
 

 .לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספייםלעיל להערכת החברה, לתיקונים  
 

 מזומנים ושווי מזומנים  - : 5באור 
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 15,155  50,410  למשיכה מיידית מזומנים ופקדונות
 116,834  31,948  ( 1)  פקדונות לזמן קצר - שווי מזומנים 

     
  82,358  131,989 

 

לזמן קצר המופקדים בתאגידים בנקאיים לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים,  פקדונות (1)
בהתאם לדרישות החברה ליתרות מזומנים שאינם משועבדים. הפקדונות נושאים ריבית 

 (. 0.23%הנקבעת בהתאם לתקופת הפקדונות )
 

 השקעות  - : 6באור 
 

 בדצמבר 31   
   2019  2018 
 אלפי ש"ח    
הנמדדים בשווי הוגן דרך  נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר א.

     רווח או הפסד
      
 16,278  20,786  במדרג השווי ההוגן(  1)רמה  מניות 
 17,252  9,471  במדרג השווי ההוגן(  1)רמה  אגרות חוב 
      
   30,257  33,530 
      

 2,209  2,226  ( 1) בנקאייםבתאגידים לזמן ארוך  פקדונות ב. 

      
  - אשר הינה ל תוכנית חסכון שקלית עם מענק קבוע ומובטח המשולם בתום תקופת החסכון  (1)

חודש וקבלת   12לשנה, התוכנית ניתנת לשבירה מתום  3.5% ריבית של בשיעורחודשים  240
 מענק בפועל עפ"י תנאי השבירה.
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 בנאמנותומזומן   מזומן משועבד -  :7באור 
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 31,387  136,271  אג"ח סדרה ח( -פקדון משועבד )רזניק פז נבו נאמנויות 
 8,000  2,411  מסגרת ערבויות( –פקדון משועבד )בנק לאומי  

 650  -  מסגרת ערבויות( –  פועליםפקדון משועבד )בנק 
 -  75,000  הסכם נאמנות ארנה( –)איסופ שירותי ניהול ונאמנות  מזומן בנאמנות

     
  213,682  40,037 

 
 יםהמוגבלפקדונות  אלפי ש"ח(    40,037  - 2018אלפי ש"ח )   213,682לחברה סך של    2019בדצמבר,    31ליום  

לשימוש שוטף, אלא עם התקיימות תנאים מסוימים. הפקדונות נושאים    יםמשמש  םואינעל ידי הבנק  
   (.0.24%ריבית הנקבעת בהתאם לתקופת הפקדונות )

 
  בויות ערמשמשים כבטוחה לפקדונות המשועבדים לטובת תאגידים בנקאיים נכון למועד הדוח ה

  .אלפי ש"ח 5,535בסך  שניתנו על ידי הקבוצה לצד ג'
 

באיסופ שירותי , הפקידה החברה בנאמנות "ארנה סטאר גרופ בע"מ" לרכישת במועד חתימת ההסכם                 
 (. 10)ד()21אלפי ש"ח )ראה באור  75,000סך של  ניהול ונאמנות 

 
 שוכרים - : 8באור 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 4,791  3,515  חובות פתוחים  
 458  297  המחאות לגבייה 

 1,253  1,413  הכנסות לקבל 
     
  5,225  6,502 

 ( 569)  ( 424)  הפרשה לחובות מסופקים  -בניכוי 
     

 5,933  4,801  שוכרים, נטו

 
 

 חייבים ויתרות חובה  - : 9באור 
 
 ויתרות חובה לזמן קצרחייבים  א.
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 20,184  8,537  מוסדות
 662  1,754  הוצאות מראש  

 425  597  עסקאות משותפות 
 30,704  ,14167    (1)חייבים ויתרות חובה אחרים 

 6,130  -    בשילת  41שותף בנכס מגרש 
 4,768  4,781  חלויות שוטפות הלוואות זמן ארוך לאחרים 

     
  81082,  62,873 
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 )המשך(  חייבים ויתרות חובה - : 9באור 

 

ש"ח, מליון  14מליון ש"ח ) 26 -חוב בסך של כ תכוללהיתרה  2019בדצמבר,  31ליום  (1)
דואר ישראל במרכז מגה  החזר הוצאות על עבודות התאמה שבוצעו עבור  בגין אשתקד(

ש"ח, אשתקד(   מליון  9מליון ש"ח )  35  -סך של כ  . בנוסף היתרה כוללתלעסקים במודיעין
 (. 3ב')9ראה גם באור  חברות מקבוצת ברונפמן פישרל הלוואהבגין 

 
 חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך ב.
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 1,442  1,187  ( 1הלוואה לזמן ארוך ) 
 21,771  17,471  ( 2הלוואה לזמן ארוך ) 
 33,372  75,105  ( 3) הלוואה לזמן ארוך 

 69,534  69,534  ( 4חייבים אחרים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ) 
 7,816  8,462  חייבים אחרים

 27,422  27,437  ( 5מימונית )חייבים בגין חכירה 
 ( 4,768)  ( 4,781)  בניכוי חלויות שוטפות 

     
  194,415  156,589 
     

 

בהתאם לקבוע בהסכם השכירות   בהסכם הלוואה והתקשרוביג מרכזי קניות החברה  (1)
(  1990עם חברת פיתוח ובנין בישראל בע"מ ודנאל מצפה ורדיה ) 2014במאי,  28מיום 

למימון סילוק חוב לרשויות המס בגין מס שבח מקרקעין שחל הלוואה  בע"מ לפיו תועמד  
אלפי ש"ח(. ההלוואה   2,058אלפי ש"ח )חלק מגה אור  4,117בגין הסכם השכירות בסך 

ההלוואה   .2%פריים +  דה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  צמו
  יהיה  לפירעון תשלום כל כשגובהתפרע במועדים זהים למועדי תשלום דמי השכירות 

 .למשכירים מועד באותו המשולמים השכירות מדמי 25% של  בשיעור

 
מדד המחירים לצרכן.  ל הריבית לשנה וצמוד 5%ש"ח, נושאת  אלפי  30,000הלוואה בסך   ( 2)

ביוני בכל  30קרן ההלוואה תיפרע בשבעה תשלומים שווים שנתיים אשר ישולמו ביום 
 . 2023עד   2017אחת מהשנים 

 

חברות מקבוצת ברונפמן פישר אשר שותפים יחד עם החברה במתחם איקאה  ל הלוואה (3)
בהתאם להסכם  .מיםהמתחחלקם בהקמת  לשם מימוןואיקאה אשתאול, באר שבע 

  90בתוך  ותיפרע לשנה 3.9%בשיעור של נושאת ריבית  ההלוואה ,השיתוף בין הצדדים
למימון חלקם בעלויות ההקמה ניתנת מעת לעת  ההלוואה  .4יום ממועד קבלת טופס 

   .של הפרוייקטים

 

נה באריאל בסך נכס פיננסי בגין זכויות החברה בדמי שכירות ממשטרת ישראל עבור מב (4)
שנים שתחילתה במועד מסירת החזקה   20לתקופה בת אלפי ש"ח לחודש  450 -של כ

האופציות הראשונות לתקופה של  4הקבוע בהסכם עם חמש אופציות להארכה נוספת, 
  24חודשים )בסך הכל תקופה בת    11עד שנה אחת כל אחת ואופציה נוספת לתקופה בת  

 .  חודשים( 11- שנים ו
 

ויפרעו על פני   6.25%חייבים בגין חכירה מימונית של נכס שהוונו בריבית אפקטיבית של   ( 5)
 שנים ואחד עשר חודשים.  22תקופה של 

 

 . הוצאות בגין פרויקטים בתהליך, אשר הנהלת החברה מעריכה שיצאו לפועל בסבירות גבוהה ג.
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 וחברות מוחזקות  המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי  השקעות בחברות  - : 01באור 
 

 ההרכב .א

 משותפות  עסקאות  
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
     

 389,567  975,021  )ראה סעיף ג'( )מניות(השקעה באקוויטי  
 267,761  223,204  ( 1) הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

     
  1,198,225  657,328 

 

  2%-1%  ריבית שנתית משתנה בשיעור של ריבית פריים בתוספת של נושאות ההלוואות (1)
לשנה  )להלן: "התוספת"(. התוספת כפופה לבחינה מחודשת בתום כל שנה החל מיום 

 על. העמדתה ועד לפירעונה המלא בפו
 

 סכומי דיבידנד מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני .ב
 
 לשנה שהסתיימה    

   בדצמבר 31ביום   
  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
     

 1,575  1,500  אשד נועה נכסים בע"מ
     
  1,500  1,575 
     

 צירופי עסקים .ג
 

מהון   13%הגישה החברה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת, לרכישה של  2019בפברואר,  14ביום 
: להלן בע"מ",המניות הקיימות של חברת אפי נכסים בע"מ )לשעבר "אפריקה ישראל נכסים 

מיליון ש"ח במזומן הרשומות למסחר בבורסה לניירות   318-"אפי נכסים"(, בתמורה לסכום של כ
ערך בתל אביב )"המניות"( וזאת במסגרת הליכי הסדר חוב בו הייתה מעורבת אפריקה ישראל 

 להשקעות בע"מ )"אפריקה השקעות"( )החברה האם של אפי נכסים( )"הצעת החברה"(.
 

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

המונפק של אפריקה נכסים )לשעבר "אפריקה ישראל נכסים בע"מ"( או לחילופין, לפי בחירת 
אישר בית    2019במרס,    3פק והנפרע של אפי נכסים. ביום  מהונה המונ  51%- אפריקה השקעות כ

מהמניות של אפי נכסים והעברתן למציעים כשהן    51%-המשפט המחוזי בתל אביב את מכירת כ
. ביום  1968  – א לחוק המכר, תשכ"ח  34נקיות מכל חוב, שעבוד ומגבלה בהתאם להוראות סעיף  

ש"ח בגין המניות והמניות הועברו לבעלות   מיליון  318-הועברה תמורה בסך של כ  2019במרס,    4
 מיליון ש"ח. 2  -לחברה התהוו עלויות רכישה ישירות המיוחסות לעסקה בסך של כ החברה.

 
  בין , ושקלה נכסים באפי בהשקעה  החשבונאי  הטיפול  בקביעת  דעת  שיקול הפעילה החברה

באפי   בעלי המניותהחזקות פיזור  ;שיעור ההחזקה של החברהאת השיקולים הבאים:  ,היתר
  דירקטור אחד )מתוך ינוי למ נכסים; העדר קיומה של בעלת שליטה באפי נכסים; זכות החברה 

של   פעילותה התפעולית והפיננסית  אמון על התווית  הגוף אשר  נכסים,  אפילדירקטוריון    ששה( 
באפי  מכוח ההצבעה 20% -אפי נכסים. החברה מעריכה כי, על אף שהיא מחזיקה בפחות מ

נכסים, בנסיבות העניין לחברה קיימת השפעה מהותית בקביעת המדיניות הפיננסית 
והתפעולית של אפי נכסים. בהתאם לכך, אפי נכסים הינה חברה כלולה אשר מוצגת בהתאם 

 לשיטת השווי המאזני.
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 )המשך(  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ומוחזקות השקעות בחברות  - : 10באור 
 

ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של חלק הנרכש בחברת אפי נכסים   השווי
  התקבלה מיליון ש"ח. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים    413-ליום הרכישה נקבע על סך של כ

הערכת שווי סופית על ידי מעריך שווי חיצוני ביחס לשווי ההוגן של הנכסים המזוהים שנרכשו  
 וההתחייבויות שניטלו.  

 
השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של חברת אפי נכסים במועד  להלן 

 הרכישה: 
 

   
 שווי הוגן    
 אלפי ש"ח    
      

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

 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    להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה נדל"ן 

 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  
 

מיליון ש"ח  94 -כתוצאה מהרכישה החברה הכירה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של כ
מיליון ש"ח בגין עלויות עסקה בסעיף הכנסות אחרות והתאמות שונות   2 - הכולל ניכוי של כ

 אחרות.
 

ן באמצעות הנפקת מניות  הודיעה אפי נכסים בע"מ על כוונה לגייס הו 2019בדצמבר,  1ביום 
התקיים המכרז הציבורי במסגרת  2019בדצמבר,  5מיליון ש"ח. ביום  500בהיקף כולל של 

ההנפקה. החברה השתתפה בהנפקה ובמסגרתה רכשה מניות של אפי נכסים בע"מ בהיקף של   
- מיליון ש"ח. בעקבות ההנפקה כאמור החברה שמרה על החזקה בשיעור של כ 83 -כספי של כ

 מהונה המונפק של אפי נכסים.  13%
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 )המשך(  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ומוחזקות השקעות בחברות  - : 10באור 
 

 מהותיות  עסקאות משותפותחברות כלולות ומידע נוסף בדבר  .ד
 

 מידע כללי .1
מיקום   

עיקרי של  
 העסק 

זכויות החברה בהון   
   ובזכויות ההצבעה 

  % 
    2019בדצמבר    31
    

 13  אירופה בע"מ אפי נכסים
    
    2018בדצמבר    31
    

 50  ישראל ביג מגה אור בע"מ
 50  ישראל מגה אור רמי לוי בע"מ

    
 

 ההרכב .2

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  

     פירוט ההשקעות: 
     

 270,797  513,865   מניות
 214,493  -  לזמן ארוךהלוואות ויתרות חובה 

     
  513,865  485,290 

 
 מהותיות משותפות עסקאות חברות כלולות ומידע פיננסי של  תמצית .3

 
   מידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי, דוח רווח או הפסד והדוח על הרווח הכולל של      

 חברת אפי נכסים בע"מ: 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 1,215,258  1,605,056  שוטפים נכסים
 462,218  826,182  מזומנים ושווי  מזומנים: מתוכם

     
 8,937,740  9,557,520  שוטפים לא נכסים

 2,587,111  1,819,202  שוטפות התחייבויות
 3,914,331  5,299,104  שוטפות  לא התחייבויות

     
 3,651,556  4,044,270  הון "כ סה

 -  13%  חברה הכלולהב ההחזקה  שיעור
     

 -  525,755  חברה הכלולה ב ההשקעה  סך
 -    ( 11,890)  אחרות התאמות

     
 -  513,865  בחברה הכלולה  ההשקעה  סך
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 )המשך(  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ומוחזקות השקעות בחברות  - : 10באור 
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  

     בשנה:  החברה הכלולהתוצאות הפעולות של  
     

 975,277  879,286  הכנסות
 192,953  188,213  הוצאות מימון 

 222,683  106,641  הוצאות מיסים על הכנסה
     

 354,298  438,121  רווח נקי 
     

 -  13%  בחברה הכלולהשיעור ההחזקה 
     

 -  56,956  בחברה הכלולהחלק החברה ברווח 
     

 -  ( 8,958)  התאמות אחרות
     

 -  47,998  מיום הרכישה  בחברה הכלולהחלק החברה ברווח 
 

 
 השווי ההוגן של השקעות בחברות כלולות לגביהן קיים מחיר שוק  .4

  
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 שווי הוגן   יתרה  שווי הוגן   יתרה  
 ש"ח אלפי  
         

 -  -  622,535  513,865  אפי נכסים בע"מ מניות
         
  513,865  622,535  -  - 

 
 
 מטופלות)ואשר  עצמה בפני אחת כל מהותיות שאינן משותפות בעסקאות  השקעה .5

 : (המאזני השווי  בשיטת

 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

ערך בספרים של זכויות החברה בכל יתר העסקאות  
 684,360  המשותפות 

 
172,038 

     
 17,415  79,738  החברה ברווח כולל של יתר העסקאות המשותפות חלק 
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 )המשך(  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ומוחזקות השקעות בחברות  - : 10באור 
 
 רשימת החברות המוחזקות על ידי הקבוצה  .ד
 

עוסקת   -( 50%) לפי שיטת השווי המאזני בשליטה משותפתחברה  - מגה אור מודיעין בע"מ
 מרכז מסחרי. בהשכרת

עוסקת בניהול   -בשליטה(  50%בהון ומעל  50%חברה מאוחדת ) -  כאוי יזמות נדל"ן בע"מ
 . מרכז תעשייה ובהשכרתוכן  ובהשכרת מרכז מסחרי
  - ( 50%)המטופלת לפי שיטת השווי המאזני  בשליטה משותפתחברה  -  מגה אור רמי לוי בע"מ 

 .ולוגיסטיים יםמסחרי יםמרכזעוסקת בניהול ובהשכרת 
עוסקת בניהול והשכרת  -בשליטה(  50%בהון ומעל  50%חברה מאוחדת ) - ריטר נכסים בע"מ 

 .מרכז מסחרי
ללא   -בשליטה(    50%בהון ומעל    50%חברה מאוחדת )  -  אי.פי.טי. יזמות פרוייקטים לבניה בע"מ 

 פעילות עסקית. 
 עוסקת בניהול ובהשכרת מרכז מסחרי.  -( 100%חברה מאוחדת ) - ע"מ נועה נכסי נדל"ן ב 

 מסחרי. מרכזעוסקת בניהול ובהשכרת  -(  100%חברה מאוחדת ) -  מגה אור וולפסון בע"מ
המטופלת לפי שיטת  של נועה נכסי נדל"ן  בשליטה משותפתחברה  - בע"מ מגה אור מוצקין 

 מרכז מסחרי. בניהול ובהשכרתעוסקת  - ( 50%)השווי המאזני 
  ניהול   מרכזי  בהשכרתעוסקת  - (100%חברה מאוחדת ) -  בע"מ  אור לוגיסטיקה מודיעין מגה 

 . ולוגיסטיקה
 . דונם בזכרון  34החזקה של מגרש בשטח של כ    - (  100%חברה מאוחדת )  -  מגה אור זכרון בע"מ 

המטופלת לפי שיטת השווי  של נועה נכסי נדל"ן  בשליטה משותפתחברה  - אור בע"מביג מגה  
  .עוסקת בהשכרת מרכזים מסחריים  -( 50%)המאזני 

 ללא פעילות עסקית.  -(  100%חברה מאוחדת ) - גה אור ניר גלים בע"מ מ
מרכז  בהשכרתעוסקת   -(  100%)  מגה אורחברה מוחזקת של ביג  -  ביג מגה אור קרית גת בע"מ

  מסחרי.
(  50%)המטופלת לפי שיטת השווי המאזני    בשליטה משותפתחברה    -   ביג מגה אור עפולה בע"מ 

 .עוסקת בניהול ובהשכרת מרכז מסחרי -
  50%בהון ומעל  70%חברה מאוחדת ) - בע"מ תחנת דלק משגב דב אגודה שיתופית חקלאית 

 .בהקמת תחנת דלקעוסקת  -בשליטה(
 .מרכז מסחרי בהשכרתעוסקת  -(  100%חברה מאוחדת ) -  בע"מ  אשקלון מגה אור  

 המטופלת לפי שיטת השווי המאזני   בשליטה משותפתחברה    - מגה גלובוס לוי לוגיסטיקה בע"מ  
באמצעות חברת גני טל  בשיתוף עם מושב גני טל לוגיסטי מרכז בהשכרתעוסקת  -( 50%)

 .בע"מ לוגיסטיקה
עוסקת    -(  74%)  מגה גלובוס לוי לוגיסטיקה בע"מחברה מוחזקת של    - גני טל לוגיסטיקה בע"מ  

 .מרכז לוגיסטי בהשכרת
  - (  75%המטופלת לפי שיטת השווי המאזני )   בשליטה משותפתחברה  - בע"מ   אשד נועה נכסים 

   .מבנה תעשייהעוסקת בניהול ובהשכרת 
עוסקת   – ( בשליטה 50%בהון ומעל  74%) חברה מאוחדת -  בע"מ  מגה אור ריף לוגיסטיקה 

 .בהקמת מרכז לוגיסטי להשכרה
המטופלת לפי שיטת השווי   בשליטה משותפת שותפות  - גת, פלמחים שלב שותפות מוגבלת

   .בהשכרת מרכזים לוגיסטיים ובהשכרת קרקע לאחסנה פתוחהעוסקת   -( 50%המאזני )
  - (  50%המטופלת לפי שיטת השווי המאזני )  בשליטה משותפת  חברה  -  בע"מ גת, פלמחים שלב  

 .בניהול של גת, פלמחים שלב שותפות מוגבלתעוסקת 
בהון   70%) אגודה שיתופית חקלאית -  אגודה שיתופית חקלאית בע"מ - לוגיסטיקה משגב דב 

 .עוסקת בהקמת מרכז לוגיסטי להשכרה -(  בשליטה 50%ומעל 
  - ( 46%המטופלת לפי שיטת השווי המאזני )  משותפתבשליטה  חברה -  פארק הרקפות בע"מ 

 בניהול של פארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ.עוסקת 
  בהקמת עוסקת  - ( 74%)  פארק הרקפותחברה מוחזקת של  -פארק מסחר ותעשייה אשתאול 

 לוגיסטי להשכרה./מרכז מסחרי
ייזום, הקמה,  וסקת ע – ( 13%חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני ) - אפי נכסים  

 .השכרה ותפעול של נכסים מניבים ופעילות בתחום המגורים
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 )המשך(  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ומוחזקות השקעות בחברות  - : 10באור 
 

עוסקת    -(  37%)  אגודה שיתופית חקלאית  -   מגה אור כפר החורש אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 
 בהקמת מרכז מסחרי להשכרה.

 ללא פעילות עסקית.   -(  74%)  אגודה שיתופית חקלאית  -  א.ת.מ.י אגודה חקלאית שיתופית בע"מ 
 

  למכירה מוחזקים נכסים - : 11באור 
 

עם צד ג' לא קשור, בהסכם לרכישת מלוא זכויות  התקשרה החברה  2017בדצמבר,  10ביום  .א
 8.9בקדימה בשטח של כ  10ברחוב האופה  16-21חלקות   9048החכירה במקרקעין הידועים כגוש 

בתמורה   )המבנה מושכר למפעל לעיבוד עץ(  מ"ר  5,400  -עליו בנוי מבנה תעשייה בשטח של כ    דונם
אלפי ש"ח  13,841בוצע תשלום על סך  2017 בדצמבר, 31ליום נכון  אלפי ש"ח.  31,600לסך של 

התקשרה החברה עם צד ג'   2018בדצמבר,    30ביום    באמצעות הסבת הלוואות של המוכר לחברה.
לא קשור, בהסכם למכירת מחצית מזכויות החכירה במקרקעין כאמור לעיל בתמורה לסך של  

  31בדוחות הכספיים ליום    מוחזקים למכירהה. המקרקעין כאמור סווגו לנכסים  אלפי ש"ח  16,748
   .2018בדצמבר, 

 

, התקשרה החברה בהסכם מכר עם צד ג' בלתי קשור לחברה ולבעל השליטה  2019ביוני,   23ביום  .ב
בה )להלן: "הרוכש"(, למכירת מלוא זכויות החכירה המהוונות ביחס למקרקעין המצויים באזור  

, אשר שטחם 21לפי תכנית מפורטת מד/  5, מגרש  7חלקה    5897התעסוקה במודיעין הידועים כגוש  
מ"ר ברוטו )להלן: "הסכם    59,000מ"ר עליהם מוקם "מרכז מגה לעסקים"  בשטח של כ    51,138הינו  

 :"הממכר", בהתאמה(, הכל כמפורט להלן-המכר", "המרכז", ו
 

מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ )שווי   470 - בתמורה לזכויות בממכר הרוכש ישלם לחברה סך של כ
דמי השכירות השנתיים הצפויים למועד   על 20, קרי מכפיל 5%הממכר נגזר לפי תשואה של 

מיליוני ש"ח שולם לחברה במועד חתימת   47  -תשלום מלוא התמורה(, )להלן: "התמורה"(. סך של כ
מיליוני ש"ח ישולם לחברה במועד מסירת החזקה בממכר )כהגדרתו  423 -הסכם המכר וסך של כ

 להלן(.
 

עד קבלת אישור אכלוס ו/או תעודת גמר לכל עשרה ימי עסקים ממו -"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  
ם שיתקבלו בפועל במועד  הצדדים חישוב סופי של סכום התמורה על בסיס דמי השכירות השנתיי

יובהר, כי עד למועד מסירת החזקה,   .5%המשקף תשואה של  - 20מסירת החזקה לפי מכפיל 
מיליון ש"ח לחודש(. במועד   1-החברה בלבד תהיה זכאית להכנסות שמתקבלות מהמרכז )סך של כ

מסירת החזקה, כנגד תשלום יתרת התמורה, החברה תמחה ותעביר לרוכש את זכויותיה  
אישור אכלוס ו/או תעודת גמר לכל שטחי נכון למועד הדוח טרם התקבל  התחייבויותיה בממכר.  ו

 .שטחים לשוכריםהכלל וטרם נמסרו המרכז 
 

מיליוני    171  -נכון למועד הדוח, רשמה החברה בדוחותיה הכספיים רווחי שערוך לפני מס בסך של כ
, החברה עתידה  במועד מסירת החזקה (. 2019מליוני ש"ח נזקף במהלך שנת  61 - ש"ח )סך של כ

  65 -מיליוני ש"ח )ולאחר מס סך של כ 84 -לפני מס בסך של כ שערוךלרשום בדוחותיה הכספיים 
 מיליוני ש"ח(.

 
 למועד הדוח, מוצג הנכס כנכס המוחזק למכירה.
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 נדל"ן להשקעה  - : 12באור 
 
 ההרכב: א.

 בדצמבר 31  
   2019  2018 

 ש"ח אלפי  
     

 872,819  1,078,175  בינואר   1יתרה ליום  
     

     במשך השנה שינויים 
 35,684  93,042  השקעות 

 176,540  300,070  מיון מנדל"ן להשקעה בפיתוח
 ( 16,748)  ( 200,390)  מיון לנכסים המוחזקים למכירה

 26  -    חכירה מימוניתרישום נדל"ן להשקעה כנגד 
 9,854  91,763  הוגן ה עלייה בשווי 

     
 205,356  284,485  שינוי לתקופה סה"כ 

     
 1,078,175  1,362,660  ( 1)בדצמבר  31יתרת ליום 

 

אלפי ש"ח בגין נכסים בחכירה מימונית    17,487 אלפי ש"ח וסך של 17,238 כולל סך של (1)
 בהתאמה. 2018 - ו  2019לשנים 

 
 סכומים שהוכרו ברווח או הפסד ב.

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
       

 73,288  85,774  107,605  הכנסות מדמי שכירות נדל"ן להשקעה 
)הכוללות תיקונים  הוצאות תפעוליות ישירות  

 7,072  7,914  9,043  ותחזוקה( 
       

 66,216  77,860  98,562  סה"כ רווח מנדל"ן להשקעה 
 
 במידרג השווי ההוגן(:  3)רמה   השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ג. 

 
השווי ההוגן נקבע בהערכות שווי שבוצעו על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים, בעלי 

סיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע  יכישורים מקצועיים מוכרים ונ
בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של  
הנדל"ן שבבעלות החברה, וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים  

המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם. בחישוב השווי   מהנכסים. באמידת תזרימי
 . (10%- 6.25%)שנה קודמת  10%-5.25%ההוגן השתמש מעריך השווי בשיעורי היוון של  

  לניהול ניסקו נכסים הכוללים את המרכז  15 -ת שווי לוהערכ ובמהלך תקופת הדיווח בוצע 
אשדוד, מרכז   איקאהמרכז לניהול ולוגיסטיקה מגה אור    מרכז מגה לעסקים מודיעין,   במודיעין,

, מרכז לניהול ולוגיסטיקה  FLEXמרכז ניהול  א'(,  12(, מרכז ניהול )מגרש  30ניהול נובולוג )מגרש  
 1REITמגה אור , מרכז מסחרי בחולון וולפסון מרכז מסחרי חבל מודיעין, קניון(,  61)מגרש 

, מרכז מסחרי איקאה  מרכז מסחרי באשקלון צ'ק פוסט,ביג מגה אור מרכז מסחרי  מודיעין, 
 מגה אור שוהם.  -ומרכז כנסים ,  שילת 41באר שבע, מרכז תעשייה מגרש 

 



 מגה אור החזקות בע"מ 
 לדוחות הכספיים המאוחדים באורים  

43 

 
 

 )המשך(  נדל"ן להשקעה - : 12באור 
 

 בהערכות השווי מוצגות להלן: הנחות משמעותיות )על בסיס ממוצעים משוקללים( ששימשו 

 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 

     נדל"ן להשקעה 
     

 43  43  דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )ש"ח(
 7.1%  %7.3  %(-)ב הנכסיםעל משוקללת תשואה 

 0.2%  0.2%  %( -)בבפועל שטחים פנויים להשכרה 
 

פרמטרים עיקריים כגון: שינוי בשווי השוק של  שווי הנכסים של החברה מושפע ממספר 
תשלומי השכירות, שינוי בשיעור התפוסה של הנכסים ושינוי בשיעור ההיוון של תזרימי  

 המזומנים. להלן השפעת שינוי שיעור היוון תזרים המזומנים על שווי הנכסים )חלק החברה(:
 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 ( 63,560)  ( 80,968)  בשיעור ההיוון  0.5%עלייה של 
 69,156   96,006   בשיעור ההיוון  0.5%ירידה של  
 ( 32,825)  ( 40,498)  בשיעור ההיוון  0.25%עלייה של 
 36,732   47,309   בשיעור ההיוון  0.25%ירידה של  

     
 

 התאמה ליתרה בספרים ד.
 

 השווי שהתקבלו לבין היתרה בספרים של נדל"ן להשקעה: להלן ההתאמות בין הערכות  
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 1,060,688  1,345,422  שווי הוגן על פי הערכות שווי  
 17,487  17,238  בתוספת סכומים המיוחסים לתשלומים בגין חכירת הנכס

     

 1,362,660  יתרה בספרים
 

1,078,175 

 
 דמי החכירה הבסיסיים המינימליים לקבל של דמי החכירה השנתיים הינם כדלקמן:  ה.

  
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 107,540  117,933  שנה ראשונה  
 263,129  308,530  שנה שנייה עד שנה רביעית

 680,788  670,985  לאחר השנה הרביעית 
     
  1,097,448  1,051,457 
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 )המשך(  נדל"ן להשקעה - : 12באור 
 
 זכויות בעלות וחכירה  .ו
 

מזכויות   קבוצת מגה אור זכאית לכמחצית - מגה אור צ'ק פוסט BIGמרכז מסחרי  . 1
דונם בדרך בן יהודה, צומת הצ'ק פוסט, חיפה,  26.5 -שכירות במקרקעין בשטח של כ 

מקומות חניה,   400מ"ר הכולל   13,432 -עליו הוקם מבנה מסחרי בשטח בנוי כולל של כ 
 לאכלוס המבנה. 4שנים ממועד קבלת טופס  26לתקופה של  

 
מזכויות החכירה   50%קבוצת מגה אור בעלת  - מודיעין  REIT 1מרכז מסחרי מגה אור  . 2

באזור  23וחלקה  22חלקה  5891דונם הידועה גם כגוש  16.25 - בקרקע בשטח של כ
רעות, ועליה בנוי מרכז מסחרי -מכבים-התעשייה הידוע בשם "מרכז עינב" בעיר מודיעין 

 חניות.  337מ"ר הכולל  18,050-כ מניב בקומת קרקע וקומת מרתף בשטח של

 
ניהול המרכז  שכירות וקבוצת מגה אור, זכאית למלוא זכויות  - קניון וולפסון, חולון  . 3

הממוקם בבית החולים וולפסון שבחולון, וזאת בהתאם לקבוע בהסכם הזכיון שלה כפי  
, באפריל 15שנחתם עם מדינת ישראל. ניהול המרכז הינו עד לתום תקופת התפעול, 

מ"ר. בתמורה לניהול המרכז, זכאית  3,120-. שטחו הבנוי ברוטו של המרכז הינו כ2028
הקבוצה לדמי השכירות והניהול שיתקבלו מהשוכרים בניכוי דמי זכיון המגיעים למדינת 

 ישראל על פי הסכם הזכיון בשיעורים הקבועים בהסכם הזכיון.  

 
ת מזכויות החכירה במגרש בשטח כולל קבוצת מגה אור זכאית לכמחצי -  אור  בית מגה  . 4

קומות   3הממוקם באזור התעשייה של מושב שילת, עליו הוקם מרכז בן  דונם    7.2  -של כ
מ"ר. חלקה של קבוצת מגה אור במבנה הקיים במתחם  9,674 -בשטח בנוי כולל של כ

ה  לא בבעלות הקבוצמ"ר. יש לציין כי קומת הביניים של המרכז    5,624  - הוא בשטח של כ
 ((. 4א')21)ראה באור 

 
במרכז מסחרי הממוקם  רמ"יקבוצת מגה אור זכאית למלוא זכויות החכירה מ - בית גלי .5

 דונם  1.7 -המרכז המסחרי בנוי על שטח קרקע של כ  .באזור התעשייה של מושב שילת
  2,110-קומות והוא בשטח בנוי כולל של כ  3המקרקעין(. המרכז המסחרי הוא בן    -)להלן  

מקומות חניה. זכויות החכירה מהוונות    200- . למרכז צמוד מגרש חניה ציבורי שבו כמ"ר
שנים  49-עם אופציה להארכת התקופה ב 2042שנים המסתיימת בשנת  49לתקופה של 

 נוספות.
כל עוד לא יוסדר ההיתר לשימוש חורג במקרקעין למרכז האמור לא תתאפשר השלמת 

 ((. 3א')21במקרקעין )ראה באור ור רישום הזכויות על שם קבוצת מגה א
 

מקרקעי ישראל  מרשותבוצת מגה אור זכאית למחצית מזכויות החכירה ק- בית ירדן .6
( במרכז מסחרי הממוקם בחלק הדרום מזרחי של איזור התעשייה של מושב רמ"י  -)להלן  

  2. המרכז המסחרי הוא בן דונם 2-שילת. המרכז המסחרי בנוי על שטח קרקע של כ
מ"ר. למרכז המסחרי צמוד מגרש חניה ציבורי   1,870  -קומות והוא בשטח בנוי כולל של כ

מקומות חניה פתוחים המשמשים את באי המרכז המסחרי. זכויות החכירה  150- שבו כ
- עם אופציה להארכת התקופה ל 2047שנים המסתיימת בשנת   49מהוונות לתקופה של  

מהונה המונפק    50%- שם ארז ומלכה כאוי, והמחזיקים ב-פות והן רשומות עלשנים נוס  49
הועברו הזכויות במקרקעין האמורים על ידי   2003של כאוי יזמות. בהסכם מחודש מרס 

כל עוד לא יוסדר ההיתר לשימוש   ארז ומלכה כאוי כאמור לכאוי יזמות ללא תמורה.
רישום הזכויות על שם קבוצת מגה  חורג במקרקעין למרכז האמור לא תתאפשר השלמת  

 ((.2א')21אור במקרקעין )ראה באור  
 

קבוצת מגה אור הינה בעלת זכויות שכירות במקרקעין בשטח  - מוסך מזדה פורד שילת  .7
מ"ר, לתקופה    970-דונם באזור התעשייה שילת עליהם הוקם מבנה בשטח של כ  2  -של כ
 . 2009באוקטובר,  22חודשים וזאת החל מיום  11-שנים ו 24של 
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 )המשך(  נדל"ן להשקעה - : 12באור 
 
קבוצת מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה   - מרכז ניהול ולוגיסטיקה נובולוג, מודיעין  .8

( באזור  30)מגרש  9חלקה  5896דונם הידועה גם כגוש  25 - בקרקע בשטח של כ מרמ"י
מ"ר, המושכר לחברת   14,922  -התעסוקה מודיעין, עליו הוקם מבנה בשטח בנוי כולל של כ

שנים המסתיימת   49( בע"מ. זכויות החכירה מהוונות לתקופה של  1996נובולוג פארם אפ )
 .שנים נוספות 49- פה בעם אופציה להארכת התקו  2049בשנת 

 
א' באזור התעסוקה במודיעין, קבוצת 75מגרש  -   מרכז ניהול ולוגיסטיקה ניסקו, מודיעין  . 9

דונם הידועה    18.64- בקרקע בשטח כולל של כ  מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה מרמ"י
א'( באזור התעסוקה מודיעין, עליו הוקם מבנה בשטח 75)מגרש    19חלקה    5894גם כגוש  

מ"ר, אשר הושכר לחברת ניסקו ומשמש כמרכז ייצור   13,290 -בנוי כולל של כ
ם ע  2059שנים המסתיימת בשנת  49ולוגיסטיקה. זכויות החכירה מהוונות לתקופה של 

 שנים נוספות.   49- אופציה להארכת התקופה ב
 
קבוצת מגה אור זכאית למלוא זכויות החכירה   -מרכז מסחרי מגה אור ויקטורי לוד  . 10

  31-34וחלקי חלקות  29חלקה  3992דונם הידועה גם כגוש  12.8 -בקרקע בשטח של כ
ומשמש כיום    בלוד, ועליה בנוי מבנה המושכר לרשת הסופרים ויקטורי  1ברחוב פסח לב  

 .  2066שנים המסתיימת בשנת   49כמרכול. זכויות החכירה מהוונות לתקופה של  
 

קבוצת מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה בקרקע   - מרכז מסחרי מגה אור אשקלון . 11
ברחוב הנפח   13חלקה    1731וגוש    14חלקה    1730דונם הידועה גם כגוש    8.3  -בשטח של כ

מקומות חניה, עליו הוקם מרכז   123"ת הדרומי באשקלון, הכולל  פינת רח' המתכנן, אזה
מ"ר, המושכר לרשת הסופרים רמי לוי שיווק   5,377 -מסחרי בשטח בנוי כולל של כ 

שנים  49השיקמה בע"מ ומשמש כיום כמרכול. זכויות החכירה מהוונות לתקופה של 
 וספות. שנים נ 49 - עם אופציה להארכת התקופה ב 2057המסתיימת בשנת 

 
קבוצת מגה אור זכאית למלוא זכויות  -  מרכז לוגיסטי מגה אור לוגיסטיקה אשדוד  . 12

דונם בפארק נמלי  35.7 -החכירה מרשות הנמלים והרכבות, במקרקעין בשטח של כ 
ישראל, הממוקם בעורף הצפוני של נמל אשדוד, עליו הוקם מבנה לוגיסטי בשטח בנוי  

בדצמבר,  4ת בהתאם לקבוע בהסכם ההרשאה, עד ליום מ"ר, וזא 20,000 - כולל של כ 
2039.   

 
הקבוצה התקשרה בהסכם עם צדדים שלישיים בלתי קשורים לרכישת   -  שילת   25מגרש   . 13

בנוגע    רשות מקרקעי ישראל )להלן "רמ"י"(ובין    םזכויותיהם בחוזה הפיתוח שייחתם בינ
חלק  , 5636באזור התעשייה מושב שילת הידועים כגוש דונם  2 -למקרקעין בשטח של כ

מ"ר וייעודם הינו   2,700. המקרקעין בעלי זכויות בנייה בהיקף של 25מגרש  13חלקה מ
, יהא לתקופה של שלוש שנים לצורך בניית רמ"ילתעשייה. חוזה הפיתוח שייחתם עם 

נים בניכוי  המבנה. בסיום הבנייה ייחתם חוזה חכירה לתקופה של עשרים וחמש ש
  1,106הינה  דיווחהתקופה שחלפה ממועד חתימת חוזה הפיתוח. יתרת העלות ליום ה

 אלפי ש"ח.
 

  34.43-כ מקרקעין בשטח שלקבוצת מגה אור הינה הבעלים הרשום של  - זכרון יעקב  . 14
 . 10בחלקה  11324הידוע כגוש   הממוקמים בזכרון יעקב,דונם 

 
קבוצת מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה מרמ"י בקרקע    -   מרכז כנסים מגה אור שוהם  . 15

זכויות החכירה  בשוהם.  2ו  1חלקות  5522דונם הידועה גם כגוש  18.5 - בשטח של כ
- עם אופציה להארכת התקופה ב  2058שנים המסתיימת בשנת    49מהוונות לתקופה של  

אירועים  דונם מהקרקע כאמור הושכרה להקמת והפעלת אולם 12. שנים נוספות 49
 באחריות ועל חשבון השוכר.
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 )המשך(  נדל"ן להשקעה - : 12באור 
 
 קבוצת מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה מרמ"י - מרכז ניהול ולוגיסטיקה מודיעין  . 16

א( באזור  12)מגרש  14חלקה  5897דונם הידועה גם כגוש  34.7 -בקרקע בשטח של כ
המושכרים  מ"ר 20,167 -של כ כולל מבנים בשטח  3 , עליו הוקמוהתעסוקה מודיעין

שנים המסתיימת  49זכויות החכירה מהוונות לתקופה של  לשלושה שוכרים שונים.
 נים נוספות. ש 49- עם אופציה להארכת התקופה ב  2059בשנת 

 
קבוצת מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה מרמ"י בקרקע    - מגרש מסחרי בחבל מודיעין   . 17

( באזור התעשייה חבל 201)מגרש    7חלקה    9229דונם הידועה גם כגוש    7.5  -בשטח של כ
עם  2059שנים המסתיימת בשנת  49מודיעין. זכויות החכירה מהוונות לתקופה של 

שנים נוספות. ייעודם של המקרקעין על פי התב"ע הינו  49- תקופה ב אופציה להארכת ה
  6,200 -על המקרקעין נכס מסחרי מניב בשטח של כ הקימהאזור מסחרי מיוחד, החברה 
 שרת את צרכי האזור.מסופרמרקט אשר הינו מ"ר אשר שוכר העוגן שלו  

 
פי הסכם פיתוח עם -מזכויות החכירה, על  25%קבוצת מגה אור בעלת    -   בשילת   41מגרש   . 18

באזור התעשייה שילת  1חלקה  5637דונם, גוש  1.6 -רמ"י בנוגע למקרקעין בשטח של כ
 מ"ר. 2,700 -וקם מבנה תעשייתי בשטח של כה עליו 

  
שורות חתמה החברה, יחד עם חברות בלתי ק  2016באוגוסט,    16ביום    - איקאה באר שבע   . 19

מקבוצת ברונפמן פישר, על הסכם עם כונסי הנכסים של צד שלישי בלתי קשור לרכישת 
  73  -, הממוקמים בעיר באר שבע בשטח של כ10חלקה    38440הזכויות במקרקעין שבגוש  

 אלפי ש"ח(. 17,750אלפי ש"ח )חלק החברה   42,600-דונם בתמורה לסך של כ 
 
רו הצדדים כאמור לעיל, בהסכם עם כונסי הנכסים של הצד  , התקש2017בינואר    30ביום           

,  209, הידוע גם כמגרש  9חלקה    38440השלישי לעיל, לרכישת הזכויות במקרקעין שבגוש  
אלפי ש"ח  2,810-דונם בתמורה לסך של כ  13 -הממוקמים בעיר באר שבע בשטח של כ

המקרקעין חנות על כמחצית משטח  הקימההחברה אלפי ש"ח(.  1,170)חלק החברה 
 .מרשת "איקאה"ובנכס החלה לפעול חנות 

 
פי הסכם פיתוח -קבוצת מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה על -ב' מודיעין  12מגרש  . 20

ב( באזור 12)מגרש    15חלקה    5897דונם הידועה גם כגוש    30.5  -בקרקע בשטח של כ  מרמ"י
שנים המסתיימת בשנת  49התעסוקה מודיעין. זכויות החכירה מהוונות לתקופה של 

שנים נוספות. ייעודם של המקרקעין על פי   49- עם אופציה להארכת התקופה ב 2059
  33,700 -בשטח של כניהול ין מבנה על המקרקע  הקימה החברההתב"ע הינו תעשייה, 

 . המושכר לחברת פלקס מ"ר
 
פי הסכם חכירה -קבוצת מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה על -  מודיעין  61מגרש  . 21

באזור התעסוקה    15חלקה    5896דונם הידועה גם כגוש    13.9  -מרמ"י בקרקע בשטח של כ
עם  2065ם המסתיימת בשנת שני 49מודיעין. זכויות החכירה מהוונות לתקופה של 

שנים נוספות. ייעודם של המקרקעין על פי התב"ע הינו  49- אופציה להארכת התקופה ב 
מ"ר המושכר  18,700 - על המקרקעין מבנה ניהול בשטח של כ הקימהתעשייה, החברה 

 . לחברת סולאראדג וחברת ג.ע. איילון
 
בנכס "שרונה מרקט תל אביב"  זכויות מה  מחציתקבוצת מגה אור בעלת  -  שרונה מרקט  . 22

  1החברה זכאית להכנסות מהנכס החל מיום  אלפי מ"ר. 5 -המשתרע על שטח של כ
 . 2019בנובמבר, 

 
 '.א21, ראה באור  לעניין רישום הזכויות במקרקעין ז.  
 

 ג'.21לשעבודים ראה באור  באשר  ח. 
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 נדל"ן להשקעה בפיתוח - : 13באור 
 

 ההרכב: .א
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
     

 469,660  674,264  בינואר   1יתרה ליום  
     

     תוספות במשך השנה 
 302,313  301,936  רכישות והשקעות 

 78,831  55,875  הוגן ה עלייה בשווי 
     

 381,144  357,811  סה"כ תוספות
     

     גריעות במשך השנה 
 -    ( 175,810)  מיון לנכסים המוחזקים למכירה

 ( 176,540)  ( 300,070)  מיון לנדל"ן להשקעה  
     

 ( 176,540)  ( 880,475)  סה"כ גריעות
     

 674,264  556,195  בדצמבר   31יתרה ליום  
 
 

 הוצאות שהוונו  .ב

  
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
     

 7,819  7,985    הוצאות מימון 

 

 השווי ההוגן(:  במידרג 3)רמה  ההוגן של נדל"ן להשקעה בפיתוח   השווי .ג
 

בהערכת השווי של נדל"ן להשקעה בפיתוח נעשה שימוש בשיטת היוון תזרימי המזומנים, כפי 
שמצא לנכון מעריך השווי. קביעת השווי ההוגן מבוססת על אומדן ההכנסות העתידיות  

(  7%-8.5%)שיעורי היוון הצפויות מהפרויקט המוגמר, תוך שימוש בתשואות מותאמות 
לסיכונים המשמעותיים הרלוונטיים לתהליך ההקמה, לרבות סיכוני הבנייה וההשכרה אשר הינן  
גבוהות מהתשואות הנוכחיות לגבי נכסי נדל"ן להשקעה דומים כשהם גמורים. העלויות  
הצפויות הנותרות להשלמה, בתוספת רווח יזמי, מנוכות מאומדן ההכנסות העתידיות כאמור 

 לעיל. 
 

 יות )על בסיס ממוצעים משוקללים( ששימשו בהערכות השווי מוצגות להלן: הנחות משמעות
 
 

 
 בדצמבר 31

  2019  2018 
       בשווי הוגן הנמדד בפיתוח   נדל"ן להשקעה

     
תשואה ממוצעת מותאמת לסיכונים, ששימשה להיוון  

 %( -תזרימי מזומנים חיוביים נטו )ב
 7.5%  7.5% 

 47%  43%  %( -השלמה ממוצע )ב  שיעור
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  של  השוק  בשווי  שינוי : כגון  עיקריים פרמטרים ממספר מושפע החברה של הנכסים שווי
  תזרימי  של ההיוון בשיעור ושינוי הנכסים של התפוסה בשיעור שינוי, השכירות תשלומי

 (:החברה)חלק  הנכסים  שווי על המזומנים  תזרים היוון   שיעור שינוי השפעת להלן. המזומנים
 
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 ( 27,751)  ( 4,783)  ההיוון  בשיעור 0.5% של  עלייה
 32,449   5,789   ההיוון  בשיעור 0.5%  של ירידה
 ( 14,181)  ( 2,500)  ההיוון  בשיעור 0.25% של  עלייה
 15,834   2,750   ההיוון  בשיעור 0.25%  של ירידה

 

פי הסכם פיתוח מרמ"י -מזכויות החכירה, על  70%קבוצת מגה אור בעלת    -  דב   משגב   לוגיסטיקה  .ד
הממוקמים בתחום מושב משגב   36חלקה    4663דונם הידועה גם כגוש    56  -בקרקע בשטח של כ

עם אופציה להארכת   2067שנים המסתיימת בשנת    49דב. זכויות החכירה מהוונות לתקופה של  
. להערכת החברה סך עלות אחסנהשנים נוספות. ייעודה של הקרקע הינה  49 -התקופה ב 
ש"ח,  אלפי  155,146יתרת העלות ליום המאזן הינה  ש"ח.אלפי  182,000 - הינה כ הפרוייקט

 . 2020של שנת  הראשוןהשלמת הפרויקט צפויה להסתיים במהלך הרבעון 
 

חתמה החברה, יחד עם חברות בלתי קשורות   2016באוגוסט,  16ביום  -איקאה באר שבע   .ה
מקבוצת ברונפמן פישר, על הסכם עם כונסי הנכסים של צד שלישי בלתי קשור לרכישת הזכויות  

דונם בתמורה   73 - , הממוקמים בעיר באר שבע בשטח של כ10חלקה  38440במקרקעין שבגוש 
 אלפי ש"ח(.  17,750רה אלפי ש"ח )חלק החב 42,600 – כלסך של 

 
, התקשרו הצדדים כאמור לעיל, בהסכם עם כונסי הנכסים של הצד  2017בינואר  30ביום 

,  209, הידוע גם כמגרש 9חלקה  38440השלישי לעיל, לרכישת הזכויות במקרקעין שבגוש 
אלפי ש"ח )חלק   2,810- דונם בתמורה לסך של כ  13 -הממוקמים בעיר באר שבע בשטח של כ

מבנים בשטח של כ  2על כמחצית משטח המקרקעין   החברה מקימהאלפי ש"ח(.  1,170ברה הח
אלפי   51,500 -הינה כ המבנים. להערכת החברה סך עלות הקמת למטרות מסחר מ"ר 11,650 -

)חלק  יתרת העלות ליום המאזן  אלפי ש"ח( ללא מרכיב הקרקע. 25,750ש"ח )חלק החברה כ 
 . אלפי ש"ח 32,790הינה החברה( 

 
 - בקרקע בשטח של כ קבוצת מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה מרמ"י - ב מודיעין 63מגרש   .ו

באזור התעסוקה מודיעין. זכויות החכירה מהוונות   16חלקה  5896דונם הידועה גם כגוש  8.7
שנים נוספות.   49-עם אופציה להארכת התקופה ב  2065שנים המסתיימת בשנת    49לתקופה של  

יה  ייעודם של המקרקעין על פי התב"ע הינו תעשייה. החברה מקימה על המקרקעין מבנה תעשי
מ"ר המושכר לצד ג לא קשור. להערכת החברה סך עלות הפרויקט הינה   13,700 -בשטח של כ

אלפי ש"ח, השלמת הפרוייקט צפויה   43,268מיליון ש"ח. יתרת העלות ליום המאזן הינה  50 -כ
 .  2020להסתיים במהלך הרבעון השני של שנת 

 
,  ים זה בזה עם צד ג' בלתי קשורבשני הסכמים שלוב  החברה  , התקשרה2019בפברואר    17ביום  

 ((.1ד')21הסכם הקמה ושכירות והסכם אופציה )ראה באור  
 

מרמ"י   חכירהפי הסכם  -זכויות החכירה עלמ  מחציתקבוצת מגה אור בעלת    -  מודיעין   64מגרש    .ז
באזור התעסוקה    5וחלקה  4חלקה  5895דונם הידועה גם כגוש  29.5 - בקרקע בשטח של כ

עם אופציה   2065שנים המסתיימת בשנת  49החכירה מהוונות לתקופה של  מודיעין. זכויות
 החברה   . ייעודם של המקרקעין על פי התב"ע הינו תעשייה  ,שנים נוספות  49-להארכת התקופה ב

מ"ר שישמש למשרדי   40,000  -בשטח של כ  מבנהבשיתוף עם חברת אוריין  על המקרקעין    מקימה
להערכת החברה סך העלות הכוללת של הנהלה, מרכז מיון, הפצה ואחסנה לחברת אוריין. 

אלפי   60,574יתרת העלות ליום המאזן הינה    (חלק החברהש"ח )  אלפי  125,000  -הפרויקט הינה כ
   .2020של שנת  הרביעיש"ח, השלמת הפרויקט צפויה להסתיים במהלך הרבעון  
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 -בקרקע בשטח של כ קבוצת מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה מרמ"י - מודיעין  62מגרש   .ח
באזור התעסוקה מודיעין. זכויות החכירה מהוונות   16חלקה  5896דונם הידועה גם כגוש  13.6

שנים נוספות.   49-עם אופציה להארכת התקופה ב  2065שנים המסתיימת בשנת    49לתקופה של  
  - ה כייעודם של המקרקעין על פי התב"ע הינו תעשייה. להערכת החברה סך עלות הפרויקט הינ

אלפי ש"ח, השלמת הפרוייקט צפויה   42,900מיליון ש"ח. יתרת העלות ליום המאזן הינה  70
 .  2020להסתיים במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

 
מרמ"י  חכירהפי הסכם -זכויות החכירה עלמ מחציתקבוצת מגה אור בעלת   -   מודיעין   22מגרש   .ט

באזור התעסוקה מודיעין. זכויות   7חלקה   5896דונם הידועה גם כגוש   20  -בקרקע בשטח של כ
עם אופציה להארכת התקופה   2049שנים המסתיימת בשנת  49החכירה מהוונות לתקופה של 

    .ייעודם של המקרקעין על פי התב"ע הינו תעשייה ,שנים נוספות  49-ב
 

  21,000 –ניהול בשטח של כ  מבנהבשיתוף עם חברת הרצנו,  ,על המקרקעין מקימה  החברה
יתרת העלות    .אלפי ש"ח )חלק החברה(  48,000  - הינה כ  הפרוייקטלהערכת החברה סך עלות  מ"ר.  

  הרביעי אלפי ש"ח, השלמת הפרוייקט צפויה להסתיים במהלך הרבעון    29,573ליום המאזן הינה  
 .  2020של שנת 

 

קבוצת מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה מרמ"י בקרקע    -   מודיעין ב'    70ומגרש    א'    70מגרש   .י
)מגרש    18חלקה    5894וכגוש  א(  70)מגרש    14חלקה    5894דונם הידועה גם כגוש    14  -בשטח של כ

שנים המסתיימת בשנת   49באזור התעסוקה מודיעין. זכויות החכירה מהוונות לתקופה של  ב(  70
שנים נוספות. ייעודם של המקרקעין על פי התב"ע   49- עם אופציה להארכת התקופה ב 2064

. יתרת העלות ליום  מיליון ש"ח 80 -להערכת החברה סך עלות הפרויקט הינה כהינו תעשייה. 
של   השניהשלמת הפרוייקט צפויה להסתיים במהלך הרבעון אלפי ש"ח,  38,316המאזן הינה 

 . 2021שנת 
 

  - קבוצת מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה מרמ"י בקרקע בשטח של כ -  מודיעין  69מגרש  .יא
( באזור התעסוקה מודיעין. זכויות החכירה 69)מגרש  16חלקה  5894דונם הידועה גם כגוש  4.5

שנים    49- עם אופציה להארכת התקופה ב  2067שנים המסתיימת בשנת    49מהוונות לתקופה של  
יתרת העלות ליום המאזן הינה  י התב"ע הינו תעשייה. נוספות. ייעודם של המקרקעין על פ

 אלפי ש"ח. 12,385
 

פי הסכם פיתוח מרמ"י -מזכויות החכירה, על  70%קבוצת מגה אור בעלת    -   תחנת דלק משגב דב  .יב
הממוקמים בתחום מושב משגב   35חלקה    4663דונם הידועה גם כגוש    3.4  -בקרקע בשטח של כ

עם אופציה להארכת   2064שנים המסתיימת בשנת    49פה של  זכויות החכירה מהוונות לתקו  .דב
יתרת העלות ליום המאזן  ייעודה של הקרקע הינה תחנת דלק.. שנים נוספות 49-התקופה ב 

 אלפי ש"ח.  6,027הינה  
 

פי הסכם פיתוח מרמ"י -קבוצת מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה, על - בשילת  38מגרש  .יג
באזור התעשייה מושב שילת. המקרקעין פנויים, בעלי  דונם  1.57 - של כ בקרקע בשטח של 

  49זכויות החכירה מהוונות לתקופה של    וייעודם הינו לתעשייה.  135%זכויות בנייה בהיקף של  
יתרת העלות   .שנים נוספות 49-להארכת התקופה ב  עם אופציה  2068שנים המסתיימת בשנת 

 אלפי ש"ח. 4,439הינה    המאזןליום 
 

פי הסכם פיתוח מרמ"י -זכויות החכירה, עלמ מחציתקבוצת מגה אור בעלת   - בשילת    17מגרש   .יד
. המקרקעין פנויים, בעלי  באזור התעשייה מושב שילתדונם  2.05 - של כ בקרקע בשטח של 

  49זכויות החכירה מהוונות לתקופה של    וייעודם הינו לתעשייה.  135%זכויות בנייה בהיקף של  
יתרת העלות   .שנים נוספות 49-עם אופציה להארכת התקופה ב  2062שנים המסתיימת בשנת 

 ש"ח.אלפי  2,354הינה    המאזןליום 
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, התקשרה חברת בת של החברה, כאווי יזמות נדל"ן 2019באוגוסט  5ביום  -  בשילת  34מגרש  .טו
)להלן: "כאווי"(, בהסכם מכר עם צד ג' בלתי קשור   50%בע"מ, המוחזקת על ידה בשיעור של 

( בלתי מסוימים מכלל זכויות החכירה  2/3תרכוש שני שלישים ) )להלן: "המוכר"( לפיו כאווי 
הסכם חכירה שנחתם בין המוכר ובין רשות מקרקעי ישראל בהתאם להמהוונות של המוכר 

,  באזור התעשייה שילת, בהם מצוי מבנה בהקמה  34מגרש    5635ביחס למקרקעין הידועים כגוש  
, שלבים שנקבעו במסגרת הסכם המכרמיליון שקלים חדשים, בהתאם ל 12סך של ל המורבת

השלמת הפרוייקט צפויה להסתיים במהלך הרבעון    אלפי ש"ח  10,107יתרת העלות ליום המאזן  
 . 2020של שנת  השני

 
פי הסכם פיתוח מרמ"י -קבוצת מגה אור בעלת מלוא זכויות החכירה, על - בשילת 21מגרש  .טז

לת. המקרקעין פנויים, בעלי זכויות  באזור התעשייה מושב שידונם  2 - של כ בקרקע בשטח של
שנים   49זכויות החכירה מהוונות לתקופה של  וייעודם הינו לתעשייה. 235%בנייה בהיקף של 

יתרת העלות ליום   .שנים נוספות 49-עם אופציה להארכת התקופה ב  2067המסתיימת בשנת 
 .ש"חאלפי  3,901הינה  המאזן

 

פי הסכם פיתוח מרמ"י בקרקע  -מזכויות החכירה, על 74%קבוצת מגה אור בעלת  -  כפר הריף  . יז
 .כפר הריףהממוקמים בתחום מושב  2חלקה  2605דונם הידועה גם כגוש  58.7 -בשטח של כ

עם אופציה להארכת  2068שנים המסתיימת בשנת  49זכויות החכירה מהוונות לתקופה של 
  וייעודם  60%פנויים, בעלי זכויות בנייה בהיקף של המקרקעין . שנים נוספות 49- התקופה ב

 ש"ח.אלפי  52,869יתרת העלות ליום המאזן הינה   .תעשיה ואחסנההינה 
 

פי הסכם פיתוח מרמ"י בקרקע  -מזכויות החכירה, על 50%קבוצת מגה אור בעלת  -  קרית אתא .יח
זכויות החכירה מהוונות   במתחם דשנים בקרית אתא.הממוקמים דונם  34.4 -בשטח של כ
המקרקעין פנויים, בעלי זכויות בנייה בהיקף של  .  2068שנים המסתיימת בשנת    49לתקופה של  

ש"ח )ראה באור אלפי    10,065יתרת העלות ליום המאזן הינה    .מרכז לוגיסטי  םהינ  וייעודם  80%
   .(9ד')21

 
 .'ג21 באור ראהבאשר לשעבודים,  .יד

 
   רכוש קבוע - : 14באור 

 
 ההרכב והתנועה: 

 
 2019שנת 

  מבנה  
 כלי 
  רכב

 ציוד
וריהוט 
  משרדי

התקנות 
ושיפורים 

  במבנה
מערכות 
 סולאריות

 

 סה"כ
 אלפי ש"ח  

             עלות
 11,245  3,348  2,496  1,688  2,253  1,460  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 1,093  -  681  205  207  -  תוספות במשך השנה
 (250)  -  -  -  (250)  -  גריעות במשך השנה

             
 12,088  3,348  3,177  1,893  2,210  1,460  2019בדצמבר,    31יתרה ליום  

             
             פחת שנצבר
 5,515  1,074  2,111  1,149  739  442  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 953  334  94  164  315  64  תוספות במשך השנה
 (95)  -  -  -  (95)  -   גריעות במשך השנה

             

 ,3736  1,408  ,2052  1,313  959  848  2019בדצמבר,    31יתרה ליום  
             

 31עלות מופחתת ליום 
 ,7155  1,940  972  580  1,251  297  2019בדצמבר,  
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 )המשך(  קבוערכוש  - : 14באור 

 
 2018שנת 

  מבנה  
 כלי 
  רכב

 ציוד
וריהוט 
  משרדי

התקנות 
ושיפורים 

  במבנה
מערכות 
 סולאריות

 

 סה"כ
 אלפי ש"ח  

             עלות
 10,951  3,348  2,496  1,592  2,055  1,460  2018בינואר,  1יתרה ליום 

 450  -  -  96  354  -  תוספות במשך השנה
 (156)  -  -  -  (156)  -  גריעות במשך השנה

             
 11,245  3,348  2,496  1,688  2,253  1,460  2018בדצמבר,    31יתרה ליום  

             
             פחת שנצבר
 4,449  740  1,891  1,000  421  397  2018בינואר,  1יתרה ליום 

 1,077  334  220  149  329  45  תוספות במשך השנה
 (11)  -  -  -  (11)  -   גריעות במשך השנה

             

 5,515  1,074  2,111  1,149  739  442  2018בדצמבר,    31יתרה ליום  
             

 31עלות מופחתת ליום 
 5,730  2,274  385  539  1,514  1,018  2018בדצמבר,  

 
 

  וחלויות שוטפות מתאגידים בנקאייםאשראי  - : 15באור 
 

 2018בדצמבר    31  2019בדצמבר    31  שיעור   

  
ריבית  
  משוקלל 

בהצמדה  
      למדד 

 בהצמדה
     למדד 

  
בדצמבר    31

2019  
המחירים  

  לצרכן 
ללא  

  סה"כ   הצמדה 
המחירים  

  לצרכן 
ללא  

 סה"כ   הצמדה 
 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   %  

               
 9  9  -   89  89  -     משיכת יתר 

 69,000  69,000  -   20,000  20,000  -   2.3  ( 1הלוואות לזמן קצר )
חלויות שוטפות של  

 5,941  3,606  2,335  10,964  8,589  2,375  3.48  הלוואות  
               
    2,375  28,678  31,053  2,335  72,615  74,950 

 
 ג'.21לשעבודים וערבויות, ראה באור באשר  ( 1)

 
 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  - : 16באור 

 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 5,458  10,409  חובות פתוחים
 18,824  10,479  המחאות לפרעון

 270  3,253  ( 1)  הוצאות לשלם
     

  24,141 
 

24,552 

 
 .60לספקים אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי אשראי ספקים הינו שוטף + החובות 

 

 אלפי ש"ח.  1,696 -היתרה כוללת הפרשה לגמר בסך של כ  2019בשנת  (1)
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 זכאים ויתרות זכות  - : 17באור 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 2,674  1,701  ( 1בעל שליטה ותאגיד בשליטתו )
 -  2,061   מאוחדת המניות בחברבעל 

 2,580  2,580  היטל השבחה ודמי היתר 
 2,667  3,258  עובדים ומוסדות בגין שכר

 1,614  44,332  ( 2) מוסדות
 416  1,142  הכנסות מראש

 5,283  7,538  ריבית לשלם
 331  551  פקדונות

 2,311  2,387  התחייבות בגין חכירה   -חלויות שוטפות 
 -  47,000  ( 3מקדמה בגין נכסים המוחזקים למכירה )

 -  ,5008  זכאים בגין קרקעות 
 2,703  87,82  הוצאות לשלם וזכאים אחרים

     
  878,128  20,579 

 

 (.2()')ו  28למידע נוסף ראה ביאור  (1)

 ב'( 11  )ראה ביאוראלפי ש"ח    42,620כולל מס רווח הון המיוחס למכירת מרכז מגה לעסקים בסך   (2)

 ב'(. 11מקדמה בגין מכירת מרכז מגה לעסקים )ראה באור   (3)
 

 
 התחייבויות לא שוטפות  - : 81באור 

 
 ההרכב א.

 
 ואגרות חוב הלוואות   - 2019בדצמבר,  31
 

  
סכום הקרן 

  הצמודה
שיעור ריבית 

  נקוב
שיעור ריבית 

  יתרה  אפקטיבית
יתרה בניכוי 

 חלויות שוטפות
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %  %  אלפי ש"ח  
           

 121,858  132,822  2.94  4.35-2.63  132,822  (6) הלוואות לזמן ארוך
 262,319  323,683  .662  3.45  314,985  (1אגרות חוב סדרה ד' )
 5204,97  2215,89  3.56  3.70  214,774  (2אגרות חוב סדרה ה' )
 526,838  576,587  2.13  2.05  578,170  (3אגרות חוב סדרה ו' )
 8583,44  583,448  2.04  2.05  582,689  (4אגרות חוב סדרה ז' )
 464,687  464,687  1.18  1.40  458,591  (5אגרות חוב סדרה ח' )

           
  2,282,031      2,297,119  125,1642, 

 
 ואגרות חוב הלוואות   - 2018בדצמבר,  31
 

  
סכום הקרן 

  הצמודה
שיעור ריבית 

  נקוב
שיעור ריבית 

  יתרה  אפקטיבית
יתרה בניכוי 

 חלויות שוטפות
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %  %  אלפי ש"ח  
           

 34,553  40,494  3.48  4.35-2.63  40,494  (6) הלוואות לזמן ארוך
 272,240  323,025  2.90  3.45  316,661  (1אגרות חוב סדרה ד' )
 216,673  227,591  3.56  3.70  226,078  (2אגרות חוב סדרה ה' )
 430,083  467,576  2.37  2.05  474,140  (3אגרות חוב סדרה ו' )
 339,323  339,323  1.95  2.05  337,083  (4אגרות חוב סדרה ז' )
 252,774  252,774  1.57  1.40  255,615  (5אגרות חוב סדרה ח' )

           
  1,650,071      1,650,783  1,545,646 
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 )המשך(  התחייבויות לא שוטפות - : 18באור 
 

תשלומים שנתיים    בתשעה '(, שתעמודנה לפרעון  דש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  אלפי    467,664 (1)
באוקטובר של כל אחת   31התשלומים הראשונים אשר ישולמו ביום  , כאשר שמונת  שוויםשאינם  

מקרן אגרות החוב )סדרה ד'( והתשלום   11%)כולל( הינם בשיעור של  2023עד  2016מהשנים 
. אגרות מקרן אגרות החוב )סדרה ד'( 12%הינו  2024באוקטובר,  31התשיעי אשר ישולם ביום 

נושאות  ו 2013 אוקטובררכן שפורסם בגין חודש החוב צמודות קרן וריבית למדד המחירים לצ
 באפריל 30אשר משולמת אחת לשישה חודשים, ביום  3.35%ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

   .באוקטובר 31וביום  
 

'( של החברה  דהשלימה החברה הנפקה פרטית של אגרות חוב )סדרה  2019, בדצמבר 4ביום 
אלפי ש"ח ע.נ.. הנפקת אגרות החוב החדשות בוצעה בדרך של הרחבת סדרה  50,000בהיקף של 

)ריבית נקובה    0.56%ש"ח ע.נ., הריבית האפקטיבית נקבעה על    100ש"ח לכל    109.5לפי מחיר של  
 -(. סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות הסתכמה לכ2.05%
 אלפי ש"ח. 54,750

 
 אלפי ש"ח ערך נקוב.  314,672יתרת אגרות חוב שבמחזור הינו  2019בדצמבר,  31יום  ל     

 
אגרות החוב )סדרה ד'(, אינן מובטחות בשעבודים או ערבויות. החברה התחייבה כי עד לפרעון  

 מלא של אגרות החוב )סדרה ד'( תעמוד החברה בהתניות הפיננסיות שלהלן: 
 

, מיעוט  זכויות  כולל  לא,  מקובליםכללים חשבונאיים    המתואם )הון עצמי לפיהונה העצמי   (א)
- , על החברה( של המאוחדים בהתאם לדוחות הכספיים והכל, בעלים והלוואות  הון  שטר

או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי  פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים 
 מיליון ש"ח.  125-העניין, לא יפחת מ

 

היחס בין הונה העצמי המתואם של החברה )הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים,  (ב)
לא כולל זכויות מיעוט, שטר הון והלוואות בעלים, והכל בהתאם לדוחות הכספיים  

פי הדוחות הכספיים המאוחדים, -ה, עללסך המאזן של החבר המאוחדים של החברה(
במידה  .23%-הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין לא יפחת מ

,  25% -והיחס בין הונה העצמי המתואם של החברה לסך המאזן של החברה יפחת מ
 . 0.25% של  בשיעורבתקופת הבדיקה כהגדרתו להלן, שיעור הריבית יעודכן 

 

היחס בין החוב הפיננסי נקבע כי  2017בדצמבר,  27בהתאם לתיקון  שטר הנאמנות מיום  (ג)
חוב פיננסי בניכוי חלקה האפקטיבי של החברה במזומנים ושווי מזומנים, )נטו של החברה  

חלק )  של החברה  NOI-לבין ה (תיק נזיל, פיקדונות, קרנות כספיות, בטוחות סחירות
ותה המלאה ו/או החלקית, במישרין או בעקיפין,  , מהנכסים שבבעלNOI-החברה ב

לתקופה   13( לא יעלה על המצטבר בארבעת הרבעונים האחרונים בסמוך למועד הבדיקה
הקבוע בשטר( וזאת בתמורה לתוספת ריבית  10של שני רבעונים רצופים )חלף יחס של 

תיים בגין  יתוקנן למונחים שנ NOI-. יובהר כי ה החל ממועד תיקון השטר 0.1%בשיעור 
החודשים האחרונים בסמוך למועד הבדיקה, ובגין נכסים  12נכסים שנרכשו במהלך 

פי הדוחות -, על(החודשים האחרונים בסמוך למועד הבדיקה  12שהקמתם הושלמה במהלך  
 .הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין

 
תינתן  לתקופה של שני רבעונים רצופים  10יעלה על  NOI - ככל והיחס בתניית חוב ל         

וזאת עד למועד בו  0.25%'( של החברה תוספת ריבית של דלמחזיקי אגרות החוב )סדרה 
 .  10  -נמוך מ NOI -תחזור החברה ליחס בתניית חוב ל

 
, אגרות החוב )סדרה ד'( כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה ד'( במחזור  התחייבההחברה   (ד)

ידי חברה מדרגת וזאת, כל עוד הסיבות ו/או הנסיבות הינן בשליטת -תהיינה מדורגות על
 החברה.
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 )המשך(  התחייבויות לא שוטפות - : 18באור 
 

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

 

תשלומים שנתיים    בעשרה '(, שתעמודנה לפרעון  הש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  אלפי    271,545 (2)
של כל אחת  בדצמבר 31התשלומים הראשונים אשר ישולמו ביום  שבעתשאינם שווים, כאשר 

ושלושת  '( המקרן אגרות החוב )סדרה  4%)כולל( הינם בשיעור של  2020עד  2014ם מהשני
הינם    )כולל(  2023עד    2021בדצמבר של כל אחת מהשנים    31התשלומים האחרונים ישולמו ביום  

ונושאות ריבית שנתית   אינן צמודות'(. אגרות החוב  המקרן אגרות החוב )סדרה    24%  בשיעור של
בדצמבר  31וביום  ביוני 30אשר משולמת אחת לשישה חודשים, ביום  3.7%קבועה בשיעור של 

  .בכל שנה
 

 ש"ח ערך נקוב.  אלפי 214,774יתרת אגרות חוב שבמחזור הינו   2019בדצמבר,  31ליום 
 

החליטה החברה לבצע פדיון מוקדם מלא ליתרת קרן אגרות החוב סדרה  2020, בפברואר 5ביום 
בוצע פדיון מוקדם של אגרות החוב    2020,  בפברואר  26ש"ח ע.נ.(. ביום    214,774,129' שבמחזור )ה

אלפי ש"ח אשר נקבע בהתאם לשווי שוק של יתרת אגרות החוב   230,933בתמורה לסך של 
של אגרות החוב בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד שבמחזור, לפי מחיר הנעילה הממוצע 

 . קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם
 

 
'( תעמוד החברה בהתניות  ההחברה התחייבה כי עד לפרעון מלא של אגרות החוב )סדרה 

 הפיננסיות שלהלן:  
 

, מיעוט  זכויות  כולל  לא,  מקובליםהמתואם )הון עצמי לפי כללים חשבונאיים  ונה העצמי  ה (א)
- , על (של החברה המאוחדים בהתאם לדוחות הכספיים והכל, בעלים והלוואות  הון  שטר

או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי  פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים 
מיליון   200-במידה וההון העצמי של החברה יפחת מ מיליון ש"ח. 175- העניין, לא יפחת מ

מיליון ש"ח, לא יהווה הדבר הפרה של אמת מידה פיננסית  175 -ש"ח אך לא יפחת מ
 .0.25%  של בשיעוריעודכן שיעור הריבית אולם בתקופת הבדיקה כהגדרתו להלן, 

 

פי הדוחות -לסך המאזן של החברה, על היחס בין הונה העצמי המתואם של החברה (ב)
הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין לא 

   .23%-יפחת מ

 

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

( הסך השווה ליתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה ה'( 2) הלן(כהגדרתו ל)החוב 
( בצירוף ו להלן)כהגדרת  הבטוחות  סך   על  יעלה   לא  הבדיקה  למועד  מחושבתבתוספת ריבית  

 .בנקאית וערבותכספי  פקדוןהשווי הבטוחתי של 

 

להלן: "יחס הלוואה  ו לעיל יחדיו יכונו לעיל( 2) -ו( 1) קטנים שבסעיפים ההתחייבויות (ד)
 . לבטוחה" חוב או "יחס לבטוחה"

 
     מועד  לאותו עד שנצברה ריבית בתוספת החוב אגרות של הנקוב הערך -" החוב גובה"

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

 
 בתוספת , 0.8 -ב מוכפל כשהוא המניבים הנכסים של הבטוחתי השווי -" הבטוחות סך"

  הבטוחתי  השווי בתוספת 0.65 -ב מוכפל כשהוא בפיתוח הנכסים של הבטוחתי השווי
 . 0.55 -ב מוכפל כשהוא הקרקעות של
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 )המשך(  התחייבויות לא שוטפות - : 18באור 
 

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

 

'(, שתעמודנה לפירעון )קרן( בשמונה תשלומים  וש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  אלפי    466,661 (3)
חמשת התשלומים  ב . 2026עד  2019ביוני בכל אחת מהשנים  30שנתיים, אשר ישולמו ביום 

מהקרן. אגרות החוב   20%ישולמו  ובשלושת התשלומים הנותריםמהקרן  8%ישולמו   הראשונים
ונושאות ריבית שנתית    2016  מאילמדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש    ,קרן וריבית  ,צמודות

  .ברבדצמ  31וביום    ביוני  30אשר משולמת אחת לשישה חודשים, ביום    2.05%קבועה בשיעור של  
 

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

)ריבית נקובה    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 הסתכמה לכ2.05%

   .ש"חאלפי  158,700
 

 ש"ח ערך נקוב.  אלפי 567,328יתרת אגרות חוב שבמחזור הינו   2019בדצמבר,  31ם ליו
 

'( תעמוד החברה בהתניות  והחברה התחייבה כי עד לפרעון מלא של אגרות החוב )סדרה 
 הפיננסיות שלהלן:  

 

פי הדוחות הכספיים -, עלשל החברה )הון עצמי לרבות זכויות המיעוט(העצמי  הון (א)
  300 -או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מ ייםהמאוחדים, הרבעונ

   מיליון ש"ח.
 

היחס בין הונה העצמי המתואם )הון עצמי כולל שטר הון והלוואות בעלים, לא כולל זכויות   (ב)
מיעוט( לסך המאזן  על פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים  

 . 20% -עניין לא יפחת מ או המבוקרים, לפי ה
 

החברה תיחשב כמפרה את התחייבויותיה כאמור לעיל, רק אם לא תעמוד באיזו מהתחייבויותיה  
 הפיננסיות לעיל במשך שני רבעונים רצופים. 

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח  2019בדצמבר,  31ליום 

 . 2016ביולי,   6הצעת מדף מיום 
 

תשלומים   בשבעה שתעמודנה לפירעון )קרן( '(, זש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה אלפי  148,372 (4)
התשלומים   בארבעת. 2027עד  2021בכל אחת מהשנים  באוגוסט 30שנתיים, אשר ישולמו ביום 

מהקרן. אגרות החוב    20%מהקרן ובשלושת התשלומים הנותרים ישולמו    10%הראשונים ישולמו  
ונושאות ריבית שנתית    2017  יוליצמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש  

  30וביום  בפברואר 28חודשים, ביום  אשר משולמת אחת לשישה   2.05%  קבועה בשיעור של
  .גוסטבאו
 

'( של החברה לציבור,  זהשלימה החברה הנפקה של אגרות חוב )סדרה  2018, בינואר 16ביום 
ע.נ בהתאם לדוח הצעת מדף של החברה. הנפקת אגרות החוב   אלפי ש"ח 183,397בהיקף של 

ש"ח ע.נ., הריבית   100ש"ח לכל  104.7החדשות בוצעה בדרך של הרחבת סדרה לפי מחיר של 
(. סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין 2.05%)ריבית נקובה   1.72%בעה על  האפקטיבית נק

 ש"ח.אלפי  192,017 -הנפקת אגרות החוב החדשות הסתכמה לכ
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אגרות חוב )סדרה ז'( של החברה בהיקף   שלפרטית  החברה הנפקה    השלימה  2019  בינואר,  16  ביום
סדרה לפי  הרחבת של בדרך . הנפקת אגרות החוב החדשות בוצעה ע.נ.אלפי ש"ח  170,000 של

  (. 2.05%)ריבית נקובה    2.64%הריבית האפקטיבית נקבעה על    ,ש"ח ע.נ.  100ש"ח לכל    99מחיר של  
  168,300 -סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות הסתכמה לכ

  ש"ח.אלפי 
 

'( של החברה זהשלימה החברה הנפקה פרטית של אגרות חוב )סדרה  2019, בדצמבר 4ביום 
אלפי ש"ח ע.נ.. הנפקת אגרות החוב החדשות בוצעה בדרך של הרחבת סדרה  70,000בהיקף של 

)ריבית נקובה    1.03%ש"ח ע.נ., הריבית האפקטיבית נקבעה על    100ש"ח לכל    108.5לפי מחיר של  
 - ורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות הסתכמה לכ(. סך התמ2.05%
 ש"ח.אלפי  75,950

 
 ש"ח ערך נקוב.  אלפי 571,769יתרת אגרות חוב שבמחזור הינו   2019בדצמבר,  31ליום 

 
'( תעמוד החברה בהתניות  זהחברה התחייבה כי עד לפרעון מלא של אגרות החוב )סדרה 

 הפיננסיות שלהלן: 
 

פי הדוחות הכספיים -, עלשל החברה )הון עצמי לא כולל זכויות המיעוט(העצמי  הון  (א)
  400 -או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מ המאוחדים, הרבעוניים

   מיליון ש"ח.

 

היחס בין הונה העצמי המתואם )הון עצמי לרבות זכויות מיעוט( לסך המאזן  על פי הדוחות  (ב)
המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין לא יפחת   הכספיים

 . 20% -מ 
 

החברה תיחשב כמפרה את התחייבויותיה כאמור לעיל, רק אם לא תעמוד באיזו מהתחייבויותיה  
 הפיננסיות לעיל במשך שני רבעונים רצופים. 

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח  2019בדצמבר,  31ליום 

 . 2017, באוגוסט 17הצעת מדף מיום 
 

אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה   253,600השלימה החברה הנפקה של    2018ביוני,    13ביום   (5)
 במרס בכל אחת  30ח'(, שתעמודנה לפירעון )קרן( בארבעה תשלומים שנתיים, אשר ישולמו ביום  

מהקרן ובתשלום האחרון  20%. בשלושת התשלומים הראשונים ישולמו 2027עד  2024מהשנים 
מהקרן. אגרות החוב צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם  40%הנותר ישולמו 

)ריבית אפקטיבית  1.4%ונושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  2017בגין חודש אפריל 
במרס. סך התמורה   30בספטמבר וביום  30אחת לשישה חודשים, ביום  ( אשר משולמת1.572%

  .אלפי ש"ח 253,600 -ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות הסתכמה לכ
 

'( של החברה לציבור,  חהשלימה החברה הנפקה של אגרות חוב )סדרה  2019, בספטמבר 12ביום 
אלפי ש"ח ע.נ.. הנפקת אגרות החוב החדשות בוצעה בדרך של הרחבת סדרה   200,000בהיקף של  

)ריבית נקובה    0.685%ש"ח ע.נ., הריבית האפקטיבית נקבעה על    100ש"ח לכל    107.3לפי מחיר של  
 -כמה לכ(. סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות הסת1.4%

 ש"ח.אלפי  214,600
 

 ש"ח ערך נקוב.  אלפי 453,600יתרת אגרות חוב שבמחזור הינו   2019בדצמבר,  31ליום 
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אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה  שלפרטית החברה הנפקה  השלימה 2020 בפברואר, 6 ביום
סדרה  הרחבת של בדרך . הנפקת אגרות החוב החדשות בוצעהע.נ.אלפי ש"ח  75,000 בהיקף של

)ריבית נקובה   0.45%הריבית האפקטיבית נקבעה על  ,ש"ח ע.נ. 100ש"ח לכל  107לפי מחיר של 
 - סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות הסתכמה לכ (.1.4%

 ש"ח.אלפי  80,475

 
להבטחת התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'(, שיעבדה החברה לטובת 
הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בשיעבוד קבוע, בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום, בין היתר, את 

 REIT 1פרדס חנה,  מגה אור מגה אןר  BIGגליל עליון, מגה אר  BIGחלקה בזכויות בנכסים 
ואת זכות החברה לקבלת תזרים   מודיעין   61, מרכז ניהול מגרש  רכז ניהול ניסקו מודיעיןמודיעין, מ

התשלומים ממגה אור איקאה אשדוד, לרבות חלקה בהכנסות וזכויותיה לקבלת תגמולי ביטוח  
תמורת  מכוח פוליסה לביטוח רכוש בגין הנכסים, והכול בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

משועבד לטובת הנאמן ומחזיקי אגרות החוב עד אשר תשלים החברה  ההנפקה הופקדה בפקדון ה
 את רישום השעבודים בנכסים כאמור לעיל.

 
'( תעמוד החברה בהתניות  חהחברה התחייבה כי עד לפרעון מלא של אגרות החוב )סדרה 

 הפיננסיות שלהלן:  
 

הדוחות הכספיים פי -, עלשל החברה )הון עצמי לא כולל זכויות המיעוט(הונה העצמי  (א)
  450-או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מ המאוחדים, הרבעוניים

  400 -מיליון ש"ח אך לא יפחת מ 450-במידה וההון העצמי של החברה יפחת מ מיליון ש"ח.
, לא יהווה הדבר הפרה של אמת ש"ח )בשני דוחות כספיים מבוקרים/סקורים רצופים(מיליון  

שיעור הריבית יעודכן כמפורט בסעיף אולם  ה פיננסית בתקופת הבדיקה כהגדרתו להלן,  מיד
 לשטר הנאמנות. 5.8.1

 

)הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, כולל שטר הון   היחס בין הונה העצמי המתואם (ב)
 של החברה   נדחה בפירוק בפני כל התחייבויות החברה והלוואות בעלים, כולל זכויות מיעוט(

פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, -לסך המאזן של החברה, על
והיחס בין הונה העצמי  במידה  .23%-הסקורים או המבוקרים, לפי העניין לא יפחת מ

)בשני דוחות    20%  - לא יפחת מאך    23%-יפחת מלסך המאזן של החברה    המתואם של החברה
א יהווה הדבר הפרה של אמת מידה פיננסית בתקופת  , לכספיים מבוקרים/סקורים רצופים(

 לשטר הנאמנות. 5.8.1שיעור הריבית יעודכן כמפורט בסעיף אולם הבדיקה כהגדרתו להלן, 
 

הסך השווה ליתרה הבלתי מסולקת של אגרות ( 1: )בדיקה  מועד בכל כי מתחייבת החברה (ג)
הבדיקה, לא יעלה על   החוב )סדרה ח'( בתוספת ריבית והפרשי הצמדה שנצברו עד למועד 

 "סך הבטוחות" למועד הבדיקה.
    

  - בשיעור ה  מוכפל  כשהוא  המשועבדים  הנכסים  של  הבטוחתי  השווי  -"  הבטוחות  סך"
LTV , כשמדובר בפיקדונות כספיים ו/או ניירות ערך ממשלתיים ו/או   1-ו/או ב(

 .מלווים קצרי מועד ו/או ערבות בנקאית(
 

יעמוד על   LTV -)כולל( שיעור ה  ilAכאשר דירוג החברה הוא עד  -"  LTV- "שיעור ה 
 .  80%יעמוד על  LTV - ומעלה שיעור ה +ilA, כאשר דירוג החברה הוא 60%
 

החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח  2019בדצמבר,  31ליום 
 . 2018, ביוני 12הצעת מדף מיום 
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אלפי ש"ח הנושאת ריבית משתנה בשיעור   10,700נלקחה הלוואה בסך   2018בספטמבר,  26ביום   (6)
אלפי ש"ח  59.5תשלומים חודשיים שווים של קרן בסך  34 - . ההלוואה נפרעת ב1.8%פריים +

   .בתוספת ריבית והיתרה נפרעת בסוף התקופה
 

אלפי ש"ח הנושאת ריבית משתנה בשיעור פריים    1,800נלקחה הלוואה בסך    2019במרס,    20ביום  
 תשלומים רבעוניים שווים של קרן בתוספת ריבית.  20 -  . ההלוואה נפרעת ב0.8%+
 

אלפי ש"ח הנושאת ריבית משתנה בשיעור פריים    4,200נלקחה הלוואה בסך    2019במרס,    20ביום  
   .2024, במרס 30. ההלוואה נפרעת בתשלום אחד ביום 1%+
 

אלפי ש"ח הנושאת ריבית משתנה בשיעור   92,500נלקחה הלוואה בסך  2019בדצמבר,  25ביום 
אלפי ש"ח  1,156תשלומים רבעוניים שווים של קרן בסך  31 - . ההלוואה נפרעת ב0.9%פריים +

 בתוספת ריבית והיתרה נפרעת בסוף התקופה.  
 

היחס בין היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה    ההלוואההחברה התחייבה כי עד לפרעון מלא של  
ם, לבין שווי הנכס לצרכי בטוחה על פי הערכת שווי האחרונה שקיימת לנכס, לאחר הפחתות מיסי

 . 75%כפי שיאושר על ידי שמאית הבנק, לא יעלה על  
 

אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב  497,699השלימה החברה הנפקה של  2020, בפברואר 23ביום  (7)
  28לפירעון )קרן( בשישה תשלומים שנתיים לא שווים, אשר ישולמו ביום  '(, שתעמודנה  ט)סדרה  

, כאשר התשלום הראשון יבוצע  2030עד    2028ם  ובשני  2023עד    2021בפברואר, בכל אחת מהשנים  
בכל אחד  . 2030בפברואר,  28והתשלום השישי והאחרון יבוצע ביום  2021בפברואר,  28ביום 

מהקרן, בתשלום הרביעי והחמישי    6%מהתשלומים הראשון עד וכולל התשלום השלישי ישולמו  
אגרות החוב צמודות,    .מהקרן  27.334%מהקרן ובתשלום השישי והאחרון ישולם    27.333%ישולמו  

ונושאות ריבית שנתית קבועה    2020  ינוארקרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש  
  31ביום ( אשר משולמת אחת לשישה חודשים, 0.98%)ריבית אפקטיבית  0.84%בשיעור של 

אחת מהשנים   בפברואר של כל 28)כולל( וביום  2029עד  2020באוגוסט של כל אחת מהשנים 
סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות   )כולל(. 2030עד  2021

  .אלפי ש"ח 497,699 -הסתכמה לכ
 

 2019בדצמבר,  31לאחר תאריך הדיווח ליום הקרן הצמודה  מועדי פרעון   ב.

  
שנה 

  ראשונה
 שנה

  שנייה
שנה 

  שלישית
שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

שנה 
שישית 
 סה"כ  ואילך

 אלפי ש"ח  
               

 132,822  71,452  9,382  5,995  8,506  26,511  10,976  הלוואות לזמן ארוך
 314,985  -  67,497  61,872  61,872  61,872  61,872  '(ד)סד'  חוב אגרות
 214,774  -  -  67,824  67,823  67,823  11,304  '(ה)סד'  חוב אגרות

 578,170  251,377  125,689  50,276  50,276  50,276  50,276  אגרות חוב )סד' ו'(
 582,689  349,613  58,269  58,269  58,269  58,269  -  '(ז)סד'  חוב אגרות

 458,591  366,873  91,718  -  -  -  -  אגרות חוב )סד' ח'(
               

 2,282,031  1,039,315  352,555  244,236  246,746  264,751  134,428  סה"כ

 
 '( )קרן, ריבית והפרשי הצמדה( אינה מובטחתדהתחייבויות החברה לפרעון אגרות חוב )סדרה  ג.

 בשעבוד כלשהו.  
 '( )קרן, ריבית והפרשי הצמדה( מובטחת ההתחייבויות החברה לפרעון אגרות חוב )סדרה 

 ג'.21בבאור בשעבודים כאמור 
 '( )קרן, ריבית והפרשי הצמדה( אינה מובטחתוהתחייבויות החברה לפרעון אגרות חוב )סדרה 

 בשעבוד כלשהו. 
 '( )קרן, ריבית והפרשי הצמדה( אינה מובטחתזהתחייבויות החברה לפרעון אגרות חוב )סדרה 

 בשעבוד כלשהו. 
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 '( )קרן, ריבית והפרשי הצמדה( מובטחת חהתחייבויות החברה לפרעון אגרות חוב )סדרה 
 ג'.21בבאור בשעבודים כאמור 

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים מובטחת בשעבודים   התחייבויות החברה לפרעון 
 ג'.21כאמור בבאור 

 
 מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות ד.

 
 פרט לאמור לעיל, אין לחברה מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות.

 
 

 מכשירים פיננסיים - : 19באור 
 

 הפיננסיות סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות  א.
 

להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות בדוח על המצב הכספי לקבוצות  
 :IFRS 9-המכשירים הפיננסיים בהתאם ל

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 "חש אלפי  

     נכסים פיננסיים
     

מוחזקים למסחר הנמדדים בשווי הוגן  נכסים פיננסים 
 33,530  30,257  דרך רווח או הפסד 

     
 404,121  363,869  הלוואות וחייבים 

 
 69,534  69,534  חייבים אחרים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

     
     התחייבויות פיננסיות

     
 1,804,494  2,510,067  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
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 גורמי סיכון פיננסיים ב.
 

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )סיכון מדד  
מחירים לצרכן וסיכון ריבית(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של 
הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים  

 וצה.  הפיננסיים של הקב
 

ניתוח סיכוני השוק והשפעתם על מאזן ההצמדה של הקבוצה מבוצע על ידי מחלקת הכספים 
של החברה. בהתאם לתוצאות הניתוח ולהנחיות המתקבלות מדירקטוריון החברה, נקבע מבנה  

 המימון האופטימלי לחברה.
 

 סיכוני שוק  .1
 

 סיכון מדד המחירים לצרכן א(
 

קאיים, ואגרות חוב שהונפקו אשר צמודות  לקבוצה הלוואות מתאגידים בנ
לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל. הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים  
אשר צמוד למדד המחירים לצרכן ושבגינו קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד 

. מצד שני  2019בדצמבר,  31אלפי ש"ח ליום  1,979,621 - כהמחירים לצרכן, הינו 
השכירות של הקבוצה צמודים ולפיכך שווי נדל"ן להשקעה גדל  מרבית חוזי 

 בהתאם.
  

השכירות של הקבוצה צמודים למדד המחירים לצרכן, ירידה במדד חוזי מרבית 
 עלולה לגרום לפער אל מול התחייבויות החברה שנלקחו בריבית משתנה.

 

 סיכון ריבית  ב(
 

אות לזמן ארוך ולזמן קצר. סיכון שיעור הריבית של הקבוצה, נובע בעיקר מהלוו
התחייבויות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור  
ריבית בגין תזרים מזומנים ואלו הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות את 

 הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין שווי הוגן. 
מדיניות הקבוצה היא לבחון מעת לעת את שיעורי הריבית של הלוואות בריבית   

  קבועה או ריבית משתנה ולשנות בהתאם את הרכב המימון שלה.  
 

 סיכון אשראי .2
 

וזאת משום שהחברה נוהגת לגבות בגין שוכרים משמעותי לקבוצה אין סיכון אשראי 
 ניהול מראש.את הכנסותיה בגין שכר הדירה הבסיסי ודמי 

 
סיכון אשראי עשוי להיווצר מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים פיננסיים עם גוף  
אחד או כתוצאה מהתקשרות עם מספר קבוצות חייבים בעלות אפיונים כלכליים דומים, 
שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים 

נות העשויות לגרום לריכוז סיכון כוללות את מהות הפעילויות כלכליים או אחרים. תכו
שבהן עוסקים החייבים, כגון הענף שבו פועלים, האזור הגיאוגרפי שבו מתבצעות 

 פעילויותיהם ורמות איתנותם הפיננסית.
 

התחייבויותיהם של מרבית השוכרים מגובות בערבויות בנקאיות, או לחלופין, בשטרי 
  חוב.

 

איתנות פיננסית לצורך הקמת פרוייקטים   י ה הלוואות לגופים גדולים בעלהחברה העמיד
משותפים בנדל"ן. כנגד העמדת ההלוואות, הגופים האמורים העמידו בטוחות כגון:  

 ערבויות אישיות של בעלי השליטה, שיעבודים ו/או המחאת זכויות.  
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כוללת יתרת השוכרים בעיקר הכנסות בגין חשמל, מים והפרשי פדיון  לתאריך המאזן 
 יום.  45הנגבה בתקופה של עד  

 
מזומן ו השקעות לזמן קצר הסתכמו מזומנים ושווי מזומנים, 2019בדצמבר,  31ליום 

אלפי ש"ח. כל הפקדונות מופקדים בתאגידים בנקאיים מהדרג   326,297משועבד, בסך של  
 .הגבוה ביותר בישראל

 
בהתאם למדיניות הקבוצה, החברה מחזיקה את המזומנים ושווי המזומנים שבבעלותה  

 בבנקים רשומים בישראל.
 

הכנסות הקבוצה נובעות מלקוחות בישראל, הקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר חובות 
הלקוחות, ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים המשקפות בצורה  

 בוצה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.נאותה, לפי הערכת הק
 

 לקבוצה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי.
 

 סיכון נזילות  .3
 

מטרת הקבוצה היא לגייס מימון במסגרת הסכמי ליווי בנקאי לפרויקטים הנמצאים 
בתהליך הקמה ולהמיר מימון זה במימון לזמן ארוך עם תום הבנייה ואיכלוס הפרויקט. 

 הסיכון הקיים הינו כי הבנקים לא יעמידו מימון בהתאם למטרותיה אלו של החברה.

 
ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי   הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של

 :)כולל תשלומי ריבית( התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים
 
 2019בדצמבר,  31
 

  עד שנה  
 משנה עד
  שנתיים 

 משנתיים 
  שנים  3עד 

שנים   3-מ
  שנים  4עד 

שנים   4-מ
  שנים  5עד 

 5מעל 
 סה"כ  שנים 

 אלפי ש"ח   
               

הלוואות מתאגידים  
 172,443  76,647  11,423  8,268  10,988  29,866  35,251  בנקאיים ואחרים 

התחייבויות לספקים  
 24,141  -  -  -  -  -  24,141  ולנותני שירותים 

 109,901  -  -  -  -  -  109,901    זכאים
 2,363,164  996,031  366,083  269,434  276,475  283,173  171,968  אגרות חוב 

 116,752  90,277  5,295  5,295  5,295  5,295  5,295  התחייבות בגין חכירה
 3,513  1,282  171  168  943  435  514  פקדונות

               
  347,070  318,769  293,701  283,165  382,972  1,164,237  2,789,914 

 
 2018בדצמבר,  31
 

  עד שנה  
 משנה עד
  שנתיים 

 משנתיים 
  שנים  3עד 

שנים   3-מ
  שנים  4עד 

שנים   4-מ
  שנים  5עד 

 5מעל 
 סה"כ  שנים 

 אלפי ש"ח   
               

הלוואות מתאגידים  
 114,627  2,815  1,104  3,696  22,450  7,126  77,436  בנקאיים ואחרים 

התחייבויות לספקים  
 24,552  -  -  -  -  -  24,552  ולנותני שירותים 

 12,653  -  -  -  -  -  12,653    זכאים
 1,798,810  864,528  213,039  218,982  224,583  137,344  140,334  אגרות חוב 

 84,972  66,644  3,703  3,703  3,703  3,703  3,516  התחייבות בגין חכירה
 1,851  85  110  853  349  123  331  פקדונות

               
  258,822  148,296  251,085  227,234  217,956  934,072  2,037,465 
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 בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון  שינויים  .4
 

  ליום יתרה  
  בינואר 1

2019  
 תזרים

   מזומנים
  שינויים 
  אחרים

 ליום  יתרה
  בדצמבר 31

2019 
          

 20,000  ( 80)   ( 48,920)  69,000  קצר  לזמן  הלוואות
 132,822  30    92,298   40,494  ארוך  לזמן  הלוואות

 2,164,297  114    553,894   1,610,289  חוב אגרות
 40,407  9    ( 397)  40,795  מימונית חכירה בגין התחייבות

          
 2,357,526  73   596,875  1,760,578  מימון  מפעילות  הנובעות   התחייבויות"כ סה

 
 שווי הוגן  ג.
 

הטבלה שלהלן משווה בין היתרה בספרים לבין השווי ההוגן של מכשיריה הפיננסיים של  
פי שווים ההוגן )מלבד אלו אשר עלותם המופחתת -החברה, המוצגים בדוחות הכספיים שלא על

 מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן(: 
 
 שווי הוגן   *(   יתרה בדוחות הכספיים  
 בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2019  2018  2019  2018 
 אלפי ש"ח  

         התחייבויות פיננסיות
         

 10,277  7,963  9,879  7,563  ( 1הלוואות בריבית קבועה ) 
 1,399,840  2,086,670  1,387,736  1,955,828  (2) חוב אגרות

 235,799  231,376  227,591  215,891  (3אגרות חוב )
         

 1,645,916  2,326,009  1,625,206  2,179,282  סה"כ

 
 .הפיננסיות  ההתחייבויות בגין לשלם ריבית כוללת בספרים יתרה *( 

 

( מדד צמודות)הלוואות  ריאליתהשווי ההוגן מבוסס על היוון תזרים מזומנים בריבית  (1)
 .שקלית וריבית

השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים  -)צמודות מדד(  ,ח'ד',ו',ז' חוב סדרות אגרות (2)
 במדרג השווי ההוגן(.  1)רמה   מדד בשוק פעיל לתאריך המאזן צמודי

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

 
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, מזומן משועבד, שוכרים, חייבים ויתרות  
חובה, הלוואות לאחרים, חייבים לזמן ארוך, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים, זכאים בגין 
רכישת קרקעות, זכאים ויתרות זכות, הלוואות מתאגידים בנקאיים בריבית משתנה, 

 קדונות תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם. פת לזמן ארוך, התחייבויות אחרו
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 מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק  .ד
 

  
 מבחן רגישות לשינויים

 לצרכן המחירים במדד
 רווח )הפסד( מהשינוי   

  
 מדדעליית 
  1%של 

 מדדירידת 
 1%של 

 אלפי ש"ח  
     

 19,572  ( 19,752)  2019בדצמבר  31

     
 14,022  ( 14,022)  2018 בדצמבר 31

 

  
 בחן רגישות לשינוייםמ

 במדד המחירים לצרכן
 רווח )הפסד( מהשינוי   

  
 עליית מדד

  2%של 
 ירידת מדד

 2%של 
 אלפי ש"ח  
     

 39,502  ( 39,502)  2019בדצמבר  31

     
 28,041  ( 28,041)      2018 בדצמבר 31

 

  
 מבחן רגישות לשינויים

 בשיעורי ריבית 
 רווח )הפסד( מהשינוי   

  
עליית ריבית  

  25%של 
ירידת ריבית 

 25%של 
 אלפי ש"ח  

     
 79  ( 79)  2019בדצמבר  31
     

 12  ( 15)  2018 בדצמבר 31
 

  
 רגישות לשינוייםמבחן 

 בשיעורי ריבית 
 רווח )הפסד( מהשינוי   

  
עליית ריבית  

  50%של 
ירידת ריבית 

 50%של 
 אלפי ש"ח  

     
 159  ( 159)  2019בדצמבר  31
     

 25  ( 24)  2018 בדצמבר 31
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 רגישות לשינוייםמבחן 
 ערך  ניירות שוק בשווי

 רווח )הפסד( מהשינוי   

  
   שווי עליית 

  10%  הוגן
   שוויירידת 

 10%  הוגן
 אלפי ש"ח  

     
 ( 3,025)  3,025  2019בדצמבר  31
     

 ( 3,352)  3,352  2018 בדצמבר 31
 

  
 לשינויים רגישות מבחן
 ממשלתי"ח אג שוק בשווי

 מהשינוי )הפסד(  רווח  

  
   שווי  עליית
  2%  הוגן

   שווי ירידת
 2%  הוגן

 "חש אלפי  
     

 ( 26)  26  2019בדצמבר  31

     
 ( 26)  26  2018 בדצמבר 31

 
 

  
 מבחן רגישות לשינויים

 חליפין  בשער
 מהשינוי )הפסד(  רווח  

  
  5% עליה
  חליפין  בשער

  5% ירידה
 חליפין  בשער

 "חש אלפי  
     

 ( 832)  832  2019 בדצמבר 31

     
 ( 435)  435  2018 בדצמבר 31

 
 

  
 מבחן רגישות לשינויים

 חליפין  בשער
 מהשינוי )הפסד(  רווח  

  
  10% עליה
  חליפין  בשער

  10% ירידה
 חליפין  בשער

 "חש אלפי  
     

 ( 1,664)  1,664  2019 בדצמבר 31

     
 ( 870)  870  2018 בדצמבר 31
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 19אור ב
 

 
  

 מבחן רגישות לשינויים
 הבסיס בנכס

 רווח )הפסד( מהשינוי   

  
  5% עליה

  הבסיס בנכס
  5% ירידה

 הבסיס בנכס
 אלפי ש"ח  

     
 373  ( 486)  2019בדצמבר  31
     

 527  ( 527)  2018 בדצמבר 31
 

  
 מבחן רגישות לשינויים

 הבסיס בנכס
 רווח )הפסד( מהשינוי   

  
  10% עליה
  הבסיס בנכס

  10% ירידה
 הבסיס בנכס

 אלפי ש"ח  
     

 645  ( 1,096)  2019בדצמבר  31
     

 678  ( 1,196)  2018 בדצמבר 31
 

  
 מבחן רגישות לשינויים

 התקן  בסטיית
 מהשינוי רווח )הפסד(   

  
  5% עליה
  התקן  בסטיית

  5% ירידה
 התקן  בסטיית

 אלפי ש"ח  
     

 148  ( 155)  2019בדצמבר  31
     

 129  ( 135)  2018 בדצמבר 31
 

  
 מבחן רגישות לשינויים

 התקן  בסטיית
 רווח )הפסד( מהשינוי   

  
  10% עליה

  התקן  בסטיית
  10% ירידה
 התקן  בסטיית

 אלפי ש"ח  
     

 289  ( 315)  2019בדצמבר  31
     

 253  ( 274)  2018 בדצמבר 31
 

מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות ביצעה ה החבר
הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או 

מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו  השינוי בהון )לפני מס(, עבור כל 
נכון לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות  
הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר 

 המשתנים קבועים.
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 )המשך(  פיננסייםמכשירים  - : 19אור ב

 
 בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית. 

 
בהלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה, מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב 

 המשתנה בריבית.
 

 ניהול ההון בחברה .ה
 

שיבטיחו    י גבוה ויחסי הון טובים  ה לשמור על דירוג אשראמטרות החברה בניהול ההון שלה הינ
 ובכך ליצור תשואה לבעלי המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.ית העסק  תמיכה בפעילות

 
החברה פועלת להשגת תשואה על ההון ברמה המקובלת בענף ובתחום הפעילות בשווקים בהם  

ובסביבה   פועלת החברה. תשואה זו נתונה לשינויים בהתאם לגורמי השוק בענף הפעילות
פרט להשגת רמה מסוימת של תשואה על ההון,  נדרשתהעסקית של החברה. החברה אינה 

. (, ח'לעמידה בהתניות הפיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ד', ה', ו', ז'
  23.46%-ו  19.12%, 33.10% השיגה החברה תשואה על ההון של 2017-ו 2018 ,2019 בשנים

 .נובעת משערוך נדל"ן להשקעה ורווחים מהשכרת נדל"ן בהתאמה. התשואה
 

הקבוצה בוחנת את הונה בהתייחס ליחס חוב נטו להון בתוספת חוב נטו. חוב נטו מחושב כסך  
החוב בניכוי מזומנים ושווי מזומנים. הון כולל את מרכיבי ההון: הון מניות, פרמיה, זכויות  

יתרת רווח וקרנות הון למעט קרן בגין הפרשי תרגום, ולרבות הלוואות  שאינן מקנות שליטה, 
 בעלים.

 
 להלן נתונים בדבר יחס חוב נטו להון פלוס חוב נטו לתקופות הרלוונטיות: 

 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 21,719,79  2,317,208  סך הכל חוב מדווח בדוחות הכספיים
)כולל מזומנים משועבדים  מזומנים ושווי מזומנים -בניכוי 

 248,886  לטובת נאמני אגרות חוב והשקעות לזמן קצר(
 

172,026 

     
 61,547,76  2,068,322  חוב נטו

     
 953,782  ,351,4931  סך הכל הון מדווח בדוחות הכספיים

     

 58%  יחס חוב נטו להון בתוספת חוב, נטו 
 

62% 
 

 
, כמו בשנים קודמות, אסטרטגיית הקבוצה הינה לשמור לאורך זמן על יחס של חוב  2019בשנת  

וזאת כדי להבטיח גיוס מימון מתאגידים בנקאיים  70% -נטו להון בתוספת חוב נטו הנמוך מ
ביותר האפשרית וכן להבטיח דירוג אשראי ומשוק ההון בעלות המקובלת בקבוצה והנמוכה 

 .גבוה
 

 '.א18, ראה באור של אגרות חוב בדבר גילוי לאמות מידה פיננסיות
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 מסים על ההכנסה - : 20באור 
 
 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  א.

 
   1985- חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה

 
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  2007פי החוק, עד לתום שנת -על

 לשינויים במדד המחירים לצרכן. 
 

התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(,  2008בחודש פברואר 
,  2008ואילך. החל משנת  2008ו של חוק התיאומים משנת המגביל את תחולת 1985-התשמ"ה

נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד 
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון  2007בדצמבר,  31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל,  בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים
בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים 

 .2008( החל משנת 2007בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 
 
 שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה  ב.
 

 .  24%הינו  2017ובשנת  23%הינו   2018, בשנת  23% -  2019שיעור מס החברות בישראל בשנת 
 

( )הפחתת שיעור מס חברות(, 216אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016בינואר 
. תחילתו של תיקון זה  25%-ל 26.5%-, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ2016 -התשע"ו

 . 2016בינואר,  1ביום 
 

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות  2016דצמבר בחודש 
, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות 2016  -(, התשע"ז  2018  -ו  2017הכלכלית לשנות התקציב  

לשיעור   2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1החל מיום 
 . 23%של 

 
 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

 
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  פורסם ה  2013בחודש אוגוסט  

מיסוי רווחי   )חוק התקציב(, אשר כולל בין היתר 2013-(, תשע"ג2014-ו  2013התקציב לשנים 
, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי 2013באוגוסט  1החל מיום  וזאתשערוך 

רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן  
תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד  

 .פורסמו טרם כאמור תתקנואישור דוחות כספיים אלה,  
 
 הפסדים מועברים לצורכי מס . ג
 

  אלפי ש"ח נכון לאותו מועד.   615  -לחברות מאוחדות הפסדים לצורכי מס המסתכמים לסך של כ
  הפסדים אלו.חלק מ רשמה מסים נדחים בגין לא החברה

 
   שומות סופיות . ד
 

בעקבות הסדר הפשרה עם רשויות המס, ,  2016שנת  וכולל  עד  לחברה הוצאו שומות מס סופיות  
. לחברות ריטר  אלפי ש"ח 3,940 -החברה רשמה הוצאות מיסים בגין שנים קודמות בסך של כ

נכסים בע"מ, מגה אור וולפסון בע"מ, ביג מגה אור עפולה בע"מ ומגה אור מודיעין בע"מ הוצאו  
רם יצאו שומות מס . ליתר החברות המאוחדות/כלולות ט2012שומות מס סופיות עד לשנת 

נחשבות   2014סופיות מאז היווסדן, אולם השומות של חברות אלה לשנות המס עד וכולל שנת  
 כסופיות.

  



 מגה אור החזקות בע"מ 
 לדוחות הכספיים המאוחדים באורים  

68 

 
 

 )המשך(  מסים על ההכנסה - : 20באור 
 

 מסים נדחים ה.
 דוחות על הרווח הכולל  דוחות על המצב הכספי  

  בדצמבר 31  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2019  2018  2017 
 "חש אלפי  

           התחייבויות מסים נדחים
           

 (29,461)  (27,700)  3,843  (111,980)  (108,137)  נדל"ן להשקעה המוצג בשווי הוגן
נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן 

   (30)  -   (1,868)  (1,868)  (1דרך רווח או הפסד )
           
  (110,005)  (113,848)       

           נכסי מסים נדחים
           

 (881)  2,950  (2,321)  3,709  1,388  הפסדים מועברים לצורכי מס
 -  -  -  69  69  הפרשי עיתוי הכרה בהוצאה

           
  1,457  3,778  (2,321)  2,950  (881) 
           

 (30,342)  (24,780)  1,522      מסים נדחים (הוצאותהכנסות )

           
       (110,070)  (108,548)  התחייבויות מסים נדחים, נטו

           
בגין נגזרים פיננסיים עבר כתיקון לעודפים יתרת פתיחה במסגרת אימוץ לראשונה     1,868נדחים בסך    מסים (1)

 . IFRS9של 
 

 כדלקמן: בדוח על המצב הכספיהמסים הנדחים מוצגים 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 ( 110,070)  ( 108,548)  התחייבויות לא שוטפות 
 

בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול  23%המסים הנדחים מחושבים לפי שיעורי מס של 
 .  בהתאם לחוקי המס אשר חקיקתם הושלמה למעשה לתאריך הדיווח -  בעת המימוש

 
 מסים על ההכנסה הכלולים ברווח או הפסד ו.
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

       
 2,859  2,318   7,015   מסים שוטפים

 -  -    36,695   ב'( 11)ראה באור  הון ירווח -מסים שוטפים 
 30,342  24,780   ( 1,522)  מסים נדחים 

 7  ( 24)  4,124   מסים בגין שנים קודמות 
       
   46,312   27,074  33,208 

 
 . 23%חושבו לפי שיעור מס של   2019המסים השוטפים בשנת  
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 )המשך(  מסים על ההכנסה - : 20באור 
 

 מס תיאורטי ז.
 

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים  
וההפסדים ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים 

 ברווח או הפסד:על ההכנסה שנזקף 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

ולפני חלק   רווח לפני מסים על ההכנסה
החברה ברווחי הפסדי חברות המטופלות 

 לפי שיטת השווי המאזני 

 

283,552  120,360  121,527 

       
 24%  23%  23%  שיעור המס הסטטוטורי

       
 29,166  27,683  65,217  מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורימס 

       
עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת 

 מהגורמים הבאים:
 

     
מסים נדחים בגין שותפות מוגבלת המוצגת 

 לפי בסיס שווי מאזני
 
 1,465  1,294   5,118 

 ( 298)  ( 2,540)  ( 588)  (הפרשים בבסיס המדידה )מדד לצורכי מס
 251  431  ( 21,197)  שאינן מותרות לצורכי מס)הכנסות( הוצאות 

 ( 1,277)  -    -     שינוי בשיעורי המס 
 212  ( 24)  1,524   מסים בגין שנים קודמות 

 36  230  ( 109)  אחרים
       

 33,208  27,074  46,312  מסים על ההכנסה

       
 27%  22%  16%  שיעור מס אפקטיבי  

 
 התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות - : 21באור 

 
 התחייבויות תלויות  א.
 

קבוצת   -הדוחות הכספיים, לא נרשמו זכויותיה של קבוצת מגה אור )להלן    אישורלמועד   .1
מגה אור או הקבוצה( בחלק מנכסי המקרקעין שלה כאשר ברוב המקרים מדובר בנכסים 
אשר אין מניעה לרישום הזכויות בהם על שם הקבוצה אך טרם הסתיים הליך הרישום, 

מרכזים פעילים )שני   ושמונהשים שלואולם לגבי שני מרכזים מסחריים פעילים מתוך 
בית גלי ובית ירדן(, העברת הזכויות בהם מתעכבת בהיעדר  -המרכזים ייקראו להלן 

ג להלן. אי השלמת רישום הזכויות -היתר לשימוש חורג. לפרטים נוספים ראה סעיפים ב ו
בבית גלי ובית ירדן על שם קבוצת מגה אור עשויה להשפיע על אפשרותה של הקבוצה  

השכיר או למכור או לשעבד שטחים במרכזים מסחריים אלו. כל עוד לא יוסדר ההיתר ל
לשימוש חורג במרכזים מסחריים אלה של קבוצת מגה אור, לא תוכל קבוצת מגה אור 

 . להשלים את רישום הזכויות על שמה בבית גלי ובית ירדן
 

כאווי( זכאית  -יזמות נדל"ן בע"מ )להלן  חברת בת כאווי באמצעותקבוצת מגה אור  .2
בית ירדן( הממוקם בחלק הדרום   -"י במרכז מסחרי )להלן  מרמלמחצית מזכויות החכירה  

שנים   49מזרחי של אזור התעשייה של מושב שילת. זכויות החכירה מהוונות לתקופה של  
  . 2047המסתיימת בשנת 
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 )המשך(  שרויותהתחייבויות תלויות, ערבויות והתק  - : 21באור 
 

הדוחות הכספיים, טרם התקבל בידי קבוצת מגה אור היתר לשימוש חורג   אישורלמועד  
מוסיפה שימושי  ו אושרה ( החדשה התבע - )להלן  32/159, אולם תכנית מס' חמ/בתוקף

ותאפשר הסדרה קבועה של השימוש   מסחר ומשרדים לאזור התעשיה של מושב שילת
  .המסחרי בבית ירדן

 
לא ניתן יהיה להשלים את   שלא יוסדר השימוש המסחרי בבית ירדןובהר כי כל עוד לא  מ

להערכת הקבוצה היא אינה חשופה בגין אי השלמת רישום  רישום הזכויות במקרקעין.
 .שמה- הזכויות על

 
היתר וללא אישור בית המשפט, נערך   יש לציין כי למניעת מצב של שימוש חורג ללא

הסדר טיעון חדש עם התביעה, אשר כובד על ידי בית המשפט, במסגרתו ניתן צו איסור 
ואשר הוארך כמפורט להלן, הוטל  2011ביוני,  1-שימוש חורג אשר נכנס לתוקף ביום ה 

היטל השבחה על חברת כאווי יזמות המגלם את היטל ההשבחה שעל החברה היה לשלם 
ו ניתן לה היתר לשימוש חורג והחברה התחייבה להימנע משימוש חורג ללא היתר ל

ניתנה החלטה של הועדה המקומית לתכנון    2013בנובמבר,    10לתקופה של שנתיים. ביום  
 שנים בכפוף למילוי תנאים.  5ובנייה חבל מודיעין לאשר שימוש חורג בנכס לתקופה בת  

  - כת המועד שנקבע לצו האיסור עד ליום ה החברה הגיעה להסכמה עם התביעה להאר
, בדצמבר  31. הדוחות הכספיים כוללים תשלום היטל השבחה עד ליום  2018בדצמבר,    31

מועד האמור הלאור אישורה הקרוב של התבע החדשה הועדה אינה דורשת הארכת  .  2018
אלא ממתינה לעריכת שומה להיטל השבחה שיידרש כחלק מהסדרת הקבע של השימוש  

 סחרי בבית ירדן.המ
 

 .יצוין כי הערכת השווי לנכס זה התייחסה למצבו המשפטי המתואר לעיל
 

 (.6) ו'12למידע נוסף, ראה באור 
 

נועה( זכאית למלוא   - קבוצת מגה אור באמצעות חברת הבת נועה נכסי נדל"ן בע"מ )להלן   .3
רום מזרחי של בית גלי( הממוקם בחלק הד - זכויות החכירה מרמ"י במרכז מסחרי )להלן 

שנים  49אזור התעשייה של מושב שילת. זכויות החכירה מהוונות לתקופה של 
 . 2042המסתיימת בשנת 

 
למועד אישור הדוחות הכספיים, טרם התקבל בידי קבוצת מגה אור היתר לשימוש חורג          

מוסיפה שימושי  אושרה ו( החדשה התבע - )להלן  32/159, אולם תכנית מס' חמ/בתוקף
מסחר ומשרדים לאזור התעשייה של מושב שילת ותאפשר הסדרה קבועה של השימוש  

לא ניתן  שלא יוסדר השימוש המסחרי בבית גלי. מובהר כי כל עוד המסחרי בבית גלי
יהיה להשלים את רישום הזכויות במקרקעין, להערכת הקבוצה היא אינה חשופה בגין  

 .שמה-אי השלמת רישום הזכויות על
 

יש לציין כי למניעת מצב של שימוש חורג ללא היתר וללא אישור בית המשפט, נערך  
הסדר טיעון חדש עם התביעה, אשר כובד על ידי בית המשפט, במסגרתו ניתן צו איסור 

ואשר הוארך כמפורט להלן, והוטל  2011בדצמבר,  31שימוש חורג שנכנס לתוקף ביום 
נדל"ן בע"מ המגלם את היטל ההשבחה שעל החברה  היטל השבחה על חברת נועה נכסי

ניתנה החלטה של  2013בנובמבר,  10היה לשלם לו ניתן לה היתר לשימוש חורג. ביום 
  5הועדה המקומית לתכנון ובנייה חבל מודיעין לאשר שימוש חורג בנכס לתקופה בת 

ד שנקבע שנים בכפוף למילוי תנאים. החברה הגיעה להסכמה עם התביעה להארכת המוע
. הדוחות הכספיים כוללים תשלום היטל 2018בדצמבר,  31 - לצו האיסור עד ליום ה

לאור אישורה הקרוב של התבע החדשה הועדה אינה .  2018בדצמבר,    31השבחה עד ליום  
דורשת הארכת במועד האמור אלא ממתינה לעריכת שומה להיטל השבחה שיידרש כחלק 

 ית גלי.מהסדרת הקבע של השימוש המסחרי בב
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 )המשך(  התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות - : 21באור 
 

על המרכז המסחרי עיקולים לטובת מס  ברמ"ירשומים  הדוחות הכספיים אישורלמועד 
רכוש. העיקול הרשום על המקרקעין קשור בחובות והתחייבויות של ה"ה כרמי ושגית 
פלג. לטובת הסרת העיקולים הופקד שיק בנאמנות אצל עורך הדין אשר טיפל בהעברת 
הזכויות במקרקעין מה"ה כרמי ושגית פלג לקבוצת מגה אור ואשר להערכת קבוצת מגה 

 ר אמור לכסות את סך החוב הנדרש להסרת העיקולים האמורים.או
 

   יצוין כי הערכת השווי לנכס זה התייחסה למצבו המשפטי המתואר לעיל.
 

 (.5) ו'12למידע נוסף ראה באור 
 

מחצית  בעלתריטר(  -חברת הבת ריטר נכסים בע"מ )להלן  באמצעותקבוצת מגה אור  .4
( הממוקם אור מגה בית - מרכז מסחרי )להלן ב קומות שתי"י ברממזכויות החכירה מ

שנים  49באזור התעשייה של מושב שילת. זכויות החכירה מהוונות לתקופה של 
 . 2056המסתיימת בשנת 

 
 אישורחורג אשר פג תוקפו ונכון למועד  לשימוש  היתרהחברה התקבל בעבר  בידי

, אולם חורג בתוקף  הדוחות הכספיים, טרם התקבל בידי קבוצת מגה אור היתר לשימוש
מוסיפה שימושי מסחר ומשרדים ו  אושרההתבע החדשה(    -)להלן    32/159תכנית מס' חמ/

לאזור התעשייה של מושב שילת ותאפשר הסדרה קבועה של השימוש המסחרי בבית 
 מגה אור.

 
יש לציין כי למניעת מצב של שימוש חורג ללא היתר וללא אישור בית המשפט, נערך  
הסדר טיעון עם התביעה, אשר הוגש לאישורו של בית המשפט, במסגרתו הוטל היטל 
השבחה על חברת ריטר המגלם את היטל ההשבחה שעל החברה היה לשלם לו היו  

סכמה עם התביעה להארכת מאריכים לה את היתר לשימוש חורג. החברה הגיעה לה
. הדוחות הכספיים כוללים תשלום היטל השבחה  2018בדצמבר,  31 -המועד עד ליום ה 

לאור אישורה הקרוב של התבע החדשה הועדה אינה דורשת .  2018בדצמבר,    31עד ליום  
הארכת במועד האמור אלא ממתינה לעריכת שומה להיטל השבחה שיידרש כחלק  

 השימוש המסחרי בבית מגה אור.מהסדרת הקבע של 
 

   יצוין כי הערכת השווי לנכס זה התייחסה למצבו המשפטי המתואר לעיל.
 

 (.4) ו'12למידע נוסף ראה באור 
 

 ערבויות  ב.

 
אלפי ש"ח,  41,381הקבוצה העמידה לטובת צדדים שלישיים ערבויות בנקאיות בסך כולל של 

 ה.הכוללות ערבות בדק, הקמה והבטחת חובות בהשג
 

החברה משמשת ערבה לחברות הבנות שלה, באופן יחסי להחזקותיה באותן חברות, לטובת 
 הבנקים השונים במסגרת הלוואות ו/או ליוויים שניתנו לחברות הבנות.

 
שלה, באופן יחסי להחזקותיה באותן חברות, לטובת  כלולותהחברה משמשת ערבה לחברות 

  55,205הכלולות בסך כולל של  ויים שניתנו לחברות  הבנקים השונים במסגרת הלוואות ו/או ליו
 אלפי ש"ח.
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 )המשך(  התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות - : 21באור 
 

 שעבודים  ג.
 

להבטחת התחייבויותיה של הקבוצה כלפי הבנקים, שיעבדה הקבוצה בשעבוד ספציפי   .1
  , )בית מגה אור, מרכז מסחרי וולפסון, מרכז מסחרי מגה אור מוצקין  נכסים מניבים  תשעה 

מרכז ניהול   מרכז מסחרי איקאה באר שבע,  ,מרכז מסחרי מגה אור רמי לוי עפולה
רמי מרכז ניהול ולוגיסטיקה  א',12מגרש  – סטיקה , מרכז ניהול ולוגיולוגיסטיקה גני טל

 .אשתאולופרוייקט בהקמה ב (שילת 41מגרש   - , מבנה תעשייהמודיעיןלוי 
 
' )קרן, ריבית והפרשי  חלהבטחת התחייבויותיה של הקבוצה לפרעון אגרות חוב סדרה  .2

 הצמדה( רשמה הקבוצה שעבודים כמפורט לעיל:
 

בלתי מסוימים מכל זכויותיה של ביג מגה אור    50%על  שעבוד קבוע ראשון בדרגה   -
דונם בערך של   9.45-בע"מ בקרקע באזור התעשייה גליל עליון בשטח כולל של כ

חלק    13150הידועים כגוש    14דונם של מגרש    24.20  -א' ובשטח כולל של כ7מגרש  
תאמה(, על פי הסכמי חכירה )להלן: "הנכס המשועבד" ו"המקרקעין" בה  19מחלקה  

שנחתמו עם רמ"י לרבות זכויות בנייה נוספות ככל שתהיינה בקשר עם הקרקע,  
לרבות כל הנטוע עליהם וכן על זכותה לקבלת פירות מהנכס המשועבד ומתגמולי 

 ביטוח מכוח פוליסות רכוש בגין המקרקעין.  
 

ותיה של ביג מגה אור  בלתי מסוימים מכל זכוי  50%שעבוד קבוע ראשון בדרגה על   -
)להלן: "הממשכנת"( על זכות השכירות של הממשכנת, הרשומה בלשכת  בע"מ 

עם בעלי   2007ביולי,   29רישום המקרקעין על פי חוזה שכירות בלתי מוגנת מיום  
המקרקעין : ר. נטע נכסים והשקעות בע"מ, ראביד ניר, נ.ר. מבני רוי בע"מ  

  2012במרס,  21חודשים שהחלה ביום  11- שנים ו 24ואברהם לרנר, לתקופה של 
לשכירות של המקרקעין הנמצאים במועצה מקומית פרדס חנה כרכור הידועים  

דונם ועליהם בנוי מרכז מסחרי פתוח,  25.86-בשטח של כ 85חלקה  10096כגוש 
  550 -מ"ר, כולל כ 10,580חד קומתי, המושכר לחנויות שונות בשטח כולל של 

בפרדס חנה )להלן: הנכס המשועבד"   1ברחוב תדהר  מקומות חניה וממוקם
, וכן על זכותה לקבלת פירות מהנכס המשועבד ומתגמולי  ו"המקרקעין" בהתאמה(

 ביטוח מכוח פוליסות רכוש בגין המקרקעין. 
 

שעבוד קבוע ויחיד ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, והמחאה לטובת הנאמן  -
מחאה יחידה בלתי חוזרת ובלתי מותנית  '( בהחעבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה 

על דרך שעבוד קבוע, מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום את זכויות החברה, כפי  
מעת לעת, ללא יוצא מן הכלל להירשם כחוכרת לדורות במקרקעין   השתהיינ

על פי תכנית בניין   126 - ו 125, מגרשים 23וחלקה  22חלקה  5891הידועים כגוש 
יה  י באזור התעש  121המצויים בשד' המלאכות  דונם    16.25  -של כבשטח    20עיר מד/

, בע"מ( 1)המשותף לה ולריט  של העיר מודיעין, עליהם בנוי מרכז מסחרי פתוח
  11,000 - מתוכו כמ"ר  18,514דו קומתי, המושכר לחנויות שונות בשטח כולל של 

(, ס המשועבד"ו/או "הנכ מקומות חניה )להלן: "הנכס" 335 -מ"ר לשיווק, כולל כ
וכן על זכותה לקבל פירות מהנכס המשועבד ומתגמולי ביטוח מכח פוליסת רכוש 

 בגין הנכס.
 

שעבוד קבוע ויחיד ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, והמחאה לטובת הנאמן  -
'( בהמחאה יחידה בלתי חוזרת ובלתי מותנית  חעבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה 

  זכויות החברה  עלעל דרך שעבוד קבוע, מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום 
ות בניין עיר  א' על פי תכני75, מגרש 19חלקה  5894במקרקעין הידועים כגוש 

-41מ"ר המצויים ברחוב המעיין  18,643בשטח של    5/21מד/מק/  -ו  1/21, מד/20מד/
באזור התעסוקה של העיר מודיעין, ועליהם בנוי מרכז ניהול לוגיסטי בשטח  43

 דונם הכולל מרכז לוגיסטי, מפעל ואגף משרדים, המושכר כולו  13.29  -ברוטו של כ
 



 מגה אור החזקות בע"מ 
 לדוחות הכספיים המאוחדים באורים  

73 

 
 

 )המשך(  ות, ערבויות והתקשרויותהתחייבויות תלוי - : 21באור 
 

)להלן:   2012באפריל,  5לניסקו בהתאם להסכם שכירות שנחתם עימה ביום 
"המקרקעין" ו"המרכז הלוגיסטי" בהתאמה( ולרבות זכויות החזקה, זכויות חוזיות,  
זכויות שביושר )ככל שישנן(, זכויות בנייה נוספות ככל שתהיינה בקשר עם חלקה  

ן, זכויות החכירה המהוונות של הממשכנת וכל זכויות של החברה במקרקעי
אחרות שיש לממשכנת ביחס למקרקעין וכן על זכותה לקבל פירות מהמרכז 

 הלוגיסטי ותגמולי ביטוח מכח פוליסת רכוש בגין המרכז הלוגיסטי.
 

שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום וכן ממחה לנאמן, בהמחאת זכות   -
י מותנת, עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'(, על דרך שעבוד  בלתי חוזרת ובלת

קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום את מלוא זכויותיה בתזרים התשלומים  
כל הזכויות הקיימות והעתידיות לקבלת דמי השכירות  ) מגה אור איקאה אשדוד

, שנחתם 20.06.2016מכוח הסכם שכירות בלתי מוגנת לפי חוק הגנת הדייר, מיום  
, ו/או  3.1.2039, עד ליום 512536210בין החברה לבין ליבנה צפוני בע"מ, ח.פ. 

 הסכמי שכירות עתידיים בקשר עם מגה אור איקאה אשדוד. 
 
זכות החכירה הרשומה בלשכת  אשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום על  שעבוד קבוע ר -

  09.04.2017מיום    16244/2017/1רישום המקרקעין, על שם הממשכנת, על פי שטר  
,  26.11.2065עד ליום    ע"פ חוזה חכירה מהוונת  המופקד בלשכת רישום המקרקעין,

  5896ם כגוש  שנחתם בין החברה ובין רשות מקרקעי ישראל, לגבי מקרקעין הידועי
, המצויים  2121, מד/1/21, מד/21על פי תוכניות בניין עיר מד/  61, מגרש  15חלקה  

מ"ר, אשר   13,917באזור התעסוקה שבעיר מודיעין בשטח של  31ברחוב המעיין 
. כמו כן נרשם שעבוד  עליהם בנוי מרכז ניהול הכולל חניות וזכויות בניה נוספות

סכום וכן המחאת זכות על דרך שעבוד קבוע  קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה ב
מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום תגמולי ביטוח מכח פוליסות לביטוח רכוש 

וכן על זכותה לקבל פירות  מסוג "אש מורחב"  כולל נזקי טבע ונזקי רעידת אדמה,  
למעט  מהמרכז הלוגיסטי ותגמולי ביטוח מכח פוליסת רכוש בגין המרכז הלוגיסטי  

 ערכות סולארית.הכנסה ממ
 
בלתי מסוימים מזכות   50%שעבוד קבוע ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום על  -

מגה אור    BIGהבעלות הרשומה על שם ביג מגה אור עפולה בע"מ במרכז המסחרי
, גוש  46חלקה  16661, גוש 1חלקה  16661עפולה ביחס למקרקעין הידועים כגוש 

ברחוב השוק, אזור   58חלקה  16700וש וג 2חלקה  16700, גוש 47חלקה  16661
התעשייה א' בעיר עפולה )להלן: "המקרקעין"(, והכוללים מקומות חניה וזכויות  
בניה נוספות. כמו כן נרשם שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום וכן 

  50%המחאת זכות על דרך שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על 
יות ביג מגה אור עפולה בע"מ לקבלת תגמולי ביטוח מכח בלתי מסוימים מזכו

פוליסות לביטוח רכוש מסוג "אש מורחב"  כולל נזקי טבע ונזקי רעידת אדמה, וכן  
שעבוד צף ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על ההכנסות מהמקרקעין למעט דמי 

 ניהול והכנסה ממערכות סולארית.
 
הגבלה בסכום, על מלוא הזכויות והכספים  שעבוד קבוע ושוטף ראשון בדרגה ללא   -

 בחשבונות המנוהלים על ידי נאמן אגרות החוב. 
 

' )קרן, ריבית והפרשי  הלהבטחת התחייבויותיה של הקבוצה לפרעון אגרות חוב סדרה  .3
 הצמדה( רשמה הקבוצה שעבודים כמפורט לעיל:

 
זכות  מסוימים מבלתי  50%ללא הגבלה בסכום על שעבוד קבוע ראשון בדרגה  -

  החכירה, הרשומה בלשכת רישום המקרקעין על פי חוזה חכירה מהוונת עד ליום
בע"מ  גת    מגה אור קרייתביג  בין    2009בספטמבר,    1  שנחתם ביום  2057בנובמבר,    2

,  46חלקה  1908, ביחס למקרקעין הידועים כגוש רמ"ילבין )להלן: "הממשכנת"( 
 קריית גת וזכויות בניה נוספות, ככל שתהיינה בקרקע ב  דונם 27.16-של כ בשטח
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  16 -כולמעט חדר החשמל הקיים במרכז המסחרי, בשטח של למעט המטלטלין           
מדרגה ראשונה ללא   כהגדרתם באגרת החוב )"המקרקעין"( וכן שעבוד קבוע מ"ר

הגבלה בסכום וכן המחאת זכות על דרך שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה  
מסוימים מזכויות הממשכנת לקבלת תגמולי ביטוח מכח בלתי  50%בסכום על 

וכן  פוליסות לביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" כולל נזקי טבע ונזקי רעידת אדמה,  
דמי    כום על ההכנסות מהמקרקעין למעטשעבוד צף ראשון בדרגה ללא הגבלה בס

 . תוניהול והכנסה ממערכות סולארי
 

בדרגה, ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות   ראשון  שעבוד קבוע -
ינה מעת לעת, ללא יוצא מן הכלל  יהחברה, כפי שתה  זכויות  החוב )סדרה ה'( על,

בקשר עם קרקע   2057בר, בנובמ 4 להירשם כחוכרת על פי חוזה חכירה עד ליום
לפי תוכנית מפורטת מס' דונם  4.17-בשטח של כ 53Aהידועה כמגרש מס' 

)בחלק( המצויים    15  -חלקה  1731  -)בחלק( וגוש  14חלקה    1730  - בגוש  94/101/02/4
מקרקעי    רשות"(, על פי הסכם חכירה שנחתם עם  53Aבעיר אשקלון )להלן: "מגרש  

  - בשטח של  A 51ובקשר עם קרקע הידועה כמגרש  2009בינואר,  21ישראל ביום 
)בחלק(    13  -)בחלק( ו  15  -חלקות  1731  -גוש  94/101/02/4לפי תוכנית  דונם    4.15  -כ

"( על פי הסכם חכירה שנחתם עם 51A)להלן: "מגרש    53Aהמצויים בצמוד למגרש  
ו/או   יקראו להלן: "המגרשים" 53Aומגרש  51A, )מגרש 2009ביוני,  8 ביום רמ"י

( לרבות זכויות בניה נוספות ככל שתהיינה בקשר עם המגרשים וכן  "המקרקעין"
המחאת זכות על דרך שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום לקבלת 
תגמולי ביטוח מכח פוליסות לביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" כולל נזקי טבע  

כן שעבוד צף ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על ההכנסות ונזקי רעידת אדמה, ו
 . מהמקרקעין למעט דמי ניהול והכנסה ממערכות סולארית

 
בלתי מסוימים מזכות   50%בדרגה, ללא הגבלה בסכום על  ן ראשושעבוד קבוע   -

ביוני,   17 מיום 12871/0005הבעלות הרשומה על שם ביג מגה אור על פי שטר 
המופקד בלשכת רישום המקרקעין,   2008ביולי,  23 מיום 16068/0004ושטר  2008

  15759וגוש  18חלקה  15759, גוש 17חלקה  15759של מקרקעין הידועים כגוש 
בצומת פוריה, העיר טבריה, אשר עליהם הוקמו שלושה מבנים בשטח  90חלקה 

מ"ר, שהיחידות בהם הושכרו לשוכרים שונים על פי   10,381כולל לשיווק של 
כמי שכירות שנחתמו עימם והכוללים מקומות חניה וזכויות בניה נוספות. כמו  הס

כן נרשם שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום וכן המחאת זכות על  
בלתי מסוימים   50%דרך שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על 

ביטוח רכוש  לקבלת תגמולי ביטוח מכח פוליסות ל ביג מגה אור בע"ממזכויות 
מסוג "אש מורחב" כולל נזקי טבע ונזקי רעידת אדמה, וכן שעבוד צף ראשון בדרגה 
ללא הגבלה בסכום על ההכנסות מהמקרקעין למעט דמי ניהול והכנסה ממערכות 

 .סולארית
 

זכות  מבלתי מסוימים  50%בדרגה, ללא הגבלה בסכום על  ן ראשושעבוד קבוע  -
המקרקעין על שם הממשכנת על פי חוזה חכירה  החכירה, הרשומה בלשכת רישום  

בין מגה אור   2007במרץ,  28 שנחתם ביום  2056בינואר,  30 מהוונת עד ליום
  104מודיעין לבין מנהל מקרקעי ישראל, ביחס למקרקעין הידועים כמגרש מס' 

  8חלקה  5890בגוש  20מ"ר לפי תוכנית מפורטת מס' מד/ 8,819 -בשטח של כ
ודיעין )להלן: "המגרש"(, לרבות זכויות בניה נוספות ככל המצויים בעיר מ

שתהיינה בקשר עם המגרש. המגרש מצוי בשדרות המלאכות באזור המלאכה 
והשירותים של העיר מודיעין )מרכז עינב(, ועליו בנוי, מרכז מסחרי פתוח חד 

מ"ר. כמו כן נרשם שעבוד קבוע מדרגה ראשונה   4,765קומתי, בשטח כולל של 
הגבלה בסכום וכן המחאת זכות על דרך שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא ללא 

לקבלת   מגה אור מודיעין בע"מבלתי מסוימים מזכויות  50%הגבלה בסכום על 
תגמולי ביטוח מכח פוליסות לביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" כולל נזקי טבע  

ל ההכנסות ונזקי רעידת אדמה, וכן שעבוד צף ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום ע
 .מהמקרקעין למעט דמי ניהול והכנסה ממערכות סולארית
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זכות  מבלתי מסוימים  100%בדרגה, ללא הגבלה בסכום על  ןראשו שעבוד קבוע  -
החכירה, הרשומה בלשכת רישום המקרקעין על שם הממשכנת, על פי שטר 

  2009במאי,  3העברת זכות שכירות שנחתם על ידי מנהל מקרקעי ישראל ביום 
,  2006ביולי,  5שנחתם ביום  2049במרץ,  6על פי חוזה חכירה מהוונת עד ליום 

מ"ר המצויים   24,986בשטח של  9חלקה  5896כגוש  -ביחס למקרקעין הידועים כ
באזור התעסוקה של העיר מודיעין, ועליהם בנוי מרכז    9ברחוב השדרה המרכזית  

         ניהול לוגיסטי המושכר כולו בהתאם להסכמי שכירות הכוללות זכויות בניה  
נוספות(. כמו כן נרשם שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום וכן  

דרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום לקבלת המחאת זכות על דרך שעבוד קבוע מ
תגמולי ביטוח מכח פוליסות לביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" כולל נזקי טבע  
ונזקי רעידת אדמה, וכן שעבוד צף ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על ההכנסות 

 .מהמקרקעין למעט דמי ניהול והכנסה ממערכות סולארית

 
הגבלה בסכום, על מלוא הזכויות והכספים    שעבוד קבוע ושוטף ראשון בדרגה ללא -

 בחשבונות המנוהלים על ידי נאמן אגרות החוב. 
 

הינה בסך של   2019בדצמבר,  31יתרת ההתחייבויות המובטחות בשעבודים כאמור ליום  .4
 אלפי ש"ח. 941,795

 
 התקשרויות  ד.

 

צד ג' בלתי החברה בשני הסכמים שלובים זה בזה עם התקשרה  2019בפברואר,  17ביום  .1
 : "(,  כמפורט להלןהשוכרקשור )להלן: " 

 
 הסכם הקמה ושכירות     
  13,700-ין הצדדים נחתם הסכם לפיו החברה התחייבה להקים מבנה ששטחו הכולל הינו כב     

, 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. ומשרדים, ובלבד שהשימוש  

 
מ"ר  2,600- מ"ר, בתוספת שטח גלריות בגודל של כ 8,680- שטחו הבנוי של המושכר הינו כ     

 מ"ר. 2,420 -ושטח חניון מקורה בגודל של כ
 

הסכם ההקמה והשכירות קובע תקופת שכירות של שתים עשר  שנים ושישה חודשים החל       
  שלוש ופציה של השוכר להאריך את התקופה האמורה ב ממועד מסירת החזקה במושכר עם א

שנים, והשלישית בת שנתיים  חמשתקופות נוספות, האחת בת חמש שנים, השנייה בת 
 חודשים.  וארבעה

 
חודשים מחתימת הסכם ההקמה והשכירות    עשרה מועד מסירת החזקה במושכר יחול בתום       

ה, למעט אם אישור האכלוס נמנע ( למעטפת המבנ4ובכפוף לקבלת אישור אכלוס )טופס 
 בשל נושאים שבאחריות השוכר.  

 
השוכר ישלם דמי שכירות   חודשים ממועד מסירת החזקה במושכר, שבעההחל מתום      

צמודים למדד המחירים לצרכן ובתוספת מע"מ כדין.    ש"ח  5,160,000שנתיים צפויים בסך של  
 . 5%עלו בשיעור של בתחילת כל תקופת שכירות נוספת, דמי השכירות י

  
 יהול המושכר יבוצע על ידי השוכר ועל חשבונו. נ     

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

 , המחושב  ש"ח  103,200,000החברה במקרקעין ובמבנה, שניתנת למימוש בתמורה לסך של 
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בהתאם לדמי השכירות. תמורת האופציה ישלם השוכר לחברה סך של     5%לפי תשואה של       
(  4, בתוספת מע"מ כדין, אשר ישולמו לחברה במועד מתן אישור אכלוס )טופס  ש"ח  430,000

 למעטפת המבנה.  סכום זה יוותר בידי החברה גם במידה והשוכר לא יממש את האופציה. 
 

חודשי שכירות, בכפוף לקיום   143ת האופציה הנתונה לו בתום השוכר יהא רשאי לממש א     
התנאים שנקבעו בהסכם המכר אשר נוסחו הוסכם על הצדדים וצורף כנספח להסכם 

ככל שהשוכר   האופציה, אשר ייכנס לתוקף במידה והשוכר יממש את האופציה הנתונה לו.
ה לעיל, בהתאם יממש את האופציה, השוכר ישלם לחברה את תמורת האופציה האמור

 למועדים הקבועים בהסכם המכר.
 

החברה בהסכם שכירות עם חברת סולאראדג' טכנולוגיות   התקשרה 2019 ,במרס 19 ביום .2
 כמגרש   הידועים  במקרקעין  מפלסים  שני  בן  בפרויקט  העליון  במפלס  מושכר  להשכרתבע"מ  

 . 15  חלקה 5896 בגוש , מודיעין של התעסוקה   באזור 21/מד תכנית לפי  61
 

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

חישוב דמי שכירות בצירוף השתתפות בהוצאות התחזוקה ושאר התשלומים הינו שטח של  
שר  מ"ר )בכפוף לביצוע מדידה(. כמו כן, שטחי המושכר כוללים גם שטחים א 8,668-כ

 מיועדים לשמש כחצר, חניות, שטחי פריקה וטעינה, דרכי מעבר.  
 

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

 דמי, שכירות חודש כל בגין ,הראשונה השכירות בתקופת לחברה ישלם וכרהש  שנים.
  הפרשי  בתוספת והכל, המושכר משטח אחד ר"מ לכל ש"ח 40.5 - ל השווה בסך שכירות
 .כדין מ"ומע למדד הצמדה

 

, התקשרה חברה כלולה של הקבוצה, מגה אור רמי לוי בע"מ )להלן:  2018בדצמבר  18ביום  .3
האופציה"( בהסכם אופציה למכירת "מעניק האופציה"( עם צד ג' בלתי קשור )להלן: "מקבל  
בראשון לציון )להלן:   6097בגוש  91מלוא הזכויות והחובות במקרקעין הידועים כחלקה 

"הממכר"(, ובקשר אליהם. בהתאם להסכם, מעניק האופציה מעניק למקבל האופציה, כנגד 
תשלום תמורת האופציה שנקבע בהסכם, אופציה לרכוש ממעניק האופציה, בתנאים 

עו בין הצדדים בהסכם המכר שצורף כנספח להסכם, בתקופת האופציה שנקבעה  שנקב
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  

פציה לרכישת הממכר בשלמות וכיחידה כל צד ג' שאליו סוחרה האופציה לא מימש את האו
אחת בתוך תקופת האופציה, תפקע האופציה בשלמותה בתום תקופת האופציה, קרי ביום  

  2019במרץ  19.  בהסכמת הצדדים המועד למימוש האופציה הוארך, וביום 2019במרץ,   18
 הודיע מקבל האופציה על מימוש האופציה שניתנה לרכישת הממכר, והעביר את מלוא

 .ש"ח( 22,250,000ש"ח )חלק החברה הינו  44,500,000התמורה בסך של  
 

בהסכם מכר לפיו החברה רכשה מצד ג' בלתי קשור  החברה  התקשרה    2019  ,בפברואר  3ביום   .4
מההון הנפרע של "א.ת.מ.י אגודה חקלאית שיתופית בע"מ"   73%את כל החזקותיו, המהוות  

ועה נכסי נדל"ן בע"מ" רכשה מצד ג' בלתי קשור  )להלן: "האגודה"( וחברת בת של החברה "נ
  74%- מההון הנפרע של האגודה )כך שהקבוצה מחזיקה ב 1%את כל החזקותיו המהוות 

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

 .חקלאית בע"מ" )להלן: "יסודות"(
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יסודות ובין רשות מקרקעי  בין  שנחתם    2011ביולי    3בהתאם לחוזה שכירות במקרקעין מיום       
- ו  168ישראל )להלן: "רמי"(, יסודות הינה בעלת זכויות במקרקעין הידועים כחלקי חלקות 

)להלן: "המקרקעין", או "התכנית",  315א' לפי תכנית בר/1601, מגרש 3915בגוש  186
רה , מכ2017במאי    23בהתאמה(, ובהתאם להסכם מכר שנחתם בין יסודות ובין האגודה ביום  

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

עין ובהמשך תפעל לתכנון והקמת מבנה תעשיה ו/או  הסכם פיתוח וחכירה ביחס למקרק
 . לוגיסטיקה ו/או אחסנה או כל שימוש אחר שיתאפשר ע"י התכנית להשכרה

 

הובא לידיעתה של החברה מאת פרסומי רשות מקרקעי ישראל כי חברת   2019ביולי,    28ביום   .5
חכירה בקשר  ( זכתה במכרז להתקשרות בחוזי  50%מגה אור רמי לוי )חברה מוחזקת בשיעור  

 דונם.  46  -לאחד עשר מגרשים באזור התעשיה החדש "לביא" בעיר בית שמש בשטח של כ
 

סך לבתמורה  חברת מגה אור רמי לוי את רכישת המגרשים      השלימהבמהלך חודש אוקטובר       
 .מיליון ש"ח. ייעודם של המגרשים הינו לתעשיה ומלאכה 55 -של כ

 
תקשרה חברת מגה אור רמי לוי בהסכם מכר לפיו מכרה שלושה  ה  2020בינואר,  7ביום        

דונם בתמורה לסך של   11 - בשטח של כ)מתוך אחד עשר המגרשים, כאמור לעיל( מגרשים 
לרשום בדוחותיה  המוחזקת  החברה, עתידה המגרשיםבגין מכירת מליון ש"ח.  20.3 -כ

 מיליוני ש"ח(.  2.25ש"ח )חלק החברה מיליוני  5.5 -הכספיים רווח לפני מס בסך של כ
 

אגודה   – , התקשרה החברה בהסכם מסגרת עם קיבוץ כפר החורש 2019באוגוסט,  5ביום  .6
שיתופית חקלאית )להלן: "הקיבוץ"(, עם מרכז מסחרי כפר החורש בע"מ )להלן: "אגודת 

ם מגה אור כפר החורש אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )להלן: "האגודה"(, ההחזקות"(, וע
לפיו הצדדים יפעלו באמצעות האגודה להקמת והפעלת מרכז מסחרי במקרקעין, אשר 
יופעל ע"י האגודה ויושכר על ידה לצדדים שלישיים )להלן: "הפרויקט", "הסכם המסגרת", 

מהזכויות וההחזקות   37%רו לחברה בהתאמה(, ולפיו, הקיבוץ ואגודת ההחזקות יעבי
נוספים מהזכויות וההחזקות באגודה יועברו לחברת ביג מרכזי קניות בע"מ  37%באגודה. 

  4,500,000)להלן: "ביג"(, וזאת כנגד התחייבות החברה והתחייבות ביג לשלם לקיבוץ סך של  
מ"י לשם ש"ח בתוספת מע"מ כדין במועד התשלום לרמ"י עבור המפרט הכספי שתעביר ר

ביצוע העסקה )להלן: "התשלום לקיבוץ"(. זאת, בכפוף לתנאים המתלים כפי שנקבעו  
 בהסכם המסגרת. 

 
, התקשרו הקיבוץ והאגודה בהסכם העברת זכויות ביחס 2019באוגוסט  5בד בבד, ביום 

)להלן:   11, 12, 13, 70חלקות  17011דונם הידועים כגוש  33 -למקרקעין בשטח של כ
"המקרקעין"(, לפיו בכפוף להתקיימות תנאי מתלה, שהינו חתימת רשות מקרקעי ישראל 
)להלן: "רמ"י"( על הסכם פיתוח אל מול האגודה, תחזיק האגודה בזכויות החכירה  
במקרקעין )להלן: "הסכם העברת הזכויות"(. נכון למועד פרסום הדוח התקיימו התנאים 

 . קות באגודה שולמה ע"י החברההמתלים והתמורה עבור הזכויות וההחז
 

, התקשרה החברה וחברת בת שלה, מגה אור זכרון בע"מ, המוחזקת  2019בספטמבר    18ביום   .7
))להלן: "מגה אור זכרון"(, החברה ומגה אור זכרון בע"מ יכונו   100%על ידה בשיעור של 

ות יחד להלן: "היזם"((, בהסכם מסגרת עם ישעי מושב עובדים של הפועמ"ז להתיישב
שיתופית בע"מ )להלן: "המושב"(, עם תאגיד בהקמה )להלן: "תאגיד ההחזקה"(, ועם אגודה 
בהקמה )להלן: "האגודה"(, לפיו הצדדים יפעלו באמצעות האגודה להקמת והפעלת מבנה 

)להלן: "המקרקעין"(, אשר  11, 12,  13, 70חלקות   17011להשכרה במקרקעין הידועים כגוש 
ושכר על ידה לצדדים שלישיים )להלן: "הפרויקט", "הסכם המסגרת", יופעל ע"י האגודה וי

הזכויות וההחזקות באגודה  מ 74%בהתאמה(, ולפיו, המושב ותאגיד החזקה יעבירו ליזם 
 מיחידות  1%-מיחידות ההשתתפות יוחזקו ע"י החברה, ו  73%)כאשר מתוך החזקות אלו, 
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 )המשך(  ערבויות והתקשרויותהתחייבויות תלויות,   - : 21באור 

 
כי   ,ההשתתפות יוחזקו ע"י מגה אור זכרון(. במסגרת הסכם המסגרת, הוסכם על הצדדים

כל ההוצאות הכרוכות בהקמת הפרויקט, כפי הגדרתם בהסכם המסגרת )לרבות הוצאות, 
אגרות, תשלומים הכרוכים בקיום התנאים המתלים ו/או בהעברת הזכויות לאגודה ו/או  

ן הזכויות המקרקעין, תשלום מס רכישה, הוצאות משפטיות, הוצאות ייזום, תכנון בהיוו
ובניה(, למעט תשלומים אשר לפי הסכם המסגרת הוטלו במפורש על המושב. יחולו וישולמו  
ע"י האגודה, באמצעות מימון שיועמד לאגודה ע"י היזם באמצעות הלוואות בעלים מטעם 

כם בהסכם המסגרת, כי החל מהמועד בו יושלמו בניית  עוד הוס . היזם ו/או באמצעות בנק
שנים ממועד זה, יהיה המושב זכאי  25ואכלוס המבנה הראשון שייבנה בפרויקט ועד תום 

מדמי  11.5% -לקבל מהאגודה תשלום שנתי, כמקדמה על חשבון רווחים, בסך השווה ל
 ים שייבנו בפרויקט.לאגודה על ידי שוכרי שטחים/מבנ)ברוטו(  השכירות שישולמו בפועל

 
תוקפו של הסכם המסגרת הינו בכפוף להתקיימות תנאי מתלה לפיו יתקבל מפרט כספי 
מאת רשות מקרקעי ישראל )להלן: "רמ"י"( ע"ש האגודה המאפשר חתימה על חוזה חכירה 
או פיתוח בין האגודה ובין רמ"י לפיו יוקצו לאגודה זכויות במקרקעין, זאת בכפוף לתשלום  

וון שייקבעו במפרט הכספי שיועבר ע"י רמ"י וישולמו ע"י האגודה. בד בבד, וכחלק דמי הי 
, התקשרו המושב  2019באוגוסט  5מהתחייבויות המושב שלפי הסכם המסגרת, ביום 

והאגודה בהסכם העברת זכויות ביחס למקרקעין, לפיו בכפוף להתקיימות תנאי מתלה, 
האגודה, תחזיק האגודה במלוא זכויות החכירה  שהינו חתימת רמ"י על הסכם פיתוח אל מול  
 במקרקעין )להלן: "הסכם העברת הזכויות"(. 

 

התקשרה החברה בהסכם מכר שנחתם בינה, בין קרגל בע"מ  2019בספטמבר,  26ביום  .8
מניות רגילות בנות  5,000להבים"( לרכישת  )להלן: "קרגל"( ובין קרגל להבים )להלן: "קרגל

ש"ח ע.נ כ"א של קרגל להבים בע"מ )"המניות הנרכשות"(, המוחזקות על ידי קרגל  1
מהונה המונפק של קרגל להבים, באופן בו לאחר רכישת המניות הנרכשות   50%והמהוות 

להבים  מהון המניות המונפק והנפרע של קרגל 50% -יחזיקו קרגל והחברה, כל אחת ב
)"הסכם המכר"(. קרגל להבים הינה הבעלים של מקרקעין ועליו מבנה בפארק התעסוקה  

 . עידן הנגב המושכרים לקרגל אשר מנהלת שם את פעילותה הייצורית )להלן: "הנכס"(
 

התמורה אשר תשולם לקרגל תורכב מהתמורה בגין המניות הנרכשות, כהגדרתן להלן, 
 :שות, כהגדרתן להלןומהתמורה בגין ההלוואות הנרכ

 

אלפי ש"ח, בתוספת  41,675המניות הנרכשות תירכשנה כנגד תשלום לקרגל בסך של    .א
מע"מ כדין )להלן: "התמורה בגין המניות הנרכשות"(, כאשר סכום זה מבוסס על 

, ועל ההסכמה בין הצדדים לגבי שווי 2019ביוני,  30היתרות במאזן קרגל להבים ליום 
מיליון שקלים חדשים(, כאשר סכום זה   180)שווי שסוכם לסך של המקרקעין והמבנה 

 .יעודכן במועד ההשלמה בהתאם להתאמות הקבועות בהסכם המכר

 

במסגרת הסכם המכר תוסב ותועבר אל החברה מחצית מהלוואות הבעלים אשר    .ב
  30הועמדו על ידי קרגל לקרגל להבים, כהגדרתן בהסכם המכר, אשר עמדו נכון ליום 

אלפי ש"ח )"הלוואות הבעלים"( וזאת כנגד  41,973, על סך מצטבר של  2019י, ביונ
תשלום לקרגל בסך השווה למחצית סכום הלוואות הבעלים )להלן: "התמורה בגין  
ההלוואות הנרכשות"(, באופן בו לאחר ביצוע הרכישה כאמור תהיה קרגל להבים חייבת 

 . זהים לחברה ולקרגל הלוואות בעלים בסכומים ובתנאים
 

במועד השלמת העסקה )הכפוף לקיום התנאים המתלים המפורטים בהסכם(, תשלם 
הבעלים  החברה לקרגל את התמורה בגין המניות הנרכשות ואת התמורה בגין הלוואות

ובאותו מועד החברה תיטול מחצית מהיקף הערבויות/ההתחייבויות של קרגל  הנרכשות,
נוסף להסכם המכר חתמה ב להבים, אשר תוקפן נמשך גם לאחר מועד השלמת העסקה.

החברה אל מול קרגל על הסכם בעלי מניות אשר ייכנס לתוקף במועד ובכפוף להשלמת 
 הסכם המכר )"הסכם בעלי מניות"(. 
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להסכם המכר צורף כנספח נוסח של הסכם שכירות ביחס לנכס, אשר ייחתם וייכנס לתוקף  
ויחליף את הסכם השכירות הנוכחי בין קרגל לקרגל להבים  המכר במועד השלמת הסכם

לת תקופה  תקופת השכירות על פי הסכם השכירות החדש כול )"הסכם השכירות החדש"(.
חודשים שלאחריה יעמדו לקרגל שתי תקופות אופציה נוספות, הראשונה   180בסיסית של 

חודשים, כך שלכל היותר, סך כל תקופת השכירות  59חודשים, והשנייה בת  60בת 
 חודשים.   11-שנים ו  24המקסימלית לא תעלה על 

 
ת השכירות יעמדו דמי השכירות החודשיים אשר תשלם קרגל בגין המושכר במהלך תקופ

ש"ח, כשסכום זה צמוד למדד )להלן: "דמי השכירות"(. לדמי אלפי  1,012על סך של  
במשך כל תקופת השכירות תשלם קרגל בנוסף לכל  השכירות יתווסף מע"מ כדין.

התשלומים האחרים החלים עליה על פי חוזה השכירות החדש, את כל התשלומים, 
מכל סוג שהוא, העירוניים ו/או הממשלתיים ו/או  הארנונות, המסים ותשלומי החובה 

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. 

 
לתשלום דמי השכירות ויתר התשלומים החלים עליה בהתאם   להבטחת התחייבויות קרגל

להוראות הסכם השכירות החדש ולפינוי המושכר על פיו, תמציא קרגל לקרגל להבים  
 חודשי שכירות כפי שאלו נקבעו בהסכם השכירות החדש.  6ערבות בנקאית בסך של 

 
 אות הבעלים בגין רכישת המניות והלוווהתמורה  הושלמה העסקה 2020 ,במרץ 5ביום 

 .לקרגל במלואה שולמה
 

הסכם, יחד עם אוריין ש.מ בע"מ  )להלן: "אוריין"(, לרכישת    נחתם,  2019בנובמבר    24ביום   .9
ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ )להלן: "המוכר"(,  מלוא זכויות החכירה של יוניליוור

  2בחלקים שווים )החברה ואוריין יקראו להן: "הרוכשים"(, של מקרקעין הידועים כחלקה 
דונם במתחם דשנים  34.4-, בשטח כולל של כ11620, בגוש 7, 11-13וחלקות  11621בגוש 

"ח בתוספת מע"מ כדין מיליון ש 18בקרית אתא )להלן: "המקרקעין"(, בתמורה לסך של 
נכון למועד חתימת הסכם המכר, המקרקעין  . )להלן: "הסכם המכר", "התמורה", בהתאמה(

מ"ר, שבכוונת הרוכשים   16,000-אינו מאוכלס ובנויים בו מבנים וסככות בהיקף כולל של כ
 .להרוס לאחר קבלת היתר הבניה

 
  19,000-י בשטח כולל של כבכוונת הרוכשים להקים במשותף על המקרקעין מרכז לוגיסט

מ"ר )להלן: "המרלו"ג"(, בהתאם לבקשה להיתר בניה אשר הוגשה זה מכבר על ידי המוכר. 
  9- תשלום אגרות בניה בסך של כלאחר תקבל העל פי המידע שבידי החברה, היתר הבניה 

ד  מיליון ש"ח. בנוסף, נדרש תשלום היתר דמי שינוי ייעו   10מיליון ש"ח והיטל השבחה בסך  
שאו,  נמיליון ש"ח.  הרוכשים  2.1 -והגדלת זכויות בניה לרשות מקרקעי ישראל בסך של כ

בחלקים שווים, בעלויות רכישת המקרקעין, אגרות הבניה, תשלומי המיסים ויתר העלויות  
 הכרוכות בהקמת המרלו"ג.

 
אל מול  בד בבד עם חתימת הצדדים על הסכם המכר, התקשרו הרוכשים בהסכם שכירות         

חברה הקשורה למוכר )להלן: "השוכרת"(, על פיו היא תשכור מהן שטח במרלו"ג בהיקף של 
שנים כל אחת   6שנים, עם שתי תקופות אופציה לשוכרת, בנות    6מ"ר לתקופה של    2,000-כ

)להלן: "המושכר לשוכרת"(. הסכם השכירות כולל תנאי מתלה, לפיו יתקבל בידי הרוכשים 
- ימים ממועד החתימה על הסכם המכר. יתרת המרלו"ג, בשטח של כ 30 היתר בניה בתוך 

 מ"ר, יושכר לאוריין )להלן: "המושכר לאוריין"(, כמפורט להלן. 17,000
 

בכוונת החברה להתקשר עם אוריין בהסכם שיתוף אשר יגדיר את יחסי השיתוף שבין           
לו"ג )להלן: "הסכם השיתוף"(, החברה ובין אוריין כבעלים משותפים של המקרקעין והמר

 ובהסכם הקמה ושכירות )להלן: "הסכם הקמה ושכירות"(, על פי העקרונות שלהלן:  
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כל העברה של המקרקעין ו/או חלקה על ידי מי מהצדדים להסכם השיתוף לצד ג' כלשהו,           

א כפופה להוראות הסכם השיתוף שיקבע הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה, כגון  תה
 זכות סירוב ראשונה, זכות הצעה ראשונה, מנגנוני היפרדות וכו'. 

 
במסגרת הסכם ההקמה והשכירות יקבע כי החברה ואוריין, במשותף ובחלקים שווים, יקימו  

ה בהתאם לדרישותיה. עם סיום על המקרקעין את המרלו"ג, כאשר המושכר לאוריין יבנ 
ההקמה, החברה תשכיר לאוריין את חלקה במרלו"ג )למעט המושכר למוכר(, לתקופה של  

שנים, כאשר לאוריין תוענק האופציה לשתי תקופות שכירות נוספות, כאשר סך   15-כ
שנה. ניהול המושכר לאוריין יבוצע על ידי ועל חשבון   25תקופת השכירות לא תעלה על 

 ן בלבד.אוריי
 

דמי השכירות החודשיים, אשר יתקבלו אצל החברה בגין המושכר לאוריין, יהיו בסך השווה  
ממחצית "עלות המקרקעין" וממחצית "עלות הקמת המרלו"ג",  7.5%-ב 1/12למכפלה של 

 -"עלות הקמת המרלו"ג" , שמונה עשרה מיליון ש"ח - כהגדרתם להלן: "עלות המקרקעין" 
ויות שישולמו לצורך הקמת המרלו"ג )למעט המושכר עלות הקמת המרלו"ג ושאר העל

לאוריין(, לרבות תכנון, אגרות, יועצים, עבודות חשמל, מיזוג אויר, הוצאות מימון וכדומה,  
 מיליון ש"ח. 127-אשר להערכת החברה  תעמוד על סך של כ

 
עם חתימת הסכם המכר, הוסכם על החברה ועל אוריין, כי לאוריין תהיה הזכות לדרוש  
מהחברה, בכל עת, לרכוש את חלקה של אוריין במקרקעין בתמורה לסך השווה לכלל 
התשלומים שאותם שילמה אוריין בפועל בקשר עם רכישת המקרקעין, לרבות תשלומי  
המסים בגינם )אך למעט מס רכישה(, וההוצאות בקשר עם הקמתו של המרלו"ג, עד למועד 

כי במקרה כאמור, יתקשרו הצדדים בהסכם  רכישת חלקה של אוריין ע"י החברה.  מובהר
שכירות חדש, על פי אותם עקרונות שנקבעו בהסכם השכירות וההקמה הנזכר לעיל, כאשר 

ממלוא עלות  7.5%- ב 1/12דמי השכירות לחברה יהיו במקרה זה בסך השווה למכפלה של 
המרלו"ג המקרקעין )לרבות עלות רכישת חלקה של אוריין במקרקעין( ומלוא עלות הקמת 

 כהגדרתו לעיל.
 

רכישת המקרקעין תמומן מהונה העצמי של החברה ואשראי לטווח קצר, כאשר אופן מימון  
 הקמת המרלו"ג יקבע בהמשך, בשים לב לחלופות שיעמדו בפני החברה. 

 

, התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי בלתי קשור לחברה )להלן:  2019בדצמבר    15ביום   .10
מהון המניות המונפק והנפרע  ומזכויות ההצבעה )על בסיס  61.86%"המוכרת"(, לרכישת 

דילול מלא( של "ארנה סטאר גרופ בע"מ", חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר 
"המניות הנמכרות", בהתאמה(,  - אביב בע"מ )להלן: "ארנה" ו-בבורסה לניירות ערך בתל

בעלים אשר העמידה המוכרת  ולרכישת מלוא זכויותיה של המוכרת  בקשר עם הלוואות
הינן   2019בספטמבר,  30לארנה ולחברות בשליטתה ו/או הקשורות לה, ואשר נכון ליום 

דולר ארה"ב )להלן: "הלוואות בעלים", "ההסכם", בהתאמה(  מיליון 133- בסך שלא יפחת מ
 )המניות הנמכרות והלוואות הבעלים ייקראו להלן ביחד: "הממכר"(. 

 
תאמות שנקבעו בהסכם ובכלל זאת, ככל שיחול אירוע בעל השפעה  תמורה כפופה להה

מהותית על ארנה ו/או ככל שיעלו בבדיקת הנאותות שתערוך החברה עד למועד ההשלמה 
)כהגדרתו להלן( ממצאים אשר מצריכים ביצוע הפרשה בדוחותיה הכספיים של ארנה ואשר 

 .בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם  והכל  2019ביוני,    30לא בוצעו בדוחותיה הכספיים ליום  
 

למוכרת על ביטולו של ההסכם בשל התקיימותו  החברה , הודיעה 2020בפברואר  2ביום 
של שינוי מהותי לרעה בשווי הממכר וזאת בין היתר לאור נזקי מזג האוויר עליהם דיווחה  

 ביחס לקניון ארנה נהריה אשר בבעלותה.  2020בינואר  8ארנה ביום 
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מיליון ש"ח שהוגש   460 -כתב תביעה בסך של כ י החברהנתקבל ביד 2020במרץ  12ביום          

אביב יפו )להלן: "התביעה"(, במסגרתה נטען -כנגדה ע"י המוכר לבית המשפט המחוזי בתל
על ידי המוכר כי החברה ביטלה את ההסכם שלא כדין ולפיכך מתבקש בית המשפט ליתן 

כם וכן  צו לאכיפת ההסכם ולחייב את החברה בתשלום הפיצוי המוסכם הקבוע בהס
 בהוצאות שנגרמו למוכר כתוצאה מן האמור.  

 
בשלב מקדמי זה החברה לומדת את הטענות שהועלו במסגרת התביעה יחד עם יועציה  
המשפטיים, אולם  היא עומדת על טענתה בדבר התקיימותו של שינוי מהותי לרעה ולפיכך 

 .על זכותה לביטול ההסכם
 

כם לרכישת מלוא הונה המונפק והנפרע של  , התקשרה החברה בהס2020בינואר  26ביום  .11
מניות   15,510,830"ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ"  )"ישפרו"(, קרי סך של 

מניות   8,785,286ע.נ. כל אחת )"המניות הנרכשות"(, אשר מתוכן  ש"ח 1רגילות בנות 
מניות מוחזקות   6,725,544-מוחזקות על ידי חברת לנכסים ולבנין בע"מ )"נכסים ובנין"( ו

על ידי נכסי הדרים בע"מ שהינה חברה פרטית בבעלותה המלאה של נכסים ובנין )"נכסי 
הדרים"( )נכסים ובנין ונכסי הדרים יקראו להלן: "המוכרות"( ולרכישת מלוא זכויותיה של  
נכסים ובנין עם הלוואת בעלים )בהמחאה על דרך המכר( אשר העמידה לישפרו בהיקף של  

)קרן בצירוף ריבית( )"הלוואת הבעלים, "ההסכם", בהתאמה( )המניות   ש"חיליון מ 222-כ
הנמכרות והלוואות הבעלים ייקראו להלן ביחד: "הממכר"(. מחצית מן הממכר נרכש ע"י  
החברה בנאמנות בעבור שותף שהינו צד ג' בלתי קשור לחברה )"השותף"( )החברה והשותף 

 . יקראו להלן: "הרוכשות"(
 

ף להתקיימות תנאי המתלה להלן, בתמורה לממכר, הרוכשות תשלמנה למוכרות בכפו    .א
, כאשר חלקה  ש"חמיליון    855במועד השלמת העסקה )כפי המפורט להלן( סך כולל של  

החברה בתמורה כאמור הינו מחצית )"התמורה"(. בנוסף, עבור כל יום שבין סיום  
 פים או קבלת אישור הממונה  יום נוס 90תקופת הנאותות כהגדרתה להלן ועד לתום 

על התחרות )שהינו תנאי מתלה בהסכם כפי המפורט להלן(, המוקדם מביניהם, 
 . ש"ח לכל יום עד להשלמת העסקה )"התמורה"( 120,000הרוכשות תשלמנה סך של 

 

המניות הנרכשות ימכרו לרוכשות כשהן נקיות וחופשיות משעבודים ומכל זכות של צד    .ב
יום לביצוע   60כאשר לרוכשות עומדים  AS ISה תבוצע כעסקת שלישי כלשהו והעסק 

 .בדיקת נאותות )"תקופת הנאותות"(

 

בנאמנות ובמועד  ש"חמיליון  15במועד חתימת ההסכם, הפקידו הרוכשות סך של     .ג
סיום תקופת הנאותות ככל שההסכם לא בוטל עד לאותו מועד )בנסיבות המפורטות 

 .מיליון, על חשבון התמורה 40סף של להלן(, הרוכשות תפקדנה סך נו

 

השלמת העסקה תהיה כפופה להתקיימות תנאי מתלה שהינו קבלת הסכמת הממונה      .ד
 1968 –על התחרות לעסקה  נשוא ההסכם בהתאם לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח 

יום ממועד  150)"הממונה על התחרות"(. ככל שלא יתקיים תנאי מתלה עד חלוף 
צדדים יהיו רשאים לבטל את ההתקשרות ביניהם והרוכשות יקבלו  חתימת ההסכם, ה

 .חזרה את הפיקדונות שהופקדו על ידן על חשבון התמורה 
 

השלמת העסקה  כפופה להתקיימות תנאי המתלה שלעיל, להיעדר שינוי מהותי לרעה     .ה
)כהגדרתו בהסכם( ולהשלמת בדיקת הנאותות. במסגרת השלמת העסקה וכנגד העברת 
המניות הנרכשות והמחאת הזכיות מכח הלוואת הבעלים תשלמנה הרוכשות למוכרות 

 .את יתרת התמורה
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ההסכם כולל הוראות כמקובל ביחס למצגים שניתנו על ידי המוכרות והחברה     .ו
והתחייבות המוכרות לשיפוי החברה במקרה של הפרת המצגים, וכן הוראות הנוגעות  

 . לניהול ישפרו והתנהלות ישפרו בתקופת הנאותות
 

פוקד את העולם ארוע בעל השלכות מאקרו כלכליות    2020  נתבמהלך הרבעון הראשון של ש .12
לרבות  רבות, מדינות  ברחבי העולם.  (COVID-19שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה )

הנחיות ומוציאות    ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים, בנסיון למנוע את התפשטות הנגיף
התפשטות הנגיף אשר אשר מפורסמות מעת לעת ע"י גורמי הממשלה השונים למניעת 

כוללות, בין היתר, איסור התקהלות סגירת קניונים ומקומות בילוי, לרבות מסעדות ובתי  
 .קפה, צמצום הגעה למקומות עבודה והוראות בידוד )"ההנחיות"(

 
המשך התפשטות הנגיף והבהלה הציבורית, לצד ההנחיות האמורות, אשר משתנות מעת 

יותר, עלולים לגרום לירידה בפדיונות השוכרים של  לעת ועשויות להיות מחמירות אף 
החברה במרכזים המסחריים, הן בשל האטה משמעותית במספר המבקרים במרכזים 
המסחריים כאמור והן בשל האיסור על פעילויות מסוימות )מסעדות, בתי קפה וכו'(, באופן 

 אשר עלול להביא לפגיעה בתשלום דמי השכירות לחברה בעתיד.
 

, בכוונת החברה לסייע לשוכריה במרכזים המסחריים כאמור לעילנסיבות בהתחשב ב
)למעט לשוכרים שמפעילים מרכולים או פארמים אשר הוגדרו כעסקים חיוניים עפ"י 

 ההנחיות( במקרים בהם הפדיונות שלהם ייפגעו באופן שיצריך תמיכה זמנית. 
 

מרכזי מסחר פתוחים ואינם קניונים  יצוין, כי מרבית מרכזיה המסחריים של החברה הינם 
סגורים אשר פתיחתם נאסרה במסגרת ההנחיות, ואלו ימשיכו לפעול בכפוף להנחיות 

 האוסרות פעילויות מסוימות )מסעדות, בתי קפה וכו'(.
 

ניתן להניח שהמשך התפשטות הנגיף ועימו החרפת ההנחיות המוטלות בניסיון להתמודד 
כתוצאה משהיית עובדים בבידוד או ממגבלות אחרות, אדם בכוח  למחסורעימו, יגררו גם 

באספקה של חומרים וציוד בנייה לפרויקטים בשלבי ייזום, דבר העשוי לגרום מחסור 
 לעיכוב בלוחות הזמנים של עבודות ההקמה והאכלוס של אותם הפרויקטים. 

 
וההנחיות למועד זה אין בידי החברה אפשרות להעריך את היקף ההשפעה של הנגיף 

האמורות על פעילות החברה, וזאת בין היתר, בהתחשב באי הוודאות הקיימת בעת הזו  
 ונוכח אופיו החסר תקדים של האירוע אשר אינם ניתנים, בשלב זה, להערכה או כימות.
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 הרכב הון המניות  .א
 2018בדצמבר  31  2019בדצמבר  31  

  רשום  
 מונפק
  רשום  ונפרע

 מונפק
 ונפרע

 אלפי ש"ח  
         

 30,453,424  100,000,000  34,349,240  100,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 0.01מניות רגילות בנות 

 
 התנועה בהון המניות  ב.

 
 ההון המונפק והנפרע:

 ש''ח ע.נ.   מספר מניות  
     

 285,844  28,584,436  2018, בינואר 1יתרה ליום  
     

 18,479  1,847,900  הנפקת מניות
 210  21,088  מימוש אופציות

     
 304,533  30,453,424  2018בדצמבר,  31יתרה ליום  

     
 538,71  3,871,429  הנפקת מניות

 244  24,387  מימוש אופציות
     

 2343,49  34,349,240  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  
 
 זכויות הנלוות למניות  ג.

 
 אביב.-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל .1
 . החברה בפירוקזכויות  לדיבידנד ו , זכותכלליתהבאסיפה הצבעה זכויות  .2

 

 דחלוקת דיבידנ .ד
 

אלפי ש"ח  15,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2018, במרס 6ביום 
דירקטוריון החברה החליט לעדכן את  2018במרס,  26וביום ש"ח(  0.525)דיבידנד למניה בסך 

  1ש"ח( ששולמו ביום  0.525אלפי ש"ח )דיבידנד למניה בסך  15,970סך הדיבידנד לסך של 
 . 2018, במרס  15לזכאות הדיבידנד הינו  המועד הקובע  .2018באפריל, 

 
אלפי ש"ח   18,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של    2018,  באוגוסט  7ביום  

. המועד הקובע לזכאות 2018, באוגוסט 23ביום  ששולםש"ח(  0.591)דיבידנד למניה בסך 
 . 2018 ,באוגוסט 15הדיבידנד הינו  

 
אלפי   25,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2019באוגוסט,  25ביום 

. המועד הקובע לזכאות  2019,  בספטמבר  22ש"ח( ששולם ביום    0.740ש"ח )דיבידנד למניה בסך  
 . 2019, בספטמבר 8הדיבידנד הינו  

 
אלפי ש"ח  30,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2020, במרס 22ביום 

. המועד הקובע לזכאות הדיבידנד 2020,  באפריל  7שולם ביום  יש"ח( ש  0.826)דיבידנד למניה בסך  
 . 2020, במרס 31  הינו
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 ולאחריה  תקופת הדוחשינויים בהונה של החברה במהלך  .ה
 

ש"ח ע.נ. כל אחת של  0.01מניות רגילות בנות  1,847,900הנפיקה החברה  2018, במרץ 12ביום 
  אלפי ש"ח ברוטו 83,155 וזאת בתמורה לסך כולל שלש"ח לכל מניה  45החברה במחיר של 

 אלפי ש"ח בניכוי עלויות הנפקה(.  82,689)
 

ש"ח   0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  3,300,000הנפיקה החברה  2019 ,ביוני 25ביום 
ש"ח  61ערך נקוב כל אחת של החברה במסגרת הצעה פרטית מהותית למשקיעים במחיר של 

אלפי ש"ח בניכוי   200,209ברוטו )אלפי ש"ח  201,300לכל מניה וזאת בתמורה לסך כולל של 
 . עלויות הנפקה(

 
  0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  571,429הנפיקה החברה  2019 באוקטובר, 2ביום 

הצעה פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית  ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה במסגרת 
 אלפי ש"ח ברוטו  40,000ש"ח לכל מניה וזאת בתמורה לסך כולל של  70במחיר של  למשקיע

 . אלפי ש"ח בניכוי עלויות הנפקה( 39,984)
 

ש"ח ע.נ. כל אחת  0.01מניות רגילות בנות  1,973,600הנפיקה החברה  2020, בפברואר 23ביום 
אלפי ש"ח  204,465ש"ח לכל מניה וזאת בתמורה לסך כולל של  103.6של החברה במחיר של 

 . אלפי ש"ח בניכוי עלויות הנפקה( 198,185ברוטו )
 

 תשלום מבוסס מניות - : 23באור 
 

  90,000החליט דירקטוריון החברה לאשר תכנית אופציות בחברה ולהעניק  2014בדצמבר,  30ביום 
האופציות( לנושא משרה של החברה אשר בינו לבין החברה   - אופציות )לא רשומות למסחר( )להלן 

)להלן: "הניצע"(. מובהר כי מועד ההקצאה של האופציות האמורות חל  מעביד - מתקיימים יחסי עובד
(.  2015בפברואר  11הימים ממועד הפקדת תכנית האופציות ברשות המסים )קרי, ביום  30בתום 

מניות רגילות רשומות   90,000 -בהתאם לתוכנית, האופציות יוענקו ללא תמורה וניתנות למימוש ל 
  5%ש"ח שהינה  14.92כ"א של החברה, תמורת תוספת מימוש השווה ל ש"ח ע.נ.  0.01על שם בנות 

מעל מחיר הסגירה של מניית החברה בתום יום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון בדבר  
 .  הענקת כתבי האופציה

 
 כדלקמן:( של האופציות תהא כך שהאופציות תהיינה ניתנות למימוש VESTINGתקופת ההקניה )

 
 לאחר חלוף שלוש שנים ממועד ההקצאה )"מנת האופציות הראשונה"(. מהאופציות 1/3
 נוסף מהאופציות לאחר חלוף ארבע שנים ממועד ההקצאה )"מנת האופציות השניה"(. 1/3
 אחרון של האופציות לאחר חלוף חמש שנים ממועד ההקצאה )"מנת האופציות השלישית"(.   1/3

 
( שנים ממועד ההקצאה ועד  3מנת האופציות הראשונה תהיה ניתנת למימוש החל מחלוף שלוש )

( שנים ממועד ההקצאה; מנת האופציות השניה תהיה ניתנת למימוש החל מחלוף 4לחלוף ארבע )
מנת האופציות   - ( שנים ממועד ההקצאה; ו5ממועד ההקצאה ועד לחלוף חמש ) ( שנים4ארבע )

( שנים  6( שנים ממועד ההקצאה ועד לחלוף שש ) 5השלישית תהיה ניתנת למימוש החל מחלוף חמש )
במועד  ממועד ההקצאה. לאחר תום תקופת המימוש תפקענה האופציות וכל הזכויות בקשר עימן. 

לם את מחיר המימוש, אלא החברה תקצה לניצע כמות מניות אשר שווי  הניצע לש   שהמימוש לא יידר
השוק שלהן לפי שער הסגירה של מניות החברה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד המימוש שווה  
לסכום ההטבה בלבד, ובלבד שהניצע שילם לחברה את סכום הערך הנקוב. הערך הכלכלי הממוצע של  

 B&Sאלפי ש"ח. הערך הכלכלי חושב ע"פ המודל  314 - סך הכל כש"ח וב 3.486 -כתב אופציה הינו כ
סטיית תקן שבועית  ש"ח,  14.92ש"ח, מחיר מימוש של  14.21נכס הבסיס מחיר המניה  ובהתבסס על
 . 1.93- 1.17%ושיעור ריבית חסרת סיכון של   31.91%-22.51%בשיעור של 

 
 ש"ח.   11.55 -שביצעה החברה הותאם מחיר המימוש ל  ד, לאור חלוקת דיבידנ2019בחודש אוגוסט 

 



 מגה אור החזקות בע"מ 
 לדוחות הכספיים המאוחדים באורים  

85 

 
 

 )המשך( תשלום מבוסס מניות - : 23באור 
 

  0.01רגילות רשומות על שם בנות  מניות    45,475אופציות ל    60,000מומשו    2019בדצמבר,    31נכון ליום  
 .ש"ח ע.נ. כ"א של החברה

 
אופציות )לא רשומות למסחר( )להלן   190,000החליט דירקטוריון החברה להעניק    2018,  בינואר  21ביום  

אופציות לא רשומות למסחר  40,000באופן בו לשני עובדים בחברה תקצה החברה האופציות(  -
מניות רגילות של החברה, לשני נושאי משרה בכירה בחברה תקצה החברה    40,00  -הניתנות למימוש ל

מניות רגילות של החברה ולנותן  125,000 -אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש ל  125,000
  25,000 - אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש ל  25,000שירותים לחברה תקצה החברה 

 מניות   190,000  -בהתאם לתוכנית, האופציות יוענקו ללא תמורה וניתנות למימוש ל   מניות רגילות.
  45.49ברה, תמורת תוספת מימוש השווה ל ש"ח ע.נ. כ"א של הח  0.01גילות רשומות על שם בנות ר

למועד החלטת הדירקטוריון בדבר הענקת   קודםשל מניית החברה ימי מסחר  30ממוצע ש"ח שהינו 
הותאם מחיר המימוש  , לאור חלוקת דיבידנד שביצעה החברה 2019בחודש אוגוסט  .כתבי האופציה

 ש"ח.  38.93 -ל
 
מחיר המימוש, אלא החברה תקצה לניצע כמות מניות מועד המימוש לא יידרש הניצע לשלם את ב

אשר שווי השוק שלהן לפי שער הסגירה של מניות החברה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד 
המימוש שווה לסכום ההטבה בלבד, ובלבד שהניצע שילם לחברה את סכום הערך הנקוב. הערך  

אלפי ש"ח. הערך הכלכלי   2,118 -ל כש"ח ובסך הכ 11.146 -הכלכלי הממוצע של כתב אופציה הינו כ
  45.49ש"ח, מחיר מימוש של  46.89ובהתבסס על נכס הבסיס מחיר המניה  B&Sחושב ע"פ המודל 
   . 0.81%ושיעור ריבית חסרת סיכון של   24%בשיעור של   יומיתש"ח, סטיית תקן 

 
 כדלקמן:( של האופציות תהא כך שהאופציות תהיינה ניתנות למימוש VESTINGתקופת ההקניה )

 
תהיינה   מהאופציות רבע  ממועד ההקצאה. שנתיים  תהיינה ניתנות למימוש כעבורמהאופציות  רבע

תהיינה ניתנות למימוש כעבור    מהאופציות   רבע   .ההקצאה  שנים ממועד  ניתנות למימוש כעבור שלוש 
  שנים ממועד  תהיינה ניתנות למימוש כעבור חמש מהאופציות רבע .ההקצאה שנים ממועד ארבע

 . ההקצאה
 

האופציות המוקצות תהיינה ניתנות למימוש על ידי הניצעים במלואן או בחלקן מעת לעת, ובלבד 
שהניצעים מועסקים ו/או נותנים שירותים לחברה ו/או לחברה בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין ולא  

 ם ממועד ההקצאה. ( שני6יאוחר מחלוף שש )
 

,  אשר הוענקו בחודש ינואר , , תימחרה החברה מחדש את האופציות למניות שלה2018במהלך שנת 
הערך הכלכלי ח למניה. "ש 40.26 -ח למניה ל"ש 45.49 -וזאת באמצעות הקטנת מחירי המימוש מ

הכלכלי חושב   אלפי ש"ח. הערך  637 -ש"ח ובסך הכל כ 3.35 - של כתב אופציה הינו כהנוסף הממוצע 
ש"ח, סטיית    40.26ש"ח, מחיר מימוש של    42.4ובהתבסס על נכס הבסיס מחיר המניה    B&Sע"פ המודל  

. שווי זה יוכר על פני יתרת  1.78%ושיעור ריבית חסרת סיכון של  23.52%בשיעור של  יומיתתקן 
 תקופת ההבשלה של האופציות.

 
למר  אופציות לא רשומות למסחר 200,000החליט דירקטוריון החברה להעניק  2019, במאי 21ביום 

בהתאם לתוכנית, האופציות יוענקו ללא    .האופציות( -)להלן  איתמר יהודה רגב, מנכ"ל החברה,
ש"ח ע.נ. כ"א של  0.01רגילות רשומות על שם בנות  מניות 200,000 - תמורה וניתנות למימוש ל 

ימי מסחר של מניית החברה  30ש"ח שהינו ממוצע  48.11מימוש השווה ל החברה, תמורת תוספת 
אושרה ההקצאה    2019ביולי,   3ביום  קודם למועד החלטת הדירקטוריון בדבר הענקת כתבי האופציה. 

 כאמור על ידי האסיפה הכללית.
 

 ש"ח. 47.37 -שביצעה החברה הותאם מחיר המימוש ל , לאור חלוקת דיבידנד 2019בחודש אוגוסט 
 

האופציות על ידי הניצע, כולן או מקצתן, ייעשה באמצעות תשלום במזומן, בשיק או העברה  מימוש 
לא יידרש הניצע לשלם את מחיר המימוש, אלא החברה בנקאית או על בסיס של מנגנון מימוש נטו בו  

 ביום   תקצה לניצע כמות מניות אשר שווי השוק שלהן לפי שער הסגירה של מניות החברה בבורסה
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 )המשך( תשלום מבוסס מניות - : 23באור 

 
המסחר שקדם למועד המימוש שווה לסכום ההטבה בלבד, ובלבד שהניצע 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                  

  48.11ש"ח, מחיר מימוש    49.15ובהתבסס על נכס הבסיס מחיר המניה    B&Sהכלכלי חושב ע"פ המודל  
שיעור ריבית  , 3למנה  22.28%ו  2למנה  21.66%, 1למנה  21.91%ש"ח, סטיית תקן יומית בשיעור של 

 . 3למנה  1.09%ו   2למנה  0.9%, 1למנה  0.72%חסרת סיכון של 
 

מהאופציות תהיינה ניתנות למימוש   ליש שש( של האופציות תהא כך VESTINGתקופת ההקניה )                  
מהאופציות תהיינה ניתנות למימוש כעבור שלוש שנים ממועד    שלישכעבור שנתיים ממועד ההקצאה.  

                   מהאופציות תהיינה ניתנות למימוש כעבור ארבע שנים ממועד ההקצאה.   שלישההקצאה. 
במלואן או בחלקן מעת לעת, ובלבד  הניצעהאופציות המוקצות תהיינה ניתנות למימוש על ידי 

שירותים לחברה ו/או לחברה בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין ולא יאוחר   ןשהניצע מועסק ו/או נות
( שנים ממועד  4, לא יאוחר מחלוף ארבע )1לעניין מנה  ( שנים ממועד ההקצאה3)  שלושמחלוף 

 .3( שנים ממועד ההקצאה לעניין מנה  5ולא יאוחר מחלוף חמש )  2ההקצאה לעניין מנה 
 

 פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד - : 24באור 

  
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
   2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
        
       עלות הפעלת וניהול נדל"ן להשקעה  א.
 1,404  1,419  1,490  שכר ונלוות  
 49  30  150  שירותים מקצועיים 
 3,448  4,107  5,003  אחזקה, אגרות, ביטוח, שמירה וחשמל 
 2,171  2,358  2,400  אחרות 
        
   9,043  7,914  7,072 

        
נדל"ן להשקעה ונדל"ן עלייה בשווי הוגן של  ב.

 להשקעה בפיתוח 
 

     
 33,720  9,755  91,763   עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה   
עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה   

 בפיתוח
 

55,875  78,831  53,304 
        
יית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן  סך על 

 להשקעה בפיתוח, נטו 
 

  147,638  88,586  87,024 

 
 
 

חלק החברה בעליית ערך נדל"ן להשקעה  
ונדל"ן להשקעה בפיתוח אשר הוכרה על  
ידי חברות מוחזקות המטופלות בשיטת  

מופיע בסעיף בדוח רווח   -השווי המאזני 
והפסד בחלק הקבוצה ברווחי חברות 

 לפי שיטת השווי המאזני המטופלות

 

46,975  34,507  34,250 

        
       הוצאות הנהלה וכלליות ג.
 10,229  10,911  12,653  ( 1שכר, משכורות ונלוות )  
 2,148  2,691  2,533  שירותים מקצועיים 
 28   385   ( 145)  הפרשה לחובות מסופקים וחובות אבודים  
 2,956  3,128  4,202  אחרות 
        
   19,243  17,115  15,361 

   .ניהול לבעלי שליטהכולל דמי  (1)
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 נטו הכנסות אחרות - : 25באור 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
       

 -  -  94,120  (1רווח מרכישה במחיר הזדמנותי של חברת אפי נכסים )
 -  -  161  רווח ממימוש נדל"ן להשקעה

 -  -  454  תקבולים מחברת ביטוח
 -  4,285  -  ( 2רווח ממימוש מגרשים )

 1,269  168  -     רווח ממימוש אופציה ברקת 
 -  -  ( 4,109)  ( 3בונוס מכירה מרכז מגה לעסקים )

 -  -  ( 193)  הוצאות עסקה רכישת שרונה מרקט
 ( 484)  ( 754)  ( 221)   שימוש חורג  הוצאות

 ( 131)  ( 10)  ( 18)  , נטוממימוש רכוש קבוע הפסד
       

 
 90,194  3,689  654 

 

 ג'.10למידע נוסף ראה באור  (1)

מאת פרסומי רשות מקרקעי ישראל כי זכתה  של החברה הובא לידיעתה  2018, במרס 21ביום  (2)
  חלקה  29757וגוש  1חלקה  29617)גוש  52למגרש מספר חכירה בקשר  הבמכרז להתקשרות בחוז

  83למגרש מספר  חכירה בקשר    הבחוז דונם ו  3.4  -בשטח של כתעשייה נוחם ב'  באזור  (  3וחלקה    1
בתמורה  שילמה. החברה דונם 3.8 -תעשייה נוחם ב' בשטח של כבאזור ( 1חלקה  29757)גוש 

מיליון ש"ח   2.5  -מיליון ש"ח ובתוספת עלויות פיתוח בסך של כ  5.9  -סך של כ   האמורים  למגרשים
חתמה החברה על הסכם למכירת המגרשים לצד ג' בתמורה לסך   2018בספטמבר,    17ביום  נוספים.  

 מיליון ש"ח לפני מס.   4.3מיליון ש"ח. החברה רשמה רווח בסך של כ  13.2של 

 ב'.11למידע נוסף ראה באור  (3)
 

 הכנסות והוצאות מימון  - : 26באור 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

       הכנסות מימון
       

 9,887  11,008  14,252  ריבית מחברות כלולות וצדדים קשורים
 1,316  2,821  1,100  הכנסות מימון מבנקים ואחרים

       
  15,352  13,829  11,203 

       הוצאות מימון 
       

 251  487  2,165  הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר 
 1,577  1,895  1,749  הוצאות מימון בגין אשראי לזמן ארוך 

 40,907  62,789  50,420  ( 1) הוצאות מימון מאגרות חוב
 1,693  1,646  9,458  הוצאות מימון אחרות

       
  63,792  66,817  44,428 

 6,707  7,819  7,985  עלויות אשראי שנזקפו לעלות נכסים כשירים   – בניכוי  
       
  55,807  58,998  37,721 

     

  בגין תשלום ריבית בגין פרעון מוקדם אג"ח סדרה ג' ש"חאלפי  11,355תשלום בסך כולל  (1)
 . 2018בשנת 
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 רווח נקי למניה  - : 27באור 
 

 פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח נקי למניה:
 
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה   
  2019  2018  2017 

 

 כמות 
מניות 

  רווח נקי  משוקללת

 כמות
מניות 

  רווח נקי  משוקללת

 כמות
מניות 

 רווח נקי  משוקללת
 אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  
             

כמות המניות והרווח 
לצורך חישוב רווח נקי 

 בסיסי

 

32,263  082,352  30,073  147,442  28,409  140,445 
             

השפעת מניות רגילות 
 פוטנציאליות מדללות

 
107   -  59   -  142   - 

כמות המניות והרווח 
לצורך חישוב רווח נקי 

 מדולל

 

32,370  082,352  13230,  147,442  28,551  140,445 

 
 

 ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים יתרות  - : 28באור 
 

 בעלי עניין וצדדים קשורים יתרות עם  א.

 
בעלי עניין וחברות   

 בשליטתם
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 621  -  עסקאות משותפות  -  חייבים ויתרות חובה

     
 10,922  -  גבוהה במשך השנה החובה היתרה   -בעל שליטה 

     
 -  2,061  עסקאות משותפות -זכאים ויתרות זכות

     
 2,674  1,701  זכאים ויתרות זכות  -בעל שליטה 

 
 . ב(2ו')28ראה ביאור  ( 1)
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 )המשך(  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - : 28באור 
 

 עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין  .ג
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
       

 717  722  756  הכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה 
       

 364  236  5  בעלי עניין  ריביתהכנסות 

       
 9,523  10,772  14,247  הכנסות ריבית צדדים קשורים

 
 הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין  .ד

       
 3,916  3,927  3,939  ניהול והחזר הוצאות לבעלי שליטה )ה( דמי 

       
 377  296  292  )ה(   שכר עבודה יועצת משפטית

       
שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או  

 445  434  470  מטעמה

       
מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר 

       וההטבות 
       

 1  1  1  המעניקים שירותי ניהול בעלי שליטה  
 1  1  1  יועצת משפטית 

 4  4  4  דירקטורים שאינם מועסקים בחברה
       
  6  6  6 

 

 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים .ה
       

 8,460  8,924  10,551  (  2( )1) הטבות לזמן קצר 

 

 לעיל.כולל דמי ניהול והחזר הוצאות לבעל שליטה כאמור בסעיף ד'  (1)

אלפי ש"ח בשנת  619, 2019נת אלפי ש"ח בש 1,265כולל תשלום מבוסס מניות בסך  (2)
 . 2017בשנת אלפי ש"ח  78 - ו   2018

 
 הסכמי ניהול  - התקשרויות  .ו

 

  אישור אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר    2016באוקטובר,    26ביום   .1
באוגוסט,  14 -ו 2016באוגוסט,  9ועדת התגמול וועדת הדירקטוריון בישיבותיהן מיום 

את התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול חדש עם חברה פרטית בבעלות   2016
  2021ביוני  30ועד ליום  2016ביולי  1ושליטה מלאה של מנכ"ל החברה לתקופה מיום 

 .)להלן: "ההסכם"( בהתאם למדיניות התגמול של החברה
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 )המשך(  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - : 28באור 
 

 תנאי העסקת מר רגב, הינם: תמצית 
 

חברת הניהול תעמיד לחברה שירותים של מנכ"ל החברה, באמצעות מר רגב, אשר  (א
שעות ביום,   9 -יכהן כמנכ"ל החברה במשרה מלאה ובכל מקרה, לא פחות מ

  2016ביולי    1חמישה ימים בשבוע )להלן: "השירותים"(. ההסכם יהיה בתוקף מיום  
אחד מהצדדים רשאי לסיים את תקופת תוקפו של   . כל2021ביוני  30ועד ליום 

 ימים מראש.  90ההסכם, בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת בכתב בת 
 

  אלפי ש"ח  130החברה תשלם לחברת הניהול דמי ניהול חודשיים בסך של  (ב
בתוספת מע"מ כנגד הצגת חשבונית כדין )להלן: "דמי הניהול"(. דמי הניהול יהיו  

 .  2016באפריל,  15 -, אשר פורסם ב2016חודש מרץ צמודים למדד 
 

בסיומה של כל שנה לתקופת השירותים על פי ההסכם, החל מסיום השנה   (ג
הראשונה, החברה תהא רשאית להחליט על עדכון/תוספת לדמי הניהול בשיעור  

מן דמי הניהול החודשיים האחרונים ששולמו למר רגב קודם לקבלת  5%של עד 
החלטת החברה כאמור הינה בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של ועדת  ההחלטה. 

התקבלה החלטה על   2018במרס,  6ביום  התגמול ודירקטוריון החברה ואישורם.
,  5%ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאשר עדכון דמי הניהול בשיעור של 

חברה התקבלה החלטה על ועדת התגמול ודירקטוריון ה 2018, באוגוסט 7ביום 
 .נוספים 5%לאשר עדכון דמי הניהול בשיעור של  

 

כמו כן, חברת הניהול תהא זכאית להחזר הוצאות בגין הוצאות שהוצאו על ידי   (ד
מר רגב במסגרת ולצורך מתן השירותים והוצאות אש"ל מחוץ למשרד עד לגובה 

ש"ח בחודש, והכל כנגד הצגת חשבונית מס בגין ההוצאה ובכפוף    1,500תקרה של  
 אישור יו"ר דירקטוריון החברה. ל

 

 החברה תעמיד לרשות חברת הניהול טלפון נייד ומחשב נייד/טאבלט.  ( ה
 

חברת הניהול תעמיד לרשותו של מר רגב רכב לצרכי עבודתו בחברה ותישא בכל  ( ו
 . ההוצאות הדרושות בגין הרכב ובגין השימוש בו

 

 .מר רגב יהיה זכאי למענק שנתי, כמפורט להלן ( ז
 
 רגב יהיה זכאי לקבל מענק שנתי רק במידה והחברה עמדה בתנאי הסףמר  ח(

 המצטברים המפורטים להלן )להלן: "תנאי הסף"(:
 

היעדר הערת עסק חי בתקופת השנה הקלנדארית בגינה ניתן המענק   •
 השנתי.

החברה פרעה את כל התשלומים למחזיקי אגרות החוב של החברה   •
לומם נקבע לאותה שנה קלנדארית הפיננסיים אשר מועד תש והמלווים

 השנתי.   בגינה ניתן המענק
 . 10% -התשואה להון )כהגדרתה להלן( לא פחתה מ •

 
 תשואה להון   

רווח נקי שנתי המיוחס לבעלי המניות של החברה )כולל רווחי שערוך ובנטרול  
( אירועים חד פעמיים כתוצאה משינויים רגולטורים ואחרים אשר להערכת 1)

הדירקטוריון אינם קשורים בביצועי החברה כדוגמת שינוי בשיעורי מס חברות 
 ( המענק השנתי ליו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה(2)   -כתוצאה מחקיקה וכיו"ב ו
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 )המשך(    יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - : 28באור 
 

 חלקי 
 

ן המענק )להלן: "הון עצמי  הממוצע המשוקלל של ההון העצמי לשנה בגינה נית
( ההון העצמי לאחר 2( ההון העצמי בתחילת השנה, )1ממוצע בין ) -מתוקנן"( 

( וההון  3שנוספה לו התמורה שתתקבל מהנפקת מניות ו/או אופציות של החברה )
ים שחולקו. מובהר שההון העצמי המשוקלל  דנדהעצמי לאחר שנוכו ממנו דיבי
 לך השנה. אינו כולל רווחים שנצברו במה

 
 .  7.5% -)כהגדרתה להלן( לא פחתה מ  FFO -תשואת ה -

 
(Funds From Operations) FFO    )ריאלי שנתי )בהתאם לגישת הנהלת החברה

  המפורסם בדו"ח הדירקטוריון של החברה בתוספת המענק השנתי המשולם 
ליו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה חלקי ההון העצמי המתוקנן כהגדרתו 

 לעיל.
 

יקראו להלן: "מדדי הרכיב  FFO -מדד התשואה להון ומדד תשואת ה
 .הכמותי"

 
למנכ"ל ייקבע בהתחשב במדדי הרכיב הכמותי,   גובה המענק השנתי   -

 באופן המפורט להלן:    ותחושב
 

 מספר חודשי דמי ניהול    טווח  מדד
     

 0-4  20%- 10%  תשואה להון 
 FFO  7.5% -10%  0-2תשואת 

     
 

   .: שישה חודשי דמי ניהול תקרת המענק השנתי למנכ"ל -
 

ממדדי הרכיב הכמותי לעיל בנפרד יבוצע  חישוב סכומי המענק בגין כל אחד   -
 באופן ליניארי.

 
  היה והחברה תציג הפסד שנתי חשבונאי נקי )בנטרול אירועים חד פעמיים  -

כתוצאה משינויים רגולטורים ואחרים, אשר להערכת הדירקטוריון אינם  
קשורים בביצועי החברה כדוגמת שינוי בשיעורי מס חברות כתוצאה 

 יינתן המענק השנתי. מחקיקה וכיו"ב( לא 
 
המענק השנתי יחושב לתקופות דו שנתיות באופן שבמידה ובשנה מסוימת  -

  יהיה לחברה הפסד שנתי מאוחד )בנטרול אירועים חד פעמיים כתוצאה 
משינויים רגולטורים ואחרים, אשר להערכת הדירקטוריון אינם קשורים  

מחקיקה   החברה כדוגמת שינוי בשיעורי מס חברות כתוצאה בביצועי 
וכיו"ב(, לא ישולם מענק באותה השנה. הפסד כאמור יקוזז מהרווח השנתי  

 המאוחד לצורך חישוב המענק בשנה שלאחר מכן.
 

מסכום המענק   70%המענק השנתי ישולם בפריסה לשנתיים כמפורט להלן: )א(  -
השנתי ישולם בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים לשנה בגינה ניתן  

  מסכום המענק השנתי )"רכיב המענק הנדחה"(, ישולם בסמוך  30%; )ב( המענק
וספת בת   לאחר פרסום הדוחות הכספיים לשנה העוקבת לשנה בגינה ניתן המענק, 

רגב למענק   הצמדה למדד ובלבד שבשנה העוקבת התקיים תנאי הסף לזכאות מר
 בתוקף.שנתי כמפורט לעיל, וכי במועד תשלום רכיב המענק הנדחה הסכם זה 
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החברה תסייע, למר רגב לקבל הלוואה מאחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל  -

בתנאים המפורטים   ש"חמיליון    10ו/או גוף מוסדי )להלן: "המלווה"(, בסך של עד  
 "(:  הובכפוף להלן )להלן: "ההלווא 

 
ככל שיידרש על ידי המלווה, החברה תסכים להיות ערבה להלוואה האמורה ו/או   -

על ערבות   בטוחה להבטחתה. במקרה האמור, מר רגב יחתום לחברהתעמיד 
למלווה בגין   אישית לפירעון כל חוב אשר החברה תידרש, ככל שתידרש, לשלם

 ההלוואה האמורה. 
 
ההלוואה תשמש בראש ובראשונה לפרוע פירעון מלא סופי ומוחלט את יתרת  -

ות החברה בבורסה  ההלוואה לרכישת המניות ולאחר מכן לצורך רכישה של מני
ו/או בעסקאות מחוץ לבורסה או מימון בגין מניות החברה שנרכשו כבר בעבר על  

 ידי מר רגב, ולמטרות אלה, בסדר האמור, בלבד.
 
  3חברת הניהול ומר רגב התחייבו כלפי החברה לאי תחרות למשך תקופה של  -

  חודשים מיום שיחדלו להעניק את השירותים לחברה.
 
  .אלפי ש"ח 880הינו   2019שנתי למנכ"ל בגין שנת  סך המענק ה  -

 
 ( בעל שליטהיו"ר הדירקטוריון )הסכמים  .2
 

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר אישורם  2017באוגוסט,  10ביום  (א
התקשרות החברה בהסכם עם בעל את של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, 

באמצעות חברת בעל השליטה בחברה, מר צחי נחמיאס, השליטה בחברה לפיו 
בע"מ ימשיך להעניק לחברה שירותי ניהול וכן ימשיך לכהן כיו"ר   אי פי טי מתכת

  . 2020ביוני,    30קרי, עד ליום    -שנים נוספות    3למשך  פעיל של החברה    דירקטוריון
  100בתמורה לשירותים כאמור, תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול בסך של  

דמי הניהול(. דמי הניהול יהיו צמודים    -אלפי ש"ח לחודש בצירוף מע"מ כדין )להלן  
ברה לרשות חברת הניהול  למדד המחירים לצרכן. בנוסף לדמי הניהול, תעמיד הח

אלפי ש"ח   15טלפון ומחשב ניידים וכן תשלם החברה לחברת הניהול סך של 
בחודש, בצירוף מע"מ כדין, זאת בגין השתתפות בהוצאות השימוש ואחזקת רכב  

 .של מר צחי נחמיאס
 

, כך  2017ביולי,  1כמו כן, נערך תיקון מנגנון המענק השנתי בגין התקופה שמיום 
המענק השנתי שהיה על פי הסכם הניהול יבוטל ובמקומו, מר נחמיאס שמנגנון 

 יהיה זכאי למענק שנתי בהתאם לאמור במדיניות התגמול של החברה: 
 

 :  גובה המענק השנתי ליו"ר הדירקטוריון יחושב כדלקמן
 

בגין רווח שנתי של החברה )לפי הדוח הכספי המאוחד השנתי(, לפני מס  •
  מיליון ש"ח, לא יינתן מענק. 60עד  ולפני תשלום המענק של 

, מיליון ש"ח  60של    רווח  על  העולה  החלק  לגבי  המאוחד  השנתי  הרווח  בגין •
 .6% של  בשיעור מענק ישולם
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רווחים, שמקורם בעליית ערך נדל"ן להשקעה, אשר נובעים משינוי   •
בשיעורי ההיוון או כל שינוי אקסוגני אחר, לרבות שכר דירה מייצג שאינו  

  2019המענק השנתי )בשנת  נתמך בחוזה כלשהו, ינוטרלו מהרווח לחישוב 
אלפי  199,596בסך  ורווח מרכישה במחיר הזדמנותי נוטרלו רווחי שערוך

רווחי שערוך  , על אף האמור לעיל . ש"ח מהרווח לחישוב המענק השנתי(
 ן"נדל פרויקט  הקמת אשר נובעים משינוי בשיעור ההיוון בשל סיום

  או /)ובכפוף לאישור ועדת הביקורת כמפורט להלן( ו מניב ן"לנדל והפיכתו 
  ב "וכיוצ  מהארכתם  או   בפועל  שנחתמו  לחוזים  בהתאם  שכירות  דמי  מעדכון

נכללו רווחי שערוך בסך   2019השנתי )בשנת  המענק  לחישוב  ברווח יכללו
 אלפי ש"ח, במסגרת הרווח לחישוב המענק השנתי(. 84,730

ההיוון עקב סיום הקמת   כי רווחי שערוך הנובעים משינוי שיעור יצוין •
  ותאושר  שתיבחן שמאי הערכת על יתבססו, פרויקט והפיכתו לנדל"ן מניב

  ל ש  מאזן  ועדת ידי  )לרבות השינוי בשיעור ההיוון שנקבע בה( על
 .   ביקורת כוועדת  בשבתה הדירקטוריון 

מיליון ש"ח כשהם    2.5בכל מקרה סכום המענק השנתי לא יעלה על סך של   •
 . 2013צמודים למדד חודש אוקטובר שנת 

הרווח או ההפסד לצורך חישוב המענק יהיה רווח או ההפסד השנתי   •
המאוחד לפני המסים ולפני חישוב המענק על בסיס הדוחות הכספיים 

חדים. המענק יחושב לתקופות דו שנתיות באופן שבמידה ובשנה  המאו
מסויימת יהיה לחברה הפסד שנתי מאוחד, לא ישולם מענק באותה שנה.  
הפסד כאמור יקוזז מהרווח השנתי המאוחד לצורך חישוב המענק בשנה  

 .שלאחר מכן
שאלה   כפי החברה של הרווח השנתי לעניין המענק הינו כלל הרווחים

  בניכוי  השנתי )ובכלל זאת רווחי חברות כלולות( הכספי בדוח שמופיעים 
על הרווח   המיסים )קרי הרווח האמור בתוך הכלולות המיסים הוצאות כל

 הכלולות(.   החברות  של  האקוויטי   ברווחי  הנקי של החברה וכן אלו הכלולים
 

 ש"ח.  מליון  2.5הינו   2019סך המענק השנתי ליו"ר הדירקטוריון בגין שנת 
 

בהסכם )חברה בת( רת ריטר נכסים בע"מ התקשרה חב 2014בדצמבר,  31ביום  (ב
הלוואה בסך של  לצחי  בחברה, לפיו תועמד    ם צחי נחמיאס, בעל שליטהע  הלוואה 
אלפי ש"ח הועמד   9,000 .1.8%נושאת ריבית בשיעור פריים + ש"ח  אלפי 10,500
ההלוואה תפרע על ידי הלווה,  . 2016ו  2015והיתרה הועמדה בשנים  2014בשנת 
  . אשר הוא זכאי לקבל ואלה ישמשו בטוחה לפירעון ההלוואה םהדיבידנדימתוך 

 .  2018שנת ההלוואה כאמור נפרעה במהלך 

 
אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר אישורם של  2018באוגוסט,  10ביום  .3

העסקה עם גב' אפרת התקשרות החברה בהסכם  את  ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  
  2020ביוני,    30ועד ליום    2017ביולי,    1לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום  דרורי  

חי נחמיאס, בעל השליטה בחברה, תועסק  הסכם לפיו גב' אפרת דרורי, אשתו של מר צ
משרה. בתמורה  50%על ידי החברה כיועצת המשפטית הראשית של החברה בהיקף של 

אלפי   15לעבודתה כאמור, תשלם החברה לגב' דרורי משכורת חודשית כוללת בסך של 
  ש"ח ברוטו. הגב' דרורי תהא זכאית להפקדות בגין זכויות סוציאליות כמפורט בהסכם.
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 עסקאות זניחות  .ז

 
 או משרה  נושא  עם בעסקאות , שלה  העסקים במהלך  להתקשר  עשויה  או / ו  מתקשרת החברה 

  בהן  יש  השליטה  שלבעל  או  השליטה  בעל עם  בעסקאות  או  אישי  עניין  בהן  יש  המשרה  שלנושא 
 .מהותיות   אינן   או / ו   חריגות  אינן   אשר "(,  עניין   בעלי   עסקאות : " להלן )   אישי   עניין 

 
  החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת לאשרר נוהל העוסק   2016במרס,    1ביום  

 לפעולות  התייחסות  תוך , זניחות  בלתי /זניחות  עסקאות  ובדבר  חריגות  בלתי / חריגות בעסקאות 
  וקביעת  זניחות  בלתי / זניחות  לעסקאות  ביחס  הכספית  המידה  אמת , מהותיות  בלתי / מהותיות 

 כדלקמן: הנוהל   יישום   על   הפיקוח   דרכי   וכן   עסקאות   של   השוטפת   הבחינה   הליך 
 

   כעסקה  עסקה  תחשב , העניין  נסיבות  מכלל  העולים  מיוחדים  איכותיים  שיקולים  בהעדר  .1
 :להלן   המידה   מאמות   אחת   את  מקיימת  היא   אם   זניחה 

 
  שלבעל   או  נשלטות  מחברות,  השליטה  מבעל  שירותים  לרכישת  החברה  של   עסקה א(

  הרגיל  העסקים במהלך ונעשית החברה לטובת שהינה, בה אישי עניין השליטה
 תעלה  לא  כאמור  ההתקשרות  בגין  השנתית  ההוצאה  כאשר ,  שוק  ובתנאי  חברה  של
 .בשנה ח"ש אלפי 100 של סך על

 או נשלטות לחברות, השליטה  לבעל שירותים למכירת החברה של התקשרות ב(
  העסקים  במהלך  ונעשית החברה  לטובת שהינה , בה אישי  עניין  השליטה  שלבעל
 כאמור  ההתקשרות   בגין  השנתיות   ההכנסות  כאשר,  שוק  ובתנאי  החברה  של  הרגיל

 .בשנה ח"ש אלפי 100 של סך  על עולות אינן
  או  נשלטות לחברות, השליטה לבעל נכסים להשכרת החברה של  התקשרות  ג(

  העסקים  במהלך  ונעשית החברה  לטובת שהינה , בה אישי  עניין  השליטה  שלבעל
 נכס של השנתית השכירות בגין ההכנסות כאשר, שוק ובתנאי החברה של הרגיל
 מהשכרת השנתיות ההכנסות ושסך ח"ש אלפי 100 של סך על עולות אינן בודד

 .ח"ש  אלפי 100 של סך  על עולה אינו כאמור נכסים
  ביחד ' ג מצד מוצרים או שירותים  של משותפת לרכישה החברה של התקשרות  ד(

  במהלך  ונעשית  החברה לטובת שהינה , נשלטות חברות עם  או  השליטה בעל עם
  קבעה   החברה  של  הביקורת  וועדת  ואשר,  שוק  ובתנאי  החברה  של  הרגיל  העסקים

 בהתחשב ושוויונית הוגנת הינה בהתקשרות וההוצאות העלויות חלוקת כי
 אינו  כאמור  שירותים  מרכישת  השנתיות  ההוצאות  כל  סך  כאשר,  העניין  בנסיבות

 . בשנה ח"ש אלפי 100 של  סך ההתקשרות  על עולה

  חברות , השליטה  בעל  עם  החברה  של  התקשרות  כל  תהיה  זניחה  עסקה  בגדר , כן  כמו  .2
  במהלך  ושנעשית  החברה  לטובת  שהינה , בה  אישי  עניין  השליטה  שלבעל  או  נשלטות 
  לשנה  לחברה  ממנה  הצפויות  ההכנסות  ואשר , שוק  ובמחירי  החברה  של  הרגיל  העסקים 

 .בשנה   ח " ש   אלפי   100  על   עולות   אינן   אחת 

  האפשר  ככל  דומות  לעסקאות  ביחס  ייבחנו  לעיל  כאמור  לעסקאות ביחס  השוק  תנאי  .3
 במשק.  הנעשות   סוג   מאותו  לעסקאות   וביחס   בהן   מתקשרת   שהחברה   סוג   מאותו 

  לתקנה בהתאם  הנדרש  הגילוי  לבחינת  החברה  את  ישמשו  לעיל  האמורים  והכללים  התנאים  .4
 הגילוי  ; לבחינת 2010 –  ע " התש (, שנתיים  כספיים  דוחות )  ערך ניירות  לתקנות  ( 6() א )  41

  ערך  ניירות  לתקנות  54תקנה  לעניין ולרבות ( מדף  הצעת  בדוחות  כולל ) בתשקיף  הנדרש 
 הנדרש הגילוי  ; לבחינת 1969 - התשכ"ט (, וצורה  מבנה  -  תשקיף  וטיוטת התשקיף  פרטי) 

(,  ומיידיים תקופתיים דוחות )  ערך  ניירות  לתקנות  22תקנה  לעניין  לרבות  התקופתי  בדוח 
 בהתאם מיידי  דיווח  במסירת   הצורך לבחינת  ; וכן "( הדוחות   תקנות: " להלן )   1970  -   ל " התש 

 הדוחות. לתקנות (  6() א ) 37  לתקנה 
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 מגזרי פעילות - : 29באור 
 
 כללי א.

 
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי  

(CODM)    לחברה   2019לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. עד לשנת
 : פעילות ימגזרשני  מיםקיי

 .של הקמה וניהול שטחי מסחר במרכזים מסחריים ומרכזי ניהול ולוגיסטיקה בישראלמגזר   .1

פעילות זאת כוללת  העמדת מימון להקמת נכסי נדל"ן שונים   ,מגזר מימון השקעות נדל"ן .2
 ן החכרה מימונית של נכסי נדל"ן.וכ

 
. פעילות זאת כוללת  השקעה באפי נכסים –לחברה מגזר פעילות חדש  2019החל משנת 

 השקעה בחברה כלולה. 
 

 ביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על רווח או הפסד גולמי.

 
בהתאם לתקני החברה עוקבת אחרי ביצועיה בהתאם לדוחות כספים מאוחדים הערוכים 

עסקאות משותפות.  חברות כלולות ו, למעט הטיפול החשבונאי בIFRS)חשבונאות בינלאומיים )
חברות הכלולות  הכנסות המגזר והרווח המגזרי בבאור זה כוללים את ההכנסות של ה

עסקאות המשותפות ואת הרווח הגולמי, בהתאמה, על פי שיעור ההחזקה של החברה וה
חברות חלק החברה בהכנסות והרווח הגולמי של הלה.  עסקאות משותפות אחברות כלולות ובב

עסקאות המשותפות כאמור מבוטל במסגרת תור "ההתאמות", וזאת על מנת הכלולות וה
 להתאים את נתוני המגזרים לדוחות הכספיים של החברה.

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות  .ב

  

 מימון 
  השקעות

 מניב"ן  נדל   "ן נדל 

השקעה   
באפי 
 "כ סה  התאמות   נכסים 

 "ח ש  אלפי   
  31  ביום  שהסתיימה  לשנה

     2019,  בדצמבר
  

      
           

 114,461  (155,862)  97,396  166,551  6,376  המגזר   הכנסות
           

 105,418  (101,514)  46,223  154,333  6,376    מגזרי   רווח
           

הקבוצה ברווחי חברות    חלק
מטופלות לפי שיטת  

     נטו,  המאזני השווי  

  

   117,842 
נדל"ן    של  הוגן   בשווי   העליי 

להשקעה ונדל"ן להשקעה  
בפיתוח והפחתות אחרות,  

 194,316    נטו 

  

 (46,678)  147,638 
 19,243          הוצאות הנהלה וכלליות 

)הוצאות( אחרות,    הכנסות
 (3,926)    נטו 

  
94,120    90,194 

           
 441,849          רווח תפעולי מגזרי 

           
 15,352          הכנסות מימון 
 55,807          הוצאות מימון 

           

רווח לפני מסים על  
     ההכנסה

  

   401,394 
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 )המשך(  פעילותמגזרי  - : 29באור 

  

 מימון 
  השקעות

 "כ סה  התאמות   מניב"ן  נדל   "ן נדל 
 "ח ש  אלפי   

         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    חלק
 57,547        נטו ,  המאזני שיטת השווי  

נדל"ן להשקעה ונדל"ן    של  הוגן   בשווי   העליי 
 88,586  (34,507)  123,093    להשקעה בפיתוח והפחתות אחרות, נטו 

 17,115        הוצאות הנהלה וכלליות 
 3,689        )הוצאות( אחרות, נטו   הכנסות

         
 223,076        רווח תפעולי מגזרי 

         
 13,829        הכנסות מימון 
 58,998        הוצאות מימון 

         

 177,907        רווח לפני מסים על ההכנסה 
 

 

  

 מימון 
  השקעות

 "כ סה  התאמות   מניב"ן  נדל   "ן נדל 
 "ח ש  אלפי   

         2017,  בדצמבר  31  ביום  שהסתיימה  לשנה
         

 82,800  (42,138)  118,425  6,513  המגזר   הכנסות
         

 75,728  (39,542)  108,757  6,513    מגזרי   רווח
         

הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי    חלק
 54,170        נטו ,  המאזני שיטת השווי  

נדל"ן להשקעה ונדל"ן    של  הוגן   בשווי   העליי 
 87,024  (34,250)  121,274    להשקעה בפיתוח והפחתות אחרות, נטו 

 15,361        הוצאות הנהלה וכלליות 
 654        )הוצאות( אחרות, נטו   הכנסות

         
 202,215        רווח תפעולי מגזרי 

         
 11,203        הכנסות מימון 
 37,721        הוצאות מימון 

         
 175,697        רווח לפני מסים על ההכנסה 
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 2019בדצמבר,    31ליום    רשימת חברות מוחזקות 

 שיעור ההחזקה  
  % 
 

 50  ( 1כאוי יזמות נדל"ן בע"מ )
 50  (2מגה אור מודיעין בע"מ )

 100  בע"מ    מודיעין   לוגיסטיקה  אורמגה  
 50  ( 3ריטר נכסים בע"מ )

 100  מגה אור ניר גלים בע"מ  
 50  (1אי.פי.טי יזמות פרוייקטים לבנייה בע"מ )

 100  נדל"ן בע"מ נועה נכסי  
 50  ( 2מגה אור רמי לוי בע"מ )

 50  (4בע"מ )  מוצקין   אור  מגה
 100  מגה אור וולפסון בע"מ 

 100  מגה אור זכרון בע"מ 
 50  ( 4ביג מגה אור בע"מ )

 50  (  5ביג מגה אור קרית גת בע"מ )
 50  ( 2ביג מגה אור עפולה בע"מ )

 100  "מ בע  אשקלון   אור  מגה
 70  דלק משגב דב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ    תחנת

 50  (2"מ )בעלוגיסטיקה    לוי גלובוס    מגה
 37  ( 6"מ )בע  לוגיסטיקה  טל  גני 

 75  ( 2"מ )בע   נכסים  נועה  אשד
 74  "מ  בע  לוגיסטיקה  ריף  אור  מגה
 50  ( 2שלב בע"מ )  פלמחים,  גת
 50  ( 2שלב שותפות מוגבלת )  פלמחים,  גת

 70  ( 2"מ )בע  חקלאית  שיתופית  אגודה  דב  משגב  לוגיסטיקה
 46  ( 2פארק הרקפות בע"מ )

 74  (7)  פארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ
 74  מ  א.ת.מ.י אגודה חקלאית שיתופית בע"

 13  ( 2אפי נכסים בע"מ )
 37  ( 2בע"מ )מגה אור כפר החורש אגודה שיתופית חקלאית  

   
 
 בשליטה.  50%מעל    2006בהון והחל מחודש דצמבר    50% (1)
 . כלולהחברה   (2)
 בשליטה.  50%בהון ומעל    50% (3)
 (.50%של נועה נכסי נדל"ן בע"מ )  כלולהחברה   (4)
 (.100%חברה מוחזקת של ביג מגה אור בע"מ ) (5)
 (.74%בע"מ )  לוגיסטיקה  לוי   גלובוס  מגהחברה מוחזקת של   (6)
 (.74%(    חברה מוחזקת של פארק הרקפות בע"מ )7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 לכבוד 
 בעלי המניות של חברת מגה אור החזקות בע"מ 

 
 

 א.ג.נ., 
 
 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר  הנדון:  
 1970- ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9על מידע כספי נפרד לפי תקנה  

 
 

- התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ג'9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את ביקרנו
 השנים משלוש אחת ולכל 2018- ו 2019 בדצמבר 31 לימים (החברה - )להלן בע"ממגה אור החזקות  של 1970

  הנפרד  הכספי המידע. החברה של התקופתי דוחב נכלל ואשר 2019 בדצמבר 31 ביום הסתיימה  שבהן שהאחרונה
 בהתבסס הנפרד הכספי המידע על דיעה  לחוות היא  אחריותנו החברה. של וההנהלה הדירקטוריון  באחריות הינו 
 ביקורתנו.  על

 
לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות  

, 2018-ו  2019בדצמבר  31לימים אלפי ש"ח  197,066 -אלפי ש"ח ו 234,944 הסתכמו לסך של המיוחסים להן, נטו 
-ש"ח ו אלפי  15,825 אלפי ש"ח 14,619 שלהסתכם לסך חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל בהתאמה, ואשר 

ספיים של אותן  , בהתאמה. הדוחות הכ2017- ו 2018, 2019בדצמבר  31לשנים שהסתיימו בימים  אלפי ש"ח 25,836
חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים 

 אלה שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

 
 הביקורת  את  לתכנן  מאיתנו  נדרש   אלה  תקנים  פי  על  בישראל.  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת   ולבצעה
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה  

הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי  של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו  

 בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספק אחריםהחשבון הרואי  ודוחות 
 

המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות , יםבהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרלדעתנו, 
 . 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון   2020, במרס 22
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 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה  
 
 המאוחדים   הדוחות הכספיים   נתונים כספיים ומידע כספי מתוך 
 
 לחברה המיוחסים  

 
 
 

  31מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום    לחברהלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים  
 ' ג9דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2019בדצמבר, 

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

 לדוחות המאוחדים. 2ם אלה פורטו בבאור עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיי
 

 בדוחות המאוחדים. 'ב 1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה 

 

 

 בדצמבר 31ליום     
    2019  2018   
 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       נכסים שוטפים
       

 131,449  80,878  ד  מזומנים ושווי מזומנים 
נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או  

 33,530  30,257  ה  הפסד
 40,037  213,682    מזומן משועבד ומזומן בנאמנות

 2,816  2,598    שוכרים
 39,229  859,71  ה  חייבים ויתרות חובה 

       
    274,399  247,061 
       

 16,748  376,200    נכסים המוחזקים למכירה
       
       
    474,775  263,809 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 1,071,630  ,582,7171  ח  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו 
 156,010  815,193    חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

 2,209  262,2    פקדונות לזמן ארוך בתאגידים בנקאיים
 563,723  817,320    נדל"ן להשקעה בפיתוח

 725,614  ,799992    נדל"ן להשקעה 
 3,869  3,925    רכוש קבוע 

       
    164,2313,  2,523,055 
       
    4,006,638  2,786,864 

       
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 בדצמבר 31ליום     
    2019  2018   
 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       
       התחייבויות שוטפות

       
 72,106  27,955  ו  אשראי וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

 99,196  122,030  ו  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 23,934  17,570  ו  לספקים ולנותני שירותים התחייבויות 

 14,084  114,425  ו  זכאים ויתרות זכות 
       
    281,980  209,320 
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 17,365  101,945  ו  הלוואות מתאגידיים בנקאיים
 1,511,093  2,042,267  ו  אגרות חוב

 229  1,651    פקדונות
 38,484  38,020    התחייבות בגין חכירה 

 1,607  1,607    נגזרים 
 73,977  67,024  ז  מסים נדחים

 318  439    התחייבויות בשל הטבות לעובדים
       
    2,252,953  1,643,073 
       

       הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
       

 305  343    הון מניות
 296,282  536,437    פרמיה על מניות

 920  ( 29,121)    קרנות הון 
 636,964  964,046    יתרת רווח 

       
    1,471,705  934,471 
       
    4,006,638  2,786,864 

 
 
 
 

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

        2020במרס,  22

 צחי נחמיאס   תאריך אישור הדוחות הכספיים
 יו"ר הדירקטוריון 

 איתמר רגב 
 מנהל כללי

 אונפלוס חיים 
 סמנכ"ל כספים
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 המיוחסים לחברה הרווח הכולל  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על  

 
 

  
 שהסתיימה ביום  לשנה

 בדצמבר 31
  2019  2018    2017 
 ש"ח אלפי  
       
       

 46,866  59,070  76,778  נדל"ן להשקעה  וניהול , השכרהממתן שירותים הכנסות
הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח  

 1,848  3,168  2,275  והפסד
הנמדדות לפי שיטת הריבית   הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן

 4,585  6,016  4,101  האפקטיבית
 3,400  4,163  5,086  הפעלה וניהול נדל"ן להשקעה  עלות

       
 49,899  64,091  78,068  גולמי רווח

       
       

 65,154  88,259  ,729130  בפיתוח, נטונדל"ן להשקעה להשקעה ועליית ערך נדל"ן 
 82,909  69,891  330,144  , נטו חברות מוחזקות יהחברה ברווח חלק

 15,053  16,399  18,617  הנהלה וכלליות  הוצאות
 642  3,773  90,194  , נטואחרותהכנסות 

       
 183,551  209,615  704,424  תפעולי  רווח

       
 17,045  17,919  19,855  מימון הכנסות
 36,379  57,293  ,02555  מימון  הוצאות

       
 164,217  170,241  534,389  לפני מסים על ההכנסהרווח 

 23,772  22,799  452,37  מסים על ההכנסה
       

 140,445  147,442  082,352  חברהל המיוחס  נקי רווח

       
 140,445  147,442  323,480   כולל המיוחס לבעלי המניות של החברה רווח"כ סה

       
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2019  2018    2017   
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
       

 140,445  147,442  352,082  רווח נקי המיוחס לחברה
       

של  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 החברה:

 
     

       החברה: התאמות לסעיפי רווח והפסד של 
 908  998  876  פחת 
 ( 65,154)  ( 88,259)  ( 130,429)  בפיתוח להשקעה "ן ונדלבשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה  עליה

 18   9,052   4,156  שערוך אגרות חוב  
 ( 146)  10   18  קבוע   רכוש ממימוש הפסד )רווח(

 -    -    ( 161)  רווח ממימוש נדל"ן מניב
הנמדדים בשווי הוגן   נכסים פיננסים המוחזקים למסחרערך  עליית

 דרך רווח או הפסד 
 

7,487  (1,599 )  (634 ) 
 ( 1,269)  -      ממימוש אופצית ברקת  רווח

 -    ( 131)  -    שערוך נכס פיננסי
שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות אחרות לזמן  

 ארוך
 

21   72    - 
 ( 960)  ( 1,017)  ( 3,252)  לזמן ארוך הלוואות שניתנושערוך  

 30  22  122  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים 
 78  619  1,265  עלות תשלום מבוסס מניות

 ( 82,909)  ( 69,891)  ( 330,144)  נטו חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, 
 -    -    ( 94,120)  )אפי נכסים(רווח מרכישה במחיר הזדמנותי של חברה כלולה 

 40,343  54,870  58,079  הוצאות מימון, נטו
 23,772  22,780  ( 6,953)   מסים על הכנסה

       
  (221,307 )  (72,474 )  (85,923 ) 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה
       
 ( 1,002)  ( 1,018)  218  ירידה )עלייה( בשוכרים  
 ( 3,495)  ( 154)  6,120  בחייבים ויתרות חובה עלייה  

 608   54  ( 3)  צדדים קשורים, נטו 
 ( 347)  ( 63)  ( 338)  ארוך  לזמן מראש בהוצאות גידול
 ( 1,248)  1,906   ( 2,275)  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים  )ירידה( עלייה

 6,222  ( 3,271)  37,192  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 
 49  263  9  עלייה בהתחייבות בגין חכירה

       
  40,923  (2,283 )  787 
       

       עבור:    שנהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
       

 ( 88)  ( 706)  ( 305)  מסים ששולמו 
 -  3  407  מסים שהתקבלו 

 1,350  3,575  1,500  דיבידנד שהתקבל
 ( 53,393)  ( 55,299)  ( 54,091)  ריבית ששולמה

 826  997  1,152    ריבית שהתקבלה 
        
  (51,337 )  (51,430 )  (51,305 ) 
       

 4,004  21,255  34,447  שוטפת של החברה פעילות נבעו ממזומנים נטו ש

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

 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2019  2018    2017 
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 
       

 ( 1,538)  ( 438)  ( 967)  רכישת רכוש קבוע 
 695   136   137   רכוש קבוע  ממימושתמורה 

 31,204   -      63,909   תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה בפיתוח 
 ( 262,345)  ( 206,240)  ( 267,284)  בפיתוח  ונדלן להשקעההשקעה בנדל"ן להשקעה  

 ( 20,927)  ( 251,858)  ( 287,414)  פקדון בנאמנותל ההפקד
 43,498   253,281   81,900   פקדון בנאמנותמ המשיכ

 ( 20,000)  ( 19,387)  31,869   משיכת )הפקדת( מזומן משועבד, נטו
 ( 4,518)  ( 11,185)  ( 4,214)  ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו רכישת

 -    -    273   השקעות לזמן קצר, נטו 
 37,426   ( 56,796)  ( 809,73)  , נטוהלוואות לאחריםשינוי ב 

 4,407   -    -    תמורה מימוש אופציה ברקת 
 ( 89,838)  -    -    פקדונות בתאגידים בנקאיים הפקדת
 120,054   -    -    בתאגידים בנקאיים פקדונות משיכת

 ( 22,847)  -    -    השקעות בחייבים לזמן ארוך 
 -    -    ( 403,054)  השקעה בחברה כלולה )אפי נכסים(

 -    -    ( 2,199)  השקעה בחברה כלולה  
 500   -    -    נגזרים 

 ( 48,069)  ( 154,129)  ( 499,130)  מתן הלוואות לחברות מוחזקות 
 35,366   28,506   95,444   פרעון הלוואות מחברות מוחזקות 

       
 ( 196,932)  ( 418,110)  ( ,908895)  השקעה של החברה  מזומנים נטו ששימשו לפעילות

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה  

       
 -  82,689  240,193  הנפקה( הנפקת הון מניות )לאחר ניכוי הוצאות  

 ( 25,000)  ( 33,970)  ( 25,000)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
 5,343  1  -  מימוש אופציות

 288,993  440,494  667,963  הנפקת אגרות חוב )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( 
 ( 86,294)  ( 235,274)  ( 114,069)  פרעון אגרות חוב

 124  ( 80)  1,585   פקדונות משוכריםקבלת )פרעון( 
 13,641  3,797  ( 48,782)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו

 65,003  10,700  92,500  מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות לזמן ארוך
 27  ( 37)  ( 189)  עדכון התחייבות בגין חכירה מימונית

 -  ( 3,741)  ( 3,311)  הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך פרעון
       

 261,837  264,579  810,890  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה  
       

 68,909  ( 132,276)  ( 50,571)  במזומנים ושווי מזומנים)ירידה( עלייה 
       

 194,816  263,725  131,449  שנהלתחילת היתרת מזומנים ושווי מזומנים 
       

 263,725  131,449  80,878  שנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
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 )המשך(   המיוחסים לחברה תזרימי המזומנים  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על  

 
 

 
 שהסתיימה ביום לשנה  

 בדצמבר 31
  2019  2018    2017 
 אלפי ש"ח  
       

       פעילות מהותית שלא במזומן בחברה
       

 7,615  19,117  13,250  באשראי רכוש קבוע נדל"ן להשקעה בפיתוח ובבהשקעה 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

עוסקת בעיקר בייזום, השבחת הקרקע, הקמה וניהול שטחי מסחר  החברה באמצעות חברות בנות .1
 .החלה החברה לפעול בתחום מימון השקעות נדל"ן 2016משנת החל  במרכזים מסחריים בישראל.

 
 אביב בע"מ.-רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתלניירות הערך של החברה  

 
 הגדרות .2
 

   -בדוחות כספיים אלה 
 

 מגה אור החזקות בע"מ. - החברה
   

 החברה והחברות המוחזקות שלה המצוינות ברשימה המצורפת. - הקבוצה 
 
 
חדשים לפני יישומם ואשר השפעתם הצפויה על המידע הכספי הנפרד של   IFRSמידע נוסף בדבר תקני  .ב

 החברה הינה מהותית 
 

 לדוחות המאוחדים. 4פורטו בבאור לפני יישומם   IFRSמידע בדבר השפעתם הצפויה של תקני 
 
 

תקנים חדשים, פרשנויות ותיקונים שיושמו לראשונה על ידי החברה ואשר השפעתם על המידע הכספי  . ג
 פרד של החברה הינה מהותיתהנ
 

 
 .המאוחדים בדוחות כו׳2 בבאור  פורטו החברה על החדשים התקנים  השפעת בדבר מידע 

 
 
 )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(  לחברהיתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת  .ד
 

 2019בדצמבר,  31
   ללא   
 סה"כ  הצמדה  
 אלפי ש"ח  
     

 49,845  49,845  מזומנים
 31,033  31,033  שווי מזומנים 

     
  80,878  80,878 

 
 2018בדצמבר,  31
   ללא   
 סה"כ  הצמדה  
 אלפי ש"ח  
     

 14,615  14,615  מזומנים
 116,834  116,834  שווי מזומנים 

     
  131,449  131,449 
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 )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(  לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים  .ה
 

 : השקעות לזמן קצר .1
 בדצמבר 31  

  2019  2018   

 אלפי ש"ח  

     
     

בשווי הוגן דרך רווח או  מוחזקים למסחר הנמדדים נכסים פיננסיים 
     הפסד:

 16,278  20,786  מניות
 6,206  5,006  קרנות נאמנות

 11,046  4,465  אגרות חוב 

     
  30,257  33,530 

 
 : חייבים ויתרות חובה .2

     
 3,719  3,022  מוסדות

 594  1,606  הוצאות מראש  
 34,916  67,231  חייבים ויתרות חובה אחרים 

     
  71,859  39,229 

 
 )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(  לחברהגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות  .ו
 

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים המיוחסות לחברה .1
 בדצמבר 31  
  2019  2018   
 אלפי ש"ח   
     

 5,068  8,046  חובות פתוחים  
 18,597  7,690  שטרות לפרעון 
 269  1,834  הוצאות לשלם 

     
  17,570  23,934 

 
 זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה .2

     
 2,612  3,193  עובדים ומוסדות בגין שכר

 90  900,43  מוסדות
 2,680  2,677  בעלי מניות ותאגידים בשליטתם

 5,244  7,500  ריבית לשלם
 703  1,326  הוצאות לשלם 
 387  1,142  הכנסות מראש

 -  47,000  מקדמה בגין מכירת מקרקעין 
 -  7,020  בגין קרקע  זכאים אחרים 
 ,3682  667  זכאים אחרים 

     
  425,114  14,084 
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 )המשך(  )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( לחברהגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות  .ו
 

 התחייבויות לא שוטפות המיוחסות לחברה .3
 

 ההרכב
 בדצמבר 31  
  2019  2018   
 אלפי ש"ח   
     

 323,025  323,683  ( 1) (2)אגרות חוב סדרה ד' 
     

 227,591  215,891   ( 1( )3)סדרה ה' אגרות חוב 

     
 467,576  576,587  ( 1)  (4)סדרה ו' אגרות חוב 

     
 339,323  448,583  (  5) 'זסדרה אגרות חוב 

     
 252,774  687,464  (6) 'חסדרה אגרות חוב 

 
  2019בדצמבר,    31אלפי ש"ח ליום    61,364'( בסך  דכולל חלויות שוטפות בגין אגרות חוב )סדרה   ( 1)

 "ח אשתקד(.ש אלפי 50,785)
  בדצמבר,   31אלפי ש"ח ליום  10,917'( בסך הכולל חלויות שוטפות בגין אגרות חוב )סדרה 

 "ח אשתקד(.ש אלפי 10,918)  2019
  2019בדצמבר,    31אלפי ש"ח ליום    49,749'( בסך  וכולל חלויות שוטפות בגין אגרות חוב )סדרה  

 "ח אשתקד(.ש אלפי 37,493)
 
תשלומים   בתשעה'(, שתעמודנה לפרעון דש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה אלפי  467,664 ( 2)

באוקטובר  31ישולמו ביום , כאשר שמונת התשלומים הראשונים אשר שוויםשאינם שנתיים 
מקרן אגרות החוב )סדרה ד'(   11%)כולל( הינם בשיעור של    2023עד    2016של כל אחת מהשנים  

מקרן אגרות החוב )סדרה  12%הינו  2024באוקטובר,  31והתשלום התשיעי אשר ישולם ביום 
  2013  וקטוברא. אגרות החוב צמודות קרן וריבית למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש  ד'(

אשר משולמת אחת לשישה חודשים, ביום   3.35%נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של ו
  .באוקטובר 31וביום  באפריל 30

 
'( של החברה דהשלימה החברה הנפקה פרטית של אגרות חוב )סדרה  2019, בדצמבר 4ביום  

ה בדרך של הרחבת סדרה אלפי ש"ח ע.נ.. הנפקת אגרות החוב החדשות בוצע   50,000בהיקף של  
)ריבית   0.56%ש"ח ע.נ., הריבית האפקטיבית נקבעה על  100ש"ח לכל  109.5לפי מחיר של 

(. סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות  2.05%נקובה 
 אלפי ש"ח. 54,750 -הסתכמה לכ

 
 . אלפי ש"ח ערך נקוב 314,672יתרת אגרות חוב שבמחזור הינו   2019בדצמבר,  31ליום  

 
אגרות החוב )סדרה ד'(, אינן מובטחות בשעבודים או ערבויות. החברה התחייבה כי עד לפרעון  

 ן:  מלא של אגרות החוב )סדרה ד'( תעמוד החברה בהתניות הפיננסיות שלהל
 

  זכויות  כולל לא, מקובליםים המתואם )הון עצמי לפי כללים חשבונאיהונה העצמי  )א(
 של  המאוחדים בהתאם לדוחות הכספיים והכל, בעלים והלוואות  הון  שטר, מיעוט

או השנתיים,  פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים-, על(של החברה החברה
 מיליון ש"ח. 125-הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מ

 
המתואם של החברה )הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, היחס בין הונה העצמי   )ב(

לא כולל זכויות מיעוט, שטר הון והלוואות בעלים, והכל בהתאם לדוחות הכספיים 
פי הדוחות הכספיים -לסך המאזן של החברה, על המאוחדים של החברה של החברה(

         -המבוקרים, לפי העניין לא יפחת מהמאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או 
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 )המשך(  גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( .ו

 
. במידה והיחס בין הונה העצמי המתואם של החברה לסך המאזן של החברה יפחת 23% 

 . 0.25%עור של , בתקופת הבדיקה כהגדרתו להלן, שיעור הריבית בשי25%-מ
 
היחס בין החוב הפיננסי נקבע כי    2017בדצמבר,    27בהתאם לתיקון  שטר הנאמנות מיום   (ג)

חוב פיננסי בניכוי חלקה האפקטיבי של החברה במזומנים ושווי  )נטו של החברה 
 של החברה  NOI-לבין ה (מזומנים, תיק נזיל, פיקדונות, קרנות כספיות, בטוחות סחירות

, מהנכסים שבבעלותה המלאה ו/או החלקית, במישרין או בעקיפין,  NOI-חלק החברה ב)
לתקופה    13( לא יעלה על  המצטבר בארבעת הרבעונים האחרונים בסמוך למועד הבדיקה

הקבוע בשטר( וזאת בתמורה לתוספת ריבית  10של שני רבעונים רצופים )חלף יחס של 
יתוקנן למונחים שנתיים בגין   NOI-. יובהר כי ה החל ממועד תיקון השטר 0.1%בשיעור 

החודשים האחרונים בסמוך למועד הבדיקה, ובגין נכסים  12נכסים שנרכשו במהלך 
פי  - , על(החודשים האחרונים בסמוך למועד הבדיקה 12שהקמתם הושלמה במהלך 

הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי  
 . העניין

 
תינתן לתקופה של שני רבעונים רצופים  10יעלה על  NOI -ככל והיחס בתניית חוב ל

וזאת עד למועד  0.25%למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה תוספת ריבית של 
 . 10 -נמוך מ NOI -בו תחזור החברה ליחס בתניית חוב ל

 
זור, אגרות החוב )סדרה  כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה ד'( במח התחייבה החברה  (ד)

ידי חברה מדרגת וזאת, כל עוד הסיבות ו/או הנסיבות הינן -ד'( תהיינה מדורגות על
 בשליטת החברה.

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח  2019בדצמבר,  31ליום 

 . 2013בנובמבר,  28הצעת מדף מיום 
 

תשלומים   בעשרה'(, שתעמודנה לפרעון הש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה אלפי  271,545 ( 3)
של  בדצמבר 31התשלומים הראשונים אשר ישולמו ביום   שבעתשנתיים שאינם שווים, כאשר 

'(  המקרן אגרות החוב )סדרה  4%)כולל( הינם בשיעור של  2020עד  2014כל אחת מהשנים 
  2023עד  2021בדצמבר של כל אחת מהשנים  31ושלושת התשלומים האחרונים ישולמו ביום 

ונושאות    אינן צמודותאגרות החוב  '(.  המקרן אגרות החוב )סדרה    24%  הינם בשיעור של  )כולל(
  ביוני  30אשר משולמת אחת לשישה חודשים, ביום  3.7%ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

 .בדצמבר בכל שנה 31וביום  
 

החליטה החברה לבצע פדיון מוקדם מלא ליתרת קרן אגרות החוב סדרה   2020,  בפברואר  5ביום   
בוצע פדיון מוקדם של אגרות  2020, בפברואר 26ש"ח ע.נ.(. ביום  214,774,129' שבמחזור )ה

אלפי ש"ח אשר נקבע בהתאם לשווי שוק של יתרת אגרות  230,933החוב בתמורה לסך של 
( ימי המסחר שקדמו  30החוב שבמחזור, לפי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב בשלושים ) 

 .למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם
 

 ש"ח ערך נקוב.  אלפי 214,774יתרת אגרות חוב שבמחזור הינו   2019בדצמבר,  31ליום 
 

'( תעמוד החברה בהתניות  ההחברה התחייבה כי עד לפרעון מלא של אגרות החוב )סדרה 
 הפיננסיות שלהלן:  

 

  זכויות  כולל לא, מקובליםהמתואם )הון עצמי לפי כללים חשבונאיים הונה העצמי  (א)
 של  המאוחדים בהתאם לדוחות הכספיים והכל, בעלים והלוואות ןהו  שטר, מיעוט

או השנתיים,  פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים -, על(של החברה החברה
 במידה וההון העצמי  מיליון ש"ח. 175 -הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מ

 מיליון ש"ח, לא יהווה הדבר    175 -מיליון ש"ח אך לא יפחת מ 200-של החברה יפחת מ
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 )המשך(  גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(  .ו
 

שיעור הריבית אולם הפרה של אמת מידה פיננסית בתקופת הבדיקה כהגדרתו להלן, 
 . 0.25%בשיעור של יעודכן 

 

פי הדוחות -לסך המאזן של החברה, על היחס בין הונה העצמי המתואם של החברה (ב)
הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין לא 

   .23%-יפחת מ
 
 אשר ( השווי הבטוחתי של הנכסים המניבים 1: ) בדיקה מועד בכל כי מתחייבת החברה ()ג

 50% -יהיה גבוה מ 0.8'( כפול היהיו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 
( הסך השווה ליתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב  2) הלן(כהגדרתו ל)מגובה החוב 

ו  )כהגדרת   הבטוחות  סך  על   יעלה  לא  הבדיקה   למועד  מחושבת)סדרה ה'( בתוספת ריבית  
 .בנקאית וערבות כספי  פקדון( בצירוף השווי הבטוחתי של להלן

 
לוואה  להלן: "יחס הו לעיל יחדיו יכונו לעיל( 2) -ו( 1) קטנים שבסעיפים ההתחייבויות )ד(

 . לבטוחה" חוב או "יחס לבטוחה"
 

 מועד  לאותו עד שנצברה ריבית בתוספת החוב אגרות של הנקוב הערך -" ובחה גובה"
 המשמשים ערך וניירות הבנקאיות והערבויות הפיקדונות  של הבטוחתי  השווי  בניכוי

 . משועבדים כנכסים
 
 בתוספת , 0.8 -ב מוכפל כשהוא המניבים הנכסים של הבטוחתי השווי -" הבטוחות סך"

  הבטוחתי השווי בתוספת 0.65 -ב מוכפל כשהוא בהקמה הנכסים  של הבטוחתי השווי
 . 0.55 -ב מוכפל כשהוא הקרקעות של

 

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

 
'(, שתעמודנה לפירעון )קרן( בשמונה תשלומים  וש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  אלפי    466,661 ( 4)

התשלומים  בחמשת  . 2026עד  2019ביוני בכל אחת מהשנים  30אשר ישולמו ביום  שנתיים,
מהקרן. אגרות החוב    20%ישולמו    ובשלושת התשלומים הנותריםמהקרן    8%ישולמו    הראשונים

ונושאות ריבית   2016 מאילמדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש  ,קרן וריבית ,צמודות
  31וביום    ביוני  30אשר משולמת אחת לשישה חודשים, ביום    2.05%שנתית קבועה בשיעור של  

 בדצמבר
 

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

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

 .ש"חאלפי   158,700 -הסתכמה לכ
 

 ש"ח ערך נקוב.  אלפי 567,328יתרת אגרות חוב שבמחזור הינו   2019בדצמבר,  31ליום 
 

התניות   '( תעמוד החברהוהחברה התחייבה כי עד לפרעון מלא של אגרות החוב )סדרה 
 : שלהלןהפיננסיות 

 

פי הדוחות הכספיים -, עלשל החברה )הון עצמי לרבות זכויות המיעוט(העצמי  הון  (א)
 - או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מ המאוחדים, הרבעוניים

   מיליון ש"ח. 300
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 )המשך(  (המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקותגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות  .ו

 

א כולל היחס בין הונה העצמי המתואם )הון עצמי כולל שטר הון והלוואות בעלים, ל (ב)
על פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, זכויות מיעוט( לסך המאזן  

 . 20% -הסקורים או המבוקרים, לפי העניין לא יפחת מ 
 

רק אם לא תעמוד באיזו   החברה תיחשב כמפרה את התחייבויותיה כאמור לעיל, 
 מהתחייבויותיה הפיננסיות לעיל במשך שני רבעונים רצופים.

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח  2019בדצמבר,  31ליום 

 . 2016ביולי,   6הצעת מדף מיום 
 

תשלומים    בשבעהשתעמודנה לפירעון )קרן(  '(,  זש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  אלפי    148,372 ( 5) 
התשלומים   בארבעת.  2027עד    2021בכל אחת מהשנים    באוגוסט  30שנתיים, אשר ישולמו ביום  

מהקרן. אגרות  20%מהקרן ובשלושת התשלומים הנותרים ישולמו  10%הראשונים ישולמו 
ונושאות ריבית    2017  יולי החוב צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש  

וביום    בפברואר  28אשר משולמת אחת לשישה חודשים, ביום    2.05%  שנתית קבועה בשיעור של
 באוגוסט  30

  
'( של החברה לציבור, זהשלימה החברה הנפקה של אגרות חוב )סדרה  2018, בינואר 16ם ביו 

ע.נ בהתאם לדוח הצעת מדף של החברה. הנפקת אגרות החוב   אלפי ש"ח 183,397בהיקף של 
ש"ח ע.נ., הריבית   100ש"ח לכל  104.7החדשות בוצעה בדרך של הרחבת סדרה לפי מחיר של 

(. סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין 2.05%)ריבית נקובה    1.72%האפקטיבית נקבעה על  
 ש"ח.לפי א 192,017 -הנפקת אגרות החוב החדשות הסתכמה לכ

 

אגרות חוב )סדרה ז'( של החברה  שלפרטית החברה הנפקה  השלימה 2019 בינואר, 16 ביום
 הרחבת  של בדרך . הנפקת אגרות החוב החדשות בוצעהע.נ.אלפי ש"ח  170,000 בהיקף של 

)ריבית   2.64%הריבית האפקטיבית נקבעה על  ,ש"ח ע.נ. 100ש"ח לכל  99סדרה לפי מחיר של 
סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות   (.2.05%נקובה 

 ש"ח.אלפי   168,300 -הסתכמה לכ
 

'( של החברה זהשלימה החברה הנפקה פרטית של אגרות חוב )סדרה  2019, בדצמבר 4ביום 
אלפי ש"ח ע.נ.. הנפקת אגרות החוב החדשות בוצעה בדרך של הרחבת סדרה   70,000בהיקף של  

)ריבית   1.03%ש"ח ע.נ., הריבית האפקטיבית נקבעה על  100ש"ח לכל  108.5ר של לפי מחי
(. סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות  2.05%נקובה 

 ש"ח.אלפי   75,950 -הסתכמה לכ
 

 ש"ח ערך נקוב  אלפי 571,769יתרת אגרות חוב שבמחזור הינו   2019בדצמבר,  31ליום 
 

'( תעמוד החברה בהתניות  זהחברה התחייבה כי עד לפרעון מלא של אגרות החוב )סדרה 
 הפיננסיות שלהלן: 

 

פי הדוחות הכספיים -, עלשל החברה )הון עצמי לא כולל זכויות המיעוט(העצמי  הון  (א)
 - או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מ המאוחדים, הרבעוניים

 מיליון ש"ח. 400

היחס בין הונה העצמי המתואם )הון עצמי לרבות זכויות מיעוט( לסך המאזן  על פי   (ב)
הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי  

 .20% -העניין לא יפחת מ 
 

כמפרה את התחייבויותיה כאמור לעיל, רק אם לא תעמוד באיזו  החברה תיחשב 
 מהתחייבויותיה הפיננסיות לעיל במשך שני רבעונים רצופים.
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 )המשך(  (גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות .ו

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח  2019בדצמבר,  31ליום 

 . 2017, באוגוסט 17הצעת מדף מיום 
 

אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה   253,600השלימה החברה הנפקה של    2018ביוני,    13ביום   ( 6) 
ל במרס בכ 30ח'(, שתעמודנה לפירעון )קרן( בארבעה תשלומים שנתיים, אשר ישולמו ביום 

מהקרן ובתשלום  20%. בשלושת התשלומים הראשונים ישולמו 2027עד  2024אחת מהשנים 
מהקרן. אגרות החוב צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן  40%האחרון הנותר ישולמו 

)ריבית   1.4%ונושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  2017שפורסם בגין חודש אפריל 
במרס.  30בספטמבר וביום  30שולמת אחת לשישה חודשים, ביום ( אשר מ1.572%אפקטיבית 

  253,600  -סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות הסתכמה לכ
 .אלפי ש"ח

 
'( של החברה לציבור,  חהשלימה החברה הנפקה של אגרות חוב )סדרה    2019,  בספטמבר  12ביום   

אלפי ש"ח ע.נ.. הנפקת אגרות החוב החדשות בוצעה בדרך של הרחבת  200,000בהיקף של 
  0.685%ש"ח ע.נ., הריבית האפקטיבית נקבעה על  100ש"ח לכל  107.3סדרה לפי מחיר של 

(. סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות  1.4%)ריבית נקובה 
 ש"ח.אלפי   214,600 -הסתכמה לכ

 
 ש"ח ערך נקוב.  אלפי 453,600יתרת אגרות חוב שבמחזור הינו   2019בדצמבר,  31ליום  

 
אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה  שלפרטית החברה הנפקה  השלימה 2020 בפברואר, 6 ביום 

סדרה   הרחבת  של  בדרך  . הנפקת אגרות החוב החדשות בוצעהע.נ.אלפי ש"ח    75,000  בהיקף של
)ריבית נקובה    0.45%הריבית האפקטיבית נקבעה על    ,ש"ח ע.נ.  100לכל  ש"ח    107לפי מחיר של  

 - סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות הסתכמה לכ (.1.4%
 ש"ח.אלפי  80,250

 

להבטחת התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'(, שיעבדה החברה   
לטובת הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בשיעבוד קבוע, בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום, בין  

מודיעין,    REIT 1פרדס חנה,  מגה אור    BIGגליל עליון,    BIGהיתר, את חלקה בזכויות בנכסים  

ואת זכות  מודיעין  61מרכז ניהול מגרש  מגה אור עפולה, BIG, מודיעין מרכז ניהול ניסקו
החברה לקבלת תזרים התשלומים ממגה אור איקאה אשדוד, לרבות חלקה בהכנסות וזכויותיה  
לקבלת תגמולי ביטוח מכוח פוליסה לביטוח רכוש בגין הנכסים, והכול בהתאם להוראות שטר  

ון המשועבד לטובת הנאמן ומחזיקי אגרות החוב עד  תמורת ההנפקה הופקדה בפקד הנאמנות.
 אשר תשלים החברה את רישום השעבודים בנכסים כאמור לעיל.

 

'( תעמוד החברה בהתניות  חהחברה התחייבה כי עד לפרעון מלא של אגרות החוב )סדרה 
 הפיננסיות שלהלן:  

 

פי הדוחות הכספיים  -על,  של החברה )הון עצמי לא כולל זכויות המיעוט(הונה העצמי   (א)
או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת  המאוחדים, הרבעוניים

מיליון ש"ח אך לא  450-במידה וההון העצמי של החברה יפחת מ מיליון ש"ח. 450-מ
, לא יהווה  ש"ח )בשני דוחות כספיים מבוקרים/סקורים רצופים(מיליון    400  -יפחת מ

שיעור  אולם מת מידה פיננסית בתקופת הבדיקה כהגדרתו להלן, הדבר הפרה של א
 לשטר הנאמנות. 5.8.1הריבית יעודכן כמפורט בסעיף 

 

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

פי הדוחות הכספיים המאוחדים, -לסך המאזן של החברה, על של החברה מיעוט(
ידה במ  .23%-הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין לא יפחת מ

   23%-יפחת מלסך המאזן של החברה  והיחס בין הונה העצמי המתואם של החברה
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 )המשך(  (גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות .ו

 
, לא יהווה  )בשני דוחות כספיים מבוקרים/סקורים רצופים( 20% -לא יפחת מאך 

שיעור  אולם פיננסית בתקופת הבדיקה כהגדרתו להלן,  הדבר הפרה של אמת מידה 
 לשטר הנאמנות. 5.8.1הריבית יעודכן כמפורט בסעיף 

 

הסך השווה ליתרה הבלתי מסולקת של  ( 1: )בדיקה מועד בכל כי מתחייבת החברה (ג)
אגרות החוב )סדרה ח'( בתוספת ריבית והפרשי הצמדה שנצברו עד למועד הבדיקה,  

 הבטוחות" למועד הבדיקה. לא יעלה על "סך 
 

  - בשיעור ה  מוכפל  כשהוא  המשועבדים  הנכסים  של  הבטוחתי  השווי  -"  הבטוחות  סך"
LTV , כשמדובר בפיקדונות כספיים ו/או ניירות ערך ממשלתיים ו/או   1- ו/או ב(

 .מלווים קצרי מועד ו/או ערבות בנקאית(
 

יעמוד על    LTV  -)כולל( שיעור ה   ILAכאשר דירוג החברה הוא עד    - "   LTV-"שיעור ה    
 . 80%יעמוד על  LTV  -ומעלה שיעור ה +ILA, כאשר דירוג החברה הוא 60%

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח  2019בדצמבר,  31ליום 

 . 2018, ביוני 12הצעת מדף מיום 
 

אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב   497,699השלימה החברה הנפקה של  2020, בפברואר 23ביום  ( 7) 
אשר ישולמו ביום   ,לפירעון )קרן( בשישה תשלומים שנתיים לא שווים'(, שתעמודנה ט)סדרה 

, כאשר התשלום הראשון  2030עד    2028ובשנים    2023עד    2021בכל אחת מהשנים    ,בפברואר  28
בכל   . 2030בפברואר,  28והתשלום השישי והאחרון יבוצע ביום  2021בפברואר,  28יבוצע ביום 

מהקרן, בתשלום הרביעי   6%אחד מהתשלומים הראשון עד וכולל התשלום השלישי ישולמו 
אגרות  .מהקרן 27.334%מהקרן ובתשלום השישי והאחרון ישולם  27.333%והחמישי ישולמו 

ונושאות   2020 ינוארהחוב צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש 
( אשר משולמת אחת לשישה  0.98%)ריבית אפקטיבית    0.84%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  

בפברואר של  28)כולל( וביום  2029עד  2020מהשנים באוגוסט של כל אחת  31ביום חודשים, 
סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת   )כולל(. 2030עד  2021כל אחת מהשנים 

 .אלפי ש"ח 497,699 -אגרות החוב החדשות הסתכמה לכ
 

 גורמי סיכון פיננסיים המיוחסים לחברה .4
  

לדוחות הכספיים המאוחדים    ב'19ראה ביאור    לחברה  גורמי סיכון פיננסיים המיוחסיםעבור מידע בדבר  
 של החברה.

 
 שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון  .5
 

   
 ליום יתרה

 בינואר 1
2019 

  
 

 תזרים
 מזומנים

  
 

 שינויים
 אחרים

  
 ליום יתרה

 בדצמבר 31
2019 

         
 20,018  -  (48,782)   68,800  קצר לזמן ואשראי צרק לזמן הלוואות
 109,882  21  89,190  20,671  ארוך לזמן הלוואות

 2,164,297  114  553,894  1,610,289  חוב אגרות
 40,407  9  (397)   40,795  מימונית חכירה בגין התחייבות

         

 2,334,604  144  593,905  1,740,555  מימון מפעילות הנובעות התחייבויות"כ סה
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)ללא סכומים בגין חברות    לחברהמיוחסות  הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים   .ז

)ללא סכומים בגין חברות  לחברהמוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות 
 מוחזקות( 

 
 מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה

 

 החברהחוקי המס החלים על   .1
 

 חברה.    לדוחות הכספיים המאוחדים של ה  20ראה ביאור    חוקי המס החלים על החברהעבור מידע בדבר  
 

 החברהשיעורי המס החלים על  .2
 

לדוחות הכספיים המאוחדים של  20ראה ביאור  עבור מידע בדבר שיעורי המס החלים על החברה
 .החברה

 
 לחברהשומות מס המיוחסות  .3

 
 שומות מס סופיות 

 
המס,  , בעקבות הסדר הפשרה עם רשויות 2016עד וכולל שנת לחברה הוצאו שומות מס סופיות 

 אלפי ש"ח 3,940 -החברה רשמה הוצאות מיסים בגין שנים קודמות בסך של כ
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)ללא סכומים בגין חברות    לחברהמיוחסות  הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים   .ז

ות )ללא סכומים בגין חבר לחברהמוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות 
 )המשך(  מוחזקות(

 
 נדחים מסים .  5

 דוחות על הרווח הכולל   דוחות על המצב הכספי   

  בדצמבר  31  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר  31
  2019  2018  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח   

           התחייבויות מסים נדחים 
           

 (22,952)  (24,313)  9,274  (74,430)  (156,65)  נדל"ן להשקעה המוצג בשווי הוגן 
  דרך  הוגן   בשווי   הנמדדים  פיננסים  נכסים
 -   (30)  -   (1,868)  (1,868)  הפסד  או  רווח

           
           נכסי מסים נדחים 

           
 (208)  1,562  (2,321)  2,321  -   הפסדים מועברים לצורכי מס 

           
 (,27723)  (781,22)  6,953      נדחים מסים  הוצאות  

           
       (73,977)  (67,024)  התחייבויות מסים נדחים, נטו 

 
 כדלקמן: בדוח על המצב הכספיהמסים הנדחים מוצגים 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 ( 73,977)  ( 67,024)  התחייבויות לא שוטפות 

 
בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול  23%המסים הנדחים מחושבים לפי שיעורי מס של 

 .בהתאם לחוקי המס אשר חקיקתם הושלמה למעשה לתאריך הדיווח -  בעת המימוש
 
 מסים על ההכנסה הכלולים ברווח או הפסד .  6
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

       
 ( 23,772)  ( ,78122)  6,953  מסים נדחים 

       
  6,953  (78122, )  (23,772 ) 

 
 . 23%חושבו לפי שיעור מס של   2019המסים השוטפים בשנת  
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 הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות  .ח
 

 יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות 
 

 יתרות עם חברות מוחזקות  .1
 

 ההרכב א(
 בדצמבר 31  

  2019  2018   
 אלפי ש"ח  

     
יתרות חובה לזמן ארוך )כלול במסגרת השקעות בחברות 

 533,878  540,981  מוחזקות( 
 53,788  42,718  ערבויות לטובת חברות מוחזקות )ראה סעיפים ב, ג להלן( 

     
 
בשליטה  עד למחצית מגובה ההלוואה בחברות  בשליטה משותפתהחברה ערבה לחוב חברות  ב(

  14,233  -של כסך  ללו ערבה החברה מסתכמת    בשליטה משותפת. יתרת חוב החברות  המשותפת
 אלפי ש"ח(.  13,589סך של   - 2018בדצמבר,  31אלפי ש"ח )

 
עד לגובה ההלוואות  המוחזקות באופן יחסי לשיעור החזקתה בחברות ות החברה ערבה לחוב ג(

  28,485 -ת לו ערבה החברה מסתכמת בסך של כו. יתרת חוב החברות המאוחדאלובחברות 
 אלפי ש"ח(.  40,199סך של   - 2018בדצמבר,  31אלפי ש"ח )

 
 עסקאות עם חברות מוחזקות .2

 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31

  2019  2018    2017 

 אלפי ש"ח  

       
 4,679  4,933  4,795  הכנסות מדמי ניהול

 
 הכנסות והוצאות מימון עם חברות מוחזקות  .3

 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31

  2019  2018    2017 

 אלפי ש"ח  

       
 16,024  15,671  18,787  הכנסות מימון
 364  287  -  הוצאות מימון 

       
  18,787  15,384  15,660 

 
 התקשרויות  .4

 
תשכור את משרדי פיו -התקשרה החברה בהסכם עם חברה מאוחדת אשר על 2008דצמבר בחודש  

מ"ר ברוטו לתקופה של חמש שנים עם  440-ההנהלה של החברה בבית מגה אור בשילת בשטח של כ
אופציה להארכה לשתי תקופות נוספות בנות חמש שנים כל אחת, תמורת תשלום הוצאות שכירות  

 ח למטר צמוד למדד המחירים לצרכן.ש" 58ודמי ניהול בסך של 
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 )המשך(  הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .ח
 

 דיבידנד .5
 

  1,500בע"מ על חלוקת דיבידנד בסך של  אשד נועה נכסיםהבת  ההכריזה חבר 2019, בדצמבר 31ביום  
 .(חלק החברהאלפי ש"ח )

 
 

 התחייבויות תלויות  .ט
 

 לדוחות המאוחדים. א'21אור יבב פורטמידע בדבר התחייבויות תלויות 
 
 התקשרויות  .י

 

 לדוחות המאוחדים. ד'21אור יבב פורטמידע בדבר התקשרויות 
 

   אירועים מהותיים בתקופת הדיווח .יא
 

 חלוקת דיבידנד .1
 

אלפי ש"ח )דיבידנד   15,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של    2018במרס,    6ביום  
 במרס,  15. המועד הקובע לזכאות הדיבידנד הינו  2018  באפריל,  1ש"ח( ששולם ביום    0.525בסך  למניה  

2018 . 
 

אלפי ש"ח   18,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2018, באוגוסט 7ביום 
. המועד הקובע לזכאות הדיבידנד 2018, באוגוסט 23ביום  ששולםש"ח(  0.591)דיבידנד למניה בסך 

 . 2018 ,באוגוסט 15הינו  
 

אלפי ש"ח   25,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2019באוגוסט,  25ביום 
. המועד הקובע לזכאות הדיבידנד 2019, בספטמבר 22ש"ח( ששולם ביום  0.740)דיבידנד למניה בסך 

 . 2019, בספטמבר 8הינו  
 

אלפי ש"ח )דיבידנד   30,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של    2020במרס,    22ביום  
במרס,   31  . המועד הקובע לזכאות הדיבידנד הינו 2020באפריל,    7ש"ח( שישולם ביום    0.826למניה בסך  

2020 . 
 

 שינויים בהון החברה  .2
 

ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה    0.01ות בנות  מניות רגיל  1,847,900הנפיקה החברה    2018,  במרץ  12ביום  
אלפי ש"ח בניכוי עלויות   82,689 אלפי ש"ח ברוטו 83,155ש"ח לכל מניה ובסך הכל  45במחיר של 

 . הנפקה(
 

ש"ח ערך   0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  3,300,000הנפיקה החברה  2019 ,ביוני 25ביום 
ש"ח לכל מניה  61הצעה פרטית מהותית למשקיעים במחיר של נקוב כל אחת של החברה במסגרת 

 . אלפי ש"ח בניכוי עלויות הנפקה( 200,209אלפי ש"ח ברוטו )  201,300וזאת בתמורה לסך כולל של  
   

ש"ח ערך    0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  571,429הנפיקה החברה   2019 באוקטובר,  2יום  ב 
  70במחיר של    הצעה פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית למשקיע גרת  נקוב כל אחת של החברה במס

 .אלפי ש"ח ברוטו 40,000ש"ח לכל מניה וזאת בתמורה לסך כולל של 
 

ש"ח ע.נ. כל אחת של  0.01מניות רגילות בנות  1,973,600הנפיקה החברה  2020, בפברואר 23ביום 
  198,185אלפי ש"ח ברוטו )  204,465כולל של    ש"ח לכל מניה וזאת בתמורה לסך  103.6החברה במחיר של  

 . אלפי ש"ח בניכוי עלויות הנפקה(
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   הסכמי ניהול – התקשרויות  .יב
 

 לדוחות המאוחדים. ו'28אור יבב פורטמידע בדבר התקשרויות 
 
 המאזן תאריך לאחראירועים   .יג
 

, התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי בלתי קשור לחברה )להלן: "המוכרת"(, 2019בדצמבר    15ביום   .1
מהון המניות המונפק והנפרע  ומזכויות ההצבעה )על בסיס דילול מלא( של "ארנה  61.86%לרכישת 

אביב  -סטאר גרופ בע"מ", חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל
"המניות הנמכרות", בהתאמה(, ולרכישת מלוא זכויותיה של המוכרת  בקשר  -להלן: "ארנה" ובע"מ )

עם הלוואות בעלים אשר העמידה המוכרת לארנה ולחברות בשליטתה ו/או הקשורות לה, ואשר נכון 
דולר ארה"ב )להלן: "הלוואות בעלים",   מיליון 133-הינן בסך שלא יפחת מ 2019בספטמבר,  30ליום 

 סכם", בהתאמה( )המניות הנמכרות והלוואות הבעלים ייקראו להלן ביחד: "הממכר"(."הה
 
תמורה כפופה להתאמות שנקבעו בהסכם ובכלל זאת, ככל שיחול אירוע בעל השפעה מהותית על  ה

ארנה ו/או ככל שיעלו בבדיקת הנאותות שתערוך החברה עד למועד ההשלמה )כהגדרתו להלן(  
צוע הפרשה בדוחותיה הכספיים של ארנה ואשר לא בוצעו בדוחותיה  ממצאים אשר מצריכים בי

 .והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם 2019ביוני,   30הכספיים ליום 
 

למוכרת על ביטולו של ההסכם בשל התקיימותו של שינוי  החברה , הודיעה 2020בפברואר  2ביום 
בינואר  8האוויר עליהם דיווחה ארנה ביום  מהותי לרעה בשווי הממכר וזאת בין היתר לאור נזקי מזג 

 ביחס לקניון ארנה נהריה אשר בבעלותה.  2020
 

, התקשרה החברה בהסכם לרכישת מלוא הונה המונפק והנפרע של "ישפרו חברה  2020בינואר    26ביום   .2
ע.נ.   ש"ח 1מניות רגילות בנות  15,510,830ישראלית להשכרת מבנים בע"מ"  )"ישפרו"(, קרי סך של 

  מניות מוחזקות על ידי חברת לנכסים ולבנין  8,785,286כל אחת )"המניות הנרכשות"(, אשר מתוכן 
מניות מוחזקות על ידי נכסי הדרים בע"מ שהינה חברה פרטית  6,725,544- בע"מ )"נכסים ובנין"( ו

בבעלותה המלאה של נכסים ובנין )"נכסי הדרים"( )נכסים ובנין ונכסי הדרים יקראו להלן: "המוכרות"( 
ר העמידה  ולרכישת מלוא זכויותיה של נכסים ובנין עם הלוואת בעלים )בהמחאה על דרך המכר( אש

)קרן בצירוף ריבית( )"הלוואת הבעלים, "ההסכם", בהתאמה(  ש"חמיליון  222- לישפרו בהיקף של כ
)המניות הנמכרות והלוואות הבעלים ייקראו להלן ביחד: "הממכר"(. מחצית מן הממכר נרכש ע"י 

יקראו  החברה בנאמנות בעבור שותף שהינו צד ג' בלתי קשור לחברה )"השותף"( )החברה והשותף 
 .להלן: "הרוכשות"(

 

בכפוף להתקיימות תנאי המתלה להלן, בתמורה לממכר, הרוכשות תשלמנה למוכרות במועד   .א
, כאשר חלקה החברה בתמורה ש"חמיליון  855השלמת העסקה )כפי המפורט להלן( סך כולל של 

דרתה להלן  כאמור הינו מחצית )"התמורה"(. בנוסף, עבור כל יום שבין סיום תקופת הנאותות כהג
על התחרות )שהינו תנאי מתלה בהסכם כפי  יום נוספים או קבלת אישור הממונה 90ועד לתום 

ש"ח לכל יום עד להשלמת  120,000המפורט להלן(, המוקדם מביניהם, הרוכשות תשלמנה סך של  
 .העסקה )"התמורה"(

ת של צד שלישי  המניות הנרכשות ימכרו לרוכשות כשהן נקיות וחופשיות משעבודים ומכל זכו .ב
יום לביצוע בדיקת נאותות   60כאשר לרוכשות עומדים  AS ISכלשהו והעסקה תבוצע כעסקת 

 .)"תקופת הנאותות"(

בנאמנות ובמועד סיום תקופת   ש"חמיליון  15במועד חתימת ההסכם, הפקידו הרוכשות סך של  .ג
הרוכשות תפקדנה    הנאותות ככל שההסכם לא בוטל עד לאותו מועד )בנסיבות המפורטות להלן(, 

 . מיליון, על חשבון התמורה 40סך נוסף של 

השלמת העסקה תהיה כפופה להתקיימות תנאי מתלה שהינו קבלת הסכמת הממונה על התחרות   .ד
)"הממונה על התחרות"(.    1968  –לעסקה  נשוא ההסכם בהתאם לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח  

עד חתימת ההסכם, הצדדים יהיו רשאים  יום ממו 150ככל שלא יתקיים תנאי מתלה עד חלוף 
לבטל את ההתקשרות ביניהם והרוכשות יקבלו חזרה את הפיקדונות שהופקדו על ידן על חשבון  

 .התמורה
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 )המשך(  המאזן תאריך לאחראירועים   .יג

 

השלמת העסקה  כפופה להתקיימות תנאי המתלה שלעיל, להיעדר שינוי מהותי לרעה )כהגדרתו   .ה
בהסכם( ולהשלמת בדיקת הנאותות. במסגרת השלמת העסקה וכנגד העברת המניות הנרכשות  

 .והמחאת הזכיות מכח הלוואת הבעלים תשלמנה הרוכשות למוכרות את יתרת התמורה

למצגים שניתנו על ידי המוכרות והחברה והתחייבות   ההסכם כולל הוראות כמקובל ביחס .ו
המוכרות לשיפוי החברה במקרה של הפרת המצגים, וכן הוראות הנוגעות לניהול ישפרו והתנהלות  

 . ישפרו בתקופת הנאותות
 

 

בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו   פוקד את העולם ארוע 2020הרבעון הראשון של שנת  במהלך .3
(  ברחבי העולם. מדינות רבות, לרבות ישראל, נוקטות בצעדים  COVID-19בהתפשטות נגיף הקורונה )

משמעותיים, בנסיון למנוע את התפשטות הנגיף ומוציאות הנחיות אשר מפורסמות מעת לעת ע"י  
ין היתר, איסור התקהלות סגירת  גורמי הממשלה השונים למניעת התפשטות הנגיף אשר כוללות, ב

  קניונים ומקומות בילוי, לרבות מסעדות ובתי קפה, צמצום הגעה למקומות עבודה והוראות בידוד 
 ."("ההנחיות)

 
המשך התפשטות הנגיף והבהלה הציבורית, לצד ההנחיות האמורות, אשר משתנות מעת לעת ועשויות           

לירידה בפדיונות השוכרים של החברה במרכזים המסחריים,   להיות מחמירות אף יותר, עלולים לגרום
הן בשל האטה משמעותית במספר המבקרים במרכזים המסחריים כאמור והן בשל האיסור על  
פעילויות מסוימות )מסעדות, בתי קפה וכו'(, באופן אשר עלול להביא לפגיעה בתשלום דמי השכירות  

 לחברה בעתיד.
 

מור לעיל, בכוונת החברה לסייע לשוכריה במרכזים המסחריים )למעט לשוכרים בהתחשב בנסיבות כא         
שמפעילים מרכולים או פארמים אשר הוגדרו כעסקים חיוניים עפ"י ההנחיות( במקרים בהם הפדיונות  

 שלהם ייפגעו באופן שיצריך תמיכה זמנית. 
 

מסחר פתוחים ואינם קניונים סגורים יצוין, כי מרבית מרכזיה המסחריים של החברה הינם מרכזי          
אשר פתיחתם נאסרה במסגרת ההנחיות, ואלו ימשיכו לפעול בכפוף להנחיות האוסרות פעילויות  

 מסוימות )מסעדות, בתי קפה וכו'(. 
 

ניתן להניח שהמשך התפשטות הנגיף ועימו החרפת ההנחיות המוטלות בניסיון להתמודד עימו, יגררו          
וח אדם כתוצאה משהיית עובדים בבידוד או ממגבלות אחרות, מחסור באספקה של  גם למחסור בכ

חומרים וציוד בנייה לפרויקטים בשלבי ייזום, דבר העשוי לגרום לעיכוב בלוחות הזמנים של עבודות  
 ההקמה והאכלוס של אותם הפרויקטים. 

 
הנחיות האמורות על  למועד זה אין בידי החברה אפשרות להעריך את היקף ההשפעה של הנגיף וה 

פעילות החברה, וזאת בין היתר, בהתחשב באי הוודאות הקיימת בעת הזו ונוכח אופיו החסר תקדים 
 של האירוע אשר אינם ניתנים, בשלב זה, להערכה או כימות.
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 2019בדצמבר,    31רשימת חברות מוחזקות ליום  
 שיעור ההחזקה  
  % 
 

 50  ( 1כאוי יזמות נדל"ן בע"מ )

 50  ( 2מגה אור מודיעין בע"מ ) 

 100  בע"מ  מודיעין  לוגיסטיקה אורמגה 

 50  (3ריטר נכסים בע"מ )

 100  מגה אור ניר גלים בע"מ 

 50  ( 1לבנייה בע"מ ) אי.פי.טי יזמות פרוייקטים

 100  נועה נכסי נדל"ן בע"מ

 50  ( 2מגה אור רמי לוי בע"מ )

 50  ( 4בע"מ ) מוצקין  אור מגה

 100  מגה אור וולפסון בע"מ 

 100  מגה אור זכרון בע"מ

 50  ( 4ביג מגה אור בע"מ )

 50  (  5ביג מגה אור קרית גת בע"מ )

 50  ( 2ביג מגה אור עפולה בע"מ )

 100  "מ בע אשקלון אור מגה

 70  דלק משגב דב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ   תחנת

 50  (2"מ )בעלוגיסטיקה  לויגלובוס  מגה

 37  ( 6"מ )בע לוגיסטיקה טל גני

 75  ( 2"מ )בע נכסים נועה אשד

 74  "מ בע לוגיסטיקה ריף אור מגה

 50  (2שלב בע"מ ) פלמחים, גת

 50  ( 2שלב שותפות מוגבלת ) פלמחים, גת

 70  ( 2"מ )בע חקלאית שיתופית  אגודה דב משגב לוגיסטיקה

 46  ( 2פארק הרקפות בע"מ )

 74  (7פארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ )

 74  מ א.ת.מ.י אגודה חקלאית שיתופית בע"

 13  (2אפי נכסים בע"מ )

 37  ( 2בע"מ )מגה אור כפר החורש אגודה שיתופית חקלאית 
   

  
 

 בשליטה.  50%מעל    2006בהון והחל מחודש דצמבר    50% (1)
 . כלולהחברה   (2)
 בשליטה.  50%בהון ומעל    50% (3)
 (.50%של נועה נכסי נדל"ן בע"מ )  כלולהחברה   (4)
 (.100%חברה מוחזקת של ביג מגה אור בע"מ ) (5)
 (.74%בע"מ )  לוגיסטיקה  לוי   גלובוס  מגהחברה מוחזקת של   (6)
 (. 74%חברה מוחזקת של פארק הרקפות בע"מ ) (7)
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 לכבוד

   הדירקטוריון של
 "( החברה)" בע"מ מגה אור החזקותחברת 

 73188כתובת: א.ת שילת 
 

 א.ג.נ,
 
 

 8201מאי  מחודש    בע"מ   חברת מגה אור החזקות של    מדף הנדון: מכתב הסכמה בקשר לתשקיף 

 
 

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( של הדוחות שלנו  
 : 2018המפורטים להלן בקשר לתשקיף המדף מחודש מאי 

 
על הדוחות הכספיים  2020, במרס 19דוח רואה החשבון המבקר מיום  ( 1)

ולכל אחת משלוש   2018- ו 2019בדצמבר  31המאוחדים של החברה לימים 
 .  2019בדצמבר  31פה שהסתיימה ביום השנים בתקו

 
ביקורת של רכיבי בקרה  על  2020במרס,  19דוח רואה החשבון המבקר מיום   ( 2)

 .2019בדצמבר,  31פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
 
על מידע כספי   2020במרס,  19דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  ( 3)

ת ניירות ערך )דוחות תקופתיים  ג' לתקנו9תקנה לפי נפרד של החברה 
ולכל אחת משלוש   2018 -ו 2019בדצמבר,  31לימים  1970- ומיידיים(, התש"ל

   .2019מבר, צבד 31הסתיימה ביום  שהאחרונה שבהן השנים 
 

 
 
 
 
 

 

  אביב,-תל

 בכבוד רב,
 

 קסירראת  גבאיקוסט פורר 
 רואי חשבון   2020 במרס, 22
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 2019דוח תקופתי לשנת 
 

 

אפריקה ישראל  –)לשעבר  נכסים בע"מ אפישם החברה: 

 "(החברה)להלן: " נכסים בע"מ(

 510560188מספר חברה ברשם החברות: 

 , יהוד4דרך החורש כתובת: 

  03-5393562טלפון: 

 03-5393523פקסמיליה: 

   afi.globalpinfopro@כתובת הדואר האלקטרוני:

 31.12.2019תאריך המאזן: 
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   תוכן עניינים - תיאור עסקי החברה 

 

 עמוד             נושא

 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  -חלק ראשון 

 4      פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  .1.1

 8                 תחומי הפעילות העיקריים של החברה .1.2

 8      ועסקאות במניותיההשקעות בהון החברה  .1.3

 8           דיבידנדים .1.4

 

 מידע אחר  -חלק שני 

 10                מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה .1.5

 11                  שינויים בפילוח תחומי הפעילות .1.6

 11       סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .1.7

 

 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות -חלק שלישי 
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 לק אח

 תיאור עסקי החברה

את חלק זה של הדוח התקופתי בנושא תיאור עסקי החברה, יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים של דוח תקופתי 

 אורים לדוחות הכספיים.יזה, לרבות הב

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  -חלק ראשון  .1

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 1.1

כחברה פרטית לפי פקודת החברות תחת השם פרק לתעשיות   ,12.1.1971בישראל, ביום  החברה התאגדה   1.1.1

ביום  .פרק המדע בע"מ -שינתה החברה את שמה לקריית ויצמן  10.4.1984ביום עתירות מדע בע"מ. 

שמה שונה שמה של החברה ל  21.7.2019בע"מ וביום  אפריקה ישראל נכסים  שינתה את שמה ל  5.11.2003

 . , אפי נכסים בע"מהנוכחי

הפכה החברה לציבורית וניירות ערך שלה נרשמו לראשונה למסחר בבורסה  2004בחודש ספטמבר  1.1.2

 "(. הבורסהלניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "

אפריקה )להלן: " בע"מחברה בת של אפריקה ישראל להשקעות  החברההייתה  4.3.2019עד ליום 

עם השלמת עסקה  .מהון המניות המניות המונפק והנפרע של החברה 56% -חזיקה בכהש "(השקעות

מספר גופים ישראלים, מהון המניות של החברה שהוחזקו על ידי אפריקה השקעות ל 51% -למכירת כ

וביג מרכזי קניות   "(מגה אור)להלן: "  מגה אור החזקות בע"מ  –הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות  

חדלה אפריקה השקעות  4.3.2019ביום  .ומשקיעים מוסדיים מסווגים ישראליים"( ביג)להלן: "בע"מ 

 להיות בעלת השליטה בחברה ובעלת עניין בה והחברה הפכה להיות חברה ללא גרעין שליטה. 

החברה פועלת, בעצמה ובאמצעות באירופה. הן לתאריך דוח תקופתי זה, פועלת החברה הן בישראל ו 1.1.3

משרדים ומסחר בישראל  חברות הקבוצה, בייזום, הקמה, השכרה ותפעול של מבנים לתעשייה,

 באירופה. )הן למכירה והן לטובת דיור להשכרה( בפיתוח מקרקעין למגורים פועלת , וכן באירופהו

, והיא אף מפתחת פרויקטים נוספים ודיור להשכרה מסחר ,בבעלות החברה מבני משרדים, תעשיה 1.1.4

, צ'כיה, סרביה, בישראל, רומניה. לתאריך דוח תקופתי זה, מקיימת החברה את פעילותה בתחומים אלו

 . לטביהופולין, בולגריה, 

 חומי הפעילות של החברהת 1.1.5

, כמפורט 31.12.2018לחברה שני תחומי פעילות עיקרים המדווחים בדוחותיה הכספים של החברה ליום 

 להלן: 

 תחום הנכסים המניבים בישראל; 1.1.5.1

 .1באירופהתחום פיתוח המקרקעין למגורים והנכסים המניבים  1.1.5.2

 , לתאריך דוח תקופתי זה.2ובחו"ל החברה בישראלאת פעילות  יםם המתארמילהלן תרשי 1.1.5.3

 
 יצוין, כי תחום זה מוצג בדוחותיה הכספיים של החברה בפילוח לפי מדינות.   1
 בזאת, כי השמות המופיעים בתרשים שלהלן, הינם שמות הפרויקטים המוחזקים )ולא שמות החברות המחזיקות בהם(.  מובהר 2

     ם. כמו כן, התרשים להלן אינו כולל את חברות הניהול וחברות המחזיקות פרוייקטים לא פעילי
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לדוחות הכספיים  )א(7אור ילמידע מפורט על אחזקות החברה בחברות מאוחדות וכלולות ראו ב

 . 31.12.2019המאוחדים של החברה ליום 
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 תחומי הפעילות העיקריים של החברה  1.2

 לעיל, לחברה שני תחומי פעילות. להלן יובא בתמצית תיאור כללי של תחומי פעילות אלה: כאמור

 נכסים מניבים בישראל 1.2.1

בתחום פעילות זה החברה עוסקת בייזום, הקמה )לרבות על דרך של שיפוץ ו/או השבחה(, השכרה ותפעול 

 של מבנים בישראל, בעיקר בייעוד לתעשייה, משרדים ומסחר.

 באירופהפיתוח מקרקעין למגורים ונכסים מניבים  1.2.2

 בתחום פעילות זה החברה פועלת, במרכז ובמזרח אירופה, בשני אפיקי פעילות, כדלקמן:  1.2.2.1

: ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים, באירופה, על דרך של איתור קרקעות, למגורים   פיתוח מקרקעין 

 ו/או השבחה( ומכירת היחידות;רכישתן, הקמת המבנים )לרבות על דרך של שיפוץ 

ייזום, הקמה )לרבות על דרך של שיפוץ ו/או השבחה(, השכרה ותפעול של רכישת נכסים, : נכסים מניבים 

 .באירופה רדים, מסחר ומגורים(,  מבנים )בעיקר בייעוד לתעשייה, מש 

וחברות   AFI Europe N.Vפעילותה של החברה במרכז ובמזרח אירופה כאמור מבוצעת באמצעות 1.2.2.2

 . "( אירופה  אפי )להלן: "בשליטתה  

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 1.3

  -מחולק ל ש"ח 33,372,134הון המניות המונפק והנפרע של החברה לתאריך דוח תקופתי זה, הינו  1.3.1

  ."(מניות רגילות)להלן: " ש"ח ע.נ. כ"א 1, רשומות על שם, בנות של החברה מניות רגילות 33,372,134

מהון המניות של החברה  51% -עסקה למכירת כ הושלמה 4.3.2019לעיל, ביום  1.1.2כאמור בסעיף  1.3.2

, מספר גופים ישראלים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליותשהוחזקו על ידי אפריקה השקעות ל

 13%רכשה  מיליון ש"ח )כל אחת מבין ביג ומגה אור    1,250  -כביג ומגה אור, וזאת בתמורה לסך כולל של  

 מהון המניות המונפק של החברה דאז(. 

הושלמה עסקה נוספת לפיה מימשה אפריקה השקעות את יתרת החזקותיה  20.3.2019בהמשך, ביום 

מיליון ש"ח למספר  135 -בתמורה לסך כולל של כ 4.99% -בחברה )נכון לאותו המועד( בשיעור של כ

  משקיעים מוסדיים או מסווגים. 

מניות רגילות של החברה במסגרת הנפקת הון על פי דוח  4,878,100הנפיקה החברה  8.12.2019ביום  1.3.3

 ש"ח לכל מניה.  131.1 סכום של"( וזאת בתמורה להנפקת ההון)להלן: " 5.12.2019הצעת מדף מיום 

ובהתאם עלתה   מניות רגילות של החברה  3,110,000כפי שנמסר לחברה, במסגרת הנפקת ההון רכשה ביג  

בדילול מלא(. כמו כן, לחברה נמסר כי במסגרת  20.03% -)כ 20.42% -בשיעור אחזקותיה בחברה לכ

מניות רגילות של החברה ובהתאם עומד שיעור אחזקותיה בחברה   634,000הנפקת ההון רכשה מגה אור 

 בדילול מלא(.  12.75% -)כ 13%על 

ת ניירות ערך המירים למניות החברה לנושאי משרה ועובדים בחברה ובחברות בנות לפרטים בדבר הקצא 1.3.4

 להלן.  (5)1.11.3של החברה, ראו סעיף 

 דיבידנדים 1.4

  .לא חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה 2019 -ו 2018בשנים  1.4.1

יצוין, כי על רקע ההליכים להסדר החוב של אפריקה השקעות, התעוררה אפשרות להיווצרותה של עילה 
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להעמדה לפירעון מיידי של חלק לא מבוטל מהאשראים בקבוצת החברה, וזאת בשל שינוי שליטה אפשרי 

מור לעיל, בחברה, בין במישרין )בחברה( ובין בעקיפין )בשל שינוי שליטה באפריקה השקעות(. לאור הא

, )כפי שהייתה דאז( , ולאור אי הבהירות באשר להשלמתו הסופית של הסדר החוב2016החל משנת 

שהקשתה על האפשרות להעריך את סיכויי התממשותו של סיכון זה, הגיע דירקטוריון החברה לכלל 

הזהירות , חרף היקפן הניכר של היתרות הנזילות שבידי החברה, מידת דאזמסקנה, כי בנקודת הזמן 

 מצדדת בהימנעות מקבלת החלטה על חלוקת דיבידנדים.

השלימה אפריקה השקעות מספר עסקאות למימוש  2019לעיל, במהלך חודש מרץ  1.3.2כאמור בסעיף 

 כלל אחזקותיה בחברה. 

, וכוונתה של החברה להתמקד להלן 1.8.9של החברה כאמור בסעיף האסטרטגיה העסקית  עדכוןלאור  1.4.2

כי לצורך יישום האסטרטגיה , הגיע לכלל דעהדירקטוריון החברה , בפיתוח וברכישה של נכסים מניבים

המעודכנת ופיתוח עסקיה של החברה בהתאם לה, בטווח הנראה לעין רצוי לשמר בידיה יתרות נזילות 

עם זאת, בשים . 2019החברה שלא לחלק דיבידנד בשנת  ןכפועל יוצא מכך, החליט דירקטוריו מספקות.

אפשריים בתנאי השוק ובסביבתה לב לאופייה הדינמי של פעילות החברה כחברה יזמית ולשינויים 

   2020בשנת דיבידנד לבעלי מניותיה של החברה חלוקתלשקול  דירקטוריון החברה עשוי העסקית,

 המעודכנת.העסקית  , בהתאם ובכפוף למימוש האסטרטגיתובשנים שלאחריה

לחברה יתרת עודפים חיובית בסך של   31.12.2019לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  בהתאם   1.4.3

 מיליוני ש"ח.  2,529 -כ

 להלן.  )ד(1.13.14סעיף ראו  ,םילשמור על יחסים פיננסי חברות הקבוצהלפרטים בדבר התחייבות  1.4.4

בהן חלוקת דיבידנד,  מגבלות בדבר עם, וכן בקשר החלות על החברהלפרטים בדבר התניות פיננסיות  1.4.5

לדוח  4.9 - 4.5 פיםסעיראו של החברה ( 'י - 'ו ותכלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרהתחייבה החברה 

 .הדירקטוריון

 ך דוח תקופת זה אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד. ילתאר 1.4.6

 בשנתיים שקדמו לתאריך דוח תקופתי זה, לא הקצתה החברה מניות הטבה. 1.4.7
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   מידע אחר - חלק שני 

כולל, בין היתר, מידע ונתונים הלקוחים ממקורות שונים, כפי שמצאה החברה לנכון וכמפורט בגוף הפרק, פרק זה  

"(. המקורות כאמור היוו גורם זמין לאיסוף המידע והנתונים הנכללים בתיאורים המקורותלפי העניין )להלן: "

לאימות הנתונים, המקורות כאמור הרלוונטיים. להערכת הנהלת החברה, הגם שהיא לא ביצעה בדיקות עצמאיות 

 מהווים מקורות סבירים לאיסוף המידע הרלוונטי לפי העניין.

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה  1.5

בביאור , ראו פירוט  2019עד    2017בדבר מידע כספי המתייחס למגזרי פעילותה של החברה בשנים  לפרטים   1.5.1

 . 31.12.2019של החברה ליום  המאוחדים לדוחות הכספיים 33

, ולשנים 31.12.2019להלן מידע על מגזרי פעילותה של החברה, לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  1.5.2

 : 31.12.2018וביום  31.12.2017שהסתיימו ביום 

 :אלפי ש"ח(ב) .201931.12לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

 סה"כ מרכז ומזרח אירופה ישראל  
 420,118 342,500 77,618 הכנסות משכ"ד

 211,596 211,596 -  הכנסות ממגורים
 124,424 -  124,424 הכנסות מעבודות הקמה

 756,138 554,096 202,042 סה"כ הכנסות משכ"ד ומגורים
 5,271 754 4,517  עלויות הפעלת ואחזקת נכסים

 163,117 163,117 -  עלויות בגין עסקות בניה ומקרקעין 
 123,972 -  123,972 בגין עבודות הקמה עלויות 

סה"כ עלויות הפעלת ואחזקת נכסים, 
 292,360 163,871 128,489 עסקאות בניה ומקרקעין 

 463,778 390,225 73,553 רווח תפעולי משכ"ד ומגורים 
 9,411,000 7,627,000 1,785,000 נדל'ן ומקרקעין נכסי

  :אלפי ש"ח(ב) 831.12.201לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

 סה"כ מרכז ומזרח אירופה ישראל  
 405,758 330,917 74,841  הכנסות משכ"ד

 333,765 333,765 -  הכנסות ממגורים
 95,076 -  95,076 הכנסות מעבודות הקמה

 834,599 664,682 169,917 סה"כ הכנסות משכ"ד ומגורים
 737 ( 3,398) 4,135  עלויות הפעלת ואחזקת נכסים

 219,499 219,499 -  עלויות בגין עסקות בניה ומקרקעין 
 93,927 -  93,927 עלויות בגין עבודות הקמה 

סה"כ עלויות הפעלת ואחזקת נכסים, 
 314,163 216,101 98,062   עסקאות בניה ומקרקעין 

 520,436 448,581 71,855 רווח תפעולי משכ"ד ומגורים 
 8,837,000 7,261,000 1,576,000  נדל'ן ומקרקעין נכסי

 : אלפי ש"ח(ב) 31.12.2017לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

 סה"כ מרכז ומזרח אירופה ישראל  
 349,467 275,587 73,880 הכנסות משכ"ד

 185,690 185,690 -  הכנסות ממגורים
 46,344 -  46,344 הכנסות מעבודות הקמה

 581,501 461,277 120,224 הכנסות משכ"ד ומגוריםסה"כ 
 1,034 ( 2,511) 3,545 עלויות הפעלת ואחזקת נכסים 

 129,137 129,137 -  עלויות בגין עסקות בניה ומקרקעין 
 46,344 -  46,344 עלויות בגין עבודות הקמה 

סה"כ עלויות הפעלת ואחזקת נכסים, 
 176,515 126,626 49,889 עסקאות בניה ומקרקעין 

 404,986 334,651 70,335 רווח תפעולי משכ"ד ומגורים 
 7,769,000 6,222,000 1,547,000  נדל'ן ומקרקעין נכסי
 4,077 -כאלפי ש"ח ו 4,367 -ככולל הכנסות משכ"ד ועלות הפעלת ואחזקת נכסים מפעילות מופסקת בגרמניה בסך של  )*(

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 
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 שינויים בפילוח תחומי הפעילות 1.6

לפרטים בדבר האסטרטגיה העסקית . לא חלו שינויים בפילוח תחומי הפעילות של החברה 2019בשנת 

הנוגעת, בין היתר, לתחומי  15.8.2019המעודכנת של החברה, כפי שאישר דירקטוריון החברה ביום 

 להלן.   1.8.9הפעילות של החברה, ראו סעיף 

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה 1.7

 אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה האמור בסעיף זה להלן מבוסס על מגמות, 

אשר להם, או צפויה להיות להם, השפעה על תוצאותיה העסקיות של החברה. לפיכך, כל התייחסות 

המופיעה בסעיף זה להלן, באשר להערכת החברה את ההתפתחויות הצפויות בעתיד והשפעתן על קבוצת 

 אשר איננו בשליטת החברה ואשר איננו ודאי. החברה, הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד,

 השפעות משקיות וענפיות 1.7.1

החברה חשופה לשינויים במצב שוק הנדל"ן המניב בארץ ובתחום הנדל"ן בכללותו במדינות בהן היא 

 פועלת. לתאריך דוח תקופתי זה, פעילותה של החברה בחו"ל הינו במזרח אירופה.

 התפרצות נגיף הקורונה בשלאפשריות  השלכות 1.7.2

לאור התפרצות נגיף הקורונה והתפשטותו בעולם במהלך התקופה האחרונה, נקטו מדינות רבות בצעדים 

שונים בניסיון להתמודד עם המגפה, ובכלל זאת, הטלת סגר על אזורים נגועים ובידוד ביתי. בהמשך לכך, 

נראה, גם בתחומי פורסמו דיווחים על פגיעה עמוקה בענפי התיירות והתעופה )וכפועל יוצא מכך, ככל ה

האנרגיה(, לצד ירידות שערים חדות בשווקים רבים בעולם, לרבות בישראל. על פי הערכות שונות, 

 התמשכותה והתרחבותה של המגפה עלולה אף להוביל למשבר כלכלי גלובלי. 

 ידי מדינת  עלקטו  נניעה החריגים שנומצעדי המ  הנגיףצפי לפגיעה כלכלית כתוצאה מהתפשטות  הבעקבות  

לרמה  2020 לשנתאת תחזיות הצמיחה העולמית  OECD -עולם, הוריד ארגון ההות נישראל ויתר מדי

 . בלבד 2.4% -כשל 

תחומי על הכלכלה העולמית בכלל ועל ו של האירוע חוסר הוודאות בדבר היקף השלכותייצוין, כי 

תר מדינות הפעילות, בין פעילותה של החברה במדינות הפעילות שלה, לצד המגבלות השונות בישראל ובי

היתר, בעקבות הכרזה על מצב חירום בחלק ממדינות הפעילות, בדבר הגבלת תנועת אזרחים, סגירת 

מוסדות ממשלתיים ומקומות בילוי, סגירת גבולות בין מדינות וכן הוראות הבידוד בישראל ובחלק מיתר 

ספקה של חומרים וציוד בנייה כוח האדם ובאבאפשרית פגיעה ממדינות הפעילות, עלולות לגרום ל

 .לפרויקטים בשלבי ייזום, דבר העשוי לגרור לעיכוב בזמני הגמר והאכלוס של אותם פרויקטים

בקניוני  ות השוכרים של החברהנבפדיומשמעותית לגרום לירידה זאת ועוד, המגבלות כאמור צפויות 

כאמור, והן בשל סגירתם של החברה ברומניה, הן בשל האטה משמעותית במספר המבקרים בקניונים 

 הקניונים, במקרה של הנחיה כאמור מצד הרשויות המקומיות.

ניתן להניח שהתמשכותה של המגפה והמגבלות המוטלות בניסיון להתמודד עימה, יביאו לדחייה או 

לביטול של עסקאות וכן יגררו ירידה בהיקפי הפעילות העסקית ובהיקפי ההשקעה במדינות הפעילות של 

נכונותם ו/או ביכולתם של גופים פיננסיים להעמיד מימון לצורך להשליך על  כמו כן, הדבר עלול   .ההחבר

 .הקמת פרוייקטים חדשים או מימון מחדש של פרויקטים קיימים

למועד זה, אין באפשרות החברה להעריך את היקף ההשפעה כאמור לאור אופיו חסר התקדים ועוצמתו 

 החריגה של האירוע אינם ניתנים, בשלב זה, להערכה או לכימות. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, להערכת החברה, איתנותה הפיננסית של החברה הבאה לידי ביטוי, בין 
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, וכן מסגרות האשראי הבלתי מנוצלות של והות והנזילות של החברההיתר, ביתרות המזומנים הגב

, תאפשר לחברה לצמצם את היקף השפעת החשיפה של החברה למשבר ולעמוד בהתחייבויותיה החברה

 .הקיימות והצפויות

הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשרויות של המשך התפשטות נגיף הקורונה מהוות מידע צופה פני 

מידע זה מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של  .1968 -ו בחוק ניירות ערך, תשכ"חכהגדרת, עתיד

המתבססים על פרסומים בארץ ובעולם בנושא זה ועל הנחיות הרשויות  לתאריך הדוח,החברה נכון 

 הרלוונטיות. התממשותם של הערכות ואומדנים כאמור אינה ודאית ואינה בשליטת החברה.

  מצב המשק הישראלי 1.7.3

 2019במהלך שנת  3.1% - של כ  שיעור ב  המקומי הגולמי גדל בנק ישראל, התוצר על פי סקירה כלכלית של 

. המשק הישראלי נמצא 4.1% - שיעור של כ הגיע ל אף קצב הצמיחה  2019שנת כאשר ברבעון השלישי של 

בסביבות שיעור הצמיחה הפוטנציאלי. שיעורי ההשתתפות והתעסוקה גדל    ל"גבסביבת תעסוקה מלאה והת

  . 3.3%  - כ  של בשיעור נמוך    מצוי ושיעור האבטלה   ה יציב  ים ברמה גבוה להיות   2019המשיכו במהלך שנת  

+, A  ,AA  רוג האשראי של ישראל ברמות שליאשררו את ד   Moody's  -ו P&S, Fitch חברות דרוג האשראי

רוג הגבוה של ישראל ואשרורו, ניתן למצוא יבהתאמה. בין השיקולים שהציגו החברות בעד הד, -1A -ו

טק לצמיחה מהירה, עמידותו של המשק לזעזועים -, תרומתו של ענף ההיבתל"גאת שיעור הצמיחה 

פנימיים וחיצוניים, נגישותה של ישראל למקורות מימון בינלאומיים, וחוסנה של המערכת המוסדית 

רוג את הגירעון הממשלתי הגבוה יבין החולשות של המשק הישראלי, מנו חברות הד, ונית. מנגדוהשלט

  .רוג זהייחס החוב לתוצר של ישראל שגבוה יחסית למדינות המדורגות בד ואת ביחס ליעד

  :1ישראלב בקשר למשק פרמטרים כלכלייםלהלן מספר 

 2019 2018 2017 ישראל
 1,407 1,331 1,272 ש"ח( במיליארדיתוצר מקומי גולמי )

.%63 קודמת( )ביחס לשנהשיעור צמיחה בתמ"ג   %43.  3.3% 
.%61 שיעור צמיחה בתוצר לנפש  %51.  1.3% 

%1.2 0.3% שיעור אינפלציה  0.3% 
.%40 תל"ג/בחוב שינוי  3.1% 2.4% 

 43.6 41.7 40.5 (דולר ארה"ב מיליארדיב) לנפש"ג תל
 Moody’s 2 A1 A1 A2))   ממשלתידרוג חוב 

 3.4 3.7 3.5  3(תקופהסוף ל) לדולרשע"ח מטבע מקומי ביחס 
 3.7 4.3 4.2 4(תקופהסוף לשע"ח מטבע מקומי ביחס לאירו )

 

 

 

 

 

 

 

 
 הנתונים נלקחו מדוחות שפורסמו באתרי האינטרנט של בנק ישראל ושל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.     1
 .Moody'sהנתונים נלקחו מאתר חברת הדירוג                 2

 .שערים יציגים מתוך אתר בנק ישראל  3
 .שערים יציגים מתוך אתר בנק ישראל  4
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המצב הכלכלי במדינות פעילות החברה באירופה ומצב שוק הנדל"ן במדינות הפעילות העיקריות של  1.7.4

  החברה

   כללי 1.7.4.1

  :מידע לגבי מדינות הפעילות העיקריות של קבוצת החברה באירופהלהלן 

 1צ'כיה .א

, 2019במהלך שנת  2.5% -שיעור של כהכלכלה הצ'כית צמחה ב, משרד האוצר הצ'כיעל פי סקירה של 

 נותר  2019בשנת  'כיה  בצ  . שיעור האבטלה(2.9%  -)שיעור של כ  2018שנת  במאשר    נמוך במעטקצב צמיחה  

שיעור הנומינלי צפוי להגיע לבשכר    הגידול.  2%  -ל כבשיעור ש  האיחוד האירופי  מדינותמהנמוכים ביותר ב

בשנת  2.8% -כהסתכם בששיעור האיפלציה . 2018בשנת  7.6% -כלעומת שיא של  2019בשנת  7% -כשל 

 אשר העבודה שוק היא'כיה בצ הצמיחה להמשך העיקרית המגבלה .2%מעל תחזית של הינו גבוה  2019

אולם שיעור  הינה המשך הצמיחה 2020התחזית לשנת . בעובדים למחסור לגרום ועלול למיצוי קרוב

בשיעור של השכר במגזר הפרטי והציבורי צפוי להמשיך ולעלות . 2% -כשיעור של הצמיחה צפוי לרדת ל

  ובכך לגרום להמשך גידול בצריכה הפרטית., 5.6% -כ

 2017 2018 2019 צ'כיה 
 215.91 245.23 246.95 (דולר ארה"ב מיליארדיבתוצר מקומי גולמי נומינלי )

 20,410 23,110 23,210 בדולר ארה"ב()לנפש  תוצר
.%44 3% 2.5% שיעור צמיחה בתמ"ג הריאלי )ביחס לשנה קודמת(  

 4.1% 2.7% 2.4% שיעור צמיחה בתוצר לנפש
 2.4% 2% 2.3% שיעור אינפלציה )ממוצע לתקופה(

 1.5% 2.01% 1.51% התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך 
 Moody’s Aa3 A1 A1)) תידרוג חוב ממשל

 25.535 25.724 25.408 סוף תקופה(לשע"ח מטבע מקומי ביחס לאירו )

 

  2רומניה .ב

 4% -שיעור של כהסתכמה ב 2019בשנת הצמיחה הכלכלית  ,Colliersעל פי סקירה כלכלית של חברת 

. 2017בשנת    7.15% -כשל  משמעותית  ושיעור צמיחה גבוה    2018שנת ב  4.4% -כלעומת שיעור צמיחה של  

ממגמות עולמיות הכוללות את מדיניות המסחר של ארה"ב  ,ריתבין ה ,הירידה בשיעור הצמיחה נובעת

להערכתם, שיעור הצמיחה צפוי להמשיך  .של אנגליה מהאיחוד האירופי, כאמור לעיל הברקזיטאת ו

הוודאות במצב הגיאופוליטי העולמי אשר וזאת לאור אי  3% -כעל  2020שנת במגמת הקיטון ולעמוד ב

 . דיניות הסחר של ארה"במהאטה של הכלכלה הסינית וממ ,נובע מבעיות באיחוד האירופי

בעלת פוטנציאל הצמיחה מבין הגבוהות  נהור הצמיחה, הכלכלה הרומנית היהירידה בשיע על אף

במדינה  התחבורהתשתית  שיפור) בניידות כוח העבודההשוק הרומני באירופה, כאשר רפורמות מבניות 

 2019שנת להאצת קצב הצמיחה. עשוים לגרום וחינוך  (יכולה להביא לניצול טוב יותר של כוח העבודה

האינפלציה השנתית   לשוק ההשקעות ברומניה, הביקושים עלו ושיעורי התשואות ירדו.  הייתה שנה טובה

לשנת הצפוי  שיעור האבטלה    , ואילו2020בשנת    3%  -צפויה לרדת ל  והיא  2019בשנת    4.2%  -הסתכמה בכ

 .4.9% -עומד על כ 2020

 
 . IMF -ו EU  -דוחות ההנתונים נלקחו מ  1
 IMF -ו olliersCדוחות של חברת הנתונים נלקחו מ   2
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 2017 2018 2019  רומניה
 211.41 239.55 243.7 "ב(ארה דולר מיליארדיבתוצר מקומי גולמי נומינלי )

 10,762 12,270 12,480 בדולר ארה"ב((לנפש  תוצר
 7.15% 4.4% 4% (קודמת לשנה)ביחס  ריאלי"ג תלב צמיחה שיעור

 10.9% 9.6% 9% שיעור צמיחה בתוצר לנפש
 1.3% 4.6% 4.2% שיעור אינפלציה )ממוצע לתקופה(

 4.2% 4.7% 4.3% התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך 
 35.1% 34.7% 35.5% "ג(ממהת אחוז) חוב ממשלתי

 Moody’s  Baa3 Baa3 Baa3)) דרוג חוב ממשלתי
(לסוף תקופהיחס לאירו )בשע"ח מטבע מקומי   4.783 4.6635 4.6586 

 

 1סרביה .ג

,  מאזן תשלומים משתפר ו  נמוך שנים האחרונות סרביה הפכה לכלכלה צומחת עם אינפלציה נמוכה, גרעון ב 

  4.4%בשיעור של כ    2018שוק עבודה צומח. התמ"ג צמח משמעותית )הרבה מעבר לתחזית( במהלך שנת    לצד 

  4%  - ור של כ שיע צמחה הכלכלה הסרבית ב   2019בשנת ובצריכה הפרטית.    ביצוא  כתוצאה מגידול בהשקעות 

האינפלציה נשארה יציבה   2019בשנת גלובלית. ה האטה ה וזאת למרות , 3.6%לעומת תחזית צמיחה של 

  בשנת  של סרביה . התוצאות הטובות של הכלכלה הסרבית הביאו לשיפור הדירוג 2% - ונמוכה בשיעור של כ 

השקעות  בסך ה   המשיכה גם הצמיחה ,  2019שנת  ב מגזר הבנקאי  לצד מגמת התחזקות ה .  + BB  - ל   BB  - מ   2019

ירד למתחת  2019שיעור האבטלה ברבעון השלישי של שנת לראשונה,  .של המגזר הפרטי והמגזר הציבורי 

 .10% -ל

 2017 2018 2019 סרביה  
 44.12 50.51 51.52 (דולר ארה"ב מיליארדיבתוצר מקומי גולמי נומינלי )

 6,280 7,222 7,400  (דולר ארה"בלנפש )ב תוצר
 2% 4.4% 4% (קודמת לשנה)ביחס  ריאלי"ג בתמ צמיחה שיעור

.%34 3.5% בתוצר לנפש ריאלי שיעור צמיחה  %.052  
 3.1% 2% 2% שיעור אינפלציה 

 4% 3.5% 2.9% התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך 
 58.7% 54.5% 52.7% "ג(ממהת אחוז) חוב ממשלתי

 Moody’s Ba3 Ba3 Ba3)) ממשלתידרוג חוב 
 123.07 118.19 117.59 סוף תקופה(ליחס לאירו )בשע"ח מטבע מקומי 

 

  2פולין .ד

פולין היא אחת   .4%  -כהפולנית צמחה בשיעור של    הכלכלה,  2019למרות האטה הכלכלית באירופה בשנת  

ם ינהגורמים העיקריים לצמיחה ה , כאשרת הצמיחה המהירה ביותר באיחוד האירופיומהכלכלות בעל

ההרחבה התקציבית, שוק  ,הגדלת ההשקעות של קרנות האיחוד האירופי בפולין ,הצריכה הפרטית

שיעורי הריבית הנמוכים והמשך ההשקעה של קרנות האיחוד כל אלו בתוספת  .העבודה ועליית השכר

של הכלכלה הפולנית   העיקריותות  הבעיהאירופי צפויים לשמור על המשך הצמיחה של הכלכלה הפולנית.  

והלחץ על הממשלה להרחבות תקציביות בעיקר בגין הגדלת פנסיות  המחסור בכח עבודהמ נובעות

אי הוודאות הכלכלית באירופה אמורה להשפיע על הצמיחה בפולין ותחזית והטבות סוציאליות אחרות. 

  .3.6% -שיעור צמיחה של כמסתכמת ב 2020שנת הצמיחה ל

 
 .של סרביה מהבנק המרכזינתונים נלקחו ה   1
 .בנק העולמידוחות ההנתונים נלקחו מ   2
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 2017 2018 2019 פולין 
 526.75 585.82 565.85 (דולר ארה"ב מיליארדיבתוצר מקומי גולמי נומינלי )

,43015 14,900  (בדולר ארה"בלנפש ) תוצר  13,870 
 4.9% 5.1% 4% "ג ריאלי )ביחס לשנה קודמת(לשיעור צמיחה בת

 3.4% 6.9% 6.4% בתוצר לנפש ריאלי שיעור צמיחה
 2.1% 1.1% 3.3% שיעור אינפלציה 

 3.44% 3.21% 2.38% התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך 
 50.6% 48.9% 47.8%  "ג(ממהת אחוז) חוב ממשלתי

 -Moody’s A2 A2 A2)) דרוג חוב ממשלתי
 4.177 4.301 4.2568 סוף תקופה(ליחס לאירו )בשע"ח מטבע מקומי 

 

  1בולגריה .ה

שיעור לגדול ב  יךצר  כאשר המשק הבולגריההכנסה לנפש בבולגריה היא הנמוכה ביותר באיחוד האירופי,  

 2019 בשנתשנה בכדי להגיע לרמות ההכנסה לנפש הממוצעות באיחוד האירופי.  25לשנה במשך  4% של

למרות  , וזאת2018בשנת  3.1% -שיעור של כבהשוואה ל 3.7% -שיעור של כצמחה כלכלת בולגריה ב

הצריכה הפרטית נשארה הגורם העיקרי  .ביקושים חיצוניים נמוכים ואי ודאות בשווקים הבינלאומיים

כתוצאה מירידה  ,2.9% -כשיעור של בצמיחה להינה ירידה  2020שנת לתחזית ה .לצמיחה בבולגריה

 בעיקרהעליה נובעת  , כאשר2.5% -שיעור של כהסתכמה ב 2019 בשנת האינפלציהבביקושים הפנימיים. 

עומדת האינפלציה  תחזית 2020, עליית הצריכה הפרטית ועליית מחירי המזון. בשנת האנרגיה ממחירי

 .2019בסוף שנת  4.9% -שיעור של כ. שיעור האבטלה במדינה הסתכם ב2.3% -שיעור של כ על

 2017 2018 2019 בולגריה 
 58.34 65.2 66.25 "ב(ארה דולר מיליארדיבתוצר מקומי גולמי נומינלי )

 8,280 9,310 9,520 "ב( ארה בדולרלנפש ) תוצר
 3.8% 3.1% 3.7% (קודמתצמיחה בתמ"ג הריאלי )ביחס לשנה  שיעור

 3.5% 3.1% 3.5% שיעור צמיחה בתוצר לנפש
 1.8% 2.3% 2.5% קופה(לסוף תשיעור אינפלציה )

 0.85% 0.54% 0.37% על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך  התשואה
 23.3% 20.4% 19.2% "ג(ממהת אחוז) ממשלתי חוב

 Moody’s Baa2 Baa2 Baa2)) דרוג חוב ממשלתי
 1.9558 1.9558 1.9558 סוף תקופה(לשע"ח מטבע מקומי ביחס לאירו )

 שינויים בחקיקה ובתקינה חשבונאית   1.7.5

של החברה ליום  המאוחדים לדוחות הכספיים 3אור יבחשבונאים חדשים ראו לפירוט ביחס לתקנים 

31.12.2019.  

 תנודות בשערי מטבע זר 1.7.6

הדוחות הכספיים של החברות מקבוצת החברה בחו"ל נערכים במטבעות זרים. לגבי שיעור השינוי בשערי 

  .הכ2אור יהשינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ, ראו בהחליפין של המטבעות הזרים ולגבי השפעת 

   .31.12.2019של החברה ליום המאוחדים לדוחות הכספיים 

 שינוי במדד המחירים לצרכן  1.7.7

של החברה ליום המאוחדים  לדוחות הכספיים    .הכ2  אורילגבי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן ראו ב

לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארץ השפעה על הוצאות המימון של החברה )בגין  .31.12.2019

אשראי שצמוד למדד המחירים לצרכן(, וכן על ההכנסות מדמי שכירות הצמודים ברובם, למדד המחירים 

 לצרכן.

 
 .IMF -הבנק העולמי ו -של הדוחות תונים נלקחו מנה   1
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 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות  -חלק שלישי 

. לקבוצת החברה מבנים המשמשים לתעשייה, 1971סדה בשנת החברה פעילה בתחום הנדל"ן המניב מאז היוו

 למסחר ולמשרדים בארץ ובחו"ל. בנוסף, לקבוצת החברה נכסים בבניה, קרקעות וזכויות בניה שטרם נוצלו.

להלן מובא תיאור מפורט של עסקי החברה. התיאור מובא בנפרד לגבי כל אחד מתחומי הפעילות של החברה )נכסים 

(. תיאור כאמור שנוגע לפעילות החברה באירופהפיתוח מקרקעין למגורים ונכסים מניבים  מניבים בישראל,

 בכללותה יובא בחלק הרביעי שלהלן.

המידע בפרק זה מתואר ברמת הקבוצה, ולכן בכל מקום בו כתוב "החברה" הכוונה גם לחברה באמצעות תאגידים 

 המוחזקים על ידה.

 תחום הנכסים המניבים בישראל 1.8

פעילות זה החברה מתמקדת בייזום, הקמה )לרבות על דרך של שיפוץ ו/או השבחה(, השכרה בתחום 

ותפעול של מבנים בישראל, בעיקר בייעוד לתעשייה, משרדים ומסחר. בגדר האמור, לחברה נכסי 

בישראל המוחזקים ומפותחים על ידה במישרין, וכן החזקות בחברות המחזיקות בעצמן ו/או  1מקרקעין

 חברות בת, נכסי מקרקעין, ועוסקות כאמור בייזום, הקמה, השכרה ותפעול של נכסי מקרקעין.   באמצעות

  2מידע כללי על תחום הפעילות 1.8.1

בסיס הפעילות העסקית בשלוש שנים שחלו בהמהותיים מבנה ענף הנדל"ן המניב בישראל והשינויים  1.8.1.1

  האחרונות

ענף הנדל"ן המניב בישראל כולל את תחום הייזום, התכנון, ההקמה, השיווק, ההשכרה והתפעול של 

נכסים בישראל המיועדים להשכרה, בעיקר בייעוד לתעשייה, מסחר, משרדים, חניונים, אחסנה 

 ולוגיסטיקה. 

המניב בישראל, ראו לפרטים בדבר שינויים שחלו במצב המשק הישראלי ובהתאם, במצב שוק הנדל"ן 

 לעיל. 1.7.3סעיף 

  מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על ענף הנדל"ן המניב בישראל 1.8.1.2

לפרטים בדבר מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על ענף הנדל"ן המניב בישראל ראו 

  להלן. 1.8.8סעיף 

 המשק הישראלי ומצב שוק הנדל"ן המניב בישראל  מצב 1.8.1.3

של משרדים בתל אביב עלו הממוצעים מחירי השכירות  2019עולה כי בשנת  CBREמנתוני סקירה של 

מספר ערים נוספות במרכז, בחיפה עליות בדמי השכירות נרשמו גם בכאשר , 6%-שיעור של כב

 -כחיפה  ב,  2019בסוף שנת    95% -כ עמדו עלהמשרדים בתל אביב  שטחי  . שיעורי התפוסה של  ובירושלים

ברבעון האחרון של שנת הושכרו בתל אביב מרבית שטחי המשרדים החדשים . 89% -כירושלים בו 88%

לאור הקיטון בהיצע המשרדים  למ"ר ש"ח 103 -לכהמשיכו לעלות הממוצעים כירות חירי השומ 2019

כאשר , 6.5% -ל 7% -מהממוצע בתל אביב שיעור התשואה ירד  2019. במהלך שנת בפרויקטים חדשים

עסקאות. מספר הלהמשך הירידה בתשואות כתוצאה ממגמה של גידול ב נההי 2020שנת התחזית ל

  הביא לעליית מחירים. 2019ם חדשים בתל אביב במהלך שנת הקטנת ההיצע בפרויקטי

 
נרשמו( הינן זכויות בעלות ו/או זכויות חכירה ו/או זכויות קנייניות או חוזיות זכויות הקבוצה בנכסים )בין שנרשמו ובין שטרם   1

 או אחרות, לפי העניין.
סעיף זה כולל מידע שהינו צופה פני עתיד ומבוסס על הערכות החברה את מצב השוק והגורמים המשפיעים עליו, וזאת, בין   2

 נף הנדל"ן בשנים עברו.היתר, בהתבסס על ניתוחים כלכליים ובחינת השינויים בע
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  גורמי הצלחה קריטיים בענף הנדל"ן המניב

להערכת הנהלת החברה, הגורמים הקריטיים בענף הנדל"ן המניב הינם: ידע וניסיון באיתור וניצול   -  כללי .א

הזדמנויות עסקיות, באיתור נכסים, בתכנון, בבניה, בשיווק ובתפעול הנכסים; מיקום הנכסים ודרכי 

 הגישה אליהם; ואיתנות פיננסית.

לת החברה, על הביקוש ושיעור התפוסה של להלן יפורטו הגורמים העיקריים המשפיעים, להערכת הנה .ב

  מבני משרדים בישראל וכן הגורמים העיקריים המשפיעים על הצלחתם של מרכזי מסחר, כדלקמן:

מיקום הנכס; דרכי גישה לתחבורה )לרבות תחבורה ציבורית(; חניה בבניין בו ממוקם  - מבני משרדים (1)

ס; צורתו החיצונית והפנימית של הנכס; גובה דמי הנכס או חניונים בסביבה; גיל הבניין בו ממוקם הנכ

שירותים אזוריים; סביבה עסקית )כולל מידת  השכירות; גובה דמי האחזקה; גובה המיסוי העירוני;

 .וכיו"ב התחרות באזור לסוג מבנה(

דמי שכירות; דמי אחזקה; מיקום הנכס; קרבה לקהל היעד; דרכי גישה לתחבורה )לרבות   -  מרכזי מסחר (2)

תחבורה ציבורית(; נגישות לכבישים ראשיים; אפשרויות חניה; חלוקת שטחים יעילה בתוך המרכזים 

המסחריים; היצע המרכזים המסחריים באזור; זמינות המרכז המסחרי )שעות פתיחה וימי פתיחה(; 

כז המסחרי והתאמתו לקהל היעד אליו הוא פונה; תמהיל מגוון של חנויות, קיום מוקדי בידור מיצוב המר

 ופנאי במרכז המסחרי כמוקדי משיכה ללקוחות.

 מחסומי כניסה ויציאה 1.8.1.4

בתחום פעילות זה לא קיימים חסמי כניסה ויציאה פורמאליים. עם זאת, נוכח אופיו המיוחד של תחום 

ות פיננסית ובנגישות למקורות מימון. היציאה מהתחום אינה גמישה לאור פעילות זה יש צורך באיתנ

העובדה, כי מימוש השקעות יכול לארוך זמן ממושך מאחר ויכולת מימוש הנכסים הינה, בין השאר, פועל 

 , מצבם הפיזי ומצב השוק. יוצא של מיקום הנכסים

 מבנה התחרות בענף הנדל"ן המניב 1.8.1.5

נדל"ן המניב הוא ענף תחרותי המתאפיין בריבוי שחקנים. בסמוך למרבית להערכת הנהלת החברה, ענף ה

 נכסי החברה בישראל קיימים נכסים דומים המתחרים בנכסי הקבוצה. 

 האזורים הגיאוגרפיים וסוגי הנכסים המניבים בהם מתבצעת הפעילות בתחום 1.8.1.6

יב והסביבה" הכולל את החברה בחרה להציג את אזורי הפעילות כשני אזורים עיקריים, האחד "תל אב

 ,מדע בנס ציונההמשרדים בתל אביב, מגדל משרדים בבני ברק, פארק    מגדלנכסי החברה בערים הבאות:  

 .חיפהמסחרי ב נכסוהשני "אחר" הכולל  ,בניין משרדים ביהודו דיור להשכרה בהרצליה

  מדיניות מימוש נכסים 1.8.1.7

 החברה בוחנת הזדמנויות עסקיות למימוש נכסים על בסיס שיעור הרווחיות ותזרים. 

  מוצרים ושירותים 1.8.2

מוצרי החברה בתחום פעילות זה הינם בעיקר שטחי משרדים, תעשייה ומסחר המיועדים להשכרה  1.8.2.1

 בישראל. 

לחברה נכסי מקרקעין המוחזקים ומפותחים על ידה במישרין, וכן החזקות בחברות המחזיקות ועוסקות  1.8.2.2

 בעצמן ו/או באמצעות חברות בת, בפיתוח ותפעול של נכסי מקרקעין.
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לרכישת הקרקעות )בין אם קרקעות בנויות ובין אם לאו( המיועדות, כולן או חלקן, להשכרה, ההסכמים   1.8.2.3

 :כוללים על פי רוב את התנאים המהותיים )כולם או חלקם(, כדלקמן

הקבוצה משלמת את תמורת הממכר )בכפוף לתנאים מתלים, אם נקבעו(, באחת או יותר מהדרכים  .א

 הבאות )לרבות שילוב בין הדרכים(:

התמורה הינה בהתאם למחיר הנקוב בהסכם ו/או על פי המנגנון לקביעת המחיר הקבוע  - סקת מזומןע (1)

 בהסכם.

המתווה השגור בעסקאות קומבינציה הינו רכישת חלק בלתי מסוים מהמקרקעין  - עסקת קומבינציה (2)

 בתמורה למתן שירותי בניה בפרויקט הרלוונטי, על ידי הקבוצה. 

במקרים בהם יש לקבוצה שותפים במקרקעין )בין מכוח רכישה משותפת של המקרקעין ובין מכוח 

בדרך כלל, במסגרת עסקה משותפת או חברה רכישה של חלק מהזכויות במקרקעין( פועלת הקבוצה, 

 משותפת, וזאת לצורך הסדרת מערכת היחסים בין הצדדים, לרבות:

ניהול העסקה באמצעות מנהלת ו/או ועדת היגוי המורכבת מנציגי הצדדים, ואשר ההחלטות בה  .1

 מתקבלות בהתאם למנגנון שנקבע;

או שעבוד הזכויות על ידי הצדדים /הוראות בדבר איסור או הגבלת אפשרות המחאת ו/או העברת ו .2

 ו/או מתן זכות סירוב ראשונה;

 הוראות בדבר אחריות הצדדים למימון הפרויקט וסנקציות בגין הפרתן וכו'; .3

הוראות בדבר בחירת הקבלן המבצע, או כל קבלן ו/או צד שלישי המעורב בהליכי התכנון והביצוע של  .4

 הפרויקט;

השותפים או בדבר מתן שירותים של אחד השותפים לטובת הוראות בדבר הטלת מטלות על אחד  .5

 הפרויקט, ולעיתים הוראות בדבר תשלום דמי ניהול בגין שירותים אלה;

 .אחר מממן גוףהוראות בדבר העמדת בטוחות מצד השותפים לטובת בנק או  .6

בכלל לצורך מימון הפרויקט משעבדת לעיתים הקבוצה את חלקה בפרויקט הרלוונטי לגורם המממן, ו

זאת את זכותה לקבלת דמי שכירות ויתר תקבולי הפרויקט וזכויות הקבוצה אל מול מוכר הפרויקט 

 האמור, ולעיתים מתקשרת הקבוצה בהסכמי ליווי בנקאיים. 

להתערב בניהול הפרויקט עד כדי תפיסתו בפועל ו/או   הגוף המממןבמקרים של אי עמידה ביעדים, רשאי  

די. סך ההון העצמי הנדרש במסגרת הסכמי ליווי כאמור נע על פי רוב לפירעון מייהעמדת האשראי 

עלויות הצפויות של הפרויקט. לעיתים ניתנים בטחונות נוספים מסך ה 40% -עד כ 20% -בשיעורים של כ

 להבטחת עמידה ביעדי התקציב ויעדים נוספים. 

שנים(. בהסכמי   15עד    5רוך )עם השלמת הפרויקט מוחלפת, בדרך כלל, מסגרת האשראי בהלוואה לזמן א

ליווי בחו"ל, בדרך כלל, האשראי ניתן ללא זכות חזרה ללווה )"נון ריקורס"( )לפרטים בקשר עם פעילות 

 להלן(.  1.9.3הנכסים המניבים בחו"ל, ראו סעיף 

על מנת לשמור על תמהיל נכון של השטחים המושכרים, נוהגת הקבוצה, בין השאר,  - תמהיל שוכרים .ב

"מושכי קהל" בשטחים המסחריים כגון  -להתקשר בהסכמי שכירות עם שוכרים המהווים "עוגנים" ו

מרכולים ורשתות אופנה גדולות. דמי השכירות הנגבים משוכרי חנויות ה"עוגנים" כאמור נמוכים לרוב 

של  מדמי השכירות הנגבים מיתר שוכרי החנויות )כלומר אלו שאינם "עוגנים"(, ותקופות השכירות

 חנויות ה"עוגנים" הינן, בדרך כלל, ארוכות יותר. 
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B.O.T. (Build Operate Transfer )בנוסף, הקבוצה בונה חלק מהנכסים המניבים שבבעלותה בשיטת  1.8.2.4

היזם )שהינו גוף פרטי( מקבל ממזמין הפרויקט   -(. בשיטות אלו  Private Finance Initiative)  .P.F.Iו/או  

מעין ציבוריים(, זיכיון להפעלת הנכס וכן את הזכות לגבות תשלום בגין הפעלת  )בד"כ המדינה או גופים

אותו נכס לתקופה מוגבלת, בתמורה לבניית הנכס על ידי בעל הזיכיון והחזרתו לבעלות המזמין ו/או מי 

מטעמו, בתום תקופת ההקמה, התפעול והתחזוקה, כאשר הפרויקט ממומן לרוב בחלקו על ידי מימון 

 .Limited Recourseשיטת בנקאי ב

ההוראות המופיעות לרוב בהסכמים ביחס לפרויקטים מהסוג הנ"ל, ברוב המקרים נוגעות לעניינים 

כדלקמן: )א( מהות הזיכיון ומתן הבלעדיות לבעל הזיכיון להפעלת הפרויקט; )ב( תקופת הזיכיון והוראות 

אופן הקמת הפרויקט על חשבונו  בדבר הארכת תקופת הזיכיון, ככל שישנה אפשרות להארכה; )ג(

ובאחריותו של בעל הזיכיון; )ד( התחייבויות וזכויות בעל הזיכיון; )ה( התחייבויות וזכויות המזמין, 

לרבות התחייבות לרף הכנסה מינימאלי לבעל הזיכיון; )ו( אופן הפעלת הפרויקט; )ז( הוראות בדבר כיסוי 

 ופן סיום חוזה הזיכיון בגין הפרה של בעל הזיכיון.ביטוחי של בעל הזיכיון; )ח( הוראות בדבר א

 , מספר פרויקטים כדלקמן:, במתכונת פעילות זוומפעילה פעילהההקבוצה 

 חניון הברזל פרויקט .א

של חניון ציבורי תת קרקעי בן  DBOTבמכרז לתכנון, הקמה, הפעלה ומסירה בשיטת זכתה החברה 

 -( מקומות חניה ברחוב הברזל בתל אביב 540( מפלסים, אשר יכלול כחמש מאות וארבעים )4ארבעה )

, וכן לביצוע "(המזמינה)להלן: " יפו -במקרקעין אשר בבעלות עיריית תל אביב  "(החניון)להלן: " יפו

  .נוספות בפרויקטעבודות 

, במהלך ביצוע עבודות ההקמה של החניון, המבוצעות על ידי דניה סיבוס, קרסו חלקים 5.9.2016ביום 

מהחניון. בשל כך, נעצרו עבודות ההקמה בחניון וזאת עד להשלמת הבדיקות על ידי הגופים המוסמכים 

את החניון בידי החברה להפעיל  עלהלמבנה, לא ורשויות האכיפה. לאור זאת ובשים לב להיקף הנזק 

 שנקבע לכך. המקורי במועד 

, נמסר לחברה עותק חתום של 23.7.2017ביום לאחר משא ומתן על תנאיה של תוספת להסכם הזיכיון, 

: בס"ק זה  )להלן  המזמינהשנחתם עם    15.1.2013תוספת להסכם לתכנון, הקמה והפעלה של החניון מיום  

, לפיה יחודשו העבודות להקמתו מחדש 27.6.2017לפי העניין(, בתוקף מיום  ,"ההסכם" -ו", התוספת"

במסגרת התוספת נקבעו הוראות, בין היתר, הנוגעות לאחריות החברה  "(.העבודותשל החניון )להלן: "

על הבאת אתר העבודות למצב בטוח להמשך ביצוע העבודות; לוח זמנים מעודכן לביצוע העבודות; 

וביצוע תכנון מפורט; המשך ביצוע עבודות ההקמה ותשלום פיצוי בגין נזקים והוצאות   הוצאת היתר בניה

  שנגרמו לעירייה בקשר עם האירוע.

מערכת הסכמית לפיה דניה סיבוס בסמוך לאחר זכייתה של החברה במכרז, נחתמה בין החברה לבין 

המזמין בקשר עם תכנון  אחראית כלפי החברה בגין כל התחייבויותיה של החברה כלפידניה סיבוס 

מו כן נקבע, כי דניה סיבוס ההקמה, הכל בתנאי "גב אל גב". כוהקמת החניון ומסירתו על פי הסכם 

אחראית לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ולכל הפסד או הוצאה שיגרמו למזמין, לחברה ו/או למי מטעמם ו/או 

יפין, כתוצאה מביצוע עבודות ההקמה והיא לדניה סיבוס ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי, במישרין או בעק

בגדר המערכת התחייבה לשפות את החברה בגין נזק ו/או חיוב כספי ו/או הפסד או הוצאה כאמור. 

"(, כי תהיה חייבת כתב ההתחייבות)להלן: "חברה ה כלפיגם דניה סיבוס התחייבה ההסכמית כאמור, 

, הכל בתנאי "גב אל גב". בגדר כך הוסכם, כי ולוהתוספת  ההקמהבכל התחייבויות החברה על פי הסכם  

דניה סיבוס תישא בעלויות ההקמה של החניון וזאת עד להשבתו למצבו קודם לאירוע, כאשר תקבולים 

בגין עבודות ההקמה להשבתו של החניון למצבו הקודם ו/או בגין הוצאות שהוציאה דניה סיבוס בקשר 

מאת המבטח עמו התקשרה דניה סיבוס בקשר עם הפרויקט בידי הבנק המממן  יתקבלו  עם האירוע אשר  
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גין העבודות אשר עוד סוכם, כי ב.  לצורך ביצוע המשך העבודות  לדניה סיבוסיועברו  להקמתו של החניון,  

ליתרת תהא דניה סיבוס זכאית  תבצע בחניון מעבר להשבתו של החניון למצבו קודם לאירוע,  דניה סיבוס  

מיליון ש"ח. ככל ועלות העבודות תעלה על   17  -ם הקבלנות, המסתכמת לכהתמורה המקורית על פי הסכ

 .הסכום האמור, תישא דניה סיבוס, בעצמה, בעלות הנוספת כאמור

נחתם כתב סילוק עם חברת הביטוח על פיו, התביעה בגין נזקי  2017 של שנת רביעיהרבעון הבמהלך 

הסכום התקבל  2018במהלך שנת  . בהתאם,מיליון ש"ח 61.8 -כ סולקה בסך כולל של לפרוייקטהרכוש 

והיתרה דניה סיבוס למיליון ש"ח הועברו ישירות על ידי חברת הביטוח  4מחברת הביטוח, מתוכם הנ"ל 

תאגיד עם  בו התקשרה החברה 2014המימון מחודש מאי ה בהתאם להסכם לחשבון החבר ההועבר

והם צפויים  2018עבודות ההקמה חודשו בחודש נובמבר לאחר קבלת היתר בניה, . בנקאי בישראל

לפרטים בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה, בין . 2020של שנת  השניהלהסתיים במהלך המחצית 

 לעיל.   1.7.2היתר, על מועדי ההשלמה של הפרויקטים השונים של החברה, לרבות חניון הברזל, ראו סעיף  

בשים לב לכך שפרטי האירוע טרם התבהרו, יצוין להסרת ספק, כי אין בהוראות כתב ההתחייבות כדי 

 עם זאת,  .י מהצדדים על פי הסכם הקבלנות, לרבות בקשר עם האירועלגרוע מטענותיו או זכויותיו של מ

לתאריך הדוח החברה ודניה סיבוס מנהלת משא ומתן בקשר עם הפיצוי לו תהיה זכאית החברה יצוין כי  

 בגין האמור לעיל. 

לחידוש הקמת התקשרה החברה בהסכם מימון חדש אשר הסדיר את המימון    2019צוין כי במהלך שנת  י

המאוחדים   לדוחות הכספיים  (6)ב()30  ביאורלפרטים נוספים בקשר עם הפרויקט האמור ראו    ייקט.הפרו

 . 31.12.2019ליום  של החברה

 דיור להשכרה מכרזי .ב

מכרז ב  "(מגורים  אפריקהבע"מ )להלן: "  מגורים  ישראל  אפריקהוהחברה  זכו    2014במהלך חודש מאי  (  1)  

ישראל, החשב הכללי במשרד האוצר ביחד עם משרד הבינוי והשיכון ורשות אשר פורסם על ידי מדינת 

"(, לרכישת קרקע בהרצליה להקמת דירות מגורים המכרז מזמיןמקרקעי ישראל )ביחד, להלן: "

החברה את חלקה בקרקע   הרכש  2014שנה. בהמשך לכך, במהלך חודש יולי    20להשכרה למשך תקופה של  

התקשרו החברה   15.1.2015מיליון ש"ח. ביום   42-ם, בתמורה לסך של כבהרצליה ממקורותיה העצמאיי

 4התקבל טופס    2016ואפריקה מגורים בהסכם לקבלת מימון לתכנון ולהקמת הפרויקט. בחודש נובמבר  

 .100%שיעור התפוסה בפרויקט הינו  31.12.2019ליום הדירות שבפרויקט.  273לאיכלוס 

מגורים במכרז לחכירה של מקרקעין בשוהם להקמת  אפריקהוהחברה זכו  2018במהלך חודש ינואר ( 2)

את הקרקע )בחלקים שווים ביניהן(  רכשו בהתאם לתנאי ההצעה, החברותדירות מגורים להשכרה. 

ש"ח( ן מיליו 42 -ש"ח, בתוספת מע"מ )לא כולל הוצאות פיתוח בסך של כ ןמיליו 65 -תמורת סך של כ

יחידות דיור לפחות )בכפוף להקלות תכנוניות מסוימות(, אשר יושכרו בהתאם   234  -ויפעלו להקמתן של כ

על פי תנאי המכרז, עבודות ההקמה של הפרויקט  שנים לפחות. 20לתנאי המכרז במהלך תקופה של 

או במקרה בו קיים  חודשים ממועד הכרזת ההצעה כהצעה הזוכה במכרז 39בתוך  מיועדות להסתיים

. השכרת היחידות בפרויקט מיועדת (28.8.2019חוזה תשתית מהמועד בו נמסר המגרש ליזם בפועל )

  .להתחיל עם השלמת עבודות ההקמה

 הטכנולוגית ית התקשוביקרלהקמה ותפעול, לתקופה קצובה, של  פרויקט .ג

בה ) "(שיכון ובינוי)להלן: " לחברה משותפת של החברה ושל שיכון ובינוי בע"מה נמסר 25.6.2018ביום 

  "(חברת הפרויקט)להלן בסעיף זה: " (מהזכויות וההתחייבויות 50% -מחזיקים כל אחד מהצדדים ב

למימון, תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של קרית  PFIמסוג  במכרז  זכייתה על הודעה מוועדת המכרזים, 

 שנים.   25לתקופת זיכיון של עד  "(  הפרויקט )להלן: " התקשוב הטכנולוגית בבאר שבע  
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 "ח. ש מיליארד    2  - כעלויות הפרויקט בתקופת ההקמה הינם בסך של  

הזיכיון עם מזמינת חברת הפרויקט התקשרה בהסכם  4.11.2018ביום  -והסכם התפעול הזיכיון  הסכם

למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקת הפרויקט, במשך תקופת הזיכיון, שעתידה , העבודות במכרז

. בתום תקופת "(הסכם הזיכיון)להלן: " שנה ממועד כניסת הסכם הזיכיון לתוקף 25 בתוךלהסתיים 

  , ללא תמורה."(המזמינה)להלן: " הזיכיון, יועבר הפרויקט לידי המדינה

 לאורבהתחייבויותיו על פי הסכם הזיכיון.  חברת הפרויקט תהדוח עומד לתאריךלמיטב ידיעת החברה, 

, כמתואר להלן, ככל שמועד ההפעלה ידחה, יעשו הקמת הפרויקטבלוחות הזמנים להצפויים  העדכונים

חברת התאמות הנדרשות בשל שינוי אפשרי בלוחות הזמנים להפעלת הפרויקט, בכפוף למשא ומתן בין 

 .הפרויקט למזמינה

 110למדינה ערבות ביצוע בנקאית על סך    ומסר  החברה ושיכון ובינויבמועד כניסת הסכם הזיכיון לתוקף,  

 מיליון 45קבלת אישור ההפעלה המלאה, ערבות הביצוע תוחלף בערבות בנקאית של מיליון ש"ח במועד 

(, ותוחלף בערבות בנקאית המזמינהשנות תפעול רציפות )ולאחר אישור  3ש"ח. ערבות זו תפחת לאחר 

"ח, עד שמיליון    90שנים לפני תום תקופת הזיכיון תוחלף בערבות בנקאית של    ושלוש"ח,  ש  מיליון  30של  

 .תקופת הבדק לפרויקט, בהתאם להוראות הסכם הזיכיוןתום 

צמוד  שיהיה, הפרויקט  של ההפעלה תקופת  במהלך קבוע  חודשיתהא זכאית לתשלום  הפרויקט  חברת

 של  תפעולו  עבור  ותשלום   בפרויקט   השימוש   עבור  מתשלום  מורכב  אשרלמדד שנקבע ובתוספת מע"מ כדין,  

תהיה זכאית  הפרויקט  חברת (. בנוסף, חלקי  תשלום  ישולם החלקית  ההפעלה בתקופת)כאשר  הפרויקט

 הפרויקט  חברת בגין שירותים שונים אשר תעמיד במסגרת המכרז בתנאים כאמור בהצעת  תשלום לקבל 

 , כלדקמן: ( מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ כדין  455במכרז, וכן תקבל מענק הקמה בסך של  

 

 פרת המזמינה בו  במקרה  לחברת הפרויקט פיצוי  ותשלום הסכם הזיכיון  ביטול של  מנגנון  גם נקבע, בנוסף 

  . הזיכיון   הסכם   הוראות  את 

 –ושיכון ובינוי  על ידי דניה סיבוס בע"מ  המוחזקתקבלן ההקמה בפרויקט הוא שותפות  - ההקמה  הסכם

קבלן )להלן: " בחלקים שווים  ,סולל בונה תשתיות בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של שיכון ובינוי

, בתמורה לביצוע התחייבויות קבלן ההקמה על פי הסכם 2018 מיוני . בהתאם להסכם ההקמה "( ההקמה

(, בכפוף turn-keyמפתח ) - ההקמה, יהיה קבלן ההקמה זכאי לתשלום כולל בסכום קבוע מראש על בסיס עד

, יחד ולחוד, הפרויקט חברת  כלפי    אחראים ההקמה    בקבלן  השותפיםלחריגים המפורטים בהסכם ההקמה.  

 לקיום התחייבויות קבלן ההקמה מכוח הסכם ההקמה.

כל החלטה  חברת הפרויקטבהתאם להסכם בעלי המניות ותקנון  -  בחברת הפרויקט הסכם בעלי המניות 

בהסכם בעלי המניות נקבעו הוראות בדבר . באסיפה הכללית ובדירקטוריון כפופה להסכמת שני הצדדים 

בנוסף למגבלות על העברת מניות או שינוי בשליטה מכוח הסכם הזיכיון .  ידי בעלי המניות העמדת מימון על  

 .והסכמי המימון, נקבעו בהסכם בעלי המניות מגבלות על העברת מניות וביניהן זכות סירוב ראשונה 

בבקשה לבדוק שינויים בפרויקט   לחברת הפרויקט פנתה המזמינה    2019בחודש פברואר    –  הפרויקט   הקמת

"(, אשר לוותה בבקשת שינוי  הודעתבפרויקט )להלן בסעיף זה: "   המתוכנניםלגבי חלק משמעותי מהמבנים  

למזמינה המשמעויות  הובהרו להשהות את תכנון המבנים הללו. לאחר קבלת הדברים ובחינתם,  המזמינה 

של הודעת השינוי ביחס לעלות ההקמה וללוחות הזמנים בפרויקט. בנוסף, בקשר עם אחד המבנים 
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המשמעותיים בפרויקט, אשר תוכנן על ידי המזמינה ב"תכנון ראשוני וסופי" עד לרמה הגיאומטרית של 

נה להכיל את כל הפונקציות למזמינה לגבי יכולתו של המב חברת הפרויקט המבנים, נתגלעה מחלוקת בין 

ידי קבלן -הנדרשות. לאחר תקופת התדיינות מתמשכת בנושא, הוחלט לבנות מבנה חליפי, אשר יתוכנן על 

הדוח מנהלים הצדדים משא ומתן בנוגע לתכולת העבודה אשר תיוסף  לתאריך נכון  ואולם ההקמה, 

ת של שתי הסוגיות האמורות על לפרויקט, סכום התשלום הנוסף ועדכון לוחות זמנים. הערכה מחודש 

 .רק לאחר החלטת המזמינה לגבי המבנים כאמור   לחברת הפרויקט לוחות הזמנים תתאפשר  

, וביניהן התנית חברת הפרויקט במסגרת הסכמי המימון נקבעו מגבלות שונות על חלוקת דיבידנד על ידי 

יסוי החוב הבכיר של הזכיין, חלוקה במקרה של הפרת הוראה מהוראות הסכם המימון ואי עמידה ביחס כ 

וביום   26.6.2018שפרסמה החברה ביום  ים המיידי  ות הדוח ראו נוספים  לפרטים  . כמפורט בהסכם המימון 

 יםהאמור ותבדוח הנכלל המידע(. , לפי העניין 2018-01-103965 - ו  2018-01-055917)אסמכתא:  4.10.2018

   להלן.   1.13.16.4נוספים בקשר עם הסכם המימון ראו סעיף  כמו כן לפרטים   .ההפניה דרך על בזאת מובא

  עבור מנהל הדיור הממשלתי מבני משרדים בירושלים להקמה ותפעול לתקופה קצובה של   פרויקטים  . ד 

 של והקמה  תכנון)חלקי(,  למימון נמסרה לחברה הודעה על זכייתה של החברה במכרז  9.6.2016 ביום ( 1) 

 - ו " המשרדים מבנה )להלן: " המשרדים מבנה במתחם נוספים  ומתקנים  מבנים  וכן  משרדים  מבנה 

 .בירושלים   המשפטים   למשרד (  בהתאמה ",  המתחם " 

מ"ר ושטחים תת קרקעיים בהיקף   35,000  - נשוא הפרויקט, כולל את מבנה המשרדים, בהיקף של כ   המכרז 

ור והמאכלסים אותו וכן מ"ר. בנוסף, כולל המכרז את ניהולו של המתחם מול מנהל הדי 30,000 -של כ 

 8 - שנים ו 21תחזוקתו, ובכלל זאת ניקיון, גינון, תחזוקה מונעת, תפעול מערכות וכדומה, לתקופה של 

חודשים(, וזאת החל  11 - שנים ו 24חודשים )ובכל מקרה תקופת ההקמה ותקופת התפעול לא תעלנה על 

 -כ   של  בסךתשלום שנתי קבוע,  ל  זכאית   תהא החברה ,  בתמורה .  ומסירתו  המשרדים  מבנה  השלמת  ממועד

ש"ח צמוד למדד ובתוספת מע"מ כדין, אשר ישולם בתשלומים רבעוניים, החל מהרבעון העוקב  ליוני מ  23

מ"ר  1,500 -להשלמת מבנה המשרדים ומסירתו. סכום זה אינו כולל הכנסות משטחי מסחר, בהיקף של כ 

 התחלת צו . בשנה  נוספים "ח ש  מיליון  2 - בכ רכות הכלולים במתחם ואשר החברה רשאית להשכירם, ומוע 

יצוין, כי לתאריך הדוח החברה  .2016 דצמבר  בחודש  החלו ההקמה  עבודות, 2016 יולי  בחודש  ניתן  עבודה

 והמזמינה מנהלת דיונים בקשר עם שינויים בתחולת העבודות וכן בתמורן בגין שינויים כאמור.  

 הקמה , תכנון , חלקי  למימון במכרז החברה של  זכייתה בדבר הודעה לחברה נמסרה 4.8.2016 ביום( 2) 

" המשרדים  מבנה : " להלן המחוזית בירושלים )   בקריה   מסחר   ושטחי ממשלתי    משרדים   מבנה   של   ותחזוקה 

( המלאות   ובבעלותה  בשליטתה  חברה)באמצעות    החברה  של   השתתפותה  במסגרת(  בהתאמה ",  המתחם "   -ו 

 (. בהתאמה ",  הפרויקט"  - ו"  המכרז "  : להלן )  ישראל  מדינת   של   במכרז 

 תת וחניון  עיליים  שטחים ר " מ 53,000 - כ  של  בהיקף , המשרדים  מבנה  את  כולל, הפרויקט  נשוא  המכרז 

 המכרז  כולל,  בנוסף .  ר " מ  4,000  - כ  של  בהיקף  נוספים   קרקעיים   תת   ושטחים  חניה   מקומות   416  בעל   קרקעי

 תחזוקה,  גינון ,  ניקיון   זאת   ובכלל ,  תחזוקתו   וכן  אותו   והמאכלסים   הדיור   מנהל   מול   המתחם  של   ניהולו   את 

 ותקופת  ההקמה  תקופת  מקרה  ובכל)  חודשים  6 - ו שנים 21 של  לתקופה , וכדומה  מערכות  תפעול, מונעת 

. ומסירתו  המשרדים  מבנה  השלמת  ממועד  החל  וזאת (, חודשים  11 - ו  שנים  24 על  תעלנה  לא התפעול 

 צמוד  ח "ש   מיליון  33  - כ  של  בסך,  התפעול   תקופת   לאורך  קבוע   שנתי   לתשלום   זכאית  תהא  החברה ,  בתמורה 

 מבנה  להשלמת העוקב  מהרבעון  החל , רבעוניים  בתשלומים ישולם  אשר , כדין מ "מע  ובתוספת  למדד 

, החברה תהיה זכאית לקבל החזר מלא בגין שירותים שונים אשר תעמיד בנוסף  ומסירתו  המשרדים 

מיליון ש"ח )צמוד למדד מחירי  25(, וכן תקבל מענק הקמה בסך של +costים של במסגרת המכרז )בתנא

יצוין, כי לתאריך הדוח החברה והמזמינה מנהלת תשומה בבניה למסחר ומשרדים ובתוספת מע"מ כדין(. 

 שינויים כאמור.ה דיונים בקשר עם שינויים בתחולת העבודות וכן בתמורן בגין  
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 . 2017  ספטמבר ההקמה החלו בחודש  עבודות , 2017בחודש ינואר צו התחלת עבודה ניתן 

   . לעיל:1.8.2.4להלן יובאו מספר נתונים נוספים בקשר עם חלקם של הפרויקטים בסעיף   .ה 

  משרד המשפטים קריה מחוזית קריית התקשוב

מתחם הכניסה לעיר,  באר שבע
 ירושלים

 קרית הממשלה,
 מיקום ירושלים 

 שיעור החזקת החברה בנכס 100% 100% 50%

 (1)(GLA) )במ"ר( שטח להשכרה 36,400 55,872 90,000
 (1)עלות הפרויקט מיליון ש"ח 385 -כ מיליון ש"ח 457 -כ מיליארד ש"ח  1-כ
 (1)עלות הפרויקט בניכוי המענק  מיליון ש"ח 241 -כ ש"ח ןמיליו 430 -כ "חש מיליארד 0.8-כ

סה"כ תקבולים צפויים בתפוסה  מיליון ש"ח 25 -כ ש"ח ןמיליו 42 -כ "חש מיליארד 0.1-כ
 (1)מלאה 

(3)2021, שנת 3 רבעון (4) 2023, שנת 2 רבעון (5) 2024 שנת  (6) צפי השלמה 
החברה תתפעל את 

 הפרויקט לתקופה של
 שנה לאחר ההקמה 21-כ

החברה תתפעל את 
 הפרויקט לתקופה של

 שנה לאחר ההקמה 22-כ

תתפעל את החברה 
 הפרויקט לתקופה של

 שנה לאחר ההקמה 22-כ
 תקופת הפעלה

 . ומבלי לקחת בחשבון את השינויים בתכנון הפרויקטים  נתונים על בסיס חלק החברה בפרויקט  (1)

המידע בדבר מועד סיום הקמת הפרויקטים, הינו מידע צופה פני עתיד אשר עלול שלא להתממש ו/או  (2)
היתר, לאור קצב הקמת הפרויקטים והערכות החברה להשלמתם, הפרות להתממש באופן שונה, בין 

 .חוזיות, דרישות רגולטוריות וכדומה 

 .המזמינה   י "ע  שנתבקשו   כפי  הפרויקט   בתכנון  לשינויים  לב  בשים  עודכן   הצפוי ההשלמה   מועד  (3)

 .הרלוונטית ע " התב  באישור   לדחייה  לב  בשים  עודכן   הצפוי ההשלמה   מועד  (4)

 .המזמינה   י "ע  שנתבקשו   כפי  הפרויקט   בתכנון  לשינויים  לב  בשים  עודכן   הצפוי ההשלמה   מועד  (5)

של הפרויקטים הצפויים  לפרטים בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה, בין היתר, על מועדי ההשלמה  (6)
 .לעיל 1.7.2השונים של החברה, ראו סעיף 

 

 :להלן מידע בדבר הנכסים המניבים של הקבוצה בישראל 1.8.2.5

להלן המתייחס לעצם הקמת הפרויקטים שטרם הוחל זה    1.8.2.5בסעיף  בזה, כי המידע בטבלאות    מובהר

בבנייתם, תוכניות שטרם אושרו, העלות הנוספת המשוערת לפרויקט, ומועד ההשלמה המתוכנן מהווה 

 מידע צופה פני עתיד. הנתונים בטבלאות מבוססים בין היתר, על ההנחות כדלקמן: )א( הקבוצה תקבל

החלטה לעשות שימוש בזכויות בניה שטרם נוצלו; )ב( בהתאם לציפיות הקבוצה, כל בעלי הזכויות 

הנוספים במקרקעין יצטרפו לפרויקט המתוכנן; )ג( התוכניות ו/או הבקשות שהגישה ו/או תגיש הקבוצה 

היל שיחול שינוי מהותי בשטחים שניתן יהיה לבנות במקרקעין, בתמ יאושרו ויקבלו תוקף, מבלי

)ד( לא יחולו שינויים מהותיים   ;השטחים ו/או בתכנון, לעומת הכמות, התמהיל והתכנון שצפתה הקבוצה

באגרות, בהיטלים ו/או במסים החלים על צדדים לעסקאות מקרקעין; )ה( עלויות הבניה וכן יתר עלויות 

חד או יותר מהגורמים , כי במקרה בו יחול שינוי מהותי באמובהרהמכר יהיו בהתאם להערכות הקבוצה.  

דלעיל, עשוי לחול שינוי מהותי בשטחים הניתנים לבניה והשכרה ו/או בעלויות ו/או במועדים שהקבוצה 

 1.7.2כמו כן, לפרטים בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה של החברה ראו סעיף  צופה.

 לעיל. 
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 :)מצרפי( להשקעה בישראללהלן תמצית תוצאות הפעילות של נדל"ן  .א

  :תוצאות הפעילותלהלן תמצית  (1)

 201931.12.  31.12.2018 31.12.2017 
ש"חבאלפי     

 113,838 114,189 118,416 סך ההכנסות מהפעילות במאוחד
 39,710 21,117 78,822 רווחים משערוך במאוחד

 148,250 129,385 190,675 רווחי הפעילות מאוחד
NOI 108,268 111,853 מנכסים זהים במאוחד - 
NOI  מנכסים זהים במאוחד )חלק

 - 108,268 111,853 החברה(

 108,540 108,268 111,853 מאוחד NOIסה"כ 
 108,540 108,268 111,853 חלק החברה - NOIסה"כ 

 משותפת.* יצוין, כי הנתונים המאוחדים כוללים את חלק החברה בנכסים המוחזקים בשליטה 

 לעיל. 1.7.3פרמטרים כלכליים באזור הפעילות ראו סעיף לפרטים בדבר 

וליום  .820131.12להלן פילוח שטחי הנדל"ן המניב של הקבוצה בישראל, לפי אזורים ושימושים ליום  (2)

  :)במ"ר( .201931.12

  .201831.12ליום  (א)

 משרדים  שימושים אזור
 ותעשייה

 מגורים
 להשכרה

 אחוז מסך  סה"כ מסחר
 שטח

 הנכסים
    

ת"א 
 והסביבה

 97% 141,481 - 10,944 130,537 במאוחד
 97% 141,481 - 10,944 130,537 חלק החברה

 אחר
 3% 4,769 2,093 - 2,676 במאוחד

 3% 4,769 2,093 - 2,676 חלק החברה

 סה"כ
 100% 146,250 2,093 10,944 133,213 במאוחד

 100% 146,250 2,093 10,944 133,213 חלק החברה
אחוז מסך 

 השטחים
  100% 1% 7% 91% במאוחד

  100% 1% 7% 91% חלק החברה

 

  .201931.12ליום  (ב)

 משרדים  שימושים אזור
 ותעשייה

 מגורים
 להשכרה

 אחוז מסך  סה"כ מסחר
שטח 

 הנכסים
    

ת"א 
 והסביבה

 97% 142,353 - 10,944 131,409 במאוחד
 97% 142,353 - 10,944 131,409 חלק החברה

 אחר
 3% 4,769 2,093 - 2,676 במאוחד

 3% 4,769 2,093 - 2,676 חלק החברה

 סה"כ
 100% 147,122 2,093 10,944 134,055 במאוחד

 100% 147,122 2,093 10,944 134,055 חלק החברה

אחוז מסך 
 השטחים

  100% 1% 7% 91% במאוחד
  100% 1% 7% 91% החברהחלק 
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וליום   .201831.12, ליום  לפי אזורים ושימושים  של הקבוצה בישראל,  מניבהנדל"ן  ה  הוגן  להלן פילוח שווי (3)

201931.12. : 

   .201831.12ליום  (א)

 אחוז מסך  סה"כ אלפי  מסחר מגורים משרדים  שימושים אזור
 שווי הנכסים ש"ח   להשכרה ותעשייה  

ת"א והסביבה 
 ש"חבאלפי 

 98% 1,656,470 - 209,500 1,446,970 במאוחד
 98% 1,656,470 - 209,500 1,446,970 חלק החברה

 אחר באלפי ש"ח 
 2% 31,410 17,276 - 14,134 במאוחד

 2% 31,410 17,276 - 14,134 חלק החברה
סה"כ באלפי 

 ש"ח 
 100% 1,687,880 17,276 209,500 1,461,104 במאוחד

 100% 1,687,880 17,276 209,500 1,461,104 חלק החברה
אחוז מסך שווי 

 הנכסים
  100% 1% 12% 87% במאוחד

  100% 1% 12% 87% חלק החברה

 

  .201931.12ליום  (ב)

 אחוז מסך  סה"כ אלפי  מסחר מגורים משרדים  שימושים אזור
 שווי הנכסים ש"ח   להשכרה ותעשייה  

ת"א והסביבה 
 באלפי ש"ח

 98% 1,767,307 - 229,250 1,538,057 במאוחד
 98% 1,767,307 - 229,250 1,538,057 חלק החברה

 אחר באלפי ש"ח 
 2% 33,075 16,772 - 16,303 במאוחד

 2% 33,075 16,772 - 16,303 חלק החברה

סה"כ באלפי 
 ש"ח 

 100% 1,800,382 16,772 229,250 1,554,360 במאוחד
 100% 1,800,382 16,772 229,250 1,554,360 חלק החברה

אחוז מסך שווי 
 הנכסים

  

  100% 1% 13% 86% במאוחד

  100% 1% 13% 86% חלק החברה

 

 2018 ,2019 לשניםלפי אזורים ושימושים הנובע מהנדל"ן המניב של הקבוצה בישראל,  NOIפילוח להלן  (4)

  :2017 -ו

 2017שנת  (א)

 אחוז מסך  סה"כ אלפי  מסחר מגורים משרדים  שימושים אזור

של  NOI ש"ח    להשכרה ותעשייה  
 הנכסים

ת"א והסביבה 
 באלפי ש"ח

 98% 106,366 - 6,477 99,889 במאוחד
 98% 106,366 - 6,477 99,889 חלק החברה

 אחר באלפי ש"ח
 2% 2,174 1,522 - 652 במאוחד

 2% 2,174 1,522 - 652 חלק החברה

 סה"כ באלפי ש"ח
 100% 108,540 1,522 6,477 100,541 במאוחד

 100% 108,540 1,522 6,477 100,541 חלק החברה

 NOIאחוז מסך ה 
 של הנכסים

 - 100% 1% 6% 93% במאוחד
  100% 1% 6% 93% חלק החברה
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  2018שנת  (ב)

 אחוז מסך  סה"כ אלפי  מסחר מגורים משרדים  שימושים אזור

של  NOI ש"ח   הלהשכר ותעשייה  
 הנכסים

ת"א והסביבה 
 ש"חבאלפי 

 98% 106,058 - 7,642 98,416 במאוחד
 98% 106,058 - 7,642 98,416 חלק החברה

 אחר באלפי ש"ח
 2% 2,210 1,547 - 663 במאוחד

 2% 2,210 1,547 - 663 חלק החברה

 סה"כ באלפי ש"ח
 100% 108,268 1,547 7,642 99,079 במאוחד

 100% 108,268 1,547 7,642 99,079 חלק החברה
 NOIאחוז מסך ה 

 של הנכסים
  100% 1% 7% 92% במאוחד

  100% 1% 7% 92% חלק החברה

  2019 נתש (ג)

 אחוז מסך  סה"כ אלפי  מסחר מגורים משרדים  שימושים אזור

של  NOI ש"ח   להשכרה  ותעשייה  
 הנכסים

ת"א והסביבה 
 באלפי ש"ח

 98% 109,562 - 8,081 101,481 במאוחד
 98% 109,562 - 8,081 101,481 חלק החברה

 אחר באלפי ש"ח
 2% 2,291 1,123 - 1,168 במאוחד

 2% 2,291 1,123 - 1,168 חלק החברה

 סה"כ באלפי ש"ח
 100% 111,853 1,123 8,081 102,649 במאוחד

 100% 111,853 1,123 8,081 102,649 החברהחלק 
 NOIאחוז מסך ה 

 של הנכסים
  100% 1% 7% 92% במאוחד

  100% 1% 7% 92% חלק החברה

 

לפי אזורים  הנובעים בקשר עם הנדל"ן המניב של הקבוצה בישראל להלן פילוח רווחי )הפסדי( שערוך (5)

 :2017 -ו 2018 ,2019 לשנים ושימושים,

  2017שנת  (א)

   מגורים משרדים  שימושים אזור 
 מסחר

 אחוז מסך  סה"כ אלפי
רווחי  ש"ח  להשכרה ותעשייה

 השערוך
ת"א והסביבה 

 באלפי ש"ח
 98% 39,107 - 11,766 27,341 במאוחד

 98% 39,107 - 11,766 27,341 חלק החברה

אחר באלפי 
 ש"ח 

 2% 603 603 - - במאוחד
 2% 603 603 - - חלק החברה

סה"כ באלפי 
 ש"ח 

 100% 39,710 603 11,766 27,341 במאוחד
 100% 39,710 603 11,766 27,341 חלק החברה

אחוז מסך 
 רווחי השערוך

  100% 2% 30% 69% במאוחד
  100% 2% 30% 69% חלק החברה
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  2018שנת  (ב)

 אחוז מסך  סה"כ אלפי מסחר  מגורים משרדים  שימושים אזור

רווחי  ש"ח   להשכרה ותעשייה  
 השערוך

ת"א והסביבה 
 באלפי ש"ח

 108% 22,872 - 17,000 5,872 במאוחד
 108% 22,872 - 17,000 5,872 חלק החברה

אחר באלפי 
 ש"ח 

 (8%) (1,755) (1,755) - - במאוחד
 (8%) (1,755) (1,755) - - חלק החברה

סה"כ באלפי 
 ש"ח 

 100% 21,117 (1,755) 17,000 5,872 במאוחד
 100% 21,117 (1,755) 17,000 5,872 חלק החברה

אחוז מסך 
 רווחי השערוך

  100% (8%) 81% 28% במאוחד
  100% (8%) 81% 28% חלק החברה

  2019שנת  (ג)

 משרדים שימושים אזור
 ותעשייה

מגורים 
 להשכרה

 סה"כ )אלפי מסחר
 ש"ח(

 אחוז מסך
רווחי 

 השערוך

ת"א והסביבה 
 באלפי ש"ח

 98% 77,247 - 19,671 57,576 במאוחד
 98% 77,247 - 19,671 57,576 חלק החברה

אחר באלפי 
 ש"ח 

 2% 1,575 1,170 - 405 במאוחד
 2% 1,575 1,170 - 405 חלק החברה

סה"כ באלפי 
 ש"ח 

 100% 78,822 1,170 19,671 57,981 במאוחד
 100% 78,822 1,170 19,671 57,981 חלק החברה

אחוז מסך 
 רווחי השערוך

  100% 1% 25% 74% במאוחד
  100% 1% 25% 74% חלק החברה

 

  :לפי אזורים ושימושים ,למ"רבש"ח לחודש להלן פילוח דמי שכירות ממוצעים  (6)

 מסחר מגורים להשכרה משרדים ותעשייה שימושים
 שנסתיימה ביוםלשנה   

 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 אזורים
ת"א 

 - - 65 62 63 62 והסביבה

טווח ת"א 
 - - 47-70 47-70 79-53 76-53 והסביבה)*(

 60 60 - - 45 45 אחר

טווח 
 38-38 39-39 - - 45 45 אחר)*(

הנכללים   רמת הגמר של הנכסים השוניםמטיב הנכס המושכר ומ  מהמיקום,  ,בין היתר  ,במחירי השכירות נובעהטווח הרחב  יצוין, כי    (*)
 .בטבלה

ת הדיווח, לפי אזורים בש"ח לחודש לגבי חוזים שנחתמו בתקופלמ"ר דמי שכירות ממוצעים  פילוח (7)

  :ושימושים

  מסחר מגורים להשכרה משרדים ותעשייה שימושים
 שנסתיימה ביוםלשנה 

 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 אזורים
 - - 69 64 63 57 ת"א והסביבה

טווח ת"א 
 - - 69-69 64-64 125-53 105-52 והסביבה)*(

 48 48 - - 56 56 אחר
 - - - - 50-50 56-56 טווח אחר )*(
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  :ממוצעים לפי אזורים ושימושיםלהלן פילוח שיעורי תפוסה  (8)

 מסחר מגורים להשכרה משרדים ותעשייה שימושים
 באחוזים % 

ליום  אזורים
31.12.2019 

לשנת 
2019 

לשנת 
2018 

ליום 
31.12.2019 

לשנת 
2019 

לשנת 
2018 

ליום 
31.12.2019 

לשנת 
2019 

לשנת 
2018 

ת"א 
 - - - 100 100 100 97 94 93 והסביבה

 96 96 96 - - - 97 97 97 אחר

 

  :לפי אזורים ושימושיםשל הקבוצה בישראל, מניבים הנכסים הלהלן פילוח מספר  (9)
 

 

)לפי שווי הנובעים מהנדל"ן המניב של הקבוצה בישראל  בפועל להלן פילוח שיעורי תשואה ממוצעים (10)

  שיםמולפי אזורים ושי ,בסוף השנה(

  מסחר מגורים להשכרה משרדים ותעשייה שימושים
 לשנה שנסתיימה ביום

 )באחוזים( 
 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 אזורים
ת"א 

 -  - 3.5% 3.6% 6.6% 6.8% והסביבה

 6.7% 9% - - 7.2% 4.7% אחר

 

  :בגין חוזי שכירות חתומיםבגין הנדל"ן המניב של הקבוצה בישראל, להלן הכנסות צפויות  (11)

תקופת 
ההכרה 
 בהכנסה

 תקופות אופציות שוכרים בהנחת מימוש תקופות אופציות שוכרים בהנחת אי מימוש

 הכנסות
 מרכיבים
 קבועים
)באלפי 

 ש"ח(

 הכנסות
 מרכיבים
 משתנים
)אומדן( 
)באלפי 

 ש"ח(

 מספר
 חוזים 

 מסתיימים

  נשוא שטח
  ההסכמים

 המסתיימים
 )באלפי מ"ר( 

 הכנסות
 מרכיבים
 קבועים
)באלפי 

 ש"ח(

 הכנסות
 מרכיבים
 משתנים
)אומדן( 
)באלפי 

 ש"ח(

 מספר
 חוזים 

 מסתיימים

  נשוא שטח
  ההסכמים

 המסתיימים
)באלפי  

 מ"ר(
 

 1 רבעון
 - 8 - 27,874 1 9 - 28,188 2020שנת 

 2 רבעון
 5 7 - 27,788 5 11 - 28,082 2020שנת 

 3 רבעון
 3 17 - 26,432 3 22 - 26,064 2020שנת 

 4 רבעון
 2 10 - 26,273 7 15 - 25,935 2020שנת 

 8 63 - 97,796 9 171 - 100,444 2021שנת 

 21 59 - 95,707 20 162 - 88,779 2022שנת 

 12 29 - 79,931 10 37 - 71,845 2023שנת 

  2024שנת 
 91 309 - 469,355 87 75 - 239,174 ואילך

 142 502 - 851,156 142 502 - 608,511 סה"כ

 

  מסחר מגורים להשכרה משרדים ותעשייה שימושים
 ליום

 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 אזורים
ת"א 

 - - 1 1 4 4 והסביבה

 1 1 - - - - אחר

 1 1 1 1 4 4 סה"כ
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  :של הקבוצה בישראל, באזור תל אביב והסביבה)מצרפי(  בהקמה המניבים נכסיםלהלן פירוט בדבר ה (12)

 שנה שנסתיימה ביום פרמטרים ת"א 
 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 והסביבה

פארק 
המדע 
קרית 
 ויצמן 

נס 
ציונה)*( 

 מסחרי  -

 1 1 1 מספר נכסים בהקמה בתום התקופה
סה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום התקופה 

 7 8 7 מ"ר()באלפי 

סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת במאוחד 
 13,140 8,577 26,839 )באלפי ש"ח()*(

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 
 30,397 11,375 39,592 )מאוחד( )באלפי ש"ח(

תקציב ההקמה בתקופה העוקבת )אומדן( )מאוחד( 
 35,619 40,000 36,840 )באלפי ש"ח( 

סה"כ יתרת תקציב ההקמה המשוער להשלמת 
עבודות ההקמה )מאוחד( )אומדן לתום התקופה( 

 )אלפי ש"ח(
73,162 101,823 35,619 

 - - - שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות )%(
שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה הכנסה 

או יותר  50%העוקבת ושנחתמו בהם חוזים לגבי 
 מהשטח )במאוחד( )אומדן( )באלפי ש"ח(

- - - 

 ( בבבעלות ועלות הקמת הפרוייקט.60%חלק החברה ) הנתונים מוצגים לפי)*( 

 

 שנה שנסתיימה ביום פרמטרים ת"א 
 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 והסביבה

דיור 
להשכרה 

 שוהם

 - - 1 מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

סה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום התקופה 
 - - 15 )באלפי מ"ר(

סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת במאוחד 
 - - 2,907 )באלפי ש"ח()*(

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 
 - - 63,095 )מאוחד( )באלפי ש"ח(

תקציב ההקמה בתקופה העוקבת )אומדן( )באלפי 
 - - 45,885 ש"ח(

סה"כ יתרת תקציב ההקמה המשוער להשלמת 
 - - 145,502 עבודות ההקמה )מאוחד( )אלפי ש"ח(

 - - - שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות 

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה 
או יותר  50%העוקבת ושנחתמו בהם חוזים לגבי 

 מהשטח )במאוחד( )אומדן( )באלפי ש"ח(
- - - 

 ( בבבעלות ועלות הקמת הפרוייקט.50%)*( הנתונים מוצגים לפי חלק החברה )
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המיועדות לפיתוח נכסים מניבים  באיזור ת"א והסביבה להלן נתונים מצרפיים אודות הקרקעות (13)

  :)ביחס לחלקה של החברה( החברה בחכירה של /בבעלות בישראל, המצויות

קרקע פארק  שם הנכס
 ציונה המדע, נס

 סה"כ רג"מ

 100% 100% אחוז אחזקה
הסכום בו מוצגת הקרקע בדוחות 

בתום התקופה )מאוחד( הכספיים 
 )אלפי ש"ח(

31.12.2018 26,800 74,810 101,610 

31.12.2019 23,319 74,810 98,129 

סה"כ שטח הקרקע בתום התקופה 
 )אלפי מ"ר(

31.12.2018 20 164 184 

31.12.2019 16 164 180 

סה"כ, 
זכויות 
בניה 

בקרקעות, 
לפי 

תוכניות 
מאושרות, 

לפי 
שימושים 
)באלפי 

 מ"ר(

תעשיה עתירת ידע 
 ומשרדים

31.12.2018 42 - 42 
31.12.2019 30 - 30 

 מגורים להשכרה
31.12.2018 - - - 
31.12.2019 - - - 

 תעשיה
31.12.2018 - 26 26 
31.12.2019 - 26 26 

 מלאכה
31.12.2018 - 33 33 
31.12.2019 - 33 33 

 אחסנה
31.12.2018 - 51 51 
31.12.2019 - 51 51 

 משרדים ומסחר
31.12.2018 - - - 

31.12.2019 - - - 

מתחמי תחזוקה  –א'( 45אושרה תוכנית תשתית לאומית )תתל/ 1.2.2018על פי החלטת ממשלת ישראל מיום )*(  

מקרקעי , החלה על מרבית "(א'(45תכנית תשתית לאומית )תתל/)להלן: " ותפעול לרכבת ישראל לוד ורג"מ

החברה באתר רג"מ ומייעדת אותם למסילה מוצעת ומגבלות בניה ופיתוח עם הנחיות מיוחדות. לאחר כניסת 

, ועם ביצועה בפועל של הלתוקף, תקום לחברה הזכות לתבוע פיצויים בגין ירידת ערך מקרקעי התוכנית

כנסה לתוקף תכנית תשתית , נכנסה לתוקף נהתקופתי הפקעת המקרקעין, אף פיצויי הפקעה. לתאריך הדוח

מקרקעי החברה באתר רג"מ ומייעדת אותם למסילה מוצעת ומגבלות א'(, החלה על מרבית  45לאומית )תתל/

בניה ופיתוח עם הנחיות מיוחדות(. לפרטים בדבר השפעת כניסת התכנית לתוקף על דוחותיה הכספיים של 

  .31.12.2019ברה ליום של הח לדוחותיה הכספיים המאוחדים ג.8 ביאורהחברה, ראו 

 

  :.20171.1מניבים על ידי הקבוצה בישראל, החל מיום  נכסיםשל ת ות ומכירורכישלהלן מידע בדבר  (14)

  מכירת נכסים (א)
ממגרש  40%מכירת  שם הנכס

 בקרית ויצמן
מיתרת  40%ביטול 

 15החכירה בבניין 
 בקרית ויצמן

 יכין

 28.2.2017 1.10.2019 8.9.2019 תאריך מכירה
 86,000 4,167 11,232 אלפי ש"ח(בתמורה ממימוש )מאוחד( )

 100% 40% 40% שיעור בעלות שנמכר )באחוזים(
 19 1.8 4.6 שטח שנמכר )מאוחד( )באלפי מ"ר(

NOI ( )אלפי ש"ח(בשל הנכס שנמכר )מאוחד - - - 
רווח/הפסד שנרשם בגין מימוש הנכס/מניות 

 - 184 1,877 לפי ש"ח(בא)מאוחד( )מאוחד( )
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  נכסים רכישת (ב)

רכישת  שם הנכס
בניין זכויות ב

 בקרית ויצמן

קרקע לדיור 
להשכרה 

 בשוהם

 15בניין 
קריית 
 ויצמן

קרקע 
לחניון 
 בשרונה

 19.10.17 27.4.17 22.4.18 28.8.19 תאריך הרכישה
 50% 100% 50% )*(30% אחוז החזקה

 21,900 10,200 117,936 8,100 עלות הנכס )מאוחד( )אלפי ש"ח(
NOI  של הנכס שנרכש )מאוחד( )אלפי
 - 2,100 - 798 ש"ח(

חניות 278 4.5 - 1.1 שטח שנרכש )מאוחד( )באלפי מ"ר(  
 מהבניין(.  50%מחלק השותפים בבניין )שהחזיקו בשיעור של  60%)*( החברה רכשה 
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  :)אלפי ש"ח( להלן מידע בדבר הנדל"ן להשקעה המהותי של קבוצת החברה בישראל .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( בבעלות על פארק המדע קרית ויצמן בנס ציונה.60%הנתונים מוצגים לפי חלק החברה ))*( 

 

 .1992אולפינר דברת, שותפה במשרד שמאי מקרקעין גרינברג אולפינר ושות'. שמאית מקרקעין משנת  - זיהוי מעריך השווי

 ( LTV) לנכס החוביחס שווי  %(-שיעור תשואה על העלות )ב הרלוונטית התקופה 

  פארק המדע קרית ויצמן, נס ציונה
2019 17% 0.08 

2018 15% 0.57 

2017 18% 0* 

  .החברה על ידיההלוואה המיוחסת לנכס נפרעה  2017נובמבר חודש )*( ב

 
 "( במערכת הסכמים, לפיהם תבוטל יתרת תקופת החכירה של החברה בחלק מוחכר בגין מבנים להשכרה בנס ציונה תוך קבלת פיצוי לאובדןהמכוןהתקשרה החברה עם מכון וויצמן למדע )להלן: "  2014בחודש דצמבר     1

החלק המוחכר   -מצוי בבעלות החברה במישרין ו/או באמצעות חברה בת של החברה וכן מקרקעי המכון   שהיהאיחוד מקרקעין ביחס לכל זכויותיהם בפארק )דהיינו, החלק    ביצעוההכנסות. במסגרת העסקה הצדדים  
על שיעור של   עומדוחלקו של המכון    60%על שיעור של    עומדשל החברה והחברה הבת בזכויות בפארק    ןאיחוד המקרקעין חלק"(, כך שלאחר ביצוע  איחוד המקרקעין( )להלן: "שהיה קיים  לאחר ביטול הסכם החכירה

כון בדמי השכירות ובדמי הניהול מחלקו של המ 3% -ווה ל. במסגרת העסקה הוסדר אופן ניהול הפארק על ידי החברה והמכון, וכן נקבע כי הניהול השוטף של הפארק יבוצע על ידי החברה בתמורה לסך הש40%
 למגרש ביחס החברה מחכירת חלק תבוטל לפיוהתקשרו בהסכם,  והמכוןהחברה  12.8.2019 ביוםבהתאם,  הושלמו כל התנאים המתלים לקיום העסקה. 2015המשולמים על ידי השוכרים בפארק. בחודש אוקטובר 

( תיוותר בידי החברה. בתמורה להשבת הזכויות כאמור, 60%וההתחייבויות במגרש יושבו למכון, ואילו יתרת הזכויות וההתחייבויות במגרש האמור ) ויותמהזכ "(המגרש)להלן: " 40% -ש באופן, 15 בניין הוקם בו
 הקמת עלויות"ח )כולל ש מיליון 11.2 -כ של סך תמורת למכון בפארק נוסף ממגרש 40% למכירת נוסף בהסכם והמכוןהחברה  התקשרו 2019כן במהלך חודש ספטמבר  כמו ש"ח.מיליון  4.2 -שולם לחברה סך של כ

 .המקרקעיןמיליון ש"ח בגין התחשבנות סופית בקשר עם הסכם איחוד  5.4 -כסך של  לחברהישלם  שהמכון נקבע כן כמו(. במגרש חניון

 תקופה  שם הנכס ומאפייניו
 רלוונטית

 ערך
 בספרים

 בסוף
 התקופה
  )מאוחד(

 שווי הוגן
 בסוף

  התקופה

 הכנסות 
דמי מ

 שכירות
 בתקופה

  )במאוחד(

NOI  
 בפועל 
 בתקופה

  )במאוחד(

 שיעור
 התשואה

)%(   

 שיעור
 התשואה
 המותאם

)%(  

 רווחי 
 שערוך

  )מאוחד(

 שיעור
 תפוסה 

 ליום 
31.12 )%( 

 דמי 
 שכירות

 ממוצעים
  למ"ר

 מודל
 ההערכה 
לפיו פעל 
 מעריך 
  השווי

 הנחות
 נוספות
 בבסיס

 ההערכה

פארק 
המדע 
קרית 

וייצמן, 
נס 

 1ציונה)*(

ת"א  אזור
 והסביבה

2019 658,057 658,057 48,053 48,711 7.4% 7.4% 51,898 96% 53 
גישת 
היוון 

 ההכנסות

שיעור 
ההיוון 
6.75%-
8.5% 

מטבע 
 ש"ח הפעילות

שימוש 
 משרדים עיקרי

2018 586,150 586,150 43,030 42,529 7.3% 7.3% 6,476 99% 53 
גישת 
היוון 

 ההכנסות

שיעור 
ההיוון 
7.25%-
8.75% 

עלות 
 288,838 מקורית 

חלק 
 החברה 

* 

2017 515,726 515,726 39,961 38,881 7.5% 7.5% 21,270 99% 51 
גישת 
היוון 

 ההכנסות

שיעור 
ההיוון 
7.75%-
8.25% 

שטח 
 )מ"ר(

71,504 
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  )המשך( :)אלפי ש"ח( להלן מידע בדבר הנדל"ן להשקעה המהותי של קבוצת החברה בישראל

  
  

 התקופה 
 הרלוונטית

 ערך
 בספרים

 בסוף
 התקופה
 )מאוחד(

 שווי הוגן
 בסוף

 התקופה
 

 הכנסות
 משכירות
 בתקופה

  )במאוחד(

NOI 
 בפועל

 בתקופה
  )במאוחד(

 שיעור
 התשואה

 שיעור
 התשואה
 המותאם

 רווחי
 )הפסדי(
 שערוך

  )מאוחד(

 שיעור
 תפוסה

 ליום 
31.12 

 דמי
 שכירות

 ממוצעים
  למ"ר

 מודל
 ההערכה

לפיו פעל 
 מעריך
  השווי 

 הנחות
 נוספות
 בבסיס

 ההערכה

מגדל 
 היובל

ת"א  אזור
 והסביבה

2019 566,000  566,000  38,555  36,519  6.5%  6.5%  1,443  98%  79.4  
גישת 
היוון 

 ההכנסות

שיעור 
ההיוון 

6.5%-
9% 

מטבע 
 ש"ח הפעילות

שימוש 
 משרדים עיקרי

2018 552,720 552,720 37,334 35,352 6.4% 6.4% (5,385) 98% 76.5 
גישת 
היוון 

 ההכנסות

שיעור 
ההיוון 

6.7%-
9% 

עלות 
מקורית 
)אלפי 
 ש"ח(

452,820 

חלק 
 החברה 

150% 
2017 556,640 556,640 37,701 36,031 6.5% 6.5% 13,905 98% 76.8 

גישת 
היוון 

 ההכנסות

שיעור 
ההיוון 
6.55%-
9% 

שטח 
 33,486 )מ"ר(

 

 (.   49%בהתאם לשיעור האחזקה של החברה במחצית היובל בע"מ בשנים אלו ) והינ 2018 -ו 2017יצוין כי חלק החברה בשנים  (.50%)*( הנתונים מוצגים לפי חלק החברה )

  .ושות' קפלנר, שימקביץ ,ברק, פרידמן -זיהוי מעריך השווי 

 ( LTV) לנכס החובשווי  יחס %(-)ב העלות על תשואה שיעור התקופה הרלוונטית 

  היובל מגדל
2019 8.1% 0.61 

2018 8% 0.64 

2017 8.2% 0.65 

 

 

 

 
הושלמה  1.5.2019ביום עם זאת,  ."(הנכסהמחזיקה במגדל היובל בתל אביב )להלן: ""( מחצית היובלמחצית היובל בע"מ )להלן: " מהון המניות המונפק והנפרע של 49% -החזיקה החברה ב 1.5.2019יצוין כי עד ליום    1

בעקיפין( בשותפות שהחזיקו )החברות "(, השותפות)להלן: " היובל במחצית המניות ביתרת המחזיקה שותפותה, "(1ריט )להלן: " בע"מ 1 ריטהחברה, בין ו הנוגעת לאחזקות במישרין ובעקיפין במחצית היובלעסקה 
על טענותיה בנוגע  ויתרהמיליון ש"ח )בתוספת מע"מ( ואילו החברה  23 -לחברה סכום של כ שילמה 1ריט  בהתאם להסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים,"(. בעלי המניות הקודמים" )לשעבר( )להלן: ובעלי המניות בהן

יהיו שוות )כל אחת מבין החברה והשותפות מחזיקה  הצדדים במחצית היובלאחזקות עוד הוסכם, כי , השותפות ובעלי המניות הקודמים. 1שבוצעה בין ריט  הצטרפות של החברה בקשר עם עסקה לזכות סירוב או זכות
כי החברה תמשיך להעניק שירותי ניהול שוטפים לנכס )בדומה לשירותים הניתנים על ידה כיום( למשך תקופה   כי כל ההחלטות יתקבלו במשותף על ידי שני הצדדים. כמו כן, סוכםו,  מהאחזקות במחצית היובל( 50%  -ב

 . שנים נוספות 6של 



 

 

34 

 

  :ישראלהמהותי של הקבוצה בבהקמה מידע בדבר הנדל"ן להשקעה להלן 

 
 

 שם נכס להשקעה ומאפייניו
  

 
תקופת 
 הדיווח

 נתונים אודות הערכת השווי וההנחות בבסיסה נתונים כספיים 

   נתונים בדבר שווי הוגן ושערוכים

עלות מצטברת 
 בתום שנה, 
כולל קרקע 

בנייה ושונות 
)מאוחד( 

 )באלפי ש"ח(

שווי הוגן בתום 
שנה )מאוחד( 
 )באלפי ש"ח(

ערך בספרים 
בתום שנה 
)מאוחד( 

 )באלפי בש"ח(

רווחי שערוך 
לשנה )מאוחד( 

 )באלפי ש"ח(

שיעור 
השלמה 

בתום שנה 
)%( 

שיעור משטחי 
הנכס לגביהם 

נחתמו חוזי 
שכירות 

מחייבים לסוף 
 שנה )%(

שם מעריך 
השווי 
 וניסיון 

מודל 
 הערכה

לפיו פעל 
מעריך 
 השווי

הנחות נוספות 
בבסיס הערכה )לפי 

 באלפי ש"חהעניין( 

 LANDMARK ציון שם הנכס
Tel Aviv 

2019 384,436 424,941  424,941   22,581  6%  - 

ברק  
 פרידמן
עשרים 

 שנות נסיון
  

שיטת  
  החילוץ

שווי למ"ר ליחידה 
 גמורה
  15 –משרדים 

 )מעטפת(
 25 - מסחר

 250 - מקום חניה
 20%רווח יזמי 

 תל אביב ציון מיקום הנכס

 ש"ח ציון מטבע הפעילות

מועד רכישת 
הנכס/הקרקע עליה 

 נבנה הנכס
8.9.2015 

2018 375,467 405,391 405,391 7,843 - - 

ברק 
 פרידמן
עשרים 

 שנות נסיון
 

שיטת 
 החילוץ

שווי למ"ר ליחידה 
 גמורה

 13.5 – משרדים
 )מעטפת(

 50 -מגורים 
 25 -מסחר 

 170 - מקום חניה
 20%-15%רווח יזמי 

חלק החברה בפועל 
)%( 

  
          %50 

מועד סיום בניה 
 משוער 

 A :2023בניין 
 B :2025בניין 

2017 356,310 378,391 378,391 43,240 - - 

 ברק
 פרידמן
קפלנר, 

שימקביץ 
 ושות'.

עשרים 
 שנות נסיון

 

 שיטת
 החילוץ

שווי למ"ר ליחידה 
 גמורה

 13.5 –משרדים 
 )מעטפת(

 50 -מגורים 
 25 -מסחר 

 170 - מקום חניה
 20%-15%רווח יזמי 

שטחי נכס מיועדים 
)לפי שימושים( 

 )**()באלפי מ"ר( 
73,333 

סך כל ההשקעה 
צפויה )כולל קרקע, 

בנייה ושונות( 
 )באלפי ש"ח(

1,214,625 

 . LANDMARK Tel Avivהקרקע שעליה מוקדם פרויקט ( בבעלות על 50%הנתונים מוצגים לפי חלק החברה ) )*(
,  31.12.2019ליום  מיליון ש"ח המהווים את השווי ההוגן של חלק המגורים בפרוייקט. 33.5  - מקרקעין סך של כלסווג מנדל"ן להשקעה בהקמה למלאי  2019בהתאם להגשת מסמכי התוכנית המפורטת החליטה החברה במהלך רבעון שלישי )**( 

 מיליון ש"ח.  37 -יתרת חלק המגורים הינה כ
)להלן, ביחד:  הפרויקט "( בקשר עם הקרקע שעליה מוקם הועדה המחוזיתן ובניה במחוז תל אביב )להלן: "קיבלה החברה את החלטת הועדה המחוזית לתכנו 1.1.2020ביום יצוין, כי עוד  .5000בהתאם לתכנית תא/יצוין כי הנתונים הינם  (***)
אלפי מ"ר   11.2 -אלפי מ"ר עבור יח"ד למגורים )כ 8אלפי מ"ר )ברוטו(, מתוכם  166 -"(, לפיה הועדה המחוזית אישרה להפקדה תוכנית מפורטת שעיקרה אישור תוספת זכויות בניה במקרקעין, כך שסך זכויות הבניה יעמוד על כהמקרקעין"

החלטת הועדה המחוזית להפקדת התוכנית כפופה . ", בהתאמה(התוכנית" -" והחלטת הועדה המחוזיתאלפי מ"ר שטחים עיקריים( )להלן: " 119 -אלפי מ"ר )שטחים עיקריים( עבור מבני ציבור והיתרה לתעסוקה ומסחר )כ 6 - ברוטו( וכן כ
וכי אין ודאות כי התנאים להפקדת   1968 -מובהר, כי הפקדת התוכנית כאמור הינה בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח . תוכנית ולעמידה במספר תנאים, כפי שנקבע בהחלטת הועדה מחוזיתלתיקון ה 

 . התוכנית אכן יתקיימו, בין היתר, בשל גורמים שאינם תלויים בחברה 
קומות מסחריות   2קומות הכוללות בתוכן גם  40 -מגדלים בני כ 2"(, לפיו אלקטרה תעניק שירותי קבלן ראשי להקמת אלקטרההתקשרו החברה ומליסרון בע"מ בהסכם קבלנות עם אלקטרה בניה בע"מ )להלן: "  28.10.2019ביום עוד יצוין כי 

 . מיליון ש"ח( 357.5 -מיליון ש"ח )חלקה של החברה כ  715 -התמורה הצפויה בגין ביצוע עבודות אלקטרה בפרויקט )דהיינו עבודות קבלן ראשי בלבד( מוערכת בסך של כ י מ"ר בפרויקט. אלפ 240 -קומות תת קרקעיות בשטח כולל של כ 6-וכן 
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  :)באלפי ש"ח( בישראל ים מניביםלהלן טבלה המרכזת, לתאריך דוח תקופתי זה, את ההשקעות של קבוצת החברה בחברות כלולות המחזיקות בנכס

חברה 
 מוחזקת

שיעור החזקה  תיאור הנכס
של החברה 

ליום 
31.12.2019 

עלות ההשקעה 
בדוח המאוחד 

של החברה 
ליום 

31.12.2019 

הלוואת בעלים 
ליום 

31.12.2019 

חלק החברה  
ברווח שנת 

2019 

חלק החברה  
 )הפסד( ברווח

 2018שנת 

חלק החברה  
ברווח שנת 

2017 

חלק החברה 
ברווח )הפסד(  

שנצבר ליום  
31.12.2019 

סך ההשקעה 
בדוח המאוחד 

של החברה 
ליום 

31.12.2019 
מחצית היובל 

 בע"מ
מגדל משרדים 

 בתל אביב
50% 51,173 - 13,452 )*(5,452 )*(21,751 135,220 186,393 

מחצבות חיפה  
 בע"מ

מרכז מסחרי 
( 44,145) 378 (2,234) 1,672 48,669 -  45% בחיפה   - )**(  

 (.49%הינם בהתאם לשיעור האחזקה של החברה במחצית היובל בע"מ בשנים אלו ) 2018 -ו 2017)*( יצוין כי חלק החברה בשנים 

   . IAS28ש"ח, וזאת בהתאם לתיקון לתקן חשבונאי  0 -הופחת ל 31.12.2019)**( יצוין כי סך ההשקעה של החברה בחברת מחצבות חיפה בע"מ בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 
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 לקוחות  1.8.3

לתאריך דוח תקופתי זה, לקוחות השוכרים ממנה בישראל שטחים בהיקפים שונים.  200לקבוצה מעל  1.8.3.1

 הקבוצה.או יותר מהכנסות  10%שוכר שההכנסה משכירות המושכר על ידו מהווה  אין לקבוצה

לקוחות הקבוצה בישראל הינם לקוחות פרטיים ותאגידים עסקיים בעלי מאפיינים שונים ופיזור גדול.  1.8.3.2

בשליטה חברה מחצית היובל שהינה כאמור , באמצעות החשב הכללי, שוכרת מישראלמדינת ו כן, כמ

אלפי  46,375 -אביב תמורת כ-בבניין מגדל היובל בתל חניות 550 -ו מ"ר 45,600 -של החברה כ משותפת

במסגרתה הסכם ההשכרה כאמור מהווה חלק בלתי נפרד מהעסקה אשר    .(50%)חלק החברה    ש"ח בשנה

ניתנה למדינה האופציה לרכוש ממחצית היובל את המושכר בשלמות או בחלקים וזאת עם הודעה מימוש 

בינואר  1ומועד ביצוע הרכישה האופציונלית יהיה ביום  2024בינואר  1שתימסר למחצית היובל עד ליום 

נוסחה שנקבעה  . תמורת הממכר הינה פונקציה של מרכיבים שונים המתייחסים לממכר על פי2025

 . בהסכם

 שיווק והפצה  1.8.4

 הקבוצה פועלת בתחום פעילות זה במגוון דרכי שיווק, ובין השאר כמפורט להלן:

 שיווק באמצעות אנשי שיווק המועסקים על ידי הקבוצה.  1.8.4.1

שלהם, בדרך כלל, לא ניתנת   ,התקשרות, מעת לעת, עם גופי שיווק עצמאיים וסוכנויות נדל"ן בינלאומיות 1.8.4.2

 . בלעדיות

 פרסום מידע בדבר נכסי הקבוצה בעיתונות הארצית והמקומית ובאתר האינטרנט של החברה. 1.8.4.3

  תחרות 1.8.5

שוק הנדל"ן המניב בישראל מתאפיין בתחרות רבה, והקבוצה חשופה בפעילותה לתחרות מצד גורמים  1.8.5.1

 רבים העוסקים בייזום, פיתוח, השכרה והשבחה של נדל"ן. 

 אזורית, בהתאם למיקומו הגיאוגרפי של כל נכס מניב.בתחום הנכסים המניבים התחרות הינה בעיקר  1.8.5.2

  :קבוצה ביחס לנכסיה העיקריים בתחום פעילות זהלהלן יפורטו מתחריה העיקריים של ה 1.8.5.3

וכן הפארק מתחרה בנכסים דומים הסמוכים לו כגון, פארק תמר  - פארק המדע קרית ויצמן בנס ציונה .א

 פארקים דומים במרכז הארץ. 

לפרויקט זה מתחרים במבנים דומים המצויים באזור המטרופולין של תל  - מגדלי קונקורד בבני ברק .ב

 , באזור הסיטי של תל אביב ובאזור רמת גן ובני ברק, בפרט.זה אביב, בכלל

  . לפרויקט זה מתחרים במבנים דומים המצויים באזור המטרופולין של תל אביב - מגדל היובל .ג

באופן יחסי לסך שוק  הנדל"ן המניב בישראל אינו משמעותילהערכת הקבוצה, היקף פעילותה בתחום  1.8.5.4

 באפשרותה להעריך את חלקה בשוק. ואין מניבים בישראל הנכסים 

 : דרכי ההתמודדות העיקריות של הקבוצה עם התחרות הינן, כמפורט להלן 1.8.5.5

הקבוצה   שמירה על רמת תחזוקה וניהול גבוהה לאורך זמן של נכסיה תוך יצירה ושמירה על המוניטין של

השקעה בשיווק הקבוצה , ן המניב"העסקת עובדים איכותיים ומנוסים בתחום הנדל, בתחום זה

שמירה על ), על מנת להדגיש את יתרונות נכסיה בהשוואה לנכסי מתחריה, בין השאר, זאת)והפרויקטים  

מתמדת  רמת שירות גבוהה ועמידה לאורך זמן בהתחייבויות הקבוצה כלפי השוכרים ובדיקה והערכה
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של גובה דמי השכירות הנגבים מהשוכרים בהשוואה לגובה דמי השכירות הנגבים ממתחריה בפרויקטים 

 .דומים

 :  הערכת הקבוצה, הגורמים החיוביים, העיקריים, המשפיעים על מעמדה התחרותי של הקבוצה הינם ל  1.8.5.6

המוניטין החיובי מקנה לקבוצה יתרון יחסי. הקבוצה נתפסת בתחום פעילות זה כאמינה, בעלת   -  מוניטין .א

 ניסיון ואיכותית.

ניסיון רב שנים בייזום, הקמה, השכרה ותפעול של מבנים, מהווה גורם חיובי בעל משמעות רבה  - ניסיון .ב

 ביחס למעמדה התחרותי של הקבוצה.

הה של עובדי הקבוצה בתחום פעילות זה מאפשרת יתרון יחסי של רמת המקצועיות הגבו - הון אנושי .ג

הקבוצה בפעילותה בשוק תחרותי זה, לרבות בזיהוי ובניצול הזדמנויות בשוק הרלוונטי, בשיווק ובמיצוב 

 הנכסים. 

יכולת הקבוצה בפיזור )גיאוגרפי( של השקעותיה מאפשר פנייה אל פלחי שוק גדולים תוך   -  פריסה ארצית .ד

 הפרויקטים המוצעים ללקוחות הרלוונטיים.התאמת 

  חומרי גלם וספקים 1.8.6

, מעת לעת , נוהגת הקבוצה לבצע בנכסיה , בנוסף . השונים באמצעות קבלני משנה את הנכסים    מקימה   הקבוצה 

המתבצע על ידי  , וזאת מעבר לתפעול השוטף של הנכסים , שיפוצים והתאמות לשוכרים , עבודות תחזוקה 

הקבוצה אינה רוכשת  , על פי רוב ). מתקציב ניהול נפרד המשויך לנכס הרלוונטי )או חברות ניהול / הקבוצה ו 

, בעצמה חומרי גלם ורכישת חומרים אלו נעשית באמצעות קבלנים המבצעים את עבודות התחזוקה 

 . השיפוצים והבניה 

 הון חוזר 1.8.7

, לתקופה שבין חודש לשנה, ומכאן מראשהקבוצה נוהגת לגבות את דמי השכירות משוכרי הנכסים שלה 

נובע כי אינה נוהגת לתת אשראי לשוכרים במהלך העסקים הרגיל. להבטחת התשלומים המגיעים 

לקבוצה בגין הסכמי השכירות ו/או הניהול נוהגת הקבוצה לדרוש, במסגרת ההסכמים עם השוכרים, 

 ות ושטרי חוב(. הפקדת בטחונות )כגון ערבויות בנקאיות, ערבויות אישיות, פיקדונ

 .להלן 1.12סעיף ראו לפרטים נוספים ביחס להון החוזר של החברה, 

 מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה 1.8.8

ההשכרה ורישוי עסקים.  ,תחום פעילות זה נשלט בעיקרו על ידי דיני המקרקעין ודיני התכנון והבניה

הקבוצה בכל הנוגע לקבלת היתרי התכנון והבניה )כולל תקנות שהותקנו בגינם( מסדירים את פעילות 

בניה, בטיחות באתרים בזמן הבניה, אפשרויות ומגבלות ניצול המקרקעין לבניה, אישורי אכלוס במידת 

הצורך. במהלכו ובסיומו של כל פרויקט, ולעיתים אף מעת לעת לאחר השלמתו, יש לקבל את אישורי 

 .מכבי אש ואישור מרשויות מוסמכות אחרותהרשויות המוסמכות כגון, אישורים ממכון התקנים, אישור  

בנוסף, הפעילות בתחום זה מושפעת משיעורי הארנונה המשתנים, מחקיקה בתחום רישוי עסקים, מיסוי 

המקרקעין והמיסוי העירוני, לרבות מיסוי רכישה, מכירה והיטלי השבחה המוטלים על עסקאות בנכסי 

  מקרקעין.

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  1.8.9

בהמשך לשינוי השליטה בחברה, כאמור לעיל, והשינויים בהרכב הדירקטוריון )לרבות מינויו של יו"ר 

בקשר עם דיון ערך דירקטוריון החברה  15.8.2019ביום דירקטוריון חדש(, כפועל יוצא מאלה, 
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 .ובאירופה בישראלהאסטרטגיה העסקית של החברה ובדבר יעדי החברה 

מעודכנת. להלן יובאו עיקרי האסטרטגיה קטוריון החברה אסטרטגיה עסקית  גיבש דירבמסגרת דיון זה,  

 העסקית המעודכנת:

בכוונת החברה להתמקד בפעילות בתחום הנדל"ן המניב, הן באמצעות פיתוח פרויקטים חדשים והן  .א

 . של החברה FFO -מתוך מגמה להגדיל את הבאמצעות רכישת נכסים מניבים 

 מדינות)להלן: " פוליןבצ'כיה, בסרביה וברומניה, בבישראל,  תמקדלהתמשיך  החברה פעילות .ב

 .  "(הפעילות

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

בכפוף לאיתור , וזאת  BOT  בפרויקטים במתכונת שלבכוונת החברה, להקטין את השתתפותה  ככלל,   .ד

דירקטוריון זה )ככל ויעלו כאלה(, שיובאו לדיון ובחינה בפני הזדמנויות עסקיות ייחודיות בתחום 

 .החברה

בתחום פעילות "פיתוח המקרקעין למגורים באירופה", בכוונת החברה להתבסס, בעיקר, על  .ה

 .מות של החברהיקרקעות הקיה

 

לפעילות שותף אסטרטגי  לאיתורמשיך לפעול עוד יצוין כי באותו המועד החליט דירקטוריון החברה לה

מהזכויות בקניון קוטרוצ'ן, בקניון פלוישט ובקניון  50%שירכוש עד הקניונים של החברה ברומניה, 

את  לשנותהחליט דירקטוריון החברה  18.3.2020עם זאת יצוין, כי ביום . "(הקניונים)להלן: " ברשוב

לב לכך שההצעות שהתקבלו )בשוויים   בשים  החלטתו הקודמת ולחדול לפעול לאיתור שותף כאמור, וזאת

לצרכי ביצוע עסקה, הגבוהים מהשווי של הקניונים בדוחותיה הכספיים של החברה( לא תאמו את 

בלבד מהזכויות בקניונים  50%הפרמטרים שקבעה החברה לעניין מכירה כאמור, דהיינו, מימוש של עד 

 .והמשך ניהול הקניונים על ידי החברה

ודיור להמשיך ולפתח את הפעילות היזמית בתחום הנדל"ן המניב  החברהבכוונת  בהתאם לאמור לעיל,

הקבוצה, פיתוח  השבחת הנכסים המניבים אשר בבעלותרכישת נכסים, . הדבר יעשה תוך להשכרה

, בחינה, מעת לעת, של רכישת קרקעות או נכסים אחרים לצורכי ות בבעלות הקבוצההקרקעות אשר מצוי

מימון מתאים ובהתאם לתנאי תוך שימת לב להעמדת  יקבע המועד להתחלת כל פרויקט. פיתוח עתידי

השוק בישראל. במקביל, עוסקת הקבוצה בהשבחת הקרקעות אשר בהן טרם החלה בנייה בפועל, 

 באמצעות השגת האישורים השונים הנדרשים לשם הקמתם. 

קיות למימוש נכסים שבבעלותה או חלק כמו כן, הקבוצה בוחנת, מעת לעת, ניצול הזדמנויות והצעות עס

 . מהם

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.8.10

ובהמשך לעדכון  2019כפי שאושרה ע"י הדירקטוריון בסוף שנת  2020על פי תוכנית העבודה לשנת 

בהקמת בניין נוסף בקרית המדע בנס ציונה  לעסוק, הקבוצה צפויה למדיניות האסטרטגית של החברה

בהשלמת הקמת חניון הברזל בתל אביב   לעסוק. כמו כן, הקבוצה צפויה  שטחים להשכרה(מ"ר    12,000  -)כ

(. כמו כן תמשיך החברה בהקמת 50%בתל אביב )חלקה של החברה   לנדמרקפרוייקט הקמת וכן בהמשך  

תחילת הקמת פרוייקט ובבהקמת הקריה המחוזית בירושלים,  מתחם משרד המשפטים בירושלים,

בהקמה של פרויקט דיור להשכרה בשוהם  להמשיךהחברה צפויה  ,שבע. בנוסף קריית התקשוב בבאר

 .2018( אשר בו זכתה בינואר 50%)חלקה של החברה 

להעריך את השפעת משבר נגיף הקורונה על פעילות לעיל, בשלב זה, לא ניתן   1.7.2סעיף  עם זאת כאמור ב

. החברה בוחנת את מדיניותה באופן פרויקטים, לרבות בכל הנוגע לעיכובים אפשריים בהשלמת החברה
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 שוטף והיא תחליט על תחילת ההקמה של פרויקטים או על ביצוע עסקאות על פי ההתפתחויות. 

 תוכנן. לא תתממש כפי ש 2020יש להעריך כי תוכנית העבודה לשנת 

זה הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, המבוסס, בין היתר, על  1.8.10כוונות הקבוצה המפורטות בסעיף 

הערכות הקבוצה לגבי התפתחותה הכלכלית והעסקית שלה ועל ניסיון העבר שלה. יתכן, כי בפועל 

ים ההערכות האמורות לא תתממשנה או שתתממשנה באופן שונה מכפי שצופה הקבוצה, וזאת בשל גורמ

בשים וחיצוניים שונים, לרבות מצב שוק הנדל"ן בישראל ומצב השווקים הפיננסיים, בישראל ובחו"ל, 

או בשל התממשותם של אילו לב גם להשלכות האפשרויות על החברה לאור התפשטות נגיף הקורונה, 

 .להלן 1.21מגורמי הסיכון הרלוונטיים של החברה המפורטים בסעיף 

  עילותגורמי סיכון בתחום הפ 1.8.11

מרכיב ניכר מהכנסות הקבוצה בתחום פעילות זה בשנים   -  טק והביוטכנולוגיה בישראל-חשיפה לענפי ההי

טק והביוטכנולוגיה בפארקי התעשייה וכתוצאה מכך -האחרונות נבע מלקוחות העוסקים בענף ההיי

 1.21סעיף  חשופה הקבוצה לפעילות ענף זה. לפרטים בקשר עם גורמי הסיכון של הקבוצה בכללותה, ראו  

  להלן.

 תווי מהותינתונים ביחס להערכת שריכוז  1.8.12

 נספח א', ראו בתחום הפעילות הנכללנדל"ן להשקעה  של נכסהערכת שווי מהותית עם פרטים בקשר ל  

  לפרק הסברי הדירקטוריון. 
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 באירופהתחום פיתוח המקרקעין למגורים והנכסים המניבים  1.9

  מידע כללי על תחום הפעילות 1.9.1

באמצעות מבוצעת  באירופהפעילותה של החברה בתחום פיתוח המקרקעין למגורים והנכסים המניבים  1.9.1.1

 אפי אירופה.

, פועלת החברה בשני אפיקי פעילות, באירופהבתחום פיתוח המקרקעין למגורים והנכסים המניבים  1.9.1.2

 :כדלקמן

באפיק פעילות זה, מתמקדת הקבוצה בייזום של פרויקטים  - אירופהפיתוח מקרקעין למגורים ב .א

המיועדים למגורים באירופה, על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, הקמת המבנים )לרבות על דרך של 

 שיפוץ ו/או השבחה( ומכירת היחידות. 

בות ייזום, הקמה )לררכישת נכסים, באפיק פעילות זה, מתמקדת הקבוצה ב - אירופהנכסים מניבים ב .ב

על דרך של שיפוץ ו/או השבחה(, השכרה ותפעול של מבנים, בעיקר בייעוד לתעשייה, משרדים ומסחר, 

המוחזקים ומפותחים על ידה במישרין וכן  באירופה 1בגדר האמור, לקבוצה נכסי מקרקעיןבאירופה. 

ועוסקות כאמור בייזום, החזקות בחברות המחזיקות בעצמן ו/או באמצעות חברות בת, נכסי מקרקעין, 

 הקמה, השכרה ותפעול של נכסי מקרקעין.

 סקירה כללית לגבי המדינות בהן פועלת הקבוצה בתחום הפעילות 1.9.1.3

 לעיל. 1.7.3לסקירה כללית לגבי המדינות העיקריות בהן פועלת הקבוצה בתחום הפעילות ראו סעיף 

 .2באירופההמניבים  להלן תתואר הפעילות בתחום פיתוח המקרקעין למגורים והנכסים

 באירופהפיתוח מקרקעין למגורים  1.9.2

פעילות פיתוח המקרקעין למגורים של הקבוצה באירופה מרוכזת באמצעות אפי אירופה. לקבוצה 

 ורומניה.  הונגריה סרביה, קרקעות המיועדות לבניה למגורים בצ'כיה, פולין, לטביה, בולגריה,

  הקבוצה בתחום זהסקירה כללית לגבי המדינות בהן פועלת  1.9.2.1

לפרטים בנוגע לכלכלה ברומניה, צ'כיה, פולין ובולגריה, בהן פעילה הקבוצה בתחום פיתוח המקרקעין 

 לעיל. 1.7.3, ראו סעיף באירופהלמגורים 

  פראג - צ'כיה .א

 -ב חדשות דירות 2,580 של החלה בנייתן  2019שנתבמחצית הראשונה של  JLL חברתפי סקירה של  על

במחצית . 2018 שנת של השנייה המחציתלעומת  13% -עלייה של כנתון המשקף , בפראגפרויקטים  24

 הסתיימההדירות החדשות שבנייתן  מספר. חדשות דירות 2,200 של החלה בנייתן  2019שנתהשניה של 

לעומת התקופה המקבילה  11% -ירידה של כדירות,  2,130 -הסתכם ב 2019 שנת של הראשונה במחצית

 אשתקד. 

לעומת  17% -דירות חדשות בפראג, גידול של כ 2,580 -כ נמכרו 2019המחצית הראשונה של שנת  במהלך

 דירות 4,700 -כ בפראג היו 2019המחצית הראשונה של שנת  בסוףכאשר  ,התקופה המקבילה אשתקד

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  6% -של כ גידול, למכירה זמינות חדשות

 
כויות הקבוצה בנכסים )בין שנרשמו ובין שטרם נרשמו( הינן זכויות בעלות ו/או זכויות חכירה ו/או זכויות חוזיות או אחרות, ז 1

 לפי העניין.
התיאור שלהלן כולל מידע שהינו צופה פני עתיד ומבוסס על הערכות הקבוצה את מצב השוק והגורמים המשפיעים עליו, וזאת,   2

 בין היתר, בהתבסס על ניתוחים כלכליים ובחינת השינויים בענף הנדל"ן בשנים עברו.
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 לעומת  2019במחצית הראשונה של שנת    6%  -כשיעור של ב  העלבפראג  דירות חדשות    ן הממוצע שלמחיר

 .לפראג  מחוץ  דירות  ברכישתלגידול הביקוש  ו  ,הביקושלהקטנת   מה שהביא. אשתקד  המקבילה  התקופה

  בוקרשט - רומניה .ב

 2019שנת  במהלך 7.4% -בשיעור של כ עלו ברומניההדירות  מחיריImobiliare  חברת סקירה של לפי

 2019בשנת    ברומניהלמכירה    הדירות  בהיצע  קיטוןה.  2018במהלך שנת    5.3%  -כשל    גידול בשיעורלעומת  

 18% -שיעור של כב ירד למכירה הישנות הדירות היצעמחירים. ב גידולל שגרמו הם הגבוה והביקוש

אלפי  20 -כהגדולות ברומניה הסתכם ב  הערים בששתהדירות החדשות  היצעו 2019 של האחרון ברבעון

למ"ר אירו  1,390 -כסך של . המחיר הממוצע למ"ר בבוקרשט הסתכם ב2019בלבד בסוף שנת דירות 

 -כשל  גידול בשיעורו 6.9% -כ שלבשיעור של  שנתית עלייהנתון המשקף , 2019 שנתהרביעי של  ברבעון

  .בחמש השנים האחרונות 39.4%

  פולין .ג

 למגורים הדירות בשוק בהיסטוריה אחת השנים הטובות הייתה 2019שנת  JLLפי סקירה של חברת  על

 -כ, בערים אלו למכירה הוצעו חדשות דירותאלפי  64 -כ במסגרתה פולין של המרכזיות הערים ששתב

ערים המרכזיות בדירות למכירה  אלפי 50 -היו כ 2019שנת  בסוף. 2018דירות פחות מאשר בשנת  2,000

בערים דירות נמכרו    פיאל  65.4  -כ  2019  שנת  במהלךבנייה.  תהליך  מדירות אלו היו ב  92%  -כ  , כאשרבפולין

היצע הדירות   בורשה.  0.8%  -עלייה של כ  , נתון המשקף2018  בשנת  אלף  64.9 -כ  לעומת פוליןבהמרכזיות 

 העל בקראקוב"ר למ המחיר. 2018 שנת לעומת סוף 2019 שנת בסוף 12% -כשיעור של החדשות ירד ב

 שנת במהלך 9% -כשיעור של ב עלה"ר למ המחיר בורשהואילו  2019 שנת במהלך 16% -כשיעור של ב

2019.   

 סופיה - ולגריהב .ד

בהיצע  8% -של כבשיעור  ירידה משמעותיתנרשמה  2019בסוף שנת  Colliers חברת על פי סקירה של

 10,600 -כלכ 2019הסתכם בסוף שנת והוא  בולגריה הדירות בטווח המחירים הממוצע עד גבוה בסופיה

 2019ירות של דירות בשנת  כמכלל המ  40%  -ו  ,דירות בבנייה  4,000  -בסופיה כ  היו  2019. בסוף שנת  דירות

 להערכת חברת. 2018בשנת  מחירי הדירותיציבים לעומת  ותרוירות בבנייה. מחירי הדירות נהיו של ד

Colliers  בטווח  חדשותדירות  250 -כצפויות להווסף בסופיה  2020במהלך המחצית הראשונה של שנת

 המחירים הממוצע עד גבוה. 

 סרביה .ה

הושלמה בניית כאשר    2019במהלך שנת    גדולשוק הדירות בבלגרד המשיך ל   CBREחברת  על פי מחקר של

נמכרו  2019פרויקטים חדשים. במהלך שנת  והחלה בנייתם של מספרשל פרויקטים  משמעותימספר 

. על פי סקירה של 2018דירות שנמכרו במהלך שנת שנת  17,820 -דירות לעומת כ 18,700 -כבבלגרד 

. הביקוש 2019מחירי הדירות בבלגרד המשיכו לעלות במהלך המחצית הראשונה של שנת   Danosחברת

אלפי   100  -כדירות מגורים בהיקף של  מחסור של    קייםבבלגרד  ולהערכתה  לדירות בבלגרד גבוה מההיצע,  

  מ"ר.

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים 1.9.2.2

הינו בנכסי מקרקעין, ועל כן   באירופההמקרקעין    כאמור לעיל, עיקר הפעילות של הקבוצה בתחום פיתוח

לחקיקה בתחום מיסוי המקרקעין והמיסוי העירוני השפעה על פעילותה, ובכלל זה, למיסוי רכישה, 

 מכירה והיטלי השבחה המוטלים על עסקאות בנכסי נדל"ן.

 



 

 

42 

 גורמי הצלחה קריטיים 1.9.2.3

להערכת הנהלת אפי אירופה, הגורמים הקריטיים בענף פיתוח המקרקעין למגורים באירופה הינם: ידע 

וניסיון באיתור וניצול הזדמנויות עסקיות, באיתור פרויקטים, בתכנון, בבניה ובשיווק הפרויקטים, 

 מיקום הנכסים ודרכי הגישה אליהם. 

  מוצרים ושירותים 1.9.2.4

 הינם בעיקר דירות מגורים למכירה. מוצרי הקבוצה בתחום פעילות זה (1)

     לקבוצה נכסי מקרקעין המוחזקים ומפותחים על ידה במישרין וכן החזקות בחברות המחזיקות (2)

 ועוסקות בעצמן ו/או באמצעות חברות בת, בפיתוח ותפעול של נכסי מקרקעין.

למגורים,   לקן, לבניה ההסכמים לרכישת הקרקעות )בין אם בנויות ובין אם לאו( המיועדות, כולן או חב (3)

 כוללים על פי רוב את התנאים המהותיים )כולם או חלקם(, כדלקמן:

הקבוצה משלמת את תמורת הממכר )בכפוף לתנאים מתלים, אם נקבעו(, בדרך כלל, באמצעות עסקת  (א)

 מזומן, כאשר התמורה הינה בהתאם למחיר בהסכם ו/או על פי המנגנון לקביעת המחיר הקבוע בהסכם.

רכישה   ים בהם יש לקבוצה שותפים במקרקעין )בין מכוח רכישה משותפת של המקרקעין ובין מכוחבמקר (ב)

של חלק מזכויות המקרקעין( פועלת הקבוצה, בדרך כלל, במסגרת חברה משותפת לחברה ולשותפיה, 

 וזאת לצורך הסדרת מערכת היחסים בין הצדדים.

ובכלל  קה בפרויקט הרלוונטי לגורם המממן,לצורך מימון הפרויקט משעבדת לעיתים הקבוצה את חל (ג)

 זאת את זכותה לקבלת כל תקבולי הפרויקט הרלוונטי וזכויות הקבוצה אל מול מוכר הפרויקט האמור.

לעיתים מותנית ההתקשרות בהתחייבות של הקבוצה, לבדה או עם שותפים, לשנות את ייעוד השטח  (ד)

 הרלוונטי.

 למגורים של הקבוצה באירופה הפרויקטיםפרטים נוספים בקשר עם  1.9.2.5

 זה:  1.9.2.5לעניין סעיף  .א

 פרויקט שעבודות הבניה בו הושלמו, גם אם טרם נמכרו כל יחידות הדיור.  -" פרויקט שהסתיים"

 פרויקט שעבודות הבניה בו החלו אך טרם הושלמו. -" פרויקט בביצוע"

להתחיל בהקמתו בעתיד הנראה לעין ועבודות הבניה בו פרויקט שהקבוצה מתכוונת  -" פרויקט בתכנון"

 טרם החלו.

פרויקט שהינו בשלב המקדמי, אשר הקבוצה אינה מתכוונת להתחיל  -" פרויקט בתכנון ראשוני"

בהקמתו בעתיד הנראה לעין, ואשר אין לה תכניות באשר למועד תחילת ביצועו ובאשר לאפיונו המדויק 

 ינת הביקושים ואפשרויות המימון(.)בין היתר, בשל אי ודאות מבח

הכוונה לשיעור ההחזקה של החברה בקבוצה ביחס לשותפים אחרים  -" שיעור ההחזקה בפרויקט"

 בפרויקט )לא כולל חלק הבעלים בעסקת קומבינציה(.

 כמות יחידות הדיור שנמכרה על ידי החברה בקבוצה ושותפיו בפרויקט. -" יח"ד שנמכרו"

הכוונה לכמות יחידות דיור שמבקשת הקבוצה לכלול בפרויקט, לפי תוכניות שטרם  -" יח"ד לפי תכנון"

 אושרו )בין שהוגשו לרשויות התכנון ובין שנמצאות בשלבי הכנה בלבד(.
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  :31.12.2019שהקבוצה ביצעה ואשר הסתיימו ליום  באירופהנתונים על פרויקטים למגורים להלן ריכוז  .ב

  :1להלן ריכוז נתונים בדבר פרויקטים שהסתיימו ונזקפו לדוחות רווח והפסד )נתונים כספיים באלפי ש"ח( (1)

 שיעור  חברה מחזיקה  מיקום  שם הפרויקט 
 האחזקה 
 בפרויקט 

 ל ידי)ע
 החברה 

 המחזיקה( 

 עלות 
 שנזקפה
 במצטבר 

 ליום 
31.12.2019  

הפחתות/  
 שערוכים 

 שבוצעו בגין 
 הפרויקט עד 

 ליום 
31.12.2019  

 סה"כ רווח 
 גולמי 

  שהוכר 

 יתרת רווח 
 גולמי 
 שטרם 
  הוכר 

 הכנסות מצטברות שהוכרו עד ליום  
 בדצמבר    31

  

    שיעור רווח גולמי לשנת )ממוצע(
  

2019 2018 2017 2019 2018  2017  

Osiedle Europejskie 
Phase 11  קראקוב, פולין Novo Maar Sp. z.o.o. 100% 54,951 - 21,054 240 76,005 72,017 60,388 32% 27% 26% 

Osiedle Europejskie 
Phase 12  קראקוב, פולין Novo Maar Sp. z.o.o. 100% 26,397 - 7,716 1,480 34,114 - - 23% - - 

Trebu Home Phase 2  ריגה, לטביה SIA AFI Investments 100% 27,381 - 2,439 208 29,821 - - 8% - - 

Lagera Phase 1  סופיה, בולגריה AFI Lagera Tulip Eood 100% 72,181 (2,183) 13,144 507 85,325 84,470 83,116 16% 20% 32% 

Vitosha Tulip  סופיה, בולגריה Vitosha Gardens Eood 100% 65,910 (4,031) 12,443 - 78,354 76,749 66,280 14% 19% 19% 

AFI City Phase 2  פראג, צ'כיה Tulipa City s.r.o. 100% 98,208 - 33,819 2,665 132,027 - - 26% - - 

Tulipa Trebesin Phase 2 פראג, צ'כיה Tulipa Trebesin s.r.o. 100% 109,810 - 81,486 - 191,296 187,127 - 42% 42% - 

AFI City Phase 1  פראג, צ'כיה Tulipa City s.r.o. 100% 93,208 - 29,206 - 122,411 121,675 - 24% 24% - 

( 6,214) 548,046 -   -                       - סה"כ   201,307 5,100 749,353 542,038 209,784 - - - 

  

 

 

 

 
בהתאם לנתונים שעמדו בפני הקבוצה במועד עריכת הדוחות הכספיים  .201931.12של החברה ליום  המאוחדים לל בדוחות הכספייםשיעור הרווח הגולמי המפורט בטבלאות, הינו שיעור הרווח מההכנסות, כפי שנכ 1

בשל ריבוי המשתנים העשויים להשפיע על  רך חיי הפרויקט, וזאתכאמור. יובהר, כי במועד עריכת הדוחות הכספיים, בהתייחס לכל תקופה, יש לקבוצה קושי לצפות באופן מדויק את שיעור הרווח הגולמי לכל או
  רווח זה, לרבות משתנים שאין לקבוצה יכולת להשפיע עליהם.
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שבנייתם הושלמה ואשר  -בפרויקטים שהסתיימו )דהיינו  31.12.2019להלן פירוט מלאי הדירות ליום  (2)

  :טרם נמכרו במלואם על ידי הקבוצה( )באלפי ש"ח(

 שם הפרויקט 

 מועד
 סיום 

 הקמת 
 פרויקט

 דירות
 שנמכרו
 עד ליום
31.12.18 

 )במצטבר(

 דירות
 שנמכרו
 עד ליום
31.12.19 

 )במצטבר(

דירות  
שנמסרו עד  

ליום  
31.12.19 
 במצטבר

דירות  
שנמסרו  

במהלך שנת  
2019 

 דירות
 שלא נמכרו

 עד ליום
31.12.19 

 )במצטבר(

דירות  
 שנמכרו

 ולא נמסרו 
 נכון ליום 
31.12.19 

 עלות
 בספרים של

 דירות
 ליום

31.12.2019 
)באלפי 
 ש"ח( 

 דירות
 שהקמתן 

הסתיימה  
 עד

31.12.2019 
ושנמכרו  

 לאחר
31.12.2019 

 ועד ליום 
10.3.2020 

Osiedle 
Europejskie 

Phase 11 
 פולין,  קרקוב

Q4/16 210 213 213 10 1 - 866 - 

Osiedle 
Europejskie 

Phase 12 
 פולין,  קרקוב

Q3/19 69 102 94 94 1 8 2,778 - 

Lagera Phase 1  
 - )*(Q3/10 245 247 247 2 1 -  6,174 בולגריה ,  סופיה

AFI City Phase 2  
 - Q3/19 195 216 212 212 - 4 1,900 'כיהצ, פראג 

Trebu Home 
Phase 2 

 לטביה , ריגה
Q4/18 49 91 91 91 17 - 6,434 2 

 2 18,152 12 20 409 857 869 768  סה"כ 

 .יחידות מסחר המיועדות למכירה 3-מחסנים ו  30חניות,  52עלות של העלות בספרים כוללת גם  )*(

 

 :31.12.2019 להלן ריכוז נתונים על פרויקטים למגורים שהקבוצה מבצעת ליום .ג

 .31.12.2019בטבלאות שלהלן יובאו נתונים על פרויקטים למגורים, בהם טרם נסתיימו העבודות ליום 

  נתונים כלליים: (1)

 -בטבלה זו 

 . תחילת הבניהמועד  -" תחילת הפרויקטמועד "

 .מועד סיום הבניה -" סיום צפוימועד "

על פי חוזים חתומים בלבד )לא כולל הצהרות כוונות מצד הרוכשים, שאינן מחייבות אותם,  -" מכורות יח"ד"

 שנחתמו(. למעט עמלה בסכום שאינו מהותי בלבד

המידע המפורט בטבלה זו להלן בקשר עם מועד הסיום הצפוי של הפרויקטים הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס 

ה, קבוצ. יתכן, כי בעקבות גורמים שאינם תלויים בדוח תקופתי זהלתאריך  הקבוצהעל נתונים המצויים בפני 

  מצוינים להלן.ה הפרויקטים לא יושלמו במועדים
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שם ומיקום  
 הפרויקט 

סך עלות   מ"ר לבניה ברוטו 
הפרוייקט  

)אלפי 
 ש"ח(

שיעור 
השלמה של  

 הפרויקט 

מועד  
תחילת  

 הפרויקטים 

מועד סיום  
 (*)צפוי

מס' יח"ד  
מכורות   

ליום  
31.12.2019 

מס' יח"ד  
מכורות   

ליום  
31.12.2018 

מס' יח"ד  
שנמכרו  

לאחר יום 
31.12.2019 

  ועד ליום
10.3.2020 

מס'  
 יח"ד

מ"ר 
ממוצע  
 ליח"ד

Tulipa 
Trebesin, 
Phase 3 

  פראג, צ'כיה 
(** ) 

161 76 103,377 71% Q1 2018 Q1 2020 137 112 1 

Tulipa 
Trebesin, 
Phase 4 

  פראג, צ'כיה 
(** ) 

157 67 85,417 54% Q3 2018 Q4 2020 149 70 7 

AFI City, 
Phase 1 
  , בוקרשט
 רומניה 

190 67 59,918 98% Q3 2018 Q1 2020 150 42 22 

Trebu Home 
Phase 3 

 לטביה , ריגה 
178 62 66,441 39% Q1 2019 Q3 2020 8 - 2 

Osiedle 
Europejskie, 

Phase 13 
 קרקוב, פולין 

118 54 40,721 27% Q3 2019 Q2 2021 53 - 17 

Lagera  
Phase 2 
Stage 1 

,  סופיה 
 בולגריה

84 102 31,662 30% Q1 2019 Q3 2020 34 - 2 

Skyline 
Phase 1 

 סרביה , בלגרד
(** ) 

136 103 125,027 99.5% Q1 2018 Q1 2020 91 56 4 

 55 280 622    512,563  1,024 סה"כ

. יתכן כי דוח תקופתי זההמידע המפורט להלן הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הנתונים המצויים בפני החברה בתאריך )*( 
 מולא יושל יםהפרויקטלעיל,  1.7.2לרבות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, כאמור בסעיף  ,בעקבות גורמים שאינם תלויים בחברה

 במועד המצוין בטבלה זו.

 )**( כולל יחידות מסחר.

 

 :נתונים צפויים (2)

המידע המפורט בטבלה ביחס לסך ההכנסות הצפויות, סך העלויות הצפויות, הרווח הגולמי הצפוי 

ה, אשר אין וודאות כי קבוצמתבססים על הנחות, תחזיות ו/או תוכניות עבודה של הבפרויקטים ושיעורו 

כי הערכת ההכנסות הצפויות מבוססת על מחירי המכירה  ,יתממשו במלואם. בהקשר זה יובהר עוד

בפרויקטים השונים וכי הערכת ההוצאות הצפויות )מלבד עלות הקרקע אשר ידועה כולה או בחלקה( 

חוזים חתומים עם קבלנים ויועצים. ההכנסות הצפויות, סך העלויות הצפויות, הרווח  מבוססת ברובה על

החברה הגולמי הצפוי בפרויקטים ושיעורו בפועל עשויים להיות שונים מהמידע המפורט בטבלה, אם תחזיות  

 או תוכניות העבודה שלה כאמור לא יתממשו, כולן או חלקן.
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  :)באלפי ש"ח( נתונים צפויים

 * כולל יחידות מסחר. 

 "ח. ש מיליון 15 -כ** הרווח הגולמי כולל הוצאות שיווק ומכירה בסך של 

 

להלן נתונים נוספים בדבר פרויקטים למגורים באירופה שהקבוצה ביצעה ואשר הסתיימו ליום  (3)

2019.31.12:  

שם  
 הפרויקט 

מועד  
סיום  

הקמת  
 הפרויקט 

סה"כ   מספר יח"ד שנמכרו שנה 
יח"ד 

שנמכרו  
 מצטבר

מלאי 
יח"ד 
בסוף 
 תקופה 

מטבע  
פעילות 

(2) 

מחיר ממוצע למ"ר לדירות שנמכרו  
 (1ברבעון )

Q1 Q2 Q3 Q4 סה"כ Q1 Q2 Q3 Q4 

Osiedle 
Europejskie 

Phase 11 
 קרקוב, פולין 

Q4/16 

2019 3 - - - 3 213 1 

PLN 

6,687 - - - 

2018 6 8 10 9 33 210 4 6,380 6,596 6,733 7,118 

2017 25 22 28 15 90 177 37 6,215 6,172 6,301 6,525 

Osiedle 
Europejskie 

Phase 12 
 קרקוב, פולין 

Q3/19 

2019 21 6 4 2 33 102 1 

PLN 

7,150 7,670 7,337 6,611 

2018 13 11 26 4 54 69 34 7,237 7,211 6,859 7,480 

2017 - - - 15 15 15 88 - - - 6,902 

AFI City 
Phase 2 

 פראג, צ'כיה 
Q3/19 

2019 14 5 1 1 21 216 - 

CZK 

67,114 64,246 53,319 67,399 

2018 27 15 14 9 65 195 21 62,877 62,001 66,456 65,774 

2017 - - 106 24 130 130 86 - - 60,331 61,066 

Trebu 
Home 

Phase 2 
 ריגה, לטביה 

Q4/18 

2019 9 13 13 7 42 91 17 

EUR 

1,563 1,567 1,561 1,557 

2018 4 6 8 10 28 49 59 1,438 1,539 1,514 1,535 

2017 - 1 6 14 21 21 87 - 1,379 1,455 1,480 

Lagera 
Phase 1 
סופיה,  
 בולגריה

Q3/10 

2019 1 - 1 - 2 247 1 

EUR 

920 - 701 - 

2018 - - - - - 245 3 - - - - 

2017 5 1 4 1 11 245 3 935 988 999 830 

וצע למ"ר בפולין בלטביה ובצ'כיה מחושב לפי שטח הדירה נטו )ללא שטחים משותפים(, ובבולגריה לפי שטח מחיר ממ (1)
 הדירה ברוטו.

-ש"ח ל 0.91(; CZKקורונה צ'כית ) 1-ל ש"ח 0.153(; EURאירו ) 1-ש"ח ל 3.878: 31.12.2019שערי חליפין היציגים ליום  (2)
  (.PLNזלוטי פולני ) 1

 

 

 

מקדמות עד   שם ומיקום הפרויקט 
31.12.2019 

חייבים בגין  
דירות  
 שנמכרו

מלאי 
במחירי 
מכירה  
ליום  

31.12.2019 

סה"כ  
הכנסות  
 צפויות

עלויות  
 בפועל

עלויות  
לשלם עד 
 גמר המלאי 

סה"כ  
 עלויות

רווח גולמי  
כולל ) צפוי

תקורות  
ועלויות  

 ( )** ( שיווק

שיעור 
הרווח  
 הגולמי 

Tulipa Trebesin 
Phase 3 

 פראג, צ'כיה * 
24,632 86,083 40,120 150,835 75,768 27,609 103,377 47,458 31% 

Tulipa Trebesin 
Phase 4 

 פראג, צ'כיה * 
19,338 102,089 6,914 128,341 43,558 41,859 85,417 42,924 33% 

AFI City Phase 1 
 3% 2,133 59,918 997 58,921 62,051 13,468 39,880 8,703 בוקרשט, רומניה 

Trebu Home Phase 3 
 (2%) (1,334) 66,441 33,341 33,100 65,107 61,718 3,106 283 לטביה , ריגה 

Osiedle Europejskie 
Phase 13 

 קרקוב, פולין 
3,476 18,795 26,434 48,705 13,882 26,839 40,721 7,984 16% 

Lagera phase 2 stage 
1 

 בולגריה , סופיה 
1,326 11,949 20,492 33,767 17,680 13,982 31,662 2,105 6% 

Skyline, Phase 1 
 21% 33,627 125,027 439 124,588 158,654 58,693 32,432 67,529 * סרביה , בלגרד

  134,897 512,563 145,066 367,497 647,460 227,839 294,334 125,287 סה"כ
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ליום  פרטים בקשר עם פרויקטים שטרם הוחל בביצועם )למעט קרקעות בעתודה כמפורט להלן(  להלן (3)

201931.12.1 : 

על ידי אפי אירופה  100% -עוד יצוין, לגבי כל הפרויקטים בטבלה שלהלן, כי הזכויות בהם מוחזקות ב

 )ללא שותפים(, מכח בעלות. 

   החברה של התפעולי המחזור תקופת במהלך יחל פיתוחן אשר קרקעות

 

 
המידע המפורט בטבלה שלהלן הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הנתונים המצויים בפני הקבוצה בתאריך דוח תקופתי זה.   1

 ויים בתכנון ובאופי הפרויקט, כמצוין בטבלה זו.יתכן, כי בעקבות גורמים שאינם תלויים בקבוצה, יהיו שינ

שם הפרויקט  
 ומיקומו 

חברה 
 מחזיקה 

שיעור 
אחזקה 

בפרויקט  
)של אפי 
 אירופה(

מועד  
רכישת 
הזכויות  
 בקרקע

תכניות הקבוצה  
בקשר עם הפרויקט,  

 הדוח לתאריך 

מצב תכנון  
 סטטוטורי 

עלות  
מקורית  
בצירוף 
הוצאות  
שהוונו/  
הצטברו  
)אלפי 
 ש"ח(

הפחתות/  
התאמות  

שבוצעו עד 
ליום  

31.12.19 
)אלפי 
 ש"ח(

עלות קרקע  
בספרים 

ליום  
31.12.19 

)אלפי  
 ש"ח(

Sapiezynska    
 פולין ורשה, 

AFI Project 
2 Sp. z.o.o 100% 2017 

הקמת פרוייקט  
- שיכלול כ מגורים

 ר"מ 6,000

 ע"קיימת תב
טרם   ;מתאימה 

התקבלו היתרי בניה  
הריסה של   ה בוצע

 הבניין הקיים 

31,489 - 31,489 

Osiedle 
Europejskie 

 (14שלב )
 קרקוב, פולין 

Novo Maar 
Sp. z o.o. 100% 2007 

הקמת פרויקט  
להשכרה  למגורים

 14,000-שיכלול כ
 ר"מ

ע  "קיימת תב
טרם   ;מתאימה 

 התקבלו היתרי בניה 
9,668 (2,499) 7,169 

Czyzewskiego,  
 וב, פולין קקר

AFI Project 
5 Sp. z.o.o 100% 2019 

הקמת פרויקט  
  -שיכלול כ מגורים

 ר"מ 8,645
 8,278 - 8,278 אין היתר בנייה 

AFI City 
 ( 2שלב )

 בוקרשט, רומניה 

SC Premier 
Solutions & 
Team SRL 

100% 2007 
 של  2הקמת שלב 

 פרויקט המגורים 
 מרכז מסחרי +

 טרם הושגו 
 האישורים 

 הנדרשים להקמת 
 הפרויקט

32,603 (6,797) 25,806 

Tulipa Ujezd    
 פראג, צ'כיה 

Tulipa Ujezd 
z.o.o 100% 2019 

פרוייקט מגורים  
  5,500 -כ בשטח של

וכן מסחר ר "מ
  800 -בשטח של כ

 ר"מ

טרם הושגו  
הנדרשים   האישורים

 להקמת הפרויקט 
73,601 - 73,601 

AFI City 
 פראג, צ'כיה 

Tulipa City 
s.r.o. 100% 2007 

 הקמת בניני 
 מגורים 

שלב א' של   -להשכרה 
 יחידות 300כ 

 טרם הושגו 
 האישורים 

 הנדרשים להקמת 
 הפרויקט

19,842 (1,003) 18,839 

AFI City 
 פראג, צ'כיה 

Tulipa City 
s.r.o. 100% 2007 

 בניני  הקמת
 מגורים 

 'בשלב  -להשכרה 
 יחידות  300של כ 

 הושגו  טרם
 האישורים 

 הנדרשים להקמת 
 הפרויקט

19,747 (1,003) 18,744 

Tulipa Trebesin 
 פראג, צ'כיה 

Tulipa 
Trebesin 

s.r.o 
100% 2013 

 61 -הכולל כ 5שלב 
 יחידות נוספות 

המיועד   פרוייקט של 
 למגורים להשכרה 

 טרם
 הושגו האישורים 
 הנדרשים להקמה 

6,018 - 6,018 

Skyline 
 )2שלב (

 בלגרד, סרביה

Orchid 
Group d.o.o. 96% 2016 

מבנה מגורים בשטח  
 13,973של  למכירה 

  6דירות +  152ר. "מ
 יחידות מסחר 

 ע"קיימת תב
 42,461 - 42,461 מתאימה 

Lagera Tulip  (  שלב
 ( 2-3, תתי שלבים 2

 סופיה, בולגריה 

AFI  Lagera 
Tulip EOOD 100% 2007 

הקמת פרויקט  
כולל  למגורים בשטח 

 ר"מ 20,000-של כ

ע  "קיימת תב
התקבל   ה;מתאימ

היתר בנייה ובניית  
החניון המשותף  

לשלב החלה בינואר  
2019. 

12,215 (443) 11,772 

Lagera Tulip 
 ( 3שלב )

 סופיה, בולגריה 

AFI  Lagera 
Tulip EOOD 100% 2007   הקמת בניין מגורים

 קומות  7בעל כ  אחד
ע  "קיימת תב
 5,090 (195) 5,285 מתאימה 

Trebu Home 
 ( 4שלב )

 ריגה, לטביה 

SIA AFI 
Investments 100% 2007 

של פרוייקט   4שלב 
יכלול   המגורים

ד  "יח  143הקמת 
בשטח כולל של  

 ר"מ 16,740

 ע"קיימת תב
 4,116 (15,917) 20,033 מתאימה 

 253,383 (27,857) 281,240      סה"כ
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  החברה של התפעולי המחזור תקופת לאחר יחל פיתוחן אשר קרקעות

 

 מלאי דירות שנמכרו וטרם נזקפו לדוח רווח והפסד )צבר הזמנות( (4)

להלן נתונים בדבר דירות שנמכרו )אך לא נזקפו לדוח רווח והפסד(, לפי פילוח תקופת ההכרה בהכנסה  (א)

 : .201931.12הצפויה )באלפי ש"ח(, ליום 

 )אלפי ש"ח( הכנסה צפויה תקופת ההכרה הצפויה בהכנסה
 105,265 2020שנת  1רבעון 
 123,389 2020שנת  2רבעון 

 79,767 2020שנת  2מחצית 
 113,339 2021שנת 

 

להלן נתונים בדבר דירות שנמכרו )אך לא נזקפו לדוח רווח והפסד(, לפי פילוח תקופת ההכרה בהכנסה  (ב)

  :2020.3.10ליום הצפויה )באלפי ש"ח( 

 )אלפי ש"ח( הכנסה צפויה תקופת ההכרה הצפויה בהכנסה
 109,772 2020שנת  1רבעון 
 123,761 2020שנת  2רבעון 

 89,876 2020שנת  2מחצית 
 123,945 2021שנת 

חברה  שם הפרויקט ומיקומו 
 מחזיקה 

שיעור 
אחזקה 

בפרויקט  
)של אפי 
 אירופה(

מועד  
רכישת 
הזכויות  
 בקרקע

תכניות הקבוצה  
בקשר עם  
הפרויקט,  

לתאריך דוח 
 תקופתי זה 

מצב תכנון  
 סטטוטורי 

עלות  
מקורית  
בצירוף 
הוצאות  
שהוונו/  
הצטברו  
)אלפי 
 ש"ח(

הפחתות/  
התאמות  

שבוצעו עד 
ליום  

31.12.19 
)אלפי 
 ש"ח(

עלות קרקע  
בספרים  ליום  

31.12.19 
 )אלפי ש"ח( 

Tulipa Modranska Rokle 
   )2 שלב(

 'כיה צ, ראגפ

Tulipa 
Modranska 
rokle s.r.o. 

100% 2006 
לא קיימת  

 תוכנית 
 לגבי קרקע זו 

טרם הושגו  
 האישורים
הנדרשים 
להקמת  
 הפרויקט

5,173 - 5,173 

AFI City 
 'כיה צ, פראג

Tulipa City 
s.r.o. 100% 2007 

 משרדים  הקמת
בשטח כולל של  

 -כ
36,000  

ר בנוסף ל  "מ
ר "מ 10,000

 מסחר

ע  "תב קיימת
 מתאימה 

למשרדים  
 ומסחר

41,669 (2,196) 39,473 

AFI Gardens 
(Pipera)+(Butimanu) 

 רומניה , בוקרשט

SC Star 
Estate SRL 100% 2007 

 לא קיימת 
תוכנית לגבי  

 קרקע זו 

הושגו   טרם
האישורים  
הנדרשים 

 להקמת פרויקט 

57,838 (29,469) 28,369 

AFI City 
 רומניה , בוקרשט

SC Premier 
Solutions & 
Team SRL 

100% 2007 

 שלבים
 נוספים של כ 

ד "יח  2,000
 מתוך 

 הפרוייקט

הליך  החל
ע  "לתב  בקשה 

מתאימה  
 להקמת

 הפרוייקט

316,833 (94,666) 222,167 

AFI Green City 
(Magurele) 

 רומניה , בוקרשט

SC Plaza 
Arad 

Imobiliar 
SRL 

100% 2007 
 לא קיימת 

תוכנית לגבי  
 קרקע זו 

הושגו   טרם
האישורים  
הנדרשים 

 להקמת פרויקט 

57,212 (39,485) 17,727 

Malina Tulip 
 בולגריה , סופיה 

Malina 
Gardens 
EOOD 

100% 2006 
פרויקט   הקמת

  -למגורים ובו כ
 ד"יח  450

ע  "תב קיימת
מתאימה; טרם  
הוגשה בקשה 

 להיתר בניה 

24,746 (13,131) 11,615 

Trebu Home 
 לטביה , ריגה 

SIA AFI 
Investments 100% 2007 

פרויקט   הקמת
למגורים בשטח  

  -כולל של כ
 ר"מ 108,000

התקבלו   טרם
 47,371 (131,646) 179,017 היתרי בניה 

Nepliget 
 הונגריה , בודפשט

Szepliget 
Kft.and 

Akar-Lak 
Kft. 

100% 2007 
  פרויקט הקמת

  -כ ובו  למגורים
 "דיח  450

"ע  תב קיימת
 14,903 (8,984) 23,887 ;מתאימה 

 386,798 (319,577) 706,375      סה"כ
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דלעיל הינו מידע צופה פני עתיד, המבוסס על הנחות, הערכות ותכניות   אות מובהר, כי המידע המבוא בטבל 

הקבוצה, ואין כל ודאות בהתממשותו, וזאת, בין היתר, לאור קצב הקמת הפרויקטים והערכות הקבוצה  

 להשלמתם, וכן עקב השפעתם האפשרית של גורמי הסיכון הרלוונטיים של הקבוצה. 

המקובלים, הכנסות מהתקשרויות למכירת דירות נרשמות בספרי החברה על פי כללי החשבונאות  (ג)

, הסתכמה יתרת ההכנסות ממכירת יחידות דיור 31.12.2019כהכנסות, בעת מסירת הדירה לדייר. ליום 

לעומת יתרת הכנסות ממכירות יחידות דיור מיליון ש"ח  422 -כשטרם נזקפו לדוח רווח והפסד בסך של 

  .31.12.2018ליום  ש"ח ןמיליו 409 -כבסך של כאמור 

 

ת בפיתוח מקרקעין ו העוסק ותכלול ותאת ההשקעות של קבוצת החברה בחברלהלן טבלה המרכזת  (5)

  :)באלפי ש"ח( באירופהלמגורים 

חברה 
 מוחזקת 

 תיאור הנכס 
 

שיעור 
 האחזקה

ליום  
31.12.2019 

עלות  
ההשקעה  

בדוח 
המאוחד 

של החברה  
ליום  

31.12.2019 

הלוואות  
בעלים 
ליום  

31.12.2019 

חלק 
החברה 

 הפסדב
2019 

חלק 
החברה 

 פסדבה
2018 

חלק 
החברה 
 ברווח 
2017 

חלק החברה 
ברווח 

שנצבר ליום  
31.12.2019 

סך 
ההשקעה  

בדוח 
המאוחד 

של החברה  
ליום  

31.12.2019 

AFI 
Project 

Developers 
B.V 

פרויקט מגורים  
דירות  400הכולל כ 

מ"ר  15,000וכן 
שטחי מסחר/ 

 משרדים 

41.87% 5,710  17,751  (4,263) (1,553) 6,911  6,169  23,461  

 

זה לעיל המתייחס לעצם הקמת  1.9.2.5למען הסר ספק מובהר בזה, כי המידע בטבלאות שבסעיף 

הפרויקטים שטרם הוחל בבנייתם, תכניות הקבוצה בקשר עם הפרויקטים שטרם הוחל בבנייתם, תוכניות 

שטרם אושרו, העלות הנוספת המשוערת לפרויקט, ומועד ההשלמה המתוכנן מהווה מידע צופה פני עתיד. 

( הקבוצה תקבל החלטה לעשות שימוש 1) הנתונים בטבלאות מבוססים בין היתר, על ההנחות, כדלקמן:

( התוכניות 2)זאת, בין היתר, בשים לב לכדאיות כלכלית ולתנאי השוק כפי שיהיו(; ) בקרקעות בעתודה

ו/או הבקשות שהגישה ו/או תגיש הקבוצה יאושרו ויקבלו תוקף, מבלי שיחול שינוי מהותי בכמות יחידות 

עומת הכמות, ל ל יחידות הדיור ו/או בתכנון יחידות הדיורהדיור שניתן יהיה לבנות במקרקעין, בתמהי

( לא יחולו שינויים מהותיים באגרות, בהיטלים ו/או במסים החלים 3התמהיל והתכנון שצפתה הקבוצה; )

( עלויות הבניה וכן יתר עלויות המכר יהיו בהתאם להערכות הקבוצה. 4על צדדים לעסקאות מקרקעין; )

ל שינוי מהותי באחד או יותר מהגורמים דלעיל, עשוי לחול שינוי מהותי במספר מובהר, כי במקרה בו יחו

 היחידות ו/או בעלויות או במועדים שהקבוצה צופה.

 לקוחות  1.9.2.6

רוב לקוחות הקבוצה בפעילות פיתוח המקרקעין למגורים בתחום פעילות זה הינם לקוחות פרטיים בעלי 

 מאפיינים שונים ובפיזור גדול. 

  שיווק והפצה 1.9.2.7

פעילות הקבוצה בשיווק הפרויקטים למגורים בחו"ל מתבצעת באמצעות מגוון דרכי שיווק, ובין השאר 

התקשרות, מעת לעת, ; ב. יווק שהינם עובדי קבוצת החברהשיווק באמצעות אנשי שא.  כמפורט להלן:

 ;עם גופי שיווק עצמאיים וסוכנויות נדל"ן מקומיות ובינלאומיות שלהם, בדרך כלל, לא ניתנת בלעדיות

פרסום מידע בדבר נכסי הקבוצה בעיתונות הארצית והמקומית, באתר האינטרנט של הפרויקט ג. 

 של החברה ושל אפי אירופה.רשתות החברתיות וההרלוונטי; וכן באתרי האינטרנט 
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 תחרות  1.9.2.8

שוק הנדל"ן מטבעו כולל מספר רב של מתחרים בכל המקומות בהם הקבוצה מפתחת פרויקטים למגורים 

 בתחום פעילות זה. חלקה של הקבוצה בשווקים בהם היא פועלת הינו קטן ביותר. 

  הון חוזר 1.9.2.9

 20% -ל 15%על פי הנוהג והחקיקה בצ'כיה, משלמים רוכשי הדירות עם חתימת חוזה הרכישה בין  .א

מתמורת הרכישה. יתרת התמורה משולמת לחשבון נאמנות )עד למועד רישום הדירה בטאבו על שם 

 הרוכש( לאחר חתימת הסכם רכישה סופי ועם מסירת הדירה. 

מכירת הדירות לאורך שלבי הביצוע השונים בפרויקט, לפי  על פי הנוהג בפולין, משולמת התמורה בגין .ב

פיו -לוח תשלומים הנקבע בין המוכר לקונים. כאשר הדירה מוכנה למסירה, ניתן לקבוע לוח תשלומים על

 התמורה תשולם במלואה עם חתימת חוזה המכר.

צוע השונים של על פי הנוהג בבולגריה, יכול שהתשלום בגין מכירת דירות יתבצע לאורך שלבי הבי  .ג

 הפרויקט, לפי אבני דרך, אם כי אין מגבלה חוקית בעניין.

, משולמת התמורה בגין מכירת הדירות לאורך שלבי הביצוע השונים בפרויקט, לפי בסרביהעל פי הנוהג  .ד

פיו -לוח תשלומים הנקבע בין המוכר לקונים. כאשר הדירה מוכנה למסירה, ניתן לקבוע לוח תשלומים על

 שולם במלואה עם חתימת חוזה המכר.התמורה ת

 -פיו משולם פיקדון כמקדמה, בסך השווה לכ-על פי הנוהג בלטביה, בשלב הראשון נחתם חוזה מקדמי על .ה

מתמורת הרכישה של הדירה, ורק כאשר הושלמה הבנייה וניתן למסור את החזקה בדירה לקונה,  10%

מסירה של מעל מספר חודשים שנקבע בחוק, ישלם הקונה את יתרת תמורת הרכישה. במקרה של איחור ב

 רשאי הקונה לבטל את הרכישה ולקבל את הפיקדון בחזרה.

 מגבלות ופיקוח בתחום הפעילות 1.9.2.10

למיטב ידיעת החברה, בתחום פעילות זה, בנוסף לחוקים ולתקנים המעגנים את אופי הבניה, טיב הבניה 

סים לשימור מבנים. בנוסף, בתחום פעילות והפיקוח הנדרש על הביצוע, ישנם תקנים ספציפיים המתייח

זה, לחקיקה בתחום מיסוי המקרקעין והמיסוי העירוני השפעה על פעילות הקבוצה, ובכלל זה, ישנה 

השפעה למיסוי רכישה, מכירה והטילי השבחה המוטלים על עסקאות בנכסי מקרקעין. כמו כן, פעילות 

 ן ולחוקים המסדירים מכר דירות. הקבוצה בתחום פעילות זה כפופה לדיני הגנת הצרכ

  באירופהנכסים מניבים  1.9.2.11

 ענף הנדל"ן המניב כולל את תחום הייזום, התכנון, ההקמה, השיווק, ההשקעה והתפעול של נכסים

 .וכן דיור להשכרה המיועדים להשכרה, בעיקר בייעוד לתעשייה, משרדים ומסחר
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 באירופהמידע כללי על תחום הפעילות ביחס לנכסים המניבים  1.9.2.12

 (CEEמידע כללי על ענף הנדל"ן המניב במדינות מרכז ומזרח אירופה )

  פראג -צ'כיה .א

 -בכבפראג הסתכם  המודרניםסך שטח המשרדים  2019 שנת בסוף CBRE שלו JLL של ותסקיר פי על

 מ"ר פיאל 202 -נוספו כ 2019בשנת מ"ר של משרדים בבנייה.  פיאל 247 -כל , זאת בנוסףמיליון מ"ר 3.7

חידושי  לרבות במסגרת) 2019שנת  של רביעילמשרדים בפראג ברבעון ה הביקוש. של משרדים בפראג

 של השלישילעומת הרבעון  38% -כ של גידול בשיעור , נתון המבטאמ"ר פיאל 87 -בכ הסתכם( הסכמים

 23 -בכוהסתכמו  עלו באיזורי הביקוש למשרדים השכירות דמי 2019הרביעי של שנת  ברבעון. 2019שנת 

 הסתכמו 2019 בשנתהביקוש  באזורי משרדים בפראג השכרתעל  התשואות ואילו, אירו למ"ר 22.5 –

  .4.25% -שיעור של כב

  בוקרשט - רומניה .ב

מיליון מ"ר בבוקרשט  3.2 -כשוק המשרדים המודרנים הגיע להיצע של  ,CBRE חברתשל  הפי סקיר על

 386  -כ  , כאשרבבוקרשט  חדשים  משרדיםשל  מ"ר    פיאל  293  -כנוספו   2019. במהלך שנת  2019בסוף שנת  

שנת לעומת  19% -נתון המשקף גידול של כ ,2019 שנת במהלך בבוקרשט הושכרו משרדים של"ר מ פיאל

 51% -כ היה הסקטור המשמעותי ביותר בשוק ההשכרות ועומד על IT -והסקטור המחשבים . 2018

 2019. במהלך שנת  (10%  -סקטור השירותים כו  18%  -אחריו סקטור הפיננסים כ)  2019מההשכרות בשנת  

שטח המשרדים הפנוי  סךעומד  2019. בסוף שנת יציבים נותרו Aמחירי השכירויות למשרדים קלאס 

 -כהינה גידול של  . התחזית לשנתיים הקרובות  2018מאשר בסוף שנת  במעט  גבוה    ,9.8%  -על כ  בבוקרשט

יושלמו בבוקרשט. דמי השכירות באזורי הביקוש בבוקרשט צפויים שמ"ר של משרדים חדשים    פיאל  673

  .IT -לעלות בשנים הקרובות לאור הגידול בביקוש בעיקר בסקטור המחשבים וה

 -כ אשרמיליון מ"ר, כ 3.75 -של כ להיקף וגדלברומניה  שטחי המסחר CBRE חברתשל  ותפי סקיר על

 קניונים. במהלךק מלח הינםמשטחי המסחר  62% -וכ ,בבוקרשט מצויים משטחי המסחראחוז  32%

לפי הסקירה, . בבוקרשט 20% -כ , מתוכםמסחר ברומניהשטחי מ"ר של  פיאל 171 -נוספו כ 2019 שנת

 מסחר חדשים. שטחי מ"ר של  פיאל 141 -כצפויים להתווסף  2020הראשונה של שנת  ציתחבמ

  בלגרד - סרביה .ג

נתון המבטא אלפי מ"ר  845 -סך מלאי המשרדים בבלגרד עומד על כ ,CBREפי סקירה של חברת  על

 לעומת  3%  -ל  2019 נתירד בש  מושכריםהלא    המשרדים  ישטח  שיעור  .2018מסוף שנת    7.8%  -כשל    גידול

 -כב הסתכמו והם 2019 נשארו יציבים בשנתבאזורי הביקוש בבלגרד השכירות מחירי  .2018 בשנת 4%

 לחודש. למ"ר אירו 16.5 - 15.5

 קראקוב – פולין .ד

 2019בסוף שנת    "רמ  מיליון  1.4  -כ  על  עומד  בקרקוב  המשרדים  שטחי  מלאי,  JLLפי סקירה של חברת    על

 עומד 2019 שנת במהלך רקובסך שטחי המשרדים שהושכרו בק .2018מיליון מ"ר בסוף שנת  1.1לעומת 

 דמי.  10.7%  -בכ  סתכםה  2019בקראקוב סוף שנת   יםהמשרדים הפנוי  ישיעור שטח  "ר.מ  פיאל  267  -כ  על

 לסוף  ביחס  מתונה  עלייה  ,אירו למ"ר  13.5-15.5  -כ  על  עומדים  2019שנת    בסוףהשכירות הממוצעים למ"ר  

שטחי המשרדים בקרקוב אינם  .הבנייה בעלויות עלייהל מיוחסתעלייה כאשר מרבית ה, 2018 שנת

אלא במספר מוקדים שונים הן בצפון העיר, במרכזה ובדרומה של  (CBD)מרוכזים במרכז עסקי ראשי 

 העיר. 
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 ורשה –פולין  .ה

 5.6 -כב הסתכם בורשה המשרדים היצע סך 2019 שנת בסוף, Knight Frankפי סקירה של חברת  על

 פיאל  162  -כ  שלשטחי משרדים    בסךבורשה    חדשים  פרויקטים  17הושלמו    2019  שנת  במהלך.  "רמ  מיליון

 2019שנת  במהלך. שונים פרויקטים 27 -ב בבנייה משרדים של"ר מ פיאל 800 -כ קיימים ,כיום"ר. מ

 במהלך ירד הלא מושכרים המשרדים ישטח שיעור. בורשה משרדים ישטחשל מ"ר  פיאל 880 -כהושכרו 

הירידה בשיעור השטחים ו משרדים  לשטחי  הגבוההביקוש   ,הבניה  בעלויות  העלייה.  7.8%  -לכ  2019  שנת

 .2019 שנתב דמי השכירותב הלא מושכרים הביאו לגידול לא משמעותי

  באירופהמגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על ענף הנדל"ן המניב  1.9.2.13

לעיל(, תחום פעילות זה נשלט בעיקרו על  1.8בדומה לפעילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל )ראו סעיף 

 לעיל. 1.8.8 סעיףקרקעין ודיני תכנון ובניה. לפרטים ראו ידי דיני המ

גורמי הצלחה ו, באירופהלפרטים בקשר עם מגבלות, חקיקה ותקינה החלים על תחום הנכסים המניבים 

 לעיל.  1.9.2.3 -ו 1.9.2.2 סעיפיםקריטיים, ראו 

 מוצרים ושירותים 1.9.2.14

 כללי .א

פעילות הנכסים המניבים, ראו והשירותים של החברה בלפרטים נוספים בקשר עם מאפייני המוצרים 

  :בנוסף, יצוין כדלקמןלעיל.  1.8.2ף סעי

 האזורים הגיאוגרפיים וסוגי הנכסים המניבים בהם מתבצעת הפעילות בתחום (1)

משרדים  בתחום השכרה והתפעול של מבנים בייעוד למסחר, בתחום הנכסים המניביםפעילה החברה 

 פולין.ו הבולגרי סרביה, ה,בצ'כיה, רומני ותעשייה

 מדיניות מימוש נכסים (2)

  החברה בוחנת הזדמניות עסקיות למימוש נכסים על בסיס שיעור רווחיות ותזרים. .א

 בהונגריה בחברה אחזקותיה מלואלמכירת  בהסכםחברה בת של החברה התקשרה  25.7.2018ביום  .ב

. עסקה זו הושלמה בחודש ינואר (קלאב אליגהמיליון אירו )המחזיקה בפרויקט  9.5 -בתמורה לסך של כ

2019  . 

  1רכישת נכסים (3)

 
"( לרכישת מלוא מכתב הכוונותאפי אירופה התקשרה במכתב כוונות לא מחייב עם חברת פלאזה סנטרס )להלן: " 10.2.2019ביום    1

החברה רומנית )להלן: "( בחברה זרה  75%"( )המוכרתאחזקותיה של חברה בת הולנדית בבעלותה המלאה של פלאזה סנטרס )להלן: "
"( בבוקרשט רומניה, המיועד להקמת PPP -הסכם ה "(, המחזיקה בפרויקט מקרקעין )במסגרת הסכם חכירה, להלן: "הרומנית

"(, וזאת בתמורה לסך מקסימלי הפרויקטאלפי מ"ר )להלן: " 220 -יחידות מגורים, שטחי משרדים, מסחר ומלון בהיקף כולל של כ
, ובכפוף להתקיימותם של מספר תנאים מתלים. למיטב ידיעת החברה, לתאריך הדוח, יתרת האחזקות בחברה מיליון אירו 60של 

עדכנה החברה, כי אפי אירופה  16.6.2019ביום (. 10%( ועל ידי משקיע פרטי )15%הרומנית מוחזקת על ידי חברה ממשלתית רומנית )
רכישת מלוא אחזקותיה של חברה בת בקשר עם  על הסכם מקדמי להאריך את התקופה לחתימה הסכימוחברת פלאזה סנטרס ו

מהזכויות בחברה הרומנית(, המחזיקה בפרויקט מקרקעין   75% -הולנדית בבעלותה המלאה של פלאזה סנטרס בחברה זרה רומנית )כ
התקשרו הצדדים   3.7.2019"(. בהתאם, ביום  ההסכם המקדמי)להלן: "  5.7.2019עד ליום    ,)במסגרת הסכם חכירה( בבוקרשט רומניה

עוד יצוין .  צוין, כי במסגרת ההסכם המקדמי הסכימו הצדדים, בין היתר, על מספר שינויים ביחס למכתב הכוונות. יבהסכם המקדמי
אלפי אירו )פיקדון אשר יושב לאפי אירופה במקרים  200העבירה אפי אירופה למוכרת את סכום הפיקדון בסך של  5.9.2019ביום כי 

דוחות הכספיים ל (6)(ד)7ביאור , ראו PPP -נוספים בדבר מכתב הכוונת והסכם ה לפרטים .ים( וזאת בהתאם להסכם המקדמימסוימ
וביום   (2019-01-011833)אסמכתא:    11.2.2019שפרסמה החברה ביום    יםהמיידי  ותהדוח  וכן  31.12.2019המאוחדים של החברה ליום  

 מובא בזאת על דרך ההפניה.   יםהמיידי ותבדוח הנכלל המידע. (2019-01-068074)אסמכתא:  4.7.2019
פני עתיד , בדבר התקשרותה של החברה בהסכם המחייב הינו מידע צופה יםהמיידי ותובדוח הכספים בדוחותהמידע המפורט לעיל, 

אשר אין וודאות בהתקיימותו, בין היתר, בשל אי הגעה להסכמה על הוראות ההסכם המחייב ו/או בשל אי התקיימותם של איזה 
 מהתנאים המתלים השונים שנקבעו בין הצדדים, לרבות בכל הנוגע לקבלת האישורים הנדרשים מטעם הרשויות המקומיות.
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 שם הנכס 

46.3%  
מפרויקט 
איירפורט 

סיטי  
 –בלגרד 

ACB1 

בניין 
במרכז 
ורשה 
Nowy 
Swiat ,
 פולין 

קרקע בקרקוב, 
Czyzewskiego  ,

 פולין 
 

קרקע 
בפראג 
Tulipa 
Karlin  ,
 צ'כיה

 

קרקע 
בסמוך 

 לקוטרוצ'ן

קרקע 
בסמוך 

לאפי טק, 
בוקרשט, 

 רומניה
 

 21/6/2019 5/3/2019 3/6/2019 10/12/2019 30/9/2019 12/11/2019 תאריך הרכישה

 100% 100% 100% 100% 100% 100% אחוז החזקה

 8,820 31,758 50,307 23,776 59,815 265,668 עלות הנכס )מאוחד( )אלפי ש"ח(

NOI   )208 28,401 של הנכס שנרכש )מאוחד( )אלפי ש"ח  -  -  -  - 

.82 7.8 3.4 10.6 6 44.6 שטח שנרכש )מאוחד( )באלפי מ"ר(  

 

 :להלן .15.21.9הבהרות בקשר לטבלאות שבסעיף  .ב

בבנייתם, מובהר בזה, כי המידע בטבלאות שלהלן המתייחס לעצם הקמת הפרויקטים שטרם הוחל 

תוכניות שטרם אושרו, העלות הנוספת המשוערת לפרויקט, ומועד ההשלמה המתוכנן מהווה מידע צופה 

פני עתיד. הנתונים בטבלאות מבוססים, בין היתר, על ההנחות, כדלקמן: )א( הקבוצה תקבל החלטה 

ויות הנוספים לעשות שימוש בזכויות בניה שטרם נוצלו; )ב( בהתאם לציפיות הקבוצה, כל בעלי הזכ

במקרקעין יצטרפו לפרויקט המתוכנן; )ג( התוכניות ו/או הבקשות שהגישה ו/או תגיש הקבוצה יאושרו 

ויקבלו תוקף, מבלי שיחול שינוי מהותי בשטחים שניתן יהיה לבנות במקרקעין, בתמהיל השטחים ו/או 

נויים מהותיים באגרות, בתכנון, לעומת הכמות, התמהיל והתכנון שצפתה הקבוצה; )ד( לא יחולו שי

בהיטלים ו/או במסים החלים על צדדים לעסקאות מקרקעין; )ה( עלויות הבניה וכן יתר עלויות המכר 

יהיו בהתאם להערכות הקבוצה. מובהר, כי במקרה בו יחול שינוי מהותי באחד או יותר מהגורמים דלעיל, 

 בעלויות /ואו במועדים שהקבוצה צופה. עשוי לחול שינוי מהותי בשטחים הניתנים לבניה והשכרה ו/או

 הערכת שווי של הנכסים באמצעות הערכות שווי חיצוניות .ג

ככלל, מדיניות החברה היא להיעזר בהערכות שווי חיצוניות מידי שנה לקראת הכנת הדוחות הכספיים. 

 הערכות שווי אלו.בהתאם, שוויים של נכסי הנדל"ן להשקעה ונכסי הנדל"ן להשקעה בהקמה מבוסס על 

בהתאם למדיניות הקבוצה באשר לעדכון הערכות השווי במהלך הרבעונים, בוחנת החברה מידי רבעון 

את השינויים והעדכונים בפרמטרים השונים בגין כל אחד מהנכסים ומידת ההשפעה של שינויים אלו על 

ימת אפשרות סבירה לשינוי שוויים של הנכסים. בהתאם למיפוי זה מתקבלת החלטה לגבי אלו נכסים קי

לגבי מלאי  מהותי בהערכת השווי ביחס להערכה הקודמת ובגינם נערכת הערכת שווי מעודכנת מלאה.

מקרקעין ומלאי בנינים למכירה, בוחנת החברה מידי רבעון האם נתגלו סימני אזהרה שבעטיים עלול שווי 

מקרה הצורך, נערכת הערכת שווי נכסים אלו לרדת אל מתחת לערכם בספרי החברה ובהתאם לכך, ב

 מעודכנת מלאה.

 

 
המניות "-" וחברת האחזקותמהון המניות של חברה זרה )להלן: " 46.3%של  לרכישהה בהסכם התקשרה אפי אירופ 14.7.2019ביום    1

מהון מניותיה(, ושהינה בעלת מלוא הזכויות )בעקיפין,  53.7% -אפי אירופה ביתרת האחזקות )כ החזיקה", בהתאמה( בה הנרכשות
"( בפרויקט איירפורט סיטי בלגרד בסרביה חברת הפרויקטבאמצעות חברות בת בבעלותה המלאה של חברת האחזקות, להלן, ביחד: "

מיליון אירו )להלן: "התמורה"(, בצירוף   66.3  -ל מוערך של כסכום כוללבתמורה    ", בהתאמה(הסכם הרכישה"  -" והפרויקט)להלן: "
 31.3.2019חלקם של המוכרים ברווחים שיירשמו החברה הזרה וחברת הפרויקט )במאוחד אך למעט רווחי שערוך(, בתקופה שבין 

במסגרת הסכם . מה("מועד ההשלמה", בהתא -לבין מועד השלמת העסקה נשוא הסכם הרכישה )להלן: "הרווח בתקופת הביניים" ו
מיליון אירו בגין  1.5 -הרכישה נקבע מנגנון השתתפות ברווחים עתידיים, לפיו, בין היתר, המוכרים יהיו זכאים לתמורה נוספת של כ

השכרת בניין משרדים בפרויקט )ככל שיושכר(, וכן יהיו זכאים לתמורה נוספת )בסכום שאינו מהותי לחברה( בגין פיתוח או עליית 
הושלמה  12.11.2019. ביום "התשלומים העתידיים", בהתאמה( -ל קרקע מסוימת בפרויקט )להלן: "הפרויקטים העתידיים" וערך ש

מועד ההשלמה שילמה ב  .זאת לאחר התקיימותם של מלוא התנאים המתלים שנקבעו בהסכם הרכישההעסקה נשוא הסכם הרכישה ו
מיליון אירו שולמה  24.4 -בסך של כ ו על חשבון התמורה, ואילו יתרת התמורהמיליון איר 42.3 -אפי אירופה למוכרים סכום של כ

 .הקדמת תשלום יתרת התמורה )חלף תשלום של שלושה תשלומים שנתיים(בדרך של  20.1.2020ביום 
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  :)מצרפי( נדל"ן להשקעה באירופההפעילות של  תמצית תוצאותלהלן  1.9.2.15

 : באירופהבהם פועלת הקבוצה גיאוגרפיים האזורים מידע בדבר ה (1)

בהתאם  תהחלוקה לאזורים גיאוגרפים של הנכסים באירופה נקבעבהתאם למדיניות אפי אירופה, 

 השונות בהן נמצאים הנכסים. מדינות ל לחלוקה

  :((*)"חשבאירופה )באלפי של הקבוצה פעילות הנדל"ן להשקעה מ התוצאות להלן תמצית (2)

 פרמטר
 תמצית התוצאות

 בדצמבר 31ליום 

2019 2018 2017 

 279,962 330,934 343,041 סך ההכנסות מהפעילות במאוחד

 199,415 227,953 200,604 רווחים משערוך במאוחד

 477,564 561,905 542,983 רווחי הפעילות מאוחד

NOI 333,583 341,627 )**( מנכסים זהים במאוחד - 

NOI  303,599 311,050 )**(  חלק חברה -מנכסים זהים במאוחד - 

 278,149 333,952 342,379 מאוחד NOIסה"כ 

 256,404 303,969 315,702 חלק החברה  -NOIסה"כ 
 .)**( הנתונים מוצגים על בסיס שנתי )*( חושב לפי שע"ח ממוצע לשנה

 לעיל. 1.7.3.1לפרטים בדבר פרמטרים כלכליים באזורי הפעילות ראו סעיפים  

 

 .201931.12וליום  .201831.12ליום  לפי אזורים ושימושים -להלן נתונים אודות פילוח שטחי נדל"ן מניב  (3)

 )במ"ר(

  :2018לשנת  

 אחוז מסך  סה"כ  מסחר משרדים  שימושים  אזור
 השטחים 

 *צ'כיה
 19% 82,299 - 82,299 במאוחד

 21% 82,299 - 82,299 חלק החברה 

 **רומניה
 49% 215,638 122,494 93,144 במאוחד

 55% 214,381 121,237 93,144 חלק החברה 

 סרביה
 22% 96,647 - 96,647 במאוחד

 13% 51,899 - 51,899 חלק החברה 

 בולגריה
 10% 43,997 - 43,997 במאוחד

 11% 43,997 - 43,997 חלק החברה 

 סה"כ
 100% 438,581 122,494 316,087 במאוחד

 100% 392,576 121,237 271,339 חלק החברה 

 אחוז מסך השטחים 
 - 100% 28% 72% במאוחד

 - 100% 31% 69% חלק החברה 
 נוסף פרויקט אפי ווקוביצה.  2018בשנת *  

 
  טק. -נוסף פרויקט אפי 2018** בשנת  
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 :2019לשנת  

 אחוז מסך  סה"כ  מסחר משרדים  שימושים  אזור
 השטחים 

 צ'כיה
 17% 81,921 - 81,921 במאוחד

 17% 81,921 - 81,921 חלק החברה 

 רומניה
 45% 214,989 121,694 93,295 במאוחד

 45% 213,745 120,450 93,295 חלק החברה 

 סרביה
 22% 102,228 - 102,228 במאוחד

 22% 102,228 - 102,228 חלק החברה 

 בולגריה
 9% 44,010 - 44,010 במאוחד

 9% 44,010 - 44,010 חלק החברה 

 פולין 
 7% 30,736 - 30,736 במאוחד

 7% 30,736 - 30,736 חלק החברה 

 סה"כ
 100% 473,884 121,694 352,190 במאוחד

 100% 472,640 120,450 352,190 חלק החברה 

 אחוז מסך השטחים 
 - 100% 26% 74% במאוחד

 - 100% 25% 75% חלק החברה 

 

 2019.12.31 וליום .201831.12 ליום ,לפי אזורים ושימושים -להלן נתונים אודות פילוח שווי נדל"ן מניב  (4)

 : .201831.12ליום 

 סה"כ  מסחר משרדים  שימושים  אזור
 )אלפי ש"ח( 

אחוז מסך שווי 
 הנכסים 

 17% 919,449 - 214,244 במאוחד צכיה
 19% 919,449 - 214,244 חלק החברה  באלפי אירו 

 66% 3,530,661 614,471 208,220 במאוחד רומניה
 71% 3,497,395 606,720 208,220 חלק החברה  באלפי אירו 

 15% 809,311 - 188,580 במאוחד סרביה
 9% 434,600 - 101,268 חלק החברה  באלפי אירו 

 2% 104,007 - 24,235 במאוחד בולגריה
 2% 104,007 - 24,235 חלק החברה  באלפי אירו 

 100% 5,363,427 2,637,064 2,726,364 במאוחד סה"כ
 100% 4,955,450 2,603,798 2,351,653 חלק החברה  באלפי ש"ח 

 אחוז מסך 
 שווי הנכסים 

 - 100% 49% 51% במאוחד
 -  100% 53% 47% חלק החברה 

  

 : .201931.12ליום  

אחוז מסך  סה"כ )אלפי ש"ח(  מסחר משרדים  שימושים  אזור
 שווי הנכסים 

 צכיה
 באלפי אירו 

 18% 962,477 - 248,176 במאוחד
 18% 962,477 - 248,176 חלק החברה 

 רומניה
 באלפי אירו 

 61% 3,266,600 628,427 213,871 במאוחד
 61% 3,235,728 620,466 213,871 חלק החברה 

 סרביה
 באלפי אירו 

 15% 809,832 - 208,816 במאוחד
 15% 809,832 - 208,816 חלק החברה 

 בולגריה
 באלפי אירו 

 1% 71,886 - 18,536 במאוחד
 1% 71,886 - 18,536 חלק החברה 

 פולין 
 באלפי אירו 

 4% 227,675 -  58,706 במאוחד
 4% 227,675 -  58,706 חלק החברה 

 100% 5,338,470 2,437,166 2,901,304 במאוחד סה"כ
 100% 5,307,598 2,406,294 2,901,304 חלק החברה  באלפי ש"ח 

 אחוז מסך 
 שווי הנכסים 

 - 100% 46% 54% במאוחד
 -  100% 45% 55% חלק החברה 
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  :2017 -ו 2018 ,2019 יםלפי אזורים ושימושים לשנ NOIלהלן נתונים אודות פילוח  (5)

 2019לשנת  

סה"כ אלפי   מסחר משרדים  שימושים  אזור
 ש"ח  

 אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים 

 צ'כיה    
 באלפי אירו 

 14% 47,024 - 11,778 במאוחד
 15% 47,024 - 11,778 חלק החברה 

 רומניה
 באלפי אירו 

 67% 229,176 43,338 14,062 במאוחד
 72% 227,001 42,793 14,062 חלק החברה 

 סרביה 
 באלפי אירו 

 18% 61,318 - 15,358 במאוחד
 12% 36,816 - 9,221 חלק החברה 

 בולגריה
 באלפי אירו 

 1% 4,084 - 1,023 במאוחד
 1% 4,084 - 1,023 חלק החברה 

 פולין 
 אירו באלפי 

 0% 777 - 195 במאוחד
 0% 777 - 195 חלק החברה 

 סה"כ
 באלפי ש"ח 

 100% 342,379 173,031 169,348 במאוחד
 100% 315,702 170,857 144,845 חלק החברה 

 NOI -אחוז מסך ה
 של הנכסים 

 -  100% 51% 49% במאוחד
 -  100% 54% 46% חלק החברה 

  

  2018לשנת  

סה"כ אלפי   מסחר משרדים  שימושים  אזור
 ש"ח  

 אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים 

 צ'כיה    
 באלפי אירו 

 11% 35,362 - 8,330 במאוחד
 12% 35,362 - 8,330 חלק החברה 

 רומניה
 באלפי אירו 

 70% 235,137 42,318 13,071 במאוחד
 77% 232,893 41,789 13,071 חלק החברה 

 סרביה 
 באלפי אירו 

 18% 59,912 - 14,113 במאוחד
 11% 32,173 - 7,579 חלק החברה 

 בולגריה
 באלפי אירו 

 1% 3,171 - 747 במאוחד
 1% 3,171 - 747 חלק החברה 

 גרמניה
 באלפי אירו 

 - 369 87 - במאוחד
 - 369 87 - חלק החברה 

 סה"כ
 באלפי ש"ח 

 100% 333,952 180,018 153,934 במאוחד
 100% 303,969 177,774 126,195 חלק החברה 

 NOI -אחוז מסך ה
 של הנכסים 

 -  100% 54% 46% במאוחד
 -  100% 58% 42% חלק החברה 

 

  2017לשנת  

סה"כ אלפי   מסחר משרדים  שימושים  אזור
 ש"ח  

 אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים 
 צ'כיה    

 באלפי אירו 
 9% 25,301 - 6,228 במאוחד

 10% 25,301 - 6,228 חלק החברה 
 רומניה

 באלפי אירו 
 75% 208,141 39,464 11,775 במאוחד

 80% 205,903 38,913 11,775 חלק החברה 
 סרביה 

 באלפי אירו 
 15% 42,133 - 10,372 במאוחד

 9% 22,625 - 5,570 חלק החברה 
 בולגריה

 באלפי אירו 
 1% 2,287 - 563 במאוחד

 1% 2,287 - 563 חלק החברה 
 גרמניה

 באלפי אירו 
 - 288 71 - במאוחד

 - 288 71 - חלק החברה 
 סה"כ

 באלפי ש"ח 
 100% 278,149 160,596 117,553 במאוחד

 100% 256,404 158,358 98,045 חלק החברה 
 NOI -אחוז מסך ה
 של הנכסים 

 -  100% 58% 42% במאוחד
 -  100% 62% 38% חלק החברה 
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  :2017 -ו ,2018 ,2019 יםפילוח רווחי והפסדי שערוך לפי שימושים ואזורים לשנלהלן נתונים אודות  (6)

 2019לשנת  

סה"כ אלפי   מסחר משרדים  שימושים  אזור
 ש"ח 

אחוז מסך 
 רווחי השערוך

 צ'כיה 
 באלפי אירו 

 58% 115,566 - 30,456 במאוחד
 62% 115,566 - 30,456 חלק החברה 

 רומניה
 באלפי אירו 

 25% 50,948 9,936 3,490 במאוחד
 27% 50,343 9,777 3,490 חלק החברה 

 סרביה 
 באלפי אירו 

 15% 30,840 - 8,123 במאוחד
 9% 15,958 - 4,211 חלק החברה 

 בולגריה
 באלפי אירו 

 (11%) (22,633) - (5,941) במאוחד
 (12%) (22,633) - (5,941) חלק החברה 

 פולין 
 באלפי אירו 

 13% 25,883 - 6,342 במאוחד
 14% 25,883 - 6,342 חלק החברה 

 סה"כ
 ש"ח באלפי  

 100% 200,604 37,699 162,904 במאוחד
 100% 185,117 37,095 148,022 חלק החברה 

 אחוז מסך רווחי שערוך
 -  100% 19% 81% במאוחד

 -  100% 20% 80% חלק החברה 

   

 2018לשנת  

סה"כ אלפי   מסחר משרדים  שימושים  אזור
 ש"ח 

אחוז מסך 
 רווחי השערוך

 צ'כיה 
 באלפי אירו 

 3% 6,956 - 1,639 במאוחד
 3% 6,956 - 1,639 חלק החברה 

 רומניה
 באלפי אירו 

 99% 224,681 42,739 10,187 במאוחד
 97% 222,111 42,133 10,187 חלק החברה 

 סרביה 
 באלפי אירו 

 (3%) (7,132) - (1,680) במאוחד
 (2%) (3,830) - (902) החברה חלק 

 בולגריה
 באלפי אירו 

 1% 3,256 - 767 במאוחד
 1% 3,256 - 767 חלק החברה 

 גרמניה
 באלפי אירו 

 - 191 45 - במאוחד
 - 191 45 - חלק החברה 

 סה"כ
 באלפי ש"ח 

 100% 227,953 181,627 46,326 במאוחד
 100% 228,684 179,056 49,628 חלק החברה 

מסך רווחי אחוז 
 שערוך

 -  100% 80% 20% במאוחד
 -  100% 78% 22% חלק החברה 

 

 7201לשנת 

סה"כ אלפי   מסחר משרדים  שימושים  אזור
 ש"ח 

אחוז מסך 
 רווחי השערוך

 צ'כיה 
 באלפי אירו 

 35% 69,276 - 17,054 במאוחד
 34% 69,276 - 17,054 חלק החברה 

 רומניה
 באלפי אירו 

 67% 133,539 25,464 7,410 במאוחד
 65% 131,898 25,060 7,410 חלק החברה 

 סרביה 
 באלפי אירו 

 (4%) (8,076) - (1,988) במאוחד
 (2%( (4,337) - (1,068) חלק החברה 

 בולגריה
 באלפי אירו 

 1% 1,832 - 451 במאוחד
 1% 1,832 - 451 חלק החברה 

 גרמניה
 באלפי אירו 

 1% 2,844 700 - במאוחד
 1% 2,844 700 - חלק החברה 

 סה"כ
 באלפי ש"ח 

 100% 199,415 106,282 93,133 במאוחד
 100% 201,512 104,641 96,872 חלק החברה 

 -  100% 53% 47% במאוחד אחוז מסך רווחי שערוך
 -  100% 52% 48% חלק החברה 
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  :(באירו) ושימושים לפי אזורים בפועל להלן נתונים אודות פילוח דמי שכירות ממוצעים למ"ר (7)

 מסחר משרדים  שימושים 

  
 אזורים 

 לשנה שנסתיימה  לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום 
2019 2018 2019 2018 

 - - 14.5 14.2 צ'כיה
 28.2 29.6 14.3 14 רומניה
 - - 13.5 14.4 סרביה

 - - 4.8 5.3 בולגריה
 - - -  12.3 פולין 

הנכס המושכר, בגילו וברמת  מהשונות בטיב ,בין היתר ,הטווח הרחב במחירי השכירות נובעבאשר לטבלה דלעיל יצוין, כי 
 שאינם באים לידי ביטוי בטבלה זו.דומים נוספים, פרמטרים  בטבלה כאמור .שלוהגמר 

 

 : )באירו( בתקופהר לגבי חוזים שנתחמו למ" ממוצעים דמי שכירותלהלן נתוני אודות פילוח  (8)

 
 מסחר תעשייה  משרדים 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

 חוזים שנחתמו בשנה שנסתיימה ביום
 -  -  - -  -  -  14.6 14.1 14 צ'כיה

 16.1 49.2 53.1 -  -  -  14.5 12 11.6 רומניה
 -  -  - -  -  -  14.9 14.8 15 סרביה

 -  -  - -  -  -  6.6 6.4 6.4 בולגריה
 -  -  - -  -  -  - - 13.3 פולין 

 

  :להלן נתוני אודות פילוח שיעורי תפוסה ממוצעים לפי אזורים ושימושים (9)

 

 מסחר תעשייה  משרדים 
 לשנת לשנת 31ליום  לשנת לשנת 31ליום  לשנת לשנת 31ליום 

 2018 2019 בדצמבר 2018 2019 בדצמבר 2018 2019 בדצמבר
2019   2019   2019   

 באחוזים 
 -  - - -  -  -  88% 90% 91% צ'כיה

 98% 97% 98% -  -  -  87% 95% 95% רומניה

 -  - - -  -  -  90% 89% 91% סרביה
 -  - - -  -  -  40% 44% 44% בולגריה 

 -  - - -  -  -  -  25% 29% * פולין
, אשר ( כמו כן נרכש בניין משרדים בוורשה פוליןAFI Vהושלמה בניית בניין משרדים בקראקוב פולין ) 2019במהלך שנת * 

 .שינוי יעודובוחנת את החברה 

 

  :להלן פילוח מספר נכסים מניבים לפי אזורים ושימושים (10)

 מסחר משרדים  שימושים 
 לשנה שנסתיימה  לשנה שנסתיימה  

 בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום  אזורים 

 2019 2018 2019 2018 
 -  - 4 4 )*(צ'כיה 

 2 2 2 2 )**( רומניה
 -  - 1 2 )***( סרביה

 -  - - 2 בולגריה 
 -  - 1 1 פולין 

 2 2 8 11 סה"כ
  .אוחדו לנכס אחד Classic 7שלושת בנייני  )*( 

   .אוחדו לנכס אחד 1-5)**(  ארבעת בנייני אפי פארק 
 .המשרדים במתחם איירפורט סיטי מוצגים כנכס אחד)***( בנייני 
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הנובעים מהנדל"ן המניב של הקבוצה באירופה )לפי שווי בפועל  להלן פילוח שיעורי תשואה ממוצעים (11)

  :)באחוזים( לפי אזורים ושימושים בסוף השנה(,

 מסחר משרדים  שימושים 

 לשנה שנסתיימה  לשנה שנסתיימה  

 בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום  אזורים 
 2019 2018 2019 2018 

 - - 3.9% 4.7% צ'כיה
 6.9% 6.9% 6.3% 6.6% רומניה
 - - 7.5% 7.8% סרביה
 - - 3.1% 5.5% בולגריה
 -  -  -  1.2% פולין )*( 

בשנת   משפיעה על התשואהולכן תפוסתם הנמוכה    2019(, נוספו במהלך  Nowy Swiat-וקרקוב    Vהבניינים החדשים בפולין )אפי    )*(

2019 . 

  : )אלפי ש"ח(   * בגין חוזי שכירות חתומים של הקבוצה באירופה  צפויות  ה כנסות  הלהלן נתונים אודות ה  (12)

תקופת 
ההכרה 
 בהכנסה

 בהנחת  מימוש תקופות אופציות שוכרים בהנחת אי מימוש תקופות אופציות שוכרים

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 
)באלפי 

 ש"ח(

הכנסות 
מרכיבים 
משתנים 
)אומדן( 
)באלפי 

 ש"ח(

מספר 
חוזים 

 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתימים 
)באלפי 

 מ"ר(

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 
)באלפי 

 ש"ח(

הכנסות 
מרכיבים 
משתנים 
)אומדן( 

)באלפי ש"ח( 
)**( 

מספר חוזים 
 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
 )באלפי מ"ר(

 1רבעון 
2020 81,044 4,947 62 15 81,187 4,947 60 14 

 2רבעון 
2020 

79,671 4,885 54 20 79,907 4,922 39 9 

 3רבעון 
2020 73,813 4,183 41 8 75,733 4,220 37 8 

 4רבעון 
2020 72,922 6,482 50 4 74,963 6,520 48 3 

2021שנת   263,664 16,532 135 65 273,018 16,569 133 64 
2022שנת   202,591 16,123 107 64 213,446 16,123 107 61 
2023שנת   144,733 15,923 122 67 157,683 15,942 122 62 
  2024שנת 

 164 236 16,301 462,282 142 211 16,091 181,139 ואילך 

 385 782 85,544 1,418,219 385 782 85,166 1,099,577 סה"כ

 .תורגם לפי שע"ח סוף תקופה )*( 

  .2019  שנת  הכנסות בפועל שהתקבלו במהלךל  בהתאםבעיקר על הכנסות פדיון בקניונים   יםמבוססההכנסות ממרכיבים משתנים  )**( 
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  :)אלפי מ"ר ואלפי אירו, לפי הענין( בהקמה המניבים להלן נתונים אודות נכסים (13)

 פרמטרים  רומניה -אזור 
 שנה שנסתיימה ביום

31.12.19 31.12.18 31.12.17 

קניון + בניין 
 משרדים  

 בעיר ברשוב

 55.95 57 58 סה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום התקופה )באלפי מ"ר(

 17,084 32,153 64,485 סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת )מאוחד( )באלפי אירו(

)מאוחד( )באלפי הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 
 אירו(

127,207 62,399 30,226 

 81,125 56,985 20,629 תקציב ההקמה בתקופה העוקבת )אומדן( )מאוחד( )באלפי אירו(

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה 
 )מאוחד( )אומדן לתום תקופה( )אלפי אירו( 

20,629 81,407 101,265 

)*(  %( -לגביו נחתמו חוזי שכירות בקניון בלבד )בשיעור השטח הנבנה  86% 72% 37% 

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה העוקבת 
ושנחתמו בהם חוזים לגבי חמישים אחוז או יותר מהשטח )מאוחד( 

 ( ש"ח)אומדן( )באלפי 

50,417 - - 

בניין 
 משרדים  
 אפי טק 

 2שלב 
 בעיר בוקרשט

 - - 23.13 סה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום התקופה )באלפי מ"ר(

 - - 2,101 עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת )מאוחד( )באלפי אירו(סה"כ 

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה )מאוחד( )באלפי 
 אירו(

7,792 - - 

 - - 14,111 תקציב ההקמה בתקופה העוקבת )אומדן( )מאוחד( )באלפי אירו(

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה 
 )מאוחד( )אומדן לתום תקופה( )אלפי אירו( 

28,222 - - 

 - - - %( -שיעור השטח הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות )ב

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה העוקבת 
ושנחתמו בהם חוזים לגבי חמישים אחוז או יותר מהשטח )מאוחד( 

 ( "חש)אומדן( )באלפי 

 - - - 

  
 השטח שיעור כן כמו ."רמ אלפי 42-כ ששטחו, מהקניון 91% -שיעור השטח לגביו נחתמו חוזי שכירות עומד על כ 17.3.2020 ליום  )*(

 7%נוספים משטח המשרדים ו  55%. מנוהל מו"מ על אלף מ"ר 15.5 -מהמשרדים ששטחם כ 18% –כ  שכירות חוזי נחתמו לגביו
 .הקניוןנוספים משטח 

 .2020שנת  3מועד השלמה צפוי, רבעון  – 2אפי טק שלב  .2020שנת  שניה מחציתהשלמה צפוי,  מועד -ברשוב  *( *)
 

 פרמטרים  צ'כיה -אזור 
  שנה שנסתיימה ביום

31.12.19 31.12.18 31.12.17 

בניין משרדים 
 בפראג

AFI City  
Building A  

 -  17.2 17.3 סה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום התקופה )באלפי מ"ר(

)מאוחד( )באלפי סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת 
 אירו(

14,547 3,398 - 

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה )מאוחד( 
 )באלפי אירו(

24,409 8,631  - 

תקציב ההקמה בתקופה העוקבת )אומדן( )מאוחד( )באלפי 
 אירו(

13,916 17,063 - 

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה 
 )אומדן לתום תקופה( )אלפי אירו( )מאוחד( 

13,916 28,438  - 

 - -  -  %(-שיעור השטח הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות )ב

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה העוקבת 
ושנחתמו בהם חוזים לגבי חמישים אחוז או יותר מהשטח 

 ( ש"ח)מאוחד( )אומדן( )באלפי 

- -  - 

 .2020 שנת 3 רבעון, צפוי השלמה מועד)*( 
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  פרמטרים  פולין  -אזור 
 שנה שנסתיימה ביום

31.12.19 31.12.18 31.12.17 

דירות ומסחר 
להשכרה 

 רשהו בו 
AFI Zlota 

 -  -  8.2 סה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום התקופה )באלפי מ"ר(
סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת )מאוחד( )באלפי 

 - - 2,879 אירו(

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה )מאוחד( 
 )באלפי אירו(

8,952  -  - 

תקציב ההקמה בתקופה העוקבת )אומדן( )מאוחד( )באלפי 
 - - 10,499 אירו(

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה 
 -  -  20,998 )מאוחד( )אומדן לתום תקופה( )אלפי אירו( 

 - - -  %(-שיעור השטח הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות )ב
הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה העוקבת 
ושנחתמו בהם חוזים לגבי חמישים אחוז או יותר מהשטח 

 ( ש"ח)מאוחד( )אומדן( )באלפי 
 -  -  - 

דירות להשכרה 
 בקראקוב

 AFI Dajwor 

 - - 1.4 סה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום התקופה )באלפי מ"ר(
בתקופה השוטפת )מאוחד( )באלפי סה"כ עלויות שהושקעו 

 -  -  33 אירו(

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה )מאוחד( 
 - - 1,760 )באלפי אירו(

תקציב ההקמה בתקופה העוקבת )אומדן( )מאוחד( )באלפי 
 -  -  1,970 אירו(

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה 
 - - 3,780 תקופה( )אלפי אירו( )מאוחד( )אומדן לתום 

 -  -  -  %(-שיעור השטח הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות )ב
הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה העוקבת 
ושנחתמו בהם חוזים לגבי חמישים אחוז או יותר מהשטח 

 ( ש"ח)מאוחד( )אומדן( )באלפי 
 - - - 

 .2021מועד השלמה צפוי רבעון רביעי   -דג'ור אפי , 2021מועד השלמה צפוי רבעון רביעי  - זלוטה אפי )*( 

 

 פרמטרים סרביה -אזור 
 שנה שנסתיימה ביום

31.12.19 31.12.18 31.12.17 

בניין משרדים 
   2300בבלגרד 

 -  13.7 13.7 סה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום התקופה )באלפי מ"ר(
סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת )מאוחד( )באלפי 

 - 2,865 10,472 אירו(

בדוחות בתום התקופה )מאוחד( הסכום בו מוצגים הנכסים 
 -  3,955 18,878 )באלפי אירו(

תקציב ההקמה בתקופה העוקבת )אומדן( )מאוחד( )באלפי 
 - 9,706 6,979 אירו(

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה 
 -  19,413 6,979 )מאוחד( )אומדן לתום תקופה( )אלפי אירו( 

 - -  91% %(-לגביו נחתמו חוזי שכירות )בשיעור השטח הנבנה 
הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה העוקבת 
ושנחתמו בהם חוזים לגבי חמישים אחוז או יותר מהשטח 

 "ח( ש)מאוחד( )אומדן( )באלפי 
9,211 -  - 

בניין משרדים 
  2400בבלגרד 
 (A)מגדל 

 - -  18 סה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום התקופה )באלפי מ"ר(
שהושקעו בתקופה השוטפת )מאוחד( )באלפי סה"כ עלויות 

 -  - 1,795 אירו(

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה )מאוחד( 
 - -  5,757 )באלפי אירו(

תקציב ההקמה בתקופה העוקבת )אומדן( )מאוחד( )באלפי 
 -  - 10,594 אירו(

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה 
 - -  26,485 )מאוחד( )אומדן לתום תקופה( )אלפי אירו( 

 -  - - %(-שיעור השטח הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות )ב
הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה העוקבת 
ושנחתמו בהם חוזים לגבי חמישים אחוז או יותר מהשטח 

 "ח( ש)מאוחד( )אומדן( )באלפי 
 -  - - 

 . 2022מועד השלמה צפוי רבעון ראשון (  A)מגדל  2400בניין , 2020מועד השלמה צפוי רבעון ראשון  2300בניין )*( 
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של הקבוצה  להשקעה או מיועדות לפיתוח נכסים מניביםשסווגו כנדל"ן  אודות קרקעות נתוניםלהלן  (14)

 :()אלפי מ"ר ואלפי אירו, לפי הענין במדינות השונות

 צ'כיה (א)

 Tulipa Karlin שם הנכס 

 100% אחוז אחזקה

הסכום בו מוצגת הקרקע בדוחות הכספיים 
 בתום התקופה )מאוחד( )באלפי אירו(

31.12.2019 12,890 

31.12.2018  - 

סה"כ שטח הקרקע בתום התקופה )באלפי  
 מ"ר(

31.12.2019 3.4 

31.12.2018  - 
סה"כ זכויות בניה בקרקע, 

לפי תוכניות מאושרות, 
לפי שימושים )באלפי 

 מ"ר()*( 

 דירות להשכרה
31.12.2019 

זכויות בנייה 
 -מאושרות ל

 מ"ר לפיא 13.7
31.12.2018  - 

 

  סרביה (ב)

 סה"כ ACB MUP West Port שם הנכס 

 100% 96% 100% אחוז אחזקה
הסכום בו מוצגת הקרקע 

בדוחות הכספיים בתום 
 התקופה )מאוחד(

31.12.2019 23,239 29,524 10,300 63,064 

31.12.2018 21,132 18,714 4,978 44,824 

סה"כ שטח הקרקע בתום 
 )באלפי מ"ר(  התקופה

31.12.2019 22 6 10 37 

31.12.2018 25 6 10 41 

סה"כ זכויות 
בניה בקרקע, 
לפי תוכניות 

מאושרות, לפי 
 שימושים
 )*(באלפי מ"ר 

 משרדים/ 
 מסחר

31.12.2019 105 45 67 217 

31.12.2018 94 44 60 198 

 

  :בולגריה (ג)

 Business Park Varna Plovdiv שם הנכס 
Logistic 
Center 

 סה"כ

  75% 100% אחוז אחזקה

הסכום בו מוצגת הקרקע בדוחות 
 הכספיים בתום התקופה )מאוחד(

 )באלפי אירו(

31.12.19 5,504 3,500 9,004 

31.12.18 7,348 3,470 10,818 

  סה"כ שטח הקרקע בתום התקופה
 )באלפי מ"ר( 

31.12.19 48 331 379 

31.12.18 48 331 379 

סה"כ זכויות בניה 
בקרקע, לפי תוכניות 

מאושרות, לפי 
)באלפי   שימושים

 מ"ר(

 לוגיסטיקה 
31.12.19 - 148 148 

31.12.18 - 148 148 

 משרדים
31.12.19 

קיימות זכויות בנייה ביחס 
 160-לקרקע בשטח של כ

מ"ר. טרם התקבלו  פיאל
 היתרי בנייה. 

- - 

31.12.18 - - 
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  :רומניה (ד)

 Arad הנכס שם 
AFI 

Global 
AFI Tech 
(Inox) - 3 

 100% 100% 100% אחוז אחזקה
הסכום בו מוצגת הקרקע בדוחות 
 הכספיים בתום התקופה )מאוחד(

 )באלפי אירו(

31.12.19 17,350 30,701 6,433 

31.12.18 17,300 23,475 4,748 

  סה"כ שטח הקרקע בתום התקופה
 )באלפי מ"ר( 

31.12.19 80 51 5 
31.12.18 80 43 2.26 

)באלפי   סה"כ זכויות בניה בקרקע 
 מ"ר(

 מסחר 
 -  - לפי תכנית מתאר עירונית 31.12.18

 0.65 - לפי תכנית מתאר עירונית 31.12.19

 משרדים 
31.12.18  - 144 12 

31.12.19 - )*( 216 23.95 

שהגדילה את  2020בהתאם לתב"ע החדשה שאושרה בחודש פברואר והינם  משרדים ומסחר ,)*( זכויות הבניה הם למגורים

  .אלפי מ"ר 216 -אלפי מ"ר ל 144 -זכויות הבניה מ

 

 :פולין (ה)

 - AFI Project 5 שם הנכס 
Czyzewskiego 

 100% אחוז אחזקה

הסכום בו מוצגת הקרקע בדוחות הכספיים בתום 
 התקופה )מאוחד( )באלפי אירו( 

31.12.19 3,879 

31.12.18  - 

 סה"כ שטח הקרקע בתום התקופה )באלפי מ"ר( 
31.12.19 6.9 
31.12.18 - 

סה"כ זכויות בניה בקרקע, לפי 
תוכניות מאושרות, לפי שימושים 

 )באלפי מ"ר()*( 

דירות 
 להשכרה 

31.12.19 16.1 

31.12.18 - 

 

)אלפי מ"ר  .20171.1 מניבים על ידי הקבוצה באירופה, החל מיום נכסיםשל ת ומכירמידע בדבר  להלן (15)

  :ואלפי אירו, לפי הענין(
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תאריך  שם הנכס 
 מכירה

שם חברה   מדינה 
 מחזיקה 

אחוז 
 אחזקה

תמורה  
ממימוש  
)מאוחד( 

)אלפי 
 (אירו

שיעור 
בעלות 
 שנמכר

שטח 
שנמכר 

)מאוחד( 
)באלפי 

 מ"ר(

 NOI  של הנכס
שנמכר )מאוחד(  

 ()אלפי אירו

רווח/הפסד שנרשם בגין  
מימוש החברה/ הנכס  
 )מאוחד( )אלפי אירו(

שווי נכס  
שנמכר לפי 

העסקה  
 )באלפי אירו(

סכום  
בהערכת 

שווי  
אחרונה 
)באלפי 

 אירו(

תאריך הערכת 
 שווי אחרונה 

Badstraße 66, Berlin 31/01/17  גרמניה Harel 100% 3,937 100% 1.82 122 
א' יורו   1,215א' יורו,  1,489

בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  
 שבירת הלוואה 

2,447 2,400 30.9.2015 

Güntzelstraße 48 / 
Nassauische 

Straße57, Berlin 
 Harel 100% 12,634 100% 3.39 גרמניה  31/01/17

א' יורו בשנת   257
יורו  א'  299,  2016

 בשנה מלאה 

א' יורו   3,899א' יורו,  4,780
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  

 שבירת הלוואה 
7,854 7,850 30.9.2015 

Hauptstraße 
11/Belziger, Berlin 1 

 Harel 100% 10,778 100% 4.15 גרמניה  31/01/17
א' יורו בשנת   254

א' יורו   288,  2016
 בשנה מלאה 

יורו  א'  3,326א' יורו,  4,077
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  

 שבירת הלוואה 
6,700 6,680 30.9.2015 

Hermannstraße 151/ 
Kranoldstr. 13, 

Berlin 
 Harel 100% 4,063 100% 1.91 גרמניה  31/01/17

א' יורו בשנת   102
א' יורו   105,  2016

 בשנה מלאה 

א' יורו   1,254א' יורו,  1,537
ועמלת  בניכוי עלויות עיסקה 
 שבירת הלוואה 

2,526 2,520 30.9.2015 

Kaiserin-Augusta-
Allee 84, Berlin 31/01/17  גרמניה Harel 100% 3,888 100% 1.52 89 

א' יורו   1,199א' יורו,  1,471
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  

 שבירת הלוואה 
2,417 2,320 30.9.2015 

Kantstraße 
71/Fritschestr. 47, 

Berlin 
 Harel 100% 10,114 100% 3.19 גרמניה  31/01/17

א' יורו בשנת   207
א' יורו   243,  2016

 בשנה מלאה 

א' יורו   3,121א' יורו,  3,826
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  

 שבירת הלוואה 
6,287 6,250 30.9.2015 

Karl-Marx-Straße 
146, Berlin 

 Harel 100% 2,350 100% 1.25 גרמניה  31/01/17
א' יורו בשנת   103

א' יורו   105,  2016
 בשנה מלאה 

( א' יורו בניכוי  163א' יורו, ) 0
עלויות עיסקה ועמלת שבירת  

 הלוואה 
2,350 2,350 30.9.2015 

Kottbusser Damm 
81/Sander Str. 1+2, 

Berlin 
 Harel 100% 13,065 100% 4.60 גרמניה  31/01/17

א' יורו בשנת   301
יורו  א'  331,  2016

 בשנה מלאה 

א' יורו   4,032א' יורו,  4,943
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  

 שבירת הלוואה 
8,122 8,120 30.9.2015 

Niebuhrstraße 74, 
Berlin 

 Harel 100% 4,990 100% 1.56 גרמניה  31/01/17
א' יורו בשנת   105

א' יורו   116,  2016
 בשנה מלאה 

א' יורו   1,539א' יורו,  1,888
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  

 שבירת הלוואה 
3,102 3,090 30.9.2015 

Schlüter Straße 
29+30, Berlin 

 Harel 100% 13,564 100% 2.68 גרמניה  31/01/17
א' יורו בשנת   231

א' יורו   245,  2016
 בשנה מלאה 

א' יורו   4,185א' יורו,  5,131
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  

 שבירת הלוואה 
8,432 8,430 30.9.2015 

Schönwalder Straße 
39+40, Berlin 

 Harel 100% 3,802 100% 2.22 142 גרמניה  31/01/17
א' יורו   1,173א' יורו,  1,438

בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  
 שבירת הלוואה 

2,364 2,280 30.9.2015 

Stromstraße 58, 
Berlin 

 Harel 100% 600 100% 0.57 גרמניה  31/01/17
  2016א' יורו בשנת  27

א' יורו בשנה   28, 
 מלאה 

( א' יורו  106( א' יורו, )64)
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  

 שבירת הלוואה 
664 600 30.9.2015 



 

 

65 

Stromstraße 65-66, 
Berlin 

 Harel 100% 6,566 100% 2.77 212 גרמניה  31/01/17
א' יורו   2,026א' יורו,  2,484

עיסקה ועמלת  בניכוי עלויות 
 שבירת הלוואה 

4,082 4,080 30.9.2015 

Amsterdamer 
Straße 17/17a-
Turiner 42-44, 

Berlin 

 Harel 100% 6,228 100% 2.98 גרמניה  31/01/17
א' יורו בשנת   154

א' יורו   167,  2016
 בשנה מלאה 

א' יורו   1,922א' יורו,  2,356
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  

 הלוואה שבירת 
3,872 3,730 30.9.2015 

Pohlstraße 58, 
Berlin 

 Harel 100% 12,457 100% 4.94 גרמניה  31/01/17
א' יורו בשנת   338

א' יורו   374,  2016
 בשנה מלאה 

א' יורו   3,844א' יורו,  4,713
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  

 שבירת הלוואה 
7,744 7,740 30.9.2015 

Weichselstraße 22, 
Berlin 

 Harel 100% 2,360 100% 1.43 107 גרמניה  31/01/17
( א' יורו  349( א' יורו, )185)

בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  
 שבירת הלוואה 

2,545 2,360 30.9.2015 

Winterfeldtstraße 
45/ Goltzstraße 24, 

Berlin 
 Harel 100% 12,929 100% 3.32 גרמניה  31/01/17

א' יורו בשנת   256
א' יורו   301,  2016

 בשנה מלאה 

א' יורו   3,990א' יורו,  4,891
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  

 שבירת הלוואה 
8,037 8,020 30.9.2015 

Viereckweg 92/94, 
Berlin 31/01/17  גרמניה Harel 100% 1,174 100% 1.07 29 

א' יורו   362א' יורו,  444
עיסקה ועמלת  בניכוי עלויות 

 שבירת הלוואה 
730 730 30.9.2015 

Claudiusstr. 4 / 
Hauptstr. 272-274, 

Herne 
 גרמניה  01/02/17

Peerly 
Grundstücks 

100% 750 100% 4.33 
  2016א' יורו בשנת  14

א' יורו בשנה   63, 
 מלאה 

( א' יורו  147( א' יורו, )140)
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  

 הלוואה שבירת 
890 890 30.9.2015 

Hauptstraße 
124/126, Frechen 

 גרמניה  01/04/17
Peerly 

Grundstücks 
100% 10,050 100% 9.03 

א' יורו בשנת   96
א' יורו   569 ,2016

 בשנה מלאה 

( א' יורו  889( א' יורו, )791)
בניכוי עלויות עיסקה ועמלת  

 שבירת הלוואה 
10,841 10,700 30.9.2015 

Maxstr. 17 / 
Hindenburgstr. 24, 

Essen 
 גרמניה  1/6/17

Peerly 
Grundstücks 

100% 1,100 100% 1.43 
א' יורו בשנת   14

א' יורו   55 ,2016
 בשנה מלאה 

( א' יורו בניכוי  14( א' יורו, )3)
עלויות עיסקה ועמלת שבירת  

 הלוואה 
1,103 1,070 30.9.2015 

Tuchmacher Straße 
19 - Fürstenwalde 

 Harel 100% 320 100% 0.96 גרמניה  18/7/18
,  2018א' יורו בשנת  9

א' יורו בשנה   21
 מלאה 

א' יורו בניכוי    45א' יורו,  30
עלויות עיסקה ועמלת שבירת  

 הלוואה 
275 275 30.9.2015 

Landau, 
Ostbahnstrasse 36 19/5/18  גרמניה Margalit 100% 4,200 100% 14.87 

יורו בשנת  א'  114
א' יורו   639,  2018

 בשנה מלאה 

( א'  1,826( א' יורו, )1,790)
יורו בניכוי עלויות עיסקה  

 ועמלת שבירת הלוואה 
5,990 5,540 30.9.2015 

Club Aliga 28/1/19 הונגריה 
Promot 

Hungaria 
KFT 

א' יורו בניכוי עלויות   154 נמכרה קרקע 235 50% 9,493 50%
 31.12.17 9,250 9,493 עסקה 
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  :של הקבוצה באירופה םייהמהותונדל"ן להשקעה בהקמה מידע בדבר הנדל"ן להשקעה להלן  (16)

  (ACBאיירפורט סיטי בלגרד )

ערך  שנה אירפורט סיטי בלגרד
בספרים 

בסוף 
התקופה 
)מאוחד( 

  באלפי ש"ח
 

שווי הוגן 
בסוף 

התקופה 
)באלפי 

 (אירו
 

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
בתקופה 

)במאוחד( 
)באלפי 

 (אירו

NOI  בפועל
בתקופה 

)במאוחד( 
)באלפי 

 (אירו
 

שיעור 
 התשואה 

)%( 

שיעור 
התשואה 
  המותאם

)%(  

רווחי 
)הפסדי( 
שערוך 
 )מאוחד(

 (אירואלפי )

שיעור 
תפוסה ליום 

31.12  

דמי שכירות 
ממוצעים 

למ"ר 
 )באירו(

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
 ההערכה

 סרביה אזור
2019 768,197 198,081 15,356 15,364 7.8% 8.2% 8,449 93% 14.37 

היוון 

 הכנסות
ציון מטבע  10%-7.75%

 אירו הפעילות

 משרדים שימוש עיקרי

היוון  16.3 93% (1,680) 7.6% 7.5% 14,113 14,088 188,580 809,311 2018
עלות  10%-8% הכנסות

מקורית/עלות 
ההקמה מקורית 

 )באירו

117,933 

היוון  15.94 82% (1,988) 6.5% 6.5% 10,372 11,104 182,633 758,403 2017
 *100% חלק החברה  10%-8% הכנסות

שטר )מ"ר( 
GLA 

96,350 
 

 לעיל.  (3)1.9.2.14, ראו סעיף 13.11.2019לפרטים בדבר השלמת עסקה לרכישת יתרת האחזקות בחברת הפרויקט ביום  •

 .CBREמעריך השווי הינו  •

 (LTV) לנכס החוביחס שווי  %(-שיעור תשואה על העלות )ב התקופה הרלוונטית 

 אירפורט סיטי בלגרד

2019 13% 50.5% 

2018 12.1% 51.5% 

2017 8.6% 53% 
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  קניון ובניין משרדים בברשוב רומניה

תקופת  שם נכס להשקעה ומאפייניו
 הדיווח

שיעור  נתונים כספיים 
השלמה 

בתום שנה 
)%( 

שיעור משטחי 
הנכס לגביהם 

נחתמו חוזי 
שכירות 

מחייבים לסוף 
 שנה )%(

 נתונים אודות הערכת השווי וההנחות בבסיסה
עלות מצטברת 

בתום שנה, 
כולל קרקע 

בנייה ושונות 
)מאוחד( 

 (אירו)באלפי 

שם מעריך  נתונים בדבר שווי הוגן ושערוכים
 השווי וניסיון

הנחות  מודל הערכה
נוספות 
בבסיס 

הערכה )לפי 
 העניין(

שווי הוגן 
בתום שנה 
)מאוחד( 

 (אירו)באלפי 

ערך בספרים 
בתום שנה 
)מאוחד( 

 (אירו)באלפי 

רווחי שערוך 
לשנה 

)מאוחד( 
 (אירו)באלפי 

 AFI Palace Brasov ציון שם הנכס

2019 126,300 127,207 127,207 323 86% 86% 

Clare Shelis, 
MRICS 
שמאית 
מוסמכת 
במשרד 
CBRE .

לשמאית לא 
ניתן כתב 

שיפוי. למיטב 
ידיעת החברה 
השמאית הינה 

בעלת ידע 
וניסיון מתאים 

לביצוע 
הערכות שווי 

 לנכס זה.

שיטת 
 החילוץ

שיעור היוון 
7.50%-
8.25% 

שיעור רווח 
-13%יזמי 

10% 

ציון מיקום 
 ברשוב/רומניה הנכס

ציון מטבע 
 אירו הפעילות

מועד רכישת 
הקרקע עליה 

 נבנה הנכס
Q1/2016 

2018 61,815 62,399 62,399 20 43% 72% 

שיעור היוון 
7.75%-
8.25% 

שיעור רווח 
יזמי 

13.25%-
16% 

חלק החברה 
 100% בפועל )%(

שיטת הצגה 
 נדל"ן להשקעה בהקמה בדו"ח המאוחד

מועד סיום בניה 
 2020ה ימחצית שני משוער

2017 29,662 30,226 30,226 286 20% 37% 

שיעור היוון 
7.75%-
8.25% 

שיעור רווח 
-18%יזמי 
20% 

שטחי נכס 
מיעודים )לפי 

 שימושים(

, GLA 42,500קניון 
  GLA 15,500משרדים 

סך כל ההשקעה 
צפויה )כולל 

קרקע, בנייה 
ושונות( )באלפי 

 אירו(

146,929 
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  'ן ברומניהקוטרוצקניון  -של הקבוצה באירופה  נכס נדל"ן להשקעה מהותי מאוד להלן מידע בדבר (17)

 : הצגת הנכס (א)

 31.12.2019פירוט ליום  

 קניון קוטרוצ'ן שם הנכס: 

 בוקרשט רומניה מיקום הנכס:

 87,294 מסחרי  : )*( שטחי הנכס )מ"ר(

 340 משרדים 

 1.4%  -ציבור , 98.6% -אפי אירופה  מבנה האחזקה בנכס: 

 98.6% חלק החברה האפקטיבי בנכס: 

 ציבור ציון שמות השותפים לנכס: 

 23.11.2004 תאריך רכישת הנכס: 

זכויות הבעלות בנכס רשומות באופן בלעדי על שם החברה  פירוט זכויות משפטיות בנכס: 
 Cotroceni Park SAהבת 

 לבנקים המממניםהנכס משועבד  מצב רישום זכויות משפטיות: 

 אין נושאים מיוחדים: 

 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים: 

 (*) :זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות

 מיליון אירו.  7.4 -השלימה החברה רכישה של קרקע נוספת בסמוך לקניון קוטרוצ'ן בעלות של כ 2019* יצוין, כי במהלך חודש מרץ 

להוספת בניין ו  אלף מ"ר  40  -של כ  בנוימ"ר. החברה פועלת לקבלת היתר בנייה לבניין משרדים בסמוך לקניון בשטח    פיאל  114  -כסך זכויות הבניה הבלתי מנוצלות מסתכם ב**  

  מ"ר. פיאל 14 -כשל  בנויהקניון בשטח  מעלמשרדים 
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  :להלן נתונים עיקריים (ב)

 -. חלק החברה בנכס 100%)נתונים לפי 
 2017שנת  2018שנת  2019שנת  ( 98.6%

 שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי אירו(
                          

560,601  
 

545,875 502,138 

ערך בספרים בסוף תקופה 
    )באלפי ש"ח(

                       
2,174,123  

 
2,342,677 2,085,178 

 רווחי שערוך )באלפי אירו( 
                            

11,216  
 

42,646 
25,258 

 97.3% %(-שיעור תפוסה ממוצע )ב
 

97.9% 98.4% 

 פנוי  מושכר פנוי  מושכר פנוי  מושכר    

 שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(

 1,416 87,056 1,870 85,351 2,344 84,950 מסחרי 
 - 1,309 - 1,309 - 340 משרדים 

 1,416 88,365 1,870 86,660 2,344 85,290 סה"כ

 32,538 35,230  36,418 סה"כ הכנסות )באלפי אירו( 

 124.6 143.8  142.1 דמי שכירות ממוצעים למטר לחודש )ש"ח( 
דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו 

 29.1 54.1 67.6 בתקופה )באירו(

NOI )34,433 37,227  38,353 )באלפי אירו 

NOI  )36,540 39,924  40,736 מותאם )באלפי אירו 

 6.86% 6.82% 6.84% שיעור תשואה בפועל )ב%(

 7.28% 7.31% 7.27% שיעור תשואה מותאם )ב%(

 325 333  329 מספר שוכרים לתום שנת דיווח 

 11% 11% 11% יחס דמי השכירות לסך הפדיון 

 4.1526 4.2916  3.8782 ש"ח לסוף שנת הדיווח -שער חליפין אירו 
 
 

 באלפי אירו   (98.6% -. חלק החברה בנכס 100%)נתונים לפי 

 314,693 עלות הקמה מקורית
 13,849 עלות נוספת בגין הרחבות 

  23.11.2004  מועד רכישת הקרקע

 



 

 

70 

  להלן פילוח מבנה הכנסות ועלויות (ג)

 (98.6% –. חלק החברה בנכס 100%)נתונים לפי 
 2017שנת  2018שנת  2019שנת 

 )באלפי אירו( 

    הכנסות:

 29,879 32,189 33,016 קבועות -מדמי שכירות 

 2,659 3,041 3,402 משתנות -מדמי שכירות 

 11,633 12,334 10,524 מדמי ניהול

 44,171 47,564 46,942 סה"כ הכנסות

    :עלויות

 (9,738) (10,337) (8,589) ניהול, אחזקה ותפעול 

 (9,738) (10,337) (8,589) סה"כ עלויות:

 34,433 37,227 38,353 רווח:

NOI : 38,353 37,227 34,433 
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 :להלן פרטים אודות שוכרים עיקריים בנכס (ד)

.  100%)נתונים לפי 
חלק החברה בנכס 

– 98.6% ) 

שיעור משטח הנכס  
המשויך לשוכר )%(, 

 2019בשנת 

 20%-האם אחראי ל 
או יותר מהכנסות 

 הנכס? 

שיוך ענפי של  
 השוכר

ציון תלות  תיאור הסכם השכירות
 תקופת ההתקשרות מיוחדת

  המקורית והתקופה
 שנותרה )שנים( 

אופציות להארכה 
 )שנים( 

מנגנון עדכון או 
הצמדה של דמי 

 השכירות

פירוט 
 ערבויות

 צמוד מדד 5+5+5 שנים  5נשארו עוד  סופרמרקט לא 14.9% שוכר א' 
ערבות 
קבוצת 

 האם
 - 

 אופנה + עיצוב  לא 8.8% שוכר ב'
שנים )מספר  18שנים ל  5בין 

מותגים שונים השייכים  
 לאותה חברה( 

 -  אין צמוד מדד שנים  20 -ל 10בין 

ערבות  צמוד מדד 5+5 שנים 5נשארו  קולנוע  לא 8.6% שוכר ג'
 -  חברת האם

ערבות  צמוד מדד 5+5+5+5+5 שנים  3נשארו עוד  אופנה  לא 6.2% שוכר ד'
 -  בנקאית

ערבות  צמוד מדד אין שנים 5נשארו  אופנה  לא 3.8% 'השוכר 
 -  חברת האם

 .MUICP- Monetary union of consumer prices -צמוד ל )*(
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  :בנכס להלן נתונים אודות הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים (ה)

)נתונים לפי  
. חלק  100%

 -החברה בנכס 
98.6% ) 

 לשנה שתסתיים ביום

 ואילך  2024 2023 2022 2021 2020

 אלפי אירו ב

 12,965 13,997 17,955 21,697 26,843 מרכיבים קבועים

מרכיבים משתנים 
 3,521 3,487 3,546 3,647 4,617 )אומדן( 

 16,486 17,484 21,501 25,344 31,460 סה"כ 

 להלן פרטים בגין השבחות ושינויים מתוכננים בנכס (ו)

   בסמוך לקניון.   בקשר עם הקמת בניין משרדיםלתאריך הדוח, החברה בוחנת את האפשרות  

  :)*( שהתקבל בגין הנכס מימון ספציפי פרטים בדבר להלן (ז)

 הלוואה מימון ספציפי 

יתרות בדוח 
על המצב 

 הכספי 

 182,452 מוצג כהלוואות לזמן קצר  31.12.2018

 -  מוצג כהלוואות לזמן ארוך )אלפי אירו( 

 11,250 מוצג כהלוואות לזמן קצר  31.12.2019

 271,955 מוצג כהלוואות לזמן ארוך )אלפי אירו( 

 789,999 )תום שנת דיווח( )אלפי ש"ח(  31.12.2018שווי הוגן ליום 

 1,120,184 )תום שנת דיווח( )אלפי ש"ח(  31.12.2019שווי הוגן ליום 

 2019מאי  המימון מחדשתאריך 

 300,000 )אלפי אירו( גובה המימון מחדש

 2.45% * 31.12.2019שיעור ריבית אפקטיבית ליום 

 אחת לרבעון פירעון קרן וריביתמועדי 

 התניות פיננסיות מרכזיות

שמירת יחס הלוואה לשווי של עד 
, שמירת יחס כיסוי חוב 70%

ביחס  1.3)קרן+ריבית( בשנה של 
ביחס לשנה  1.1לשנה החולפת ושל 

 הקרובה
 -  התניות פיננסיות אחרות

פיננסיות לתום ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה 
 לא שנת הדיווח 

 כן non-recourseהאם מסוג 

)*( לפרטים בדבר התקשרותה של חברת הבת בהסכם למימון מחדש בקשר עם קוטרוצ'ן, ראו 

מינימום  -)ריבית יוריבור  2.45%שיעור הריבית מתבסס על יוריבור + להלן.  (א)1.9.3.4סעיף 

0%) 

  להלן שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס (ח)

הסכום המובטח ע"י  פירוט  סוג
 2019בתום שנת  השעבוד

 אלפי אירו 

ין ימשכנתא על הבנ דרגה ראשונה  שעבודים 
 והקרקע

300,000 
חשבונות שעבוד של מניות,  אחר

 ותשלומים לקבל בנק,
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  :ן ברומניה'של קניון קוטרוצ פרטים אודות הערכת השווי

 2017 2018 2019 ( 98.6%-, חלק החברה בנכס 100%)נתונים לפי 
 30.9.17 30.6.18 30.9.19 תאריך התוקף של הערכת השווי

 501,490 545,520 559,710 השווי שנקבע במועד הערכת השווי )באלפי אירו( 
 CBRE CBRE CBRE זהות מעריך השווי

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי?
 לא לא לא באם קיים הסכם שיפוי? 

 היוון הכנסות היוון הכנסות היוון הכנסות מודל הערכת השווי
 89,780 88,530 87,634 השכרה שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר( -שטח בר

ההשכרה לצורך -שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר
 100% 100% 100% הערכת שווי 

דמי שכירות ]חודשיים/שנתיים[ מייצגים ממוצעים 
 401/33.4 416.42/34.7 427.7/35.64 למ"ר מושכר לצורך הערכת שווי )אירו(

NOI  )36,040 37,657 38,654 / תזרים מייצג לצורך הערכת השווי )באלפי אירו 
 7.17% 6.9% 6.79% שיעור היוון 

 

 2017 2018 2019 שינוי בשווי באלפי אירו  ניתוחי רגישות לשווי: 

 שיעורי היוון 
 484,519 526,295 539,379  0.25%עליה של 
 519,704 566,201 581,628 0.25%ירידה של 

 דמי שכירות ממוצעים למ"ר
 522,368 568,057 582,895  5%עליה של 
 480,618 522,975 536,271   5% ירידה של

 

 AFI Park 1-5גילוי לעניין פרויקט  (18)

, וזאת בשים לב לשעבודים שיצרו החברה AFI Park 1-5להלן יובאו פרטים בקשר עם פרויקט 

להבטחת התחייבויותיה של החברה כלפי  AFI Park 1-5וחברות בת שלה, בקשר עם פרויקט 

 להלן. 1.13.8מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( של החברה, כאמור בסעיף 

 הצגת הנכס .1

 31.12.2019פירוט ליום   

5-1אפי פארק  שם הנכס:   

 בוקרשט רומניה מיקום הנכס:
 2,300  מסחרי : )*( שטחי הנכס )מ"ר(

 68,354  משרדים

100% –אפי אירופה  מבנה האחזקה בנכס:    

 100% חלק החברה האפקטיבי בנכס: 

 -  ציון שמות השותפים לנכס: 

   23.11.2004  תאריך רכישת הנכס: 

 פירוט זכויות משפטיות בנכס: 

 זכויות הבעלות בנכס רשומות באופן בלעדי על שם החברות הבנות: 
 S.C ROI Management S.R.L - 1בניין אפי פארק 

 S.C AFI Park 2 S.R.L -2בניין אפי פארק 
 S.C AFI Park Building 3 S.R.L -3בניין אפי פארק 

 S.C AFI Park offices 4   &5 S.R.L - 5&4בניינים אפי פארק 

שעבוד על מניות חברות הפרויקט ומשכנתא על נכסי חברות הפרויקט  זכויות משפטיות:  מצב רישום
 לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( של החברה

 אין נושאים מיוחדים: 

 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים: 

 אין זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות
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  :להלן נתונים עיקריים (א)

 2018שנת  2019שנת   
 175,450 176,700 שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי אירו(

 752,961 685,278 ערך בספרים בסוף תקופה )באלפי ש"ח( 
 10,392 1,550 רווחי שערוך )באלפי יורו( 

 98.7% 99.6% %( -שיעור תפוסה ממוצע )ב
 פנוי  מושכר פנוי  מושכר    

 שטחים מושכרים בפועל )מ"ר( 
 153 2,026 - 2,300 מסחרי

 80 68,615 262 67,830 משרדים
 233 70,641 262 70,130 סה"כ

 12,591 12,633 סה"כ הכנסות )באלפי אירו(

 63.1 59.9 דמי שכירות ממוצעים למטר לחודש )ש"ח( 
דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו 

 בתקופה )באירו(
14.8 14.6 

NOI ( באלפי אירולתקופה ) 12,981 12,831 

NOI 12,981 12,492 )באלפי אירו( לשנה מותאם 

 7.4% 7.3% שיעור תשואה בפועל )ב%( 

 7.4% 7.1% שיעור תשואה מותאם )ב%(

 35 33 מספר שוכרים לתום שנת דיווח 

 4.2916 3.8782 ש"ח לסוף תקופת הדיווח -שער חליפין אירו 
 
 

 באלפי אירו  

 114,120 עלות הקמה מקורית

  23.11.2004 מועד רכישת הקרקע

 

 להלן פילוח מבנה הכנסות ועלויות (ב)

  
 2018לשנת  2019לשנת 

 )באלפי אירו( 
     הכנסות:

 12,591 12,633 קבועות -מדמי שכירות 

 4,458 1,942 )*( מדמי ניהול

 17,049 14,575 סה"כ הכנסות

   :עלויות

 ( 4,068) ( 1,744) ניהול, אחזקה ותפעול 

 ( 4,068) ( 1,744) סה"כ עלויות:

 12,981 12,831 רווח:

NOI : 12,831 12,981 

 
בהכנסות מניהול ותפעול ובהוצאות אחזקה ותפעול נובע ממעבר להצגה נטו של חלק  2019שנת הקיטון ב   *

 .ניכר מהשירותים
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  :להלן פרטים אודות שוכרים עיקריים בנכס (ג)

 שיעור  
  הנכס משטח

 המשויך
)%(,  לשוכר
 2019 בשנת

 האם
- ל  אחראי
 או  20%

 יותר
 מהכנסות

 ? הנכס

הכנסות 
בשנת 
2019 

 )באירו(

אחוז 
מסך 

הכנסות 
חברת 
 הנכס

 ציון  השכירות הסכם תיאור השוכר  של ענפי שיוך
 תלות

 מיוחדת
תקופת 

ההתקשרות  
שנותרה 
 )שנים( 

אופציות להארכה 
 )שנים( 

מנגנון עדכון או 
הצמדה של דמי 

 השכירות

 פירוט ערבויות

  חודשי שלושה HICP 3 1.4 טק -היי 15% 2,160,480 לא 16% ' שוכר א
 אין שכירות

  חודשי שלושה HICP -  3 טק -היי 12% 1,745,625 לא 15% שוכר ב'
 אין שכירות

  חודשי שלושה HICP 3 2 חוץ מיקור שירותי 12% 1,785,840 לא 13% שוכר ג'
 אין שכירות

  חודשי שלושה HICP -  2 אנרגיה  8% 1,160,027 לא 9% שוכר ד'
 אין שכירות

  חודשי שלושה HICP - 7 טק -היי 7% 973,146 לא 9% שוכר ה'
 אין שכירות
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 : בנכס להלן נתונים אודות הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים (ד)

  
 לשנה שתסתיים ביום

 ואילך  2024 2023 2022 2021 2020
 אלפי אירו ב

 1,560 2,090 4,766 11,130 14,291 מרכיבים קבועים
 -  -  -  -  -  מרכיבים משתנים )אומדן( 

 1,560 2,090 4,766 11,130 14,291 סה"כ 

 : שהתקבל בגין הנכס מימון ספציפי פרטים בדבר להלן (ה)

מאת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  שהתקבלהתמורת ההנפקה של אגרות החוב )סדרה ט'( 

לטובת פרויקט ההלוואות שהועמדו פירעון  שימשה לשם להלן,( ב)1.13.8כאמור בסעיף ט'( 

AFI Park 1-5   על ידי בנקים ברומניה, והכל כמפורט בנספח א' לשטר הנאמנות שצורף לדוח

דוח להלן: " (2019-01-004593)אסמכתא:  10.1.2019הצעת המדף שפרסמה החברה ביום 

(, וכן לשם פירעון הלוואות בין חברתיות שהועמדו לחברות "10.1.2019הצעת המדף מיום 

 הפרויקט. 

 להלן.  1.13.8של החברה, ראו סעיף  חוב )סדרה ט'(לפרטים נוספים בדבר אגרות ה

  להלן שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס (ו)

הסכום המובטח ע"י  פירוט  סוג
  השעבוד

 ( אלפי אירו )ב
מיליון אירו  219.3 והקרקע הבניינים על משכנתא דרגה ראשונה  שעבודים 

בצירוף ריביות, 
 חשבונות, מניות של שיעבוד אחר 22הוצאות וכיו"ב 

 ל לקב ותשלומים, בנק
 

 : AFI Park 1-5 פרטים אודות הערכת השווי (ז)

  31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
  30.9.2017  30.9.2018 30.9.2019 השווי הערכת של התוקף תאריך
 164,990 175,450  176,700 ( אירו )באלפי  השווי הערכת במועד שנקבע השווי
 CBRE CBRE CBRE השווי מעריך זהות
 כן כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 לא לא לא ? שיפוי  הסכם קיים באם
הכנסות היוון השווי הערכת מודל  הכנסות היוון הכנסות היוון 
 70,832 70,857  70,917 השכרה שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר( -בר שטח

ההשכרה לצורך -תפוסה מייצג מתוך השטח בר שיעור
 100% 100% 100% הערכת שווי 

 מושכר"ר למ ממוצעים מייצגים]שנתיים[  שכירות דמי
 191.2 190.6 189 )אירו( שווי הערכת לצורך

NOI  )13,545 13,503 13,400 / תזרים מייצג לצורך הערכת השווי )באלפי אירו 

 7.78% - 7.75% 7.35%-7.31% 7.25%-7.14% היוון  שיעור
 

 

 

 
יות, מיליון אירו בצירוף ריב 38.7 -החלוקה בין החברות הפרויקט הינה כדלקמן: )א( שעבוד מוגבל בסכום השווה לכ   22

מיליון אירו בצירוף   38.7  -; )ב( שעבוד מוגבל בסכום השווה לכAFI Park 1הוצאות וכיו"ב על החברה המחזיקה בבניין  
מיליון אירו   40  -; )ג( שעבוד מוגבל בסכום השווה לכAFI Park 2ריביות, הוצאות וכיו"ב על החברה המחזיקה בבניין  

 102.2  -)ד( שעבוד מוגבל בסכום השווה לכ  -; וAFI Park 3בצירוף ריביות, הוצאות וכיו"ב על החברה המחזיקה בבניין  
 .  AFI Park 4&5מיליון אירו בצירוף ריביות, הוצאות וכיו"ב על החברה המחזיקה בבניינים 
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 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 שינוי בשווי באלפי אירו  ניתוחי רגישות לשווי: 

 שיעורי היוון 
 159,689 169,491 170,550 0.25% של עליה

 170,669 181,812 183,284 0.25% של ירידה

דמי שכירות ממוצעים 
 למ"ר

 168,150 182,346 184,016 5% של עליה

 161,838 168,507 169,414 5% של ירידה

לדוח הדירקטוריון, הנכלל בדוח תקופתי   נספח א'ראו  הערכת השווי  בדבר  לפרטים נוספים  

 זה. 

 פרטים נוספים (ח)

 . פרויקט בחלוקה לפי חברות הפרויקטלהלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם נכסי ה
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  1בניין אפי פארק 

ערך  ליום  1בניין אפי פארק 
בספרים 

בסוף 
התקופה 
)מאוחד( 
באלפי 

 ש"ח

שווי 
הוגן 
בסוף 

התקופה 
)באלפי 

 יורו(

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
בתקופה 

)במאוחד( 
)באלפי 

 יורו(

NOI  בפועל
בתקופה 

)במאוחד( 
 )באלפי יורו(

שיעור 
 התשואה

שיעור 
התשואה 
 המותאם

רווחי שערוך 
 )מאוחד(
 אלפי יורו

שיעור 
תפוסה 

 ליום 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
למ"ר 
 )באירו(

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
 ההערכה

 בוקרשט, רומניה אזור
ציון מטבע  7.14% היוון הכנסות 14.2 99% ( 330) 6.9% 7.4% 2,271 2,247 30,600 118,673 31.12.19

 יורו הפעילות

 משרדים שימוש עיקרי
עלות  7.35% היוון הכנסות 15.8 100% 1,718 7.5% 7.4% 2,301 2,225 30,930 132,739 31.12.18

מקורית/עלות 
ההקמה 
מקורית 

 אירו(אלפי )ב

22,223 
 7.75% היוון הכנסות 15.2 98% 235 8% 7.8% 2,270 2,227 29,210 121,297 31.12.17

 100% חלק החברה
שטר )מ"ר( 

GLA 12,341             

 .CBREמעריך השווי הינו 

 (LTVיחס שווי החוב לנכס ) %(-שיעור תשואה על העלות )ב הרלוונטית התקופה

2019 10.2% 

הינו יתרת סדרת אגרות החוב החוב 

חמשת הבניינים,  ביחס לשווי )סדרה ט'(

 כאשר אין יחוס לכל בניין בנפרד

2018 10.4% 39.7% 

2017 10.2% 42.6% 
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  2בניין אפי פארק 

ערך  ליום  12בניין אפי פארק 
בספרים 

בסוף 
התקופה 
)מאוחד( 
באלפי 

 ש"ח

שווי 
הוגן 
בסוף 

התקופה 
)באלפי 

 יורו(

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
בתקופה 

)במאוחד( 
 יורו()באלפי 

NOI 
בפועל 

בתקופה 
)במאוחד( 

)באלפי 
 יורו(

שיעור 
 התשואה

שיעור 
התשואה 
 המותאם

 רווחי 
)הפסדי( 
שערוך 
 )מאוחד(
 אלפי יורו

שיעור 
תפוסה 

 ליום 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
למ"ר 
 )באירו(

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
 ההערכה

 בוקרשט, רומניה אזור
ע ציון מטב 7.25% היוון הכנסות 15.2 100% 442 6.8% 7.4% 2,330 2,279 31,280 121,310 31.12.19

 יורו הפעילות

 משרדים קרישימוש עי
עלות  7.35% היוון הכנסות 15.2 100% 1,781 7.3% 7.3% 2,267 2,253 30,930 132,739 31.12.18

מקורית/עלות 
ההקמה 

אלפי מקורית )ב
 אירו(

21,686 

 7.75% היוון הכנסות 14.9 100% 426 7.6% 7.6% 2,217 2,215 29,240 121,422 31.12.17

 100% חלק החברה
שטר )מ"ר( 

GLA 12,459             

 .CBREמעריך השווי הינו 

 (LTVיחס שווי החוב לנכס ) %(-שיעור תשואה על העלות )ב הרלוונטית התקופה

2019 10.7% 

הינו יתרת סדרת אגרות החוב החוב 

חמשת הבניינים,  ביחס לשווי )סדרה ט'(

 כאשר אין יחוס לכל בניין בנפרד

2018 10.5% 45.8% 

2017 10.2% 48.1% 
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  3בניין אפי פארק 

ערך  ליום  3בניין אפי פארק 
בספרים 

בסוף 
התקופה 
)מאוחד( 
באלפי 

 ש"ח

שווי 
הוגן 
בסוף 

התקופה 
)באלפי 

 יורו(

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
בתקופה 

)במאוחד( 
 יורו()באלפי 

NOI 
בפועל 

בתקופה 
)במאוחד( 

)באלפי 
 יורו(

שיעור 
 התשואה

שיעור 
התשואה 
 המותאם

רווחי 
שערוך 
 )מאוחד(
 אלפי יורו

שיעור 
תפוסה 

 ליום 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
למ"ר 
 )באירו(

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
 ההערכה

 בוקרשט, רומניה אזור
ציון מטבע  7.25% היוון הכנסות 15.5 100% 398 7.1% 7.5% 2,429 2,349 32,200 124,878 31.12.19

 יורו הפעילות

 משרדים קרישימוש עי
 7.35% היוון הכנסות 15.3 100% 1,936 7.4% 7.4% 2,347 2,317 31,830 136,602 31.12.18

עלות 
מקורית/עלות 

ההקמה 
אלפי מקורית )ב
 אירו(

21,396 

 7.75% היוון הכנסות 15.1 100% 1,359 7.7% 7.8% 2,347 2,265 29,920 124,246 31.12.17

 100% חלק החברה
שטר )מ"ר( 

GLA 12,629             

 .CBREמעריך השווי הינו 

 (LTVיחס שווי החוב לנכס ) %(-שיעור תשואה על העלות )ב הרלוונטית התקופה

2019 11.4% 

הינו יתרת סדרת אגרות החוב החוב 

חמשת הבניינים,  ביחס לשווי )סדרה ט'(

 כאשר אין יחוס לכל בניין בנפרד

2018 11 % 40.2% 

2017 11% 44.8% 
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  5 -ו 4בניינים אפי פארק 

ערך  ליום  5 -ו 4בניינים אפי פארק 
בספרים 

בסוף 
התקופה 
)מאוחד( 
באלפי 

 ש"ח

שווי 
הוגן 
בסוף 

התקופה 
)באלפי 

 יורו(

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
בתקופה 

)במאוחד( 
 )באלפי יורו(

NOI 
בפועל 

בתקופה 
)במאוחד( 

)באלפי 
 יורו(

שיעור 
 התשואה

שיעור 
התשואה 
 המותאם

רווחי 
שערוך 
 )מאוחד(
 אלפי יורו

שיעור 
תפוסה 

 ליום 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
למ"ר 
 )באירו(

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
 ההערכה

 רומניהבוקרשט,  אזור
ע ציון מטב 7.20% היוון הכנסות 14.4 99% 1,040 7.2% 7% 5,801 5,758 82,620 320,417 31.12.19

 יורו הפעילות

 משרדים קרישימוש עי
 7.31% היוון הכנסות 14.6 100% 4,957 7.4% 7.4% 6,066 5,796 81,760 350,881 31.12.18

עלות 
מקורית/עלות 

ההקמה 
אלפי מקורית )ב
 אירו(

48,815 

 7.78% היוון הכנסות 12.2 96% 4,841 7.6% 6.4% 4,941 4,714 76,725 318,608 31.12.17

 100% חלק החברה
שטר )מ"ר( 

GLA 33,488             

 .CBREמעריך השווי הינו 

 (LTVיחס שווי החוב לנכס ) %(-שיעור תשואה על העלות )ב הרלוונטית התקופה

2019 11.9% 

הינו יתרת סדרת אגרות החוב החוב 

חמשת הבניינים,  ביחס לשווי )סדרה ט'(

 כאשר אין יחוס לכל בניין בנפרד

2018 12.4% 32.6% 

2017 10.1% 40.8% 
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  :בכל אחד מנכסי הפרויקטלהלן פרטים אודות שוכרים עיקריים 

 1בניין אפי פארק 

 

 2בניין אפי פארק 

 

  3בניין אפי פארק 

 להלן. 4-5. ראה טבלת בניינים אפי פארק 4-5)*( לשוכר שטחים נוספים בבניינים אפי פארק 

 

 

 

 

 

 
 שיעור
 משטח
 הנכס

 המשויך
 לשוכר
 ,)%(
 בשנת
2019 

 האם
 אחראי

 20%-ל
 יותר או

 מהכנסות
 ?הנכס

הכנסות 
בשנת 
2019 

 )באירו(

אחוז 
מסך 

הכנסות 
 החברה

 שיוך
 של ענפי

 השוכר

 תלות ציון השכירות הסכם תיאור
 מיוחדת

תקופת 
ההתקשרות  

שנותרה 
ליום 

31.12.19 
 )שנים(

אופציות 
להארכה 

 )שנים(

מנגנון 
עדכון או 
הצמדה 
של דמי 
 השכירות

פירוט 
 ערבויות

טק-היי 42% 973,146 כן 44% שוכר א'  7 - HICP 

שלושה 

חודשי 

 שכירות

 אין

טק-היי 11% 224,382 לא 10% שוכר ב'  1  - HICP 
 שלושה
חודשי 
 שכירות

 אין

 
 שיעור
 משטח
 הנכס

 המשויך
 לשוכר
 ,)%(
 בשנת
2019 

 האם
 אחראי

 20%-ל
 יותר או

 מהכנסות
 ?הנכס

הכנסות 
בשנת 
2019 

 )באירו(

אחוז 
מסך 

הכנסות 
 החברה

 ציון השכירות הסכם תיאור השוכר של ענפי שיוך
 תלות

תקופת  מיוחדת
ההתקשרות  

שנותרה 
ליום 

31.12.19 
 )שנים(

אופציות 
להארכה 

 )שנים(

מנגנון 
עדכון או 
הצמדה 
של דמי 
 השכירות

פירוט 
 ערבויות

טק-היי 93% 2,160,480 כן 96% שוכר א'  1.4 3 HICP 

שלושה 

חודשי 

 שכירות

 אין

 
 שיעור
 משטח
 הנכס

 המשויך
)%(,  לשוכר
 2019 בשנת

 האם
-ל אחראי
 או 20%

 יותר
 מהכנסות

 ?הנכס

הכנסות 
בשנת 
2019 

 )באירו(

אחוז 
מסך 

הכנסות 
 החברה

 ענפי שיוך
 של

 השוכר

 תלות ציון השכירות הסכם תיאור
 מיוחדת

תקופת 
ההתקשרות  

שנותרה 
ליום 

31.12.19 
 )שנים(

אופציות 
להארכה 

 )שנים(

מנגנון עדכון 
או הצמדה 

של דמי 
 השכירות

פירוט 
 ערבויות

טק-היי 47% 1,137,113 כן 49% שוכר א'  3 - HICP 

שלושה 

חודשי 

 שכירות

 אין

 45% 1,075,800 כן 47% שוכר ב'
שירותי 
מיקור 

 חוץ
2 3 HICP 

 שלושה
חודשי 
 שכירות

 אין
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  5 -ו 4בניינים אפי פארק 

, ולכן שטחי השכירות שלהם נלקחים בחשבון כשטחי Cameronרכש את השוכר  Schlumberger)*( יצוין, כי השוכר 

 שכירות של שוכר אחד, לצורך בחינת רף המהותיות.

 

 

 

  

 
 שיעור
 משטח
 הנכס

 המשויך
 לשוכר
 ,)%(
 בשנת
2019 

 האם
 אחראי

 20%-ל
 יותר או

 מהכנסות
 ?הנכס

הכנסות 
בשנת 
2019 

 )באירו(

אחוז 
מסך 

הכנסות 
 החברה

 של ענפי שיוך
 השוכר

 ציון השכירות הסכם תיאור
 תלות

 מיוחדת
תקופת 

ההתקשרות  
שנותרה 

ליום 
31.12.19 
 )שנים(

אופציות 
להארכה 

 )שנים(

מנגנון 
עדכון או 
הצמדה 
של דמי 
 השכירות

פירוט 
 ערבויות

 HICP - 2 אנרגיה 16% 1,160,027 כן 20% שוכר א'

שלושה 

חודשי 

 שכירות

 אין

טק-היי 13% 956,049 לא 15% שוכר ב'  2 - HICP 
 שלושה
חודשי 
 שכירות

 אין

טק-היי 11% 798,334 לא 13% שוכר ג'  1.6 3+3 HICP 
 שלושה
חודשי 
 שכירות

 אין

טק-היי 10% 710,040 לא 12% שוכר ד'  1.8  - HICP 
 שלושה
חודשי 
 שכירות

 אין

טק-היי 8.5% 608,512 לא 11% שוכר ה'  2  - HICP 
 שלושה
חודשי 
 שכירות

 אין
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  לקוחות 1.9.2.16

 לקוחות באירופה השוכרים ממנה שטחים בהיקפים שונים ולשימושים שונים. 1,600לקבוצה מעל  .א

לתאריך לקוחות הקבוצה הינם לקוחות פרטיים ותאגידים עסקיים בעלי מאפיינים שונים ופיזור גדול.  .ב

ר מהכנסות או יות 10%הווה , אין לקבוצה שוכר שההכנסה משכירות המושכר על ידו מדוח תקופתי זה

 .הקבוצה

 שיווק והפצה  1.9.2.17

דומים לאמצעים כאמור  באירופהככלל, אמצעי השיווק וההפצה של הקבוצה בתחום הנדל"ן המניב 

לעיל( ובפעילותה בתחום פיתוח המקרקעין למגורים  1.8.4בתחום הנכסים המניבים בישראל )ראו סעיף 

 לעיל(. 1.9.2.7)ראו סעיף  באירופה

 תחרות 1.9.2.18

דומים במהותם למאפייני  באירופהמאפייני התחרות בפעילותה של הקבוצה בשוק הנדל"ן המניב 

 לעיל(. 1.8.5יבים בישראל )לפרטים ראו סעיף התחרות של תחום הנכסים המנ

 בכללותו באירופהפרטים נוספים הנוגעים לתחום פיתוח המקרקעין למגורים והנכסים המניבים  1.9.3

 חומרי גלם וספקים 1.9.3.1

 , מקימה הקבוצה את הפרויקטיםבאירופהבתחום פיתוח המקרקעין למגורים והנכסים המניבים 

 באמצעות קבלנים, בשיטת "חוזה מפתח". 

 הון חוזר 1.9.3.2

 1.8.7, ראו סעיף  באירופההקבוצה  לפרטים בקשר עם ההון החוזר בקשר עם פעילות הנכסים המניבים של  

 להלן. 1.12לפרטים נוספים ביחס להון החוזר של הקבוצה, ראו סעיף  לעיל.

 השקעות 1.9.3.3

התקשרה אפי אירופה במכתב כוונות לא מחייב עם מספר חברות זרות המאוגדות בהולנד   15.7.2019  ביום

, לפיו אפי אירופה "(המוכרות)להלן בסעיף זה: " אשר אינן קשורות לחברה ו/או לחברות בנות שלה

( אחזקותיהן של 100%ומשקיעים נוספים )בכפוף להסכמות עמם, כאמור להלן( ירכשו את מלוא )

 Aמוכרות במספר חברות המאוגדות ברומניה המחזיקות בארבעה פרויקטים של מבני משרדים מסוג ה

 (., בהתאמה"הפורטפוליו" -" והחברות הנרכשות"ברומניה )להלן: 

 :להלן פרטים נוספים בקשר עם הפורטפוליו

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

 בטימישוארה, רומניה.

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

 חניה.

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

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

 24.6  -השנתי הנובע מהנכסים עומד על כ  NOI  -, וה99%  -שיעור האכלוס הממוצע בנכסים עומד על כ .ה

מיליון אירו ומשקף תשואה שנתית   307  -מיליון אירו. שווי הנכסים לצורך חישוב התמורה נקבע על כ

  .8% -ממוצעת בשיעור של כ
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ת למכתב הכוונות, לפיה תקופת הבלעדיות תוארך והתקשרו הצדדים בתוספ 31.10.2019כי ביום  יצוין

 . 15.12.2019עד ליום 

התקשרה אפי אירופה בהסכם מחייב עם המוכרות ביחס לרכישת   15.12.2019בהמשך לאמור לעיל, ביום  

"(, אשר תשולם במועד התמורהמיליון אירו )להלן: " 290 -תמורה כוללת של כהחברות הנרכשות ב

 .ההשלמה

הופסק, בשלב זה, המשא ומתן בין אפי אירופה לבין הגופים המוסדיים לקיומו צוין, כי לתאריך הדוח י

, ולתאריך הדוח, החברה בוחנת את מתווה של בעלות משותפת )בעקיפין( בחברות הנרכשותשל 

 .האפשרויות העומדות בפניה

מתנהל משא ומתן מתקדם עם מספר תאגידים בנקאיים לשם קבלת הלוואה בסך כמו כן, לתאריך הדוח 

מיליון אירו לצורך מימון מרבית תמורת העסקה. יתרת התמורה )בגין חלקה של החברה( תשולם   190של  

 .ידי הרוכשות באמצעות מקורותיה העצמיים של החברה-על

וביום  16.7.2019פרסמה החברה ביום ש יםהמיידי ותהדוחאת נוספים בקשר עם העסקה ראו  לפרטים

הדוחות , להלן בסעיף זה: ", בהתאמה2019-01-109182 -ו 2019-01-072772)אסמכתא:  15.12.2019

 (. "המידיים

העסקה ו/או להתקשרותה של אפי אירופה  להשלמת, ככל שהוא נוגע םהמיידי ותבדוח הנכללהמידע 

ו/או להתקשרותה של אפי אירופה בעסקה משותפת עם המשקיעים, מהווה  עם הבנקים בהסכם מחייב

העסקה המשותפת תתבצע, וזאת שו/או  תושלמנה  מידע צופה פני עתיד. יודגש, כי אין כל ודאות שהעסקה  

 ות. המידע הנכלל בדוחםהמיידי ותור בדוחהתקיימותם של התנאים המתלים כאמ איבין היתר, בשל 

 מובא בזאת על דרך ההפניה. םהמיידי

  מימון 1.9.3.4

מהון מניותיה  98.6%-חברה בת רומנית אשר אפי אירופה מחזיקה בנחתם הסכם בין  21.12.2018ביום  .א

ריקורס" בסך של -"נוןלבין מספר בנקים זרים להעמדת הלוואה מסוג    "(החברה הבת)להלן בסעיף זה: "

 AFI Cotroceniקניון  בקשר עם    ", לפי העניין(הסכם ההלוואה"  -" וההלוואהמיליון אירו )להלן: "  300  -כ

, בין היתר, לצורך פירעון מלא של יתרת ההלוואה שנטלה חברת הבת שיועדה,  "(הנכס)להלן: "  בבוקרשט

 . 2014בשנת 

חודשים ובתוספת  3שנים ותישא ריבית שנתית בשיעור של יוריבור  5למשך תקופה של  עומדתההלוואה 

מקרן ההלוואה )וזאת בתשלומים רבעוניים(, בצירוף   3.75%מדי שנה תפרע חברת הבת  .  2.45%מרווח של  

 . הריבית שנצברה, החל ממועד העמדת ההלוואה ועד למועד הסופי שנקבע לפירעון יתרת סכום ההלוואה

)א( היחס בין יתרת ההלוואה לשווי השוק של הנכס  סכם ההלוואה נקבעו תניות פיננסיות כדלקמן:בה

(LTV לא יעלה על )לא יתאפשר לחברת הבת לבצע העברות כספים 67.5%כאשר החל מיחס של , 70% ,

-כעל  LTV -, עומד יחס ה30.9.2019לאפי אירופה; על בסיס הערכת השווי לנכס שביצעה החברה ליום 

51.5%;  

ביחס  130%-( יהיה גבוה מDSCR)ב( יחס ההכנסות התזרימיות של הנכס לכלל תשלומי שירות החוב )

ביחס לשנה הקרובה שלאחר מועד הבדיקה הרלוונטי. במידה והיחס ירד מיחס  110%-לשנה החולפת ו

ביחס לשנה הקרובה, לא יתאפשר לחברת הבת לבצע העברות  120%-ביחס לשנה החולפת ו 135%של 

והיחס לשנה  157% -לשנה החולפת עומד על כ DSCR -כספים לאפי אירופה. לתאריך הדוח, יחס ה

 .  185% -הקרובה עומד על כ
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להבטחת פרעון ההלוואה )קרן וריבית( ישמשו כל השעבודים הקיימים הרשומים לטובת המלווים 

ידי אפי אירופה, וכן כל נכסיה -הקיימים, לרבות כל מניות החברה הבת המוחזקות )במישרין ובעקיפין( על

עם זאת, בהיעדר הפרה של הסכם ההלוואה וכל עוד אין בכך של החברה הבת, לרבות משכנתא על הנכס.  

עמידה בתניות פיננסיות, תהא זכאית חברת הבת לחלק את עודפי המזומנים שברשותה -כדי לגרום לאי

 .לאפי אירופה

 מהתנאים נמחקו, היתר בין, לפיו, ההלוואה להסכם תיקון כתב נחתם, 19.4.2019 ביוםעוד יצוין, כי 

, שהייתה השקעות אפריקה של החוב מהסדר הנובעים התנאים כל ההלוואה של תהלהעמד המוקדמים

הועמדה ההלוואה בסך  31.5.2019לאמור לעיל, ביום  בהמשך, בעלת השליטה בחברה. 4.3.2019עד ליום 

לחברת הבת על ידי המלווים לאחר התקיימותם של כל התנאים המוקדמים שנקבעו   אירו  מיליון  300  של

 .להעמדתה

מהון  100% -בה מחזיקה החברה בעקיפין בכ ,התקשרה חברה בת של החברה בסרביה 21.12.2018ביום  .ב

מהון המניות של החברה כאמור(  46.3%לרכישת  2019)לאחר השלמת העסקה בשנת  המונפק המניות

מיליון אירו, בקשר עם  103 -"( בהסכם לפיו הועמדה לה הלוואה בסך של כהחברה הסרביתלהלן: ")

"(, לצורך פירעון פרויקט איירפורט סיטיפרויקט המשרדים איירפורט סיטי, בבלגרד, סרביה )להלן: "

 . ההלוואות הקיימות בקשר עם פרויקט איירפורט סיטי

 3תעמוד למשך תקופה של . ההלוואה 22.8.2019הועמדה ביום ההלוואה נשוא הסכם ההלוואה כאמור 

חודשים  3שנים )עם אפשרות להעמדה מחדש בסוף התקופה( ותישא ריבית שנתית בשיעור של יוריבור 

ה . במסגרת הסכם ההלוואה כאמור נכללו התחייבות שונות בהן התחייבה החבר3.2%בתוספת מרווח של  

 .הסרבית לעמוד, לרבות מספר תניות פיננסיות

החברה ברומניה )להלן: "של החברה בבעלותה המלאה )בעקיפין( חברה בת התקשרה  18.12.2019ביום  .ג

ההלוואה .  קניון ברשוב ברומניהמיליון אירו, בקשר עם    77  -הלוואה בסך של כ  "( בהסכם לקבלתהרומנית

 (עם אפשרות להעמדה מחדש בסוף התקופה)שנים  5של נשוא הסכם ההלוואה תעמוד למשך תקופה 

במסגרת הסכם ההלוואה  3.5%חודשים בתוספת מרווח של  3ותישא ריבית שנתית בשיעור של יוריבור 

  .לעמוד, לרבות מספר תניות פיננסיות רומניתכאמור נכללו התחייבות שונות בהן התחייבה החברה ה

בת צ'כית בבעלות מלאה של אפי אירופה, אשר מחזיקה בבניין   חברההשלימה    2019חודש אפריל    במהלך .ד

 בסך  זר  בנקאי  תאגיד  מול  מימון  בהסכם  התקשרותה  את,  צכיהבפראג,    קרליןהמשרדים הידוע בשם אפי  

מיליון אירו.  23 -ההלוואה הקיימת בסך של כ לפרעון, בין היתר, שימשה, אשר אירו מיליון 46 -כ של

ותיפרע על פני  1.8%חודשים ובתוספת מרווח של  3 יוריבורשנתית בשיעור של  ריבית נושאתההלוואה 

הסכם ההלוואה כאמור נכללו התחייבות שונות בהן התחייבה החברה  במסגרתשנים.  5תקופה של 

 .פיננסיות תניותלעמוד, לרבות מספר  כית'הצ

לדוח תקופתי זה מצורפים   ,של החברה  כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'(תאם להתחייבות החברה בה .ה

לפרטים בדבר הסכמי מימון נוספים בהם התקשרה אפי  הדוחות הכספיים המאוחדים של אפי אירופה.

 אירופה ו/או חברות בת שלה, ראו הדוחות הכספיים של אפי אירופה המצורפים לדוח תקופתי זה. 

 34אגרות החוב )סדרה ט'( של החברה, במסגרת ביאור  כמו כן, בהתאם להתחייבות החברה כלפי מחזיקי   .ו

הדוחות הכספיים  , כללה החברה תמצית של31.12.2019לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

תמצית מאזן, דוח רווח והפסד ותזרים  )הכוללת 1-5החברות המחזיקות בפרויקט אפי פארק של 

 .מזומנים(
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 :.201931.12יובאו נתונים מתוך המאזן המאוחד של אפי אירופה ליום להלן  .ז

  
 31.12.19יתרה ליום 

 )אלפי אירו(

  נכסים שוטפים

 65,688 מזומנים ושווי מזומנים

 34,448 חייבים ויתרות חובה

 20,792 השקעות זמן קצר

 113,432 דירותמלאי 

 3,843 קבוצת נכסים למימוש

 238,203 סה"כ נכסים שוטפים

   

  נכסים שאינם שוטפים

 6,049 השקעה בחברות מוחזקות

 1,365,798 נדל"ן להשקעה

 327,365 נדל"ן להשקעה בהקמה

 159,952 מלאי בניינים

 2,824 רכוש קבוע

 2,038 מסים נדחים

 7,788 חייבים ויתרות חובה

 1,871,814 סה"כ נכסים לזמן ארוך

   

 2,110,017 סה"כ נכסים

   

  התחייבויות שוטפות

 120,668 הלוואות מבנקים לז"ק )כולל חלויות שוטפות(

 66,535 זכאים ויתרות זכות

 13,135 התחייבות שוטפת מס הכנסה

 33,165 מקדמות מלקוחות והתחייבות בגין חוזה

 233,503 התחייבויות שוטפותסה"כ 

   

  התחייבויות לזמן ארוך

 467,034 הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 135,218 מסים נדחים

 32,383 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 634,635 סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

   

  הון עצמי והלוואות בעלים

 486,198 הלוואות בעלים

 750,205 הון עצמי

 1,236,403 הון עצמי והלוואות בעלים המיוחסים לקבוצת החברה

 5,476 הון עצמי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

 755,681 סה"כ הון עצמי

 2,110,017 סה"כ התחייבויות והון עצמי והלוואות בעלים
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  :31.12.2019ליום  שעבודיםלהלן פירוט הנכסים המהותיים של אפי אירופה שעליהם רובצים  .ח

שם הפרויקט/ 
הנכס 

 המשועבד

שיעור  החברה המחזיקה
ההחזקה של 
אפי אירופה 

בחברה 
 המחזיקה

עלות/ שווי 
 בספרים 
)אלפי 
 אירו(

סכום 
ההתחייבויות 

 )אלפי אירו(

הנכס 
 המשועבד

 סוג השעבוד

AFI Palace 
Cotroceni ,

 רומניה
Cotroceni Park S.A. 98.6% 560,601 283,205 

קרקע 
הפרויקט 
והקניון 

שנבנה עליה, 
 בעיר בוקרשט

מניות חברת 
הפרויקט 

ומשכנתא על 
הנכס לטובת 
 הבנק המממן

Airport City 
Belgrade ,

 סרביה
Airport City d.o.o. 100% 245,955 100,087 

בנייני 
משרדים בעיר 

 בלגרד

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

מניות חברות 
הפרויקט 

ומשכנתא על 
הנכסים לטובת 
מחזיקי סדרה 
אג"ח ט' של 

 החברה

Classic 7 

Classic 7 s.r.o, 
Classic Park Group 

s.r.o, Classic Park III 
s.r.o 

100% 90,413 36,975 
בנייני 

משרדים בעיר 
 פראג, צ'כיה

מניות חברת 
הפרויקט 

ומשכנתא על 
הנכס לטובת 
 הבנק המממן

יתרת 
הפרויקטים/ 

הנכסים 
 המשועבדים

 --  -- 372,116 158,734  --  -- 

     579,001 1,445,785     סה"כ הנכסים

ידי בנק בקשר עם -בכל מקום בו ניתנה הלוואה עללגבי הנכסים והפרויקטים באירופה יצוין, כי ככלל,  *

על הנכס או קרקע הפרויקט, והן על נכס מניב או פרויקט, הוטלו כמקובל שעבודים לטובת אותו בנק הן 

מניות חברת הנכס/הפרויקט הרלוונטית, וכן על זכויותיה של אותה חברה לקבלת כספים בקשר עם הנכס 

או הפרויקט. פרט לכך לא חלים שעבודים על מניות של איזו מהחברות המחזיקות בנכסים או מבצעות 

 .פרויקטים באירופה

של אפי אירופה, מתוך סך הנכסים הנכללים בדוח על המצב הכספי סך היקף הנכסים הלא משועבדים  *

 . 2אלפי אירו 524,602 -, הינו כ.201931.12של החברה ליום  1)מאוחד(

 מיסוי 1.9.3.5

קיבלה חברה בת של אפי אירופה ברומניה, הודעה מאת הרשויות בדבר סכומים נוספים של  2014שנת ב

)כולל ריבית  מיליון אירו 4.6-מס רכוש אשר היא נדרשת לשלם בגין שנים קודמות, בהיקף כולל של כ

 .שילמה החברה סכומים אלו 2014שנת  . במהלך(וקנסות

משרד התובע ברומניה על החלטתו לפתוח בהליכים  התקבלה הודעה מטעמו של 2015בסוף חודש יולי 

פליליים כנגד חברת הבת ושלושה מעובדיה בגין ביצוע עבירה פלילית של התחמקות ממס, לרבות בקשר 

אלפי אירו )לא כולל ריבית וקנסות  68 -עם חוב נוסף לכאורה של חברת הבת בגין אגרות בניה בסך של כ

 "(.החלטת התובעפיגורים( )להלן: "

הוגש כתב אישום כנגד חברת הבת וכנגד שלושת עובדיה על ידי משרד התובע  2015בחודש אוקטובר 

 
 כסי מקרקעין ולפיכך אין נכסים כאמור בדוחותיה הכספיים )סולו(.יצוין, כי אפי אירופה אינה מחזיקה במישרין בזכויות בנ  1
במסגרת הדוחות הרבעוניים והתקופתיים שיפורסמו על החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה כי   2

הנכסים הלא משועבדים (, החברה תכלול נתונים במתכונת דומה בדבר היקף ו' הוידי החברה במהלך תקופת אגרות החוב )סדר
של אפי אירופה, ככל שנתונים כאמור לא ייכללו בדוחות הכספיים המאוחדים של אפי אירופה, שיפורסמו על ידי החברה 

  כמפורט לעיל.
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קיבלה חברת הבת את פסק דינו של בית המשפט המקומי ברומניה, לפיו החליט   18.1.2018ביום  ברומניה.  

ות הרשוי .בית המשפט לזכות בזיכוי מלא את חברת הבת ואת העובדים הנ"ל מכל האישומים נגדם

 המשפט ברומניה לזכות בזיכוי מלא בית החליט 14.4.2018 ביום,דין זה, ברומניה הגישו ערעור על פסק 

"( וכן שלושה עובדים של חברת הבת, בקשר עם עבירה חברת הבתחברה בת של החברה ברומניה )"את 

ברומניה על פסק בהמשך לערעור שהוגש על ידי הרשויות "(, פסק הדיןשל התחמקות ממס )" לכאורה

 כי הערעור נדחה במלואו כך שהזיכוי נותר על כנו. לחברהנמסר  28.6.2018ביום  הדין,

בדבר מיסוי, לרבות שיעורי מס החברות החלים במדינות השונות בהן פועלת הקבוצה  נוספים לפרטים

 להלן. 1.14, ראו סעיף באירופה

 הליכים משפטיים 1.9.3.6

בקשות מאת רשויות חקירה ותביעה זרות למסירת מסמכים  אירופהאפי במהלך העשור החולף נענתה 

עם תאגיד זר, אשר בין השנים הנ"ל היה בעל  2013-ו 2008ומידע בעניין שתי עסקאות שבוצעו בשנים 

מניות מיעוט במספר חברות בת של אפי אירופה, שהחזיקו בנכסים באחת ממדינות פעילותה באירופה 

הסתיימה פעילותה של אפי אירופה במדינה זו(. פניות אלה נעשו  2017 )נכסים אשר עם מכירתם בשנת

במסגרת הליכי חקירה והליך משפטי שהתנהלו נגד התאגיד הזר הנ"ל בחשד לעבירות הלבנת הון )להלן: 

"(, כאשר לאורכם של ההליכים נמסר לאפי אירופה כי היא עצמה אינה חשודה בביצוע עבירה ההליכים"

 כלשהי.

התייצבו במשרדי אפי אירופה נציגי הרשות החוקרת של הולנד, לצורך חיפוש ותפיסת  23.1.2020ביום 

ידם חקירה כנגד אפי אירופה במסגרת ההליכים כאמור, -מידע ומסמכים, תוך שהודיעו כי מתבצעת על

וכי מנהל מטעמה מוזמן למתן עדות אף שבשלב זה הוא ו/או מי ממנהליה של אפי אירופה אינו בגדר 

יצוין כי גם לאחר מתן העדות כאמור, אין הוא ו/או מי מבין מנהליה האחרים של אפי אירופה הינו   וד.חש

 בגדר חשוד

ידי אפי אירופה לרשויות בהולנד בקשר להליכים לאורך -יצוין, כי בשל שיתוף הפעולה שהוענק עלעוד 

ידה -אירופה ונבחנה על השנים האחרונות, מסכת האירועים נשוא ההליכים מוכרת היטב להנהלת אפי

בהזדמנויות קודמות בשיתוף יועצים משפטיים וכלכליים. לאור זאת, ועל בסיס הידוע בשלב זה לאפי 

 אירופה, הנהלת החברה מאמינה, כי החקירה תעלה שלא נפל דופי בפעולותיה של אפי אירופה.

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.9.3.7

 1.8.9שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ראו סעיף    לפרטים בדבר האסטרטגיה העדכנית של החברה כפי

 לעיל. יצוין כי בהתאם לאסטרטגיה העדכנית:

קטים על קרקעות אשר נמצאות בבעלותה ותשקול תחילת הקמתם של הקבוצה מתמקדת בהקמת פרוי .א

מספר פרויקטים באירופה תוך בחינת תנאי השוק והאפשרות של גיוס מימון להקמת פרוייקטים אלו 

בתנאים המתאימים. כמו כן, בוחנת החברה כניסה למספר פרויקטים חדשים. הקבוצה נמצאת במגעים 

שווין בספרים של הקרקעות לייזום ובניה המתוכננים בשלוש  עם מספר בנקים למימון הפרויקטים.

)על פי תוכניות העבודה ומבלי לקחת בחשבון את השלכות המשכות משבר נגיף הקורונה( השנים הקרובות  

מיתרת הקרקעות של   94%  -מיליון ש"ח המהווה כ  1,087  -ושלבים עתידיים של פרויקטים קיימים הינו כ

 החברה באירופה )לא כולל קרקעות בהונגריה(. 

נת מחדש את המועד להתחלת כל פרויקט, לגבי פרויקטים נוספים שהקמתם טרם החלה, הקבוצה בוח .ב

ותדון באפשרות להתחלת הקמתם, וזאת בשים לב, בין היתר, לתנאי השוק במדינות הרלוונטיות, כמו גם 

לאפשרות של גיוס מימון להקמת הפרויקטים בתנאים מתאימים. במקביל, עוסקת הקבוצה בהשבחת 
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ת האישורים השונים הנדרשים לשם הקרקעות אשר בהן טרם החלה בנייה בפועל, באמצעות השג

 .הקמתם

   צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.9.3.8

ובהמשך  2019כפי שאושרה ע"י הדירקטוריון בסוף שנת  2020לשנת  של החברה על פי תוכנית העבודה

בכוונת החברה להמשיך בפיתוח  לעיל, 1.8.9, כאמור בסעיף לעדכון למדיניות האסטרטגית של החברה

של פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב ברומניה, פולין, צ'כיה וסרביה )כולל רכישת קרקעות נוספות 

של פרויקטים מניבים במדינות אלו. בתחום המגורים תמשיך החברה לפתח  לפיתוח( וכן לבחון רכישתם

 ט ברכישת קרקעות מסוג זה(.יאת הפרויקטים למגורים על הקרקעות שברשותה )אך תמע

בניני משרדים בבלגרד )בפרויקט  2תתחיל החברה בבנייתם של העבודה המאושרת על פי התוכנית 

ני יבני 2ת שלב המגורים השני בפרויקט סקייליין, תחל בבניית תמשיך בהקמ אירפורט סיטי וסקייליין(,

בנין משרדים חדש   ו שלתיבניאת  משרדים חדשים בבוקרשט, תשלים את הקמת הקניון בברשוב, תשלים  

ותמשיך בהקמת פרויקטים  ,בפראג, תתחיל בבניית פרויקטים לדיור להשכרה בפראג, קראקוב ובוורשה

 רשה, סופיה וריגה.למגורים למכירה בקראקוב, וו

 בניני המשרדים ברומניה.הפורטפוליו של עסקת רכישת , החברה תפעל להשלמת כמו כן

השפעת משבר נגיף הקורונה על  לתאריך הדוח, קיים קושי בהערכת לעיל, 1.7.2סעיף עם זאת כאמור ב

ל פרויקטים פעילות החברה. החברה בוחנת את מדיניותה באופן שוטף והיא תחליט על תחילת ההקמה ש

להעריך כי תוכנית העבודה לאור האמור לעיל, ניתן . השונות או על ביצוע עסקאות על פי ההתפתחויות

 .כפי שתוכנןבמלואה לא תתממש  2020לשנת 

 לבחון רכישת פרוייקטים נוספים במדינות בהן פעילה החברה.להמשיך ובכוונת החברה 

 לעיל. 1.7.2של החברה ראו סעיף  לפרטים בדבר השפעות משבר הקורונה על פעילותה

הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, המבוסס, בין  1.9.3.8 -ו 1.9.3.7פים כוונות הקבוצה המפורטות בסעי

היתר, על הערכות הקבוצה לגבי התפתחותה הכלכלית והעסקית שלה ועל ניסיון העבר שלה. יתכן כי 

בפועל, ההערכות האמורות לא תתממשנה או שתתממשנה באופן שונה מכפי שצופה הקבוצה, וזאת בשל 

וכן בשל  ן באירופה ומצב השווקים הפיננסיים בחו"לגורמים חיצוניים שונים, לרבות מצב שוק הנדל"

, או בשל התממשותם של אילו מגורמי הסיכון של המשכות משבר הקורונה והשלכותיו על החברה

 .להלן 1.21הקבוצה, המפורטים בסעיף 

  גורמי סיכון 1.9.3.9

נובעת, בין פעילות החברה בחו"ל חושפת את החברה לסיכוני המדינות שבהן היא פעילה. חשיפה זו 

 .השאר, מהשינויים הפוליטיים והמדיניים העלולים להשפיע על המצב הכלכלי במדינות אלו

 להלן. 1.21בקשר עם גורמי הסיכון של הקבוצה בכללותה, ראו סעיף  נוספים לפרטים

  ת שווי מהותית מאדכוהער ריכוז נתונים ביחס להערכות שווי מהותיות 1.9.3.10

של נכסי נדל"ן להשקעה ונכסי והערכות שווי מהותיות מאד הערכות שווי מהותיות עם פרטים בקשר ל

  לפרק הסברי הדירקטוריון. א'נספח , ראו הנכללים בתחום הפעילות נדל"ן להשקעה בהקמה
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 מידע נוסף ברמת החברה והקבוצה   -חלק רביעי 

 נכסים לא מוחשיים 1.10

בבעלות החברה סימן מסחר רשום על שם החברה ועל שמו של השותף של החברה בפרוייקט יצוין כי 

 .: "LANDMARK TEL AVIV"השם בתל אביב וזאת תחת לנדמרק

 הון אנושי  1.11

  כללי 1.11.1

 . 31.12.2018ליום  עובדים 269 עובדים, זאת לעומת 272 , העסיקה הקבוצה )במאוחד(31.12.2019ליום  1.11.1.1

לפרטים הנוגעים להון האנושי במסגרת כל אחד מתחומי הפעילות של הקבוצה, לרבות תרשימי המבנה 

 להלן. 1.11.5 -ו 1.11.4כאמור, ראו סעיפים הארגוני של הקבוצה בתחומי פעילותה 

למיטב ידיעת החברה, כל בעלי התפקידים בקבוצה בתחומי פעילותה, מועסקים בהסכמי עבודה אישיים  1.11.1.2

ינה לרוב בלתי קצובה. על פי הסכמים עם עובדי הקבוצה בתחום פעילות זה, זכאים אלו לתקופה שה

לשכר, נילוות ותנאים סוציאליים מקובלים, ואנשי השיווק זכאים לעתים גם למענקי תגמול כפונקציה 

 של ביצוע. חלק מהעובדים הבכירים זכאים, בנוסף, להחזר הוצאות מקובלות, וכן כי יועמד לרשותם רכב

 וכי הקבוצה תשא בהוצאות )כולן או חלקן( הכרוכות בהחזקתו.

 עובדי הקבוצה מועסקים על בסיס חוזים אישיים אשר נחתמים עם כל עובד בעת קליטתו לעבודה.  1.11.1.3

 לחברה מדיניות ונהלי עבודה פנימיים המסדירים את התנהלותה במגוון פעילויותיה  1.11.1.4

 במגוון דרכים, לרבות בין היתר, באמצעות:הקבוצה נוהגת להשקיע בהון האנושי שלה  1.11.1.5

החברה משקיעה משאבים רבים בקליטה, חניכה, הדרכה ופיתוח מקצועי של עובדיה. בתחילת   -הדרכות   .א

כל שנה מתבצע על ידי החברה הליך אבחון של צרכי ההדרכה בחברה, ובעקבותיו נבנות תוכניות הדרכה 

 התואמות את צרכי החברה.

לחברה מערך הערכת ביצועים ומספר תוכניות תגמול אשר מטרתן לעודד  - דיםתוכניות תגמול לעוב .ב

ולתמרץ את עובדיה לשיפור הישגים וביצועים מקצועיים בתחום עיסוקם בחברה, כגון מענק שנתי אשר 

ניתן בעקבות הליך הערכת ביצועים אשר נערך על ידי החברה, ועל פי המלצת מנהל היחידה הרלוונטי 

בחודש אפריל בכל שנה(. כמו כן, בחלק מחברות הקבוצה, קיימת תוכנית תגמול על בסיס   )משולם, לרוב,

 מכירות לאנשי השיווק והמכירות של החברה.

פעילויות החברה משקיעה רבות בטיפוח שביעות הרצון של עובדיה, וזאת באמצעות מגוון רחב של    -  רווחה .ג

 חטיבתיות, אגפים ואישיות, המתבצעות במהלך השנה. 

דירקטוריון החברה, לאחר  על ידי, 4.3.2019ביום לפרטים בדבר פוליסות ביטוח נושאי משרה שאושרה  1.11.1.6

פרטים נוספים על החברה הנכלל  )א( לפרק29ראו תקנה , של החברה הביקורתקבלת אישורה של ועדת 

  בדוח תקופתי זה.

פרטים נוספים על החברה   ( לפרקא)29תקנה  ראו  לפרטים בדבר שיפוי נושאי משרה ודירקטורים בחברה,   1.11.1.7

 הנכלל בדוח תקופתי זה.
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   מדיניות תגמול 1.11.2

לנושאי משרה בחברה  מעודכנתאישרה האסיפה הכללית של החברה מדיניות תגמול  11.5.2017ביום 

"(. מדיניות התגמול התגמול מדיניות( )להלן: "2019)מדיניות התגמול עודכנה מספר פעמים במהלך שנת 

נקבעה, בין היתר, בהתייחס לקידום מטרות החברה, תכנית העבודה של החברה ומדיניותה בראייה 

שרה בחברה, בהתחשב, בין ארוכת טווח, ובהתייחס לצורך ביצירת ומתן תמריצים ראויים לנושאי מ

היתר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה. ככלל, לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון, על מנת לייצר 

איזון הולם בין "תיאבון הסיכון" לבין כובד האחריות הניהולית, המשקל היחסי שניתן למרכיב המשתנה, 

נושא המשרה, הולך ועולה במעלה  המושפע מהתוצאות העסקיות של החברה, על היקף התגמול של

 .ההיררכיה הניהולית

את אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול(  18.3.2020ביום עם זאת יצוין כי 

שנים. יצוין כי מדיניות התגמול  3לתקופה של  ביחס לנושאי משרה בחברה העדכנית מדיניות התגמול

כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה, אשר הודעה על כינוסה מפורסמת במקביל לדוח תקופתי 

. עוד יצוין כי מדיניות התגמול מחליפה את מדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי האסיפה זה

 .2019דכנה מספר פעמים על ידי החברה במהלך שנת ואשר עו 11.5.2017הכללית של החברה ביום 

  לנושאי משרה תגמולים 1.11.3

 תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה (1)

אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר אבי ברזילי כמנכ"ל החברה, חלף מר  4.10.2018ביום 

כיהן מר אבי ברזילי כמשנה נובוגרוצקי שסיים את תפקידו באותו המועד. יצוין, כי עד לאותו המועד, 

לפרק הפרטים  21לפרטים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי ברזילי, ראו תקנה  .למנכ"ל החברה

 הנוספים. 

אישר דירקטוריון החברה עדכון לתנאי העסקתו של מר אבי ברזילי )לאחר קבלת אישורה   17.3.2019ביום  

לפיו עודכן שכרו של מר ברזילי לסכום חודשי של (, 10.3.2019של ועדת הביקורת של החברה מיום 

 .(8.10.2018ש"ח, בתוקף מיום תחילת כהונתו בחברה )דהיינו, החל מיום  110,000

  2018מענקים בגין שנת  (2)

)לאחר קבלת אישורם של ועדת התגמול  האסיפה הכללית של החברה האישר 30.4.2019ביום 

ש"ח למר ברזילי; מענק שנתי בגין שנת  766,620בסכום של  2018מענק שנתי בגין שנת והדירקטוריון( 

מר גולדשטיין, ומענק משנה למנכ"ל החברה ומנהל הכספים הראשי, ש"ח ל 316,288 בסכום של 2018

 . מר סגלההנדסה של החברה, סמנכ"ל ש"ח ל 252,747בסכום של  2018שנתי בגין שנת 

 2019מענקים בגין שנת  (3)

מענק שנתי בגין שנת   ריון החברה )לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול(ודירקט  אישר  18.3.2020ביום 

, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של 2019למר ברזילי בהתאם לתוכנית המענקים לשנת  2019

דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול( מתן . בנוסף, באותו המועד אישר החברה

וכן אישר מתן מענקים בהיקף  2019מענקים למספר נושאי משרה נוספים על פי תוכנית המענקים לשנת 

של שתי משכורות חודשיות בגין מאמץ מיוחד לכל אחד מבין ה"ה ברזילי וגולדשטיין בגין עסקת רכישת 

לפרק הפרטים הנוספים   21לפרטים נוספים ראו תקנה  לעיל(.    1.9.3.3ור בסעיף  טפוליו ברומניה )כאמרהפו

  הנכלל בדוח תקופתי זה. 

 



- 93 - 

 

 

 2018 - 2016תוכנית מענק תלת שנתית בגין השנים  (4)

אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה( מתן מענקים  17.3.2019ביום 

, לאור עמידה ביעד הרב שנתי, 2018 - 2016בגין השנים  תלת שנתיתמענק לנושאי המשרה מכח תוכנית 

 לפרק הפרטים הנוספים.   21אשר נקבע במסגרת תוכנית המענק התלת שנתי. לפרטים נוספים ראו תקנה 

 תגמול הוני לנושאי משרה בחברה (5)

כנית ו( תהחברה של התגמול ועדת)לאחר קבלת אישורה של  החברה דירקטוריון אישר 16.5.2019יום ב

 כתבי)להלן: " החברהלמימוש למניות  הכתבי אופצי 1,327,869, ניתן יהיה להקצות עד פיההוני ל תגמול

 ושל"(  RSU  יחידות( )להלן: "Restricted Stock Units)  החברה  של  חסומות  למניות  יחידות"(,  האופציה

 ושל החברה של ועובדים משרה לנושאי ביצועים מותנית שהבשלתן החברה של חסומות למניות יחידות

 "(.התגמול ההוני תוכנית)להלן: " החברה בשליטת חברות

התגמול  תוכנית תנאי, להקצות, בשלב הזה, על פי היתר ביןהמועד החליט דירקטוריון החברה,  באותו

 יחידות  28,925,  החברה  למניות  למימוש  ניתנים  אופציה  כתבי  175,394מנכ"ל החברה    עבורההוני, לנאמן  

 החברה של חסומות למניות יחידות 14,462 -ו( Restricted Stock Units) החברה של חסומות למניות

כתבי אופציה הניתנים   122,156המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי    ועבור  ביצועים  מותנות  שתהיינה

 . RSUיחידות  15,109מניות רגילות וכן  122,156 -ל עדלמימוש ל

 אישרה האסיפה הכללית את ההקצאה לטובת מנכ"ל החברה.  1.7.2019 ביום

ר מנכ"ל החברה המפורטים לעיל, עבו ההמיריםהקצתה החברה לטובת הנאמן את ני"ע  3.7.2019 ביום

המשלים   המיידיהתגמול ההוני, ראו הדוח   תוכניתועבור המשנה למנכ"ל החברה. לפרטים נוספים בדבר  

וכן את דוח זימון האסיפה הכללית  24.6.2019בדבר הצעה פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית מיום 

, 2019-01-052986 -ו 2019-01-053172המשלים המהווה גם דוח בדבר הצעה פרטית מהותית )אסמכתא: 

 מובא בזאת על דרך ההפניה.  המיידייםבהתאמה(. המידע הנכלל בדוחות 

אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול של החברה  15.8.2019, ביום בנוסף

מניות רגילות של  297,000 -כתבי אופציה נוספים ניתנים למימוש ל 297,000( הקצאת 12.8.2019מיום 

 נושאי  4ת  )לרבו  ניצעים  9  -להתגמול ההוני, וזאת    תוכניתהחברה, מתוך מאגר כתבי האופציה ועל פי תנאי  

 את החברה הקצתה 26.8.2019 וביום( בשליטתה בתאגידים ועובדים משרה נושאי והיתר בחברה משרה

 ואינה חריגה שאינה פרטית הצעה בדבר המשלים הדוח ראו נוספים לפרטים. כאמור האופציה כתבי

 כאמור בדוח הנכלל המידע(. 2019-01-073047: אסמתכתא) 25.8.2019 ביום החברה שפרסמה מהותית

 .ההפניה דרך על בזאת מובא
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  :, לתאריך דוח תקופתי זההחברהלהלן תיאור סכמטי של המבנה הארגוני של  1.11.4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אפי נכסיםחשב 

משנה למנכ"ל 
ומנהל כספים  

ראשי אפי נכסים 
 ואפי אירופה

  סמנכ"ל הנדסה 
 ישראל

 אפי נכסים ואפי אירופהמנכ"ל 

עסקיים  מנהלים 
 ישראל

  סמנכ"ל פיתוח 
 ישראלעסקי 

מנהלת שיווק  
 ישראל

/ תפעול  גזברות אפי אירופה תחשב
  כספים

מנהל פעילות   
 סרביה

מנהל פעילות  
 רומניה צ'כיה/

 פעילות ת מנהל
 לטביה/הונגריה 

מנהל פעילות  
 פולין

מנהל פעילות  
 בולגריה 

 ITות פעיל ת מנהל

יועץ משפטי ומזכיר  
של אפי  חברה

 אירופה

 תכנון פיננסי 

יועץ משפטי  
של  ומזכיר חברה

 אפי נכסים
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  הון חוזר 1.12

 . 31.12.2018 ליום 0.47לעומת  0.88 -הגיע ל 31.12.2019 ליום מפעילות הקבוצהיחס ההון החוזר 

סך  31.12.2018 ליום ,ש"ח ןמיליו 1,605 -סך הרכוש השוטף של הקבוצה הסתכם בכ 31.12.2019 ליום

  .ש"ח ןמיליו 1,215 -הרכוש השוטף של הקבוצה הסתכם בכ

 ליום, ש"ח ןמיליו 1,819 -סך ההתחייבויות השוטפות של החברה הסתכמו בכ 31.12.2019 ליום 1.12.1

להסברים בגין השוני   .ש"ח  ןמיליו  2,587  -סך ההתחייבויות השוטפות של החברה הסתכמו בכ  31.12.2018

 הדירקטוריון.  פרק א' בדוחבין התקופות השונות ראו 

 -בהון החוזר בסך של כ גרעוןמיליון ש"ח לעומת  214 -בהון החוזר של כ גירעוןלחברה  31.12.2019 ליום 1.12.2

  .31.12.2018 יוםל מיליון ש"ח 1,372

כפי שנכלל בדוחות  
 הכספיים )באלפי ש"ח(

התאמות )לתקופה 
 חודשים( 12של 

 הון חוזר לאחר התאמות*

 1,471,320 (133,736) 1,605,056 נכסים שוטפים
 (1,798,588) 20,614 (1,819,202) שוטפותהתחייבויות 

יתרה )גרעון( בהון 
 (327,268) (113,122) (214,146) החוזר

חודשים על בסיס תוכניות  12* התאמה משקפת את תחזית מימוש מלאי בניינים למכירה לתקופה של 
 . 2019העבודה של החברה לשנת 

לפרטים נוספים בקשר עם תזרים המזומנים של החברה ובקשר עם פעילות הקבוצה להקטנת הגירעון 

 .בדוח הדירקטוריוןפרק א' בהון החוזר, ראו 

  מימון 1.13

 כללי 1.13.1

קבוצת החברה מימנה את פעילותה השוטפת מאמצעים עצמאיים, מהלוואות שגויסו  2019בשנת 

ומאשראי בנקאי ממוסדות פיננסיים. בדרך כלל פועלת הקבוצה   , מגיוס אגרות חוב,ממשקיעים מוסדיים

 . באמצעות אשראים ספציפיים, המובטחים בשעבוד ו/או משכון הזכויות בנכסים והזכויות הנלוות אליהן

 תנאי המימון הבנקאיים 1.13.2

להערכת החברה, ענף הנדל"ן מאופיין ברמת חשיפה פיננסית גבוהה הנובעת, בין היתר, מטווח הזמן 

רוך הכרוך בהליכי התכנון והאישור של כל פרויקט. בתקופת האטה כלכלית נוהגים הבנקים להקשיח הא

את התנאים להעמדת אשראי באופן המקשה על השגת מימון בנקאי בענף הבניה והגורר קשיי נזילות 

 לחברות נדל"ן רבות.

וני שוק, ומחליטה הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף את מידת חשיפת הקבוצה ובפרט החברה לסיכ 1.13.3

 בהתאם על השינויים במדיניות ניהול הסיכונים ועל צעדי ההגנה הנדרשים. 

יצוין, כי גם בעתיד עשויים הגורמים האמורים לעיל להשפיע על הפעילות העסקית ועל תוצאותיה 

 הכספיות של קבוצת החברה, לחיוב או לשלילה, בהתאם למגמתם. מידת ההשפעה, אם בכלל, תלויה, בין

 היתר, בעוצמת האירועים, היקפם, משך התרחשותם וביכולת החברה להתמודד עמם.

 הנפקת הון 1.13.4

השלימה החברה הנפקת מניות לציבור בדרך של הצעה אחידה, במסגרתה הקצתה  8.12.2019ביום 

בתמורה  ש"ח ערך נקוב כל אחת 1מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, בנות  4,878,100החברה 
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 .מיליון ש"ח )ברוטו( 640 -לסך כולל של כ

 אגרות חוב )סדרה ו'( 1.13.5

(, על פי תשקיף המדף 2013-01-119250פרסמה החברה דוח הצעת מדף )מס' אסמכתא:  18.8.2013ביום  (א)

אלפי ש"ח  126,262"(, לפיו הנפיקה החברה לציבור דףדוח הצעת המ: "בסעיף זה )להלן 2012ת נמש

)צמוד למדד המחירים לצרכן(, וזאת בתמורה   4.8%אגרות חוב )סדרה ו'( של החברה, בריבית שנתית של  

למשקיעים מוסדיים סך הנפיקה החברה  24.10.2013בהמשך לכך, ביום ה מיליון ש"ח. 126.3 -לסך של כ

מיליון ש"ח, בדרך של הרחבת   23.5  -חוב )סדרה ו'(, בתמורה כוללת של כש"ח ע.נ. אגרות    23,738,000של  

 .סדרת אגרות החוב )סדרה ו'( הקיימת

 161,376לפיו הנפיקה החברה לציבור    ה דוח הצעת מדף על פי תשקיף המדף,פרסמה החבר  7.2.2016ביום  

 מיליון ש"ח 165.1-אלפי ש"ח אגרות חוב )סדרה ו'( נוספות של החברה, וזאת בתמורה לסך של כ

התחייבה, כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה ו'( קיימות במחזור, יצורפו הדוחות הכספיים החברה  (ב)

 יים של החברה.המאוחדים של אפי אירופה לדוחותיה הרבעוניים והתקופת

לשעבוד שלילי כלפי מחזיקי אגרות לעמידה באמות מידה פיננסיות ולפרטים בדבר התחייבות החברה  (ג)

 לדוח הדירקטוריון. 14.6וסעיף  4.5'( ראו סעיף והחוב )סדרה 

, בשעבוד ראשון בדרגה ויחיד לטובת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( לטובת הנאמן החברה שעבדה (ד)

 יצוין, כילתאריך הדוח,  .אירו ע.נ. כל אחת של אפי אירופה 0.01מניות רגילות בנות  16,867,814הנאמן, 

 0.01מניות רגילות בנות  19,550,000( ו'החברה שיחררה משעבוד לטובת הנאמן של אגרות חוב )סדרה 

לאחר השחרור   ('וסדרה  אגרות החוב )אירו ע.נ כל אחת של אפי אירופה כך שסך המניות המשועבדות בגין  

מהון  14% -, המהוות כאירו ע.נ כל אחת של אפי אירופה 0.01מניות רגילות בנות  13,000,000מד על וע

 . המניות המונפק של אפי אירופה

 אגרות חוב )סדרה ז'( 1.13.6

הנפיקה החברה , לפיו  26.2.2014מיום    חברה דוח הצעת מדף על פי תשקיף המדףפרסמה ה  8.5.2014ביום   (א)

)צמוד למדד  3.7%אלפי ש"ח אגרות חוב )סדרה ז'( של החברה, בריבית שנתית של  199,380לציבור 

  מיליון ש"ח. 199.4-כ להמחירים לצרכן(, וזאת בתמורה לסך ש

החוב )סדרה ז'(, בין בדרך של הצעה פרטית ובין במהלך השנים ביצעה החברה הרחבות של סדרת אגרות 

לפרק דוח  4.6בדרך של הצעה לציבור. לפרטים בדבר סדרת אגרות החוב )סדרה ז'( ראו סעיף 

 הדירקטוריון. 

 אגרות החוב )סדרה ז'( אין מובטחות בשעבודים.  (ב)

לשעבוד שלילי כלפי מחזיקי אגרות לעמידה באמות מידה פיננסיות ולפרטים בדבר התחייבות החברה  (ג)

 .לדוח הדירקטוריון 14.6וסעיף  4.6'( ראו סעיף זהחוב )סדרה 

 אגרות חוב )סדרה ח'( 1.13.7

 9.11.2017ביום    , לפיו27.2.2017פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פי תשקיף המדף מיום    7.11.2017ביום   (א)

ח'( במסגרת סדרת אגרות חוב חדשה )סדרה ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  764,577,000הנפיקה החברה 

ריבית שנתית קבועה של  נושאותלתוצאות ההנפקה, אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה  בהתאם ח'(.

 )צמוד למדד המחירים לצרכן(. 2.57%

ש"ח ע.נ. של אגרות חוב )סדרה ח'( נוספות במסגרת של  330,182,000הנפיקה החברה  25.4.2018ביום  (ב)
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ל אגרות חוב )סדרה ח'( נוספות בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה ח'( הקיימת, הצעה לציבור ש

 מיליון ש"ח.  325 -בתמורה לסך של כ

 ן מובטחות בשעבודים. נ( איח'אגרות החוב )סדרה  (ג)

לשעבוד שלילי כלפי מחזיקי אגרות לעמידה באמות מידה פיננסיות ולפרטים בדבר התחייבות החברה  (ד)

 .לדוח הדירקטוריון 14.6וסעיף  4.7'( ראו סעיף חהחוב )סדרה 

  אגרות חוב )סדרה ט'( 1.13.8

לפיו הנפיקה החברה ,  28.2.2017ף על פי תשקיף מדף מיום  מדדוח הצעת  פרסמה החברה    10.1.2019ביום   (א)

)צמוד למדד  4.2%'( של החברה, בריבית שנתית של טש"ח אגרות חוב )סדרה  500,000,000לציבור 

 ש"ח.  500,000,0000-המחירים לצרכן(, וזאת בתמורה לסך של כ

לעמידה באמות מידה פיננסיות ולשעבוד שלילי כלפי מחזיקי אגרות לפרטים בדבר התחייבות החברה  (א)

 רקטוריון. הדי לדוח 14.6וסעיף  4.8החוב )סדרה ט'( ראו סעיף 

את  תמורת הנפקת אגרות החוב )סדרה ט'( של החברה שימשהמיליון אירו מתוך  67 -סך של כיצוין, כי  (ב)

וסך שהועמדו לה על ידי תאגידים בנקאיים ברומניה  לוואותההמלא של פירעון  חברות הפרויקט לצורך

 . את חברות הפרויקט לשם פירעון מלא של ההלוואות הבין חברתיות שימשומיליון אירו  31 -של כ

לטובת ייצרו  , אפי אירופה וחברות בבעלותה  מדויק של כל התחייבויות החברהלהבטחת הקיום המלא וה (ג)

מיליון אירו  219.3 -מוגבלים בסכום כולל במצטבר השווה לכשעבודים ראשונים בדרגה ויחידים הנאמן 

 AFI-בנייני המשרדים הידוע כעל מלוא הון המניות של חברות פרויקט  אות וכיו"בבצירוף ריביות, הוצ

Park 1-5 " :להלן(פרויקט " -", וחברות הפרויקטAFI Park 1-5,)בעיר בוקרשט  המצוי ", לפי העניין

מניות חברות לקבלת כספים המגיעים ו/או שיגיעו לה מכוח  אפי אירופהכל זכויותיה של ועל  ברומניה

הסכם על  חתמואפי אירופה, חברת המימון )כהגדרתה בשטר הנאמנות(, וכן חברות הפרויקט הפרויקט. 

לחובה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב  ערבותכתב ערבות לטובת הנאמן, לפיו הן ועל נחיתות 

בתוספת הוצאות, ריבית וסכומים נוספים שבהן תישאנה מיליון אירו    140)סדרה ט'( בסכום כולל של עד  

 . חברות הפרויקט מכוח כתב הערבות

ויחידות מוגבלות בסכום צרו ורשמו לטובת הנאמן משכנתאות ראשונות בדרגה  יחברות הפרויקט  בנוסף,  

ל חברות ( על מלוא זכויותיהן שבשטר הנאמנותכולל במצטבר השווה לסכום המובטח )כהגדרתו 

חברות הפרויקט שעבדו ט. כמו כן, על חשבונות הבנק של חברות הפרויקוהפרויקט בנכסי הפרויקט 

בשעבוד יחיד ראשון מדרגה ראשונה מוגבל בסכום כולל במצטבר השווה לסכום המובטח  לטובת הנאמן

לטובת   הרה יצרהחביגיעו בגין או מכוח נכסי הפרויקט, ואת כל זכויות חברות הפרויקט לקבלת כספים ש

מכוח הלוואת המחאה בלתי חוזרת מדרגה ראשונה, על דרך השעבוד, של כל זכויותיה של החברה  הנאמן  

 .החברה לחברת המימון על פי הסכם ההלוואה לחברת המימון )כהגדרת מונחים אלה בשטר הנאמנות(

תלוי  בלתי וי חיצוני,ממעריך שו AFI Park 1-5להזמין הערכת שווי בקשר עם פרויקט  התחייבההחברה  (ד)

, לכל הפחות, אחת לשנה ומדי שנה, אשר תצורף לדוחותיה ידי החברה-ובעל מוניטין בינלאומי שייבחר על

 .הכספיים המאוחדים של החברה

תכלול החברה תמצית , '( קיימות במחזורטבזה, כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה  התחייבההחברה  (ה)

ככל ו, דוחותיה הרבעוניים והתקופתיים של החברהבמסגרת  חברות הפרויקטהדוחות הכספיים של  של

 .תכלול את דוחותיהן הכספיים והדבר נדרש על פי דין או על פי הוראה של רשות ניירות ערך
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 אגרות חוב )סדרה י'( 1.13.9

 6.10.2019ביום    , לפיו27.2.2017פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פי תשקיף המדף מיום    3.10.2019ביום   (ו)

 '(.י'( במסגרת סדרת אגרות חוב חדשה )סדרה  יש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה    247,000,000הנפיקה החברה  

 3.25%י'( של החברה נושאות ריבית שנתית קבועה של  סדרהלתוצאות ההנפקה, אגרות חוב ) בהתאם

 .אינה צמודה לבסיס הצמדה כלשהוש

 4.2.2020תשקיף מדף מיום  1.13.10

פרסמה החברה תשקיף מדף, אשר במסגרתו עשויה החברה להציע מניות ו/או אגרות חוב  3.2.2020ביום 

( ו/או כתבי אופציה וכן לרבות הרחבה של סדרות אגרות חוב קיימות )לרבות אגרות חוב להמרה למניות

 .אופציה לאגרות חובלמניות ו/או כתבי 

 "מיםנע 1.13.11

"ח ש מיליון 100 של בהיקף( סחירים)לא  מסחריים ערך ניירות החברה הנפיקה 2.10.2019 ביום כי יצוין

 נוספים(  סחירים)לא    מסחריים  ערך  ניירות  החברה  הנפיקה  6.11.2019  ביום,  כן  כמו.  מוסדי  גוף  לטובת.נ  ע

לפרוע את מלוא בכוונת החברה  .אחרים מוסדיים גופים מספר לטובת.נ ע"ח ש מיליון 100 של בהיקף

  .סכום ניירות הערך המסחריים בתקופה הקרובה

 יתרות אשראי 1.13.12

להלן טבלה המרכזת את יתרות האשראי )מבנקים וגורמים פיננסיים אחרים( של החברה )סולו(, ליום  .א

 )באלפי ש"ח(:  31.12.2019וליום  31.12.2018

 31.12.2019 .201831.12 סוג אשראי 
 233,096 463,245 זמן קצר -אשראי בנקאי 
 184,139 137,234 קבועהריבית  -זמן ארוך  -אשראי בנקאי 
 161,000 21,669 משתנהריבית  -זמן ארוך  -אשראי בנקאי 

 2,712,553 2,123,158 )כולל חלויות שוטפות( אגרות חוב

להלן טבלה המרכזת את יתרות האשראי )מבנקים וגורמים פיננסיים אחרים( של הקבוצה )כולל נתוני  .ב

)באלפי  31.12.2017 וליום 31.12.2018, ליום 31.12.2019 החברה, סולו, המפורטים בס"ק )א( לעיל(, ליום

 ש"ח(:

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 סוג אשראי 
 491,769 689,134 287,915 זמן קצר -אשראי בנקאי 
 )*( 1,699,790 1,970,007 2,351,662 ריבית משתנה -זמן ארוך  -אשראי בנקאי 
 293,334 260,786 184,139 קבועהריבית  -זמן ארוך  -אשראי בנקאי 

 1,989,840 2,123,158 2,712,553 )כולל חלויות שוטפות( אגרות חוב

חברה מבצעת עסקאות להחלפת ריבית משתנה בריבית קבועה לחלק מההלוואות. סך ההלוואות עם ה)*(  

עמדו על   31.12.2018  אלפי ש"ח, ליום  634,287עמדו על סך של    31.12.2019ליום  ריבית  עסקאות להחלפת  

ביאור אלפי ש"ח. לפרטים ראה    1,119,877  סך של  עמדו על  31.12.2017ליום  ואלפי ש"ח    1,206,030  סך של

  .31.12.2019ליום  המאוחדים של החברה כספיים( בדוחות ה4ד)32

מיליון  462 -כהסתכמה בסך של  .201931.12 וליום 31.12.2018 שבידי הקבוצה ליום 1יתרת המזומנים

 מיליון ש"ח, בהתאמה. 826 -כש"ח ו
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מיליון ש"ח   181  -כהסתכמה בסך של    .201931.12וליום    31.12.2018שבידי החברה ליום    1יתרת המזומנים

 מיליון ש"ח, בהתאמה.  529 -כו

  תחום הנכסים המניבים בישראל -מימון  1.13.13

הקבוצה נדרשת, בתחום הנכסים המניבים בישראל, לאמות מידה פיננסיות בקשר עם אשראים שמקבלת  .א

מבנקים או מאחרים. למיטב ידיעת החברה, אלא אם נאמר במפורש אחרת, במועדי המדידה הרלוונטיים, 

מידה , עמדו חברות הקבוצה בכל אמות ה31.12.2019הכלולות בדוחות הכספיים ליום בתקופות הדיווח 

הפיננסיות, להן התחייבו בקשר עם אשראים מהותיים מבנקים ואחרים, בתחום פעילות הנכסים 

  המניבים בישראל.

 באירופהתחום פיתוח המקרקעין למגורים והנכסים המניבים  -מימון  1.13.14

, הלוואות בעלים ואשראים החברהאפי אירופה מממנת את פעילותה מהון עצמי שהושקע על ידי  .א

 ספציפיים כנגד פרויקטים.

, שאינם משועבדים, מסתכם לסך של 31.12.2019שוויו של סך היקף הנכסים של הקבוצה באירופה ליום  .ב

  ח.ש" מיליון 2,034 -כ

יתרת הנדל"ן של הקבוצה באירופה, לרבות הנדל"ן להשקעה והנדל"ן להשקעה בהקמה של החברה  .ג

 ש"ח, הינה משועבדת.מיליון    5,607  -עמד על סך של כ  31.12.2019באירופה, ששווייה בספרי החברה ליום  

 אמות מידה פיננסיות .ד

הבנקאיים  התאגידיםבמסגרת חלק מהסכמי המימון התחייבו מספר חברות בנות של אפי אירופה כלפי 

המממנים לעמידה ביחסים פיננסיים מסוימים שנקבעו בהסכמים, וכן להחזקת יתרות מזומנים 

 . אמות המידה העיקריות הינן: )א( עמידה ביחס שנקבע בין ההכנסותולמתן דיווחים שונים מינימאליות

התקופתיות משכירות נטו לבין החזרי ההלוואה התקופתיים ויחסים דומים אחרים; )ב( שמירה על יחס 

נכון ליום  .ההוגן של הפרויקט נשוא ההלוואהשנקבע בין יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת לבין השווי 

  .ןעומדות כל חברות הקבוצה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו להולתאריך הדוח,  31.12.2019

 :.201931.12להלן פירוט סך יתרות האשראי של אפי אירופה )לרבות תאגידים מאוחדים שלה(, ליום  .ה

 סך יתרת האשראי סוג האשראי
 )אלפי ש"ח(

 - יתרות בגין אג"ח
 2,245,482 יתרות בגין אשראי בנקאי

 2,769 בנקאי-יתרות בגין אשראי חוץ
הסכמי מימון יתרות בגין הלוואות בעלים )לרבות על פי 

 1,885,573 בקבוצה(

 4,133,824 סה"כ התחייבויות:
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  יעור הריבית הממוצעתש 1.13.15

של הלוואות שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי  2019עד  2017להלן שיעור הריבית הממוצעת לשנים 

 הקבוצה, בפילוח של אשראי לזמן קצר ואשראי לזמן ארוך ממקורות אשראי בנקאיים וחוץ בנקאיים: 

 שיעור ריבית ממוצע באחוזים להלוואות שאינן מיועדות לשימוש ייחודי 
 2017שנת  2018 שנת 2019שנת  
 זמן ארוך זמן קצר ארוךזמן  זמן קצר זמן ארוך זמן קצר 

 מקורות בנקאים
 -  -  -  -  -  -  שקלי

 5.1%-4% -  5.1% -  5.1% -  צמוד מדד
 מקורות שאינם בנקאיים 

  -2.6%  -    5.9%- 2.6%  -  4.8%-  2.6% -  צמוד מדד
5.9% 

 -  -  -  -    3.25% -  שקלי

לא חלו שינויים מהותיים במחיר ועד לתאריך דוח תקופתי זה,  31.12.2019במהלך התקופה שמיום 

  ההלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן.

 מהותיאשראי  1.13.16

, ולתאריך דוח תקופתי זה מרבית האשראי הבנקאי אותו נטלה קבוצת החברה הינו 31.12.2019ליום  1.13.16.1

 אשראי המיועד למימון, הקמה ורכישה של נכסים של קבוצת החברה. 

 לעיל. ד.1.13.14פיננסיות, ראו סעיף באמות מידה  של החברה התלפרטים בדבר עמיד 1.13.16.2

ר להם ליווי בנקאי. לקבוצת החברה לקבוצת החברה מסגרות אשראי אשר ניתנו לה בפרויקטים אש  1.13.16.3

מיליון ש"ח כנגד  480מול תאגיד בנקאי בישראל בסך כולל של  תות אשראי כלליומסגרשתי  קיימות

  .שעבוד נכסים של החברה

  :פירוט הלוואות ו/או מסגרות אשראי מהותיות של החברה להלן 1.13.16.4

סכום ההלוואה/  מס"ד
 מסגרת האשראי

מאפייני 
 המלווה 

תיאור ההסכם/ מסגרת 
  האשראי

מגבלות החלות על 
 התאגיד 

בטוחות שהועמדו 
 לטובת המלווה

-הלוואה מסוג "נון 1
 עם בקשרריקורס", 

פרויקט קניון קוטרוצ'ין 
בבוקרשט רומניה, 
שניטלה על ידי חברה 

של החברה ביום בת 
31.5.2019  . 

יתרת ההלוואה ליום 
.201931.12 – 

 . אלפי אירו 288,750
 

 שני
 יםתאגיד
 יםבנקאי

 יםזר

מועדי פירעון ההלוואה )קרן 
 וריבית(

 קרן  
 - לרבעון אחת שוטף באופן

 הקרן מיתרת 3.75%"כ סה
 .לשנה המקורית

 ריבית
 באופן שוטף אחת לרבעון.

ריבית משתנה  שיעור הריבית:
מעל לריבית  2.45%במרווח של 

  חודשים 3היוריבור 
 

 –מועד סופי לפירעון ההלוואה 
31.12.2023 

 

 יתרת בין יחס .א
 השוק לשווי ההלוואה

 לא( LTV) הנכס של
 כאשר, 70% על יעלה
 67.5% של מיחס החל

 אינה הבת החברה
 העברות לבצע רשאית
; אירופה לאפי כספים

,  31.12.2019 ליום
 על LTV-ה יחס עומד

 ;51.5%-כ
 ההכנסות יחס .ב

 הנכס של התזרימיות
(NOI )תשלומי לכלל 

( DSCR) החוב שירות
 130%-מ גבוה יהיה
-ו החולפת לשנה ביחס
 לשנה ביחס 110%

 מועד שלאחר הקרובה
. הרלוונטי הבדיקה

 ירד והיחס במידה
 ביחס 135% של מיחס
 120%-ו החולפת לשנה
 הקרובה לשנה ביחס

 תהיה לא הבת החברה
 העברות לבצע רשאית
. אירופה לאפי כספים

 יחס 31.12.2019 ליום
לשנה   DSCRה

 -החולפת עומד על כ

שעבוד מסוג  .1
על  משכנתא

הקרקע ועל 
 המבנה.

שעבוד מלוא  .2
הון המניות של 

 חברת הבת.
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 לשנה ויחס 156.6%
  -הקרובה עומד על כ

185.3%. 

יתרת ההלוואה ליום  2
.201931.12 – 767,187 
 ."חש אלפי

אגרות חוב 
 (סדרה ז')

הרשומות 
למסחר 
 בבורסה

לדוח  14ראו סעיף 
הדירקטוריון הנכלל בדוח 

 .התקופתי

 4.7לפרטים ראו סעיף 
 לדוח הדירקטוריון.

עמדה  31.12.2019ליום 
החברה בהתניות 
הפיננסיות שנקבעו 
בהתאם לתחשיב המפורט 

לדוח  4.7בסעיף 
 הדירקטוריון. 

 

יתרת ההלוואה ליום  3
.201931.12  – 

  ."חש אלפי 1,111,233

אגרות חוב 
 (סדרה ח')

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 
תשולם בכל אחד מהימים ח'( 

 -; 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.

 4.8רטים ראו סעיף לפ
ליום  .לדוח הדירקטוריון

עמדה החברה  31.12.2019
בהתניות הפיננסיות 
שנקבעו בהתאם לתחשיב 

לדוח  4.8המפורט בסעיף 
 הדירקטוריון.

 

 1.5 -הלוואה בסך של כ 4
מיליארד ש"ח )חלקה 

 750 -של החברה כ
מיליון ש"ח( למימון 
  פרויקט קרית התקשוב.

 
 201931.12.ליום 

  הועמדה טרם ההלוואה
 

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 

תית ארוך שתהיינה בריבית שנ
קבועה( שתקבענה במועד 
העמדת ההלוואות )לפי הענין(, 
בהתאם למנגנונים שנקבעו 

 המשקפיםבהסכם המימון )
לתאריך הדוח, שיעור ריבית 

 -ל  - 2%שנתית בטווח של בין 
ואשר תשולם בכל רבעון.  (3%

מועד פרעונן הסופי של 
הלוואות: )א( פרעון הלוואות 
מסגרת האשראי לזמן קצר 

ימים  60דם מבין יחול במוק
ממועד ההמרה )כפי שנקבע 
בהסכם הזיכיון( לבין מועד 

חודשים מהמועד  14שיחול 
האחרון להשלמת ההקמה 

המועד האחרון )להלן: "
"(; )ב( פרעון הלוואות להקמה

מסגרת האשראי לזמן ארוך 
יתבצע בהתאם ללוח סילוקין 
מוסכם ובכל מקרה יחול לפני 
תום תקופת ההפעלה; )ג( 
פרעונן הלוואות מסגרת הגישור 
יחול במוקדם מבין מועד קבלת 
מלוא סכום מענק ההקמה לבין 

ימים מהמועד האחרון  90
 להקמה.

תניות בה עמידה אי .א
יחסי  שלפיננסיות 

 ADSCR - ה כיסוי 
 -ה כיסוי  יחסושל 

LLCR  כהגדרתם(
 בהסכם המימון(

תהווה עילה להעמדה 
 .מיידילפירעון 

 הפרויקט חברתעל  .ב
, שונותלו מגבלות הוט

לרבות ביחס לשינוי 
 ובגין בהשליטה 

 נוסף אשראי נטילת
 וחלוקת ידה על

 לבעלי דיבידנד
 .מניותיה

לטובת המלוות 
שעבודים ירשמו 

רבות , לשונים
שעבוד כללי על 
נכסי חברת 
הפרויקט )שעבוד 
קבוע ושעבוד צף( 

על מניותיה  ושעבוד
של חברת 

בנוסף,  .הפרויקט
חברת הפרויקט 
התחייבה שלא 
ליצור שעבוד על 
נכסיה )למעט 
במקרים מוסכמים( 

   )"שעבוד שלילי"(.
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ההלוואה ליום יתרת  5
.201931.12 – 475,000 

  .אלפי ש"ח

אגרות חוב 
 (סדרה ט')

הרשומות 
למסחר 
 בבורסה

)קרן  החוב אגרות פירעון מועדי
 (וריבית

 קרן
 תשלומים  10  -ב  לפירעון  עומדת

 ישולמו  אשר,  שווים  לא  שנתיים
 לנובמבר 15 -ו במאי 15 בכל
 עד 2019 מהשנים אחת בכל

: כדלקמן החלוקה לפי, 2023
 אגרות קרן מיתרת 2.5%)א( 

 ביום תשולם'( ט)סדרה  החוב
 2.5%; )ב( 2019 למאי 15

)סדרה   החוב  אגרות  קרן  מיתרת
 לנובמבר 15 ביום תשולם'( ט

 קרן מיתרת 2.5%; )ג( 2019
 תשולם'( ט)סדרה  החוב אגרות

 2.5%; )ד( 2020 למאי 15 ביום
)סדרה   החוב  אגרות  קרן  מיתרת

 לנובמבר 15 ביום תשולם'( ט
 קרן מיתרת 3%; )ה( 2020

 תשולם'( ט)סדרה  החוב אגרות
 3%; )ו( 2021 למאי 15 ביום

)סדרה   החוב  אגרות  קרן  מיתרת
 נובמברל 15 ביום תשולם'( ט

 קרן מיתרת 3%; )ז( 2021
 תשולם'( ט)סדרה  החוב אגרות

 3%; )ח( 2022 למאי 15 ביום
)סדרה   החוב  אגרות  קרן  מיתרת

 לנובמבר 15 ביום תשולם'( ט
 קרן מיתרת 3%; )ט( 2022

 תשולם'( ט)סדרה  החוב אגרות
 75%)י(    -ו; 2023  למאי  15  ביום

)סדרה   החוב  אגרות  קרן  מיתרת
 לנובמבר 15 ביום תשולם'( ט

2023 . 
 ריבית
, שנה לחצי אחת שוטף באופן

 לנובמבר  15  -ו  למאי  15  יום  בכל
 2023 עד 2019 השנים של

 4.2%: הריבית שיעור)כולל(. 
 הצמדה לבסיס צמוד לא

 .כלשהו

 4.9לפרטים ראו סעיף 
 לדוח הדירקטוריון.

 
 הכספיים דוחותיה פי על
 ליום החברה של

מדה החברה ע 31.12.2019
בהתניות הפיננסיות 
שנקבעו בהתאם לתחשיב 

לדוח  4.9המפורט בסעיף 
 הדירקטוריון.

 בדבר לפרטים
 שהועמדו הבטוחות

 מחזיקי לטובת
)סדרה   החוב  אגרות

 בדבר וכן'( ט
 התחייבויות

 על שנטלה נוספות
 כלפי החברה עצמה

 אגרות מחזיקי
'(, ט)סדרה  החוב

 סעיפים ראו
 עד )ד( 1.13.8
 סעיף וכן)ו(, 1.13.8

 לדוח 14.7
  .הדירקטוריון

 

  הדוחועד סמוך לתאריך  .201931.12אשראי מהותי שנתקבל בין תאריך הדוחות הכספיים ליום  1.13.16.5

  ועד לתאריך דוח תקופתי זה. 31.12.2019יום התקבל אשראי מהותי בין  לא

  אשראי בריבית משתנה וקבועה 1.13.16.6

מיליון ש"ח, לעומת   217  -של כ  לחברה )סולו( הלוואות צמודות מדד בריבית קבועה בסך  31.12.2019ליום  

  .31.12.2018ליום ש"ח מיליון  439 -כ

מיליון   182  -לעומת כ  מיליון ש"ח  361  -של כבסך    משתנהלחברה )סולו( הלוואות בריבית    31.12.2019ליום  

 .31.12.2018ליום ש"ח 

 : פירוט אודות האשראי בריבית משתנה שהועמד לחברות הקבוצה להלן 1.13.16.7

טווח שיעור הריבית  מנגנון השינוי  סוג ההצמדה
 )באחוזים( בשנת 

שיעור הריבית 
 )באחוזים( ליום 

16.3.2020 2018 2019 
 2.95 -  0.75 2.95 -  0.75  3.75 -3.1 1%-0.5%, בנק ישראל + 1.2% +פריים  שקלי
  3.95-  1.8 3.95 – 1.8  4.95-  1.9 3.95%  - 1.8% +חודשים  3 בוריורו אירו

ופריבור לחודש אחד  2.6% +חודשים  3 פריבור קרונה צ'כית
 +2.35% 4.61   4.45 – 4.78 4.64 – 4.91 
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  :שהועמד לחברות הקבוצה קבועההלן פירוט אודות האשראי בריבית ל 1.13.16.8

הריבית טווח שיעור  מנגנון השינוי  סוג ההצמדה
 )באחוזים( בשנת 

שיעור הריבית 
 ליום )באחוזים( 

16.3.2020 
2018 2019 

 5.1 – 2.16 5.1 – 2.16 5.1- 2 צמוד מדד שקלי
 -  -  6.8% קבוע אירו

 1.1.4ראו סעיף  השפעת שינוי השליטה בחברה על האשראי אשר הועמד לקבוצת החברהלפרטים בדבר  1.13.17

 .לעיל

  מיסוי 1.14

 המאוחדים לדוחות הכספיים 27 פעילה החברה ראו ביאורינות בהן הוראות המיסוי במדלפרטים בדבר 

  .31.12.2019של החברה ליום 

ולחברה בת  2010ועד  2007שומות מס, שהוצאו לחברה בגין השנים  צווים לתשלום בגין לפרטים בדבר

שרשמה  ותוערעור החברה על הצווים, וכן בדבר ההפרש, 2011 שנתבבעלותה המלאה של החברה, בגין 

החברה ליום  לדוחות הכספיים המאוחדים של ז. -ו. ו27, ראו ביאור החברה בגין הצווים כאמור

31.12.2019 .  

 איכות סביבה 1.15

מקרקעין, הקבוצה עשויה להיות אחראית על פי דין, לרבות מבחינת בהיותה הבעלים ו/או החוכר של נכסי  

דיני התכנון והבניה ודיני איכות הסביבה, להפרת הדין, היה וההפרה בוצעה בתחום המקרקעין שהינם 

 מקרקעין שבבעלותה ו/או מקרקעין שהיא חוכרת ו/או מקרקעין שיש לה בהם זכויות חוזיות או אחרות.

בתחום איכות הסביבה במדינות השונות בהן פועלת הקבוצה, מבצעת הקבוצה   לאור החקיקה המפותחת

בדיקות שונות )כדוגמת סקר סביבתי להבטחת עמידת פעילותה בפרויקטים השונים בתחומי הפעילות 

 בהוראות החוק הרלוונטיות(.

 מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה 1.16

הפעילות השונים של הקבוצה, ראו סעיפים לפרטים הנוגעים למגבלות והפיקוח של כל אחד מתחומי  (א)

 .לעיל 1.9.2.10 -ו 1.9.2.2, 1.8.8

פעילות הקבוצה כפופה להוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך. בכלל האמור, כפופות עסקאות בין  (ב)

השונים בקבוצה לקבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם להוראות החלק השישי של הפרק  התאגידים

 החמישי בחוק החברות. 

 הליכים משפטיים 1.17

של החברה ליום  המאוחדים הכספיים לדוחות 30אור ימשפטיים נוספים, ראו בהליכים פרטים בדבר ל

31.12.2019 . 

 מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים 1.18

 הכספיים  לדוחות  33אור  יבדבר מידע כספי על המגזרים הגיאוגרפיים בהם פועלת הקבוצה, ראו בלפרטים  

  .31.12.2019של החברה ליום  המאוחדים

 הדירקטוריון. א' לדוח פרקלעניין ההתפתחויות שחלו בנתונים הכספיים ראו 
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 יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.19

 .לעיל 1.9.3.5 -ו 1.8.9אסטרטגיה עסקית ראו סעיפים ועם יעדים  בקשרלפרטים 

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.20

 לעיל. 1.8.10סעיף  ולעניין צפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחום נכסים מניבים בישראל רא

 לעיל. 1.9.3.6סעיף  ולעניין צפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחום הנכסים מניבים באירופה רא

מימון מחדש של אשראים כנגד נכסים מניבים  לפעול לגיוס חוב או/ו החלפת אגרות חוב,בכוונת החברה 

  וכן מכירת נכסים. פעילויות אלו נמצאות בשלבים שונים של ביצוע.

משאים ומתנים להתקשרות בעסקאות נוספות למכירת מעת לעת במהלך עסקיה הרגיל, מנהלת החברה 

תקופתי זה, אין וודאות כי מו"מ כלשהו יתגבש לכלל עסקה נכסים מניבים. לתאריך דוח או לקניית 

  .מחייבת

מובהר בזאת, כי המידע בסעיף זה להלן כולל מידע צופה פני עתיד, המבוסס על הערכות החברה בהתאם 

לתנאי השוק וההזדמנויות העסקיות שלה. ייתכן כי בפועל הערכות האמורות לא תתממשנה או 

צפתה, וזאת מסיבות אשר אינן בידיעת החברה לתאריך דוח תקופתי שתתממשנה באופן שונה מכפי ש

 זה. 

  דיון בגורמי סיכון 1.21

החברה עוסקת, כתחומי פעילות עיקריים, בנדל"ן מניב בארץ ובנדל"ן בחו"ל ולפיכך חשופה לשינויים 

 כמפורט להלן:במצב המשק בארץ ובמדינות השונות שבהם היא פועלת בכלל ובמצב שוק הנדל"ן בפרט, 

  סיכוני מקרו (א)

שיעורי הצמיחה והיקף הפעילות בישראל ובמדינות בהן  - שיעורי הצמיחה באזורי פעילותה של החברה .1

פועלת החברה, משפיעים באופן מהותי על היקף הביקושים לשטחי השכרה, על היקף הביקושים בתחום 

 המגורים וכן על היקפי הפעילות בקניונים שבבעלות החברה. 

לשינויים בשיעורי הריבית בארץ ובחו"ל השפעה על הוצאות המימון של  - נויים בשיעורי הריביתשי .2

 החברה. 

לשינויים במדד המחירים לצרכן ישנה השפעה על עלויות   -  שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן בישראל .3

המימון של אשראים הצמודים למדד וכן על עלויות המימון בגין סדרות אגרות החוב הצמודות למדד של 

 החברה.

לחברה הלוואות ופיקדונות במטבעות שונים )מטבע חוץ, שקלים צמודים  - חשיפה למטבעות שונים .4

אירו( של המטבעות ובמדד המחירים לנודות בשערי החליפין )בעיקר ביחס  ושקלים לא צמודים(, כאשר הת

 לצרכן משפיעים לטובה או לרעה על הכנסות והוצאות המימון של הקבוצה.

על פי פוליסות הביטוח המקובלות, חברות הקבוצה מחויבות בהשתתפות עצמית  - נזקי רעידת אדמה .5

רחב לנכסי הקבוצה עקב רעידת אדמה, עלולה להיגרם במקרה של נזקי רעידת אדמה. במידה ויגרם נזק נ

 לקבוצה חשיפה מהותית אשר לא ניתן לאמוד אותה.

שפל בשוקי ההון בארץ ומחוצה לה, או הרעה בשוקי ההון בארץ  - שינויים בשוקי ההון בעולם ובארץ .6

ידה -ובעולם, עלולים להקשות על מציאת מקורות מימון לכשאלה יידרשו לחברה ולחברות המוחזקות על

למימון פעילויותיהן השוטפות, וכן עלולים להביא להאטה בפעילות החברה ולפגיעה בהכנסותיה, בישראל 

 המניבים ובתחום פיתוח המקרקעין למגורים.ובחו"ל, בתחום הנכסים 
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 סיכונים ענפיים (ב)

  לעיל. 1.8.11ראו סעיף  -טק והביוטכנולוגיה בישראל -חשיפה לענפי ההי .1

פעילות החברה בחו"ל חושפת את החברה לסיכוני המדינות שבהן היא פעילה.  - פעילות החברה בחו"ל .2

חשיפה זו נובעת, בין השאר, מהשינויים הפוליטיים והמדיניים העלולים להשפיע על המצב הכלכלי 

 במדינות אלו.

רוג טבלה שלהלן יובא ריכוז של גורמי הסיכון של החברה, בחלוקה על פי טיבם של גורמי הסיכון, תוך דיב (ג)

  של מידת השפעתם של פעילותה של קבוצת החברה בכללותה:

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות  
 הקבוצה בכללותה

השפעה 
 גבוהה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 נמוכה

 גורמי סיכון מקרו כלכליים 
  X  המצב הכלכלי בישראל 

   X בהן פועלת קבוצת החברה  באירופההמצב הכלכלי במדינות 

 גורמי סיכון מקרו כלכליים 
  X  בהן החברה פועלת באירופהשיעורי הריבית בארץ ובמדינות 

  X  שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן בישראל
   X חשיפה למטבעות שונים 

 X   נזקי רעידת אדמה
   X ובארץ שינויים בשוקי ההון בעולם

 ענפיים גורמי סיכון 
  X  עודפי היצע של שטחים להשכרה

 X   טק -חשיפה לשינויים בענף ההי
   X פעילות החברה בחו"ל 

 

לפרטים בדבר השלכות משבר התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה של החברה, בין היתר, בשים לב להשפעתו על 

 לעיל.  1.7.2מרבית סיכוני המקרו כאמור, ראו סעיף 
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