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 דוח לתקופה שנסתיימה

 2020  במרץ  31ביום 

 

 2019עדכון תאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת  חלק א'

 

  דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה חלק ב'
 2020 מרץב 31שנסתיימה ביום 

 

 2020 מרץב 31דוחות כספיים ליום  חלק ג'
 

 

רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח דוח   חלק ד'
 ג)א(38הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 

 ת שוויוהערכ חלק ה' 
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 2019שנת לעדכון תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי 
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 2019עדכון תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת 

 "החברה"(  נכסים בע"מ )להלן: אפי של 

, יובאו להלן 1970-א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל39בהתאם לתקנה 

פרטים בדבר שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה בכל עניין שיש לתארו בדוח 

ועד ליום פרסום דוח  2019תי של החברה, שחלו מיום פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת התקופ

רבעוני זה. מובהר, כי ככלל, התיאור הנכלל בדוח רבעוני זה כולל רק מידע אשר הינו, לדעת החברה, 

מידע מהותי, יחד עם זאת, בחלק מהמקרים, לשם שלמות התמונה, כללה החברה תיאור מפורט 

 הכולל גם מידע שלדעתה אינו מידע מהותי בהכרח.  מהנדרש,

)כפי שפורסם במערכת  2019העדכון נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת 

 "(.הדוח התקופתי)להלן: "( 2020-01-026223 :אסמכתא )מס' 18.3.2020המידע "מגנא" ביום 

זה לבין האמור בפרק תיאור עסקי החברה רבעוני בכל מקרה של סתירה בין האמור בחלק א' לדוח 

 זה. רבעוני , יגבר האמור בדוחהתקופתיבדוח 

בדוח רבעוני זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בדוח התקופתי, אלא אם כן צוין 

 אחרת.
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 עסקי החברה לפי תחומי פעילות תאור  -שלישי  ה לחלק עדכונים 

 

  – לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי .2.71לסעיף  .1

לאור התפרצות נגיף לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי,  1.7.2כאמור בסעיף 

, נקטו מדינות רבות בצעדים שונים החודשים האחרוניםהקורונה והתפשטותו בעולם במהלך 

בתי עסק, הוגבלה קניונים ואסרה או הוגבלה פעילות נבניסיון להתמודד עם המגפה, ובכלל זאת, 

הוטלו מגבלות על סגר על אזורים נגועים ו הוטל, וכחות כח אדם במקומות עבודהנ משמעותית

 . יציאה מבתי המגורים, הן בישראל והן במדינות הפעילות של החברה

פרסמה החברה כי לאור ההנחיות לציבור שפרסמו הרשויות ברומניה,  22.3.2020ביום בהתאם, 

וזאת למעט המשך הפעלה של הפעילויות  ,נסגרו במלואם רומניהבקניון פלוישט וקניון קוטרוצ'ן 

 .ובתי מרקחת שהותרו על פי ההנחיות כחיוניות, כגון סופרמרקטים

לפרק "הסברי הדירקטריון"   1ה בקשר עם המשבר, ראו סעיף  לפרטים בקשר עם התמודדות החבר

 הנכלל בדוח רבעוני זה. 

לתאריך הדוח, יצוין כי מועד  - תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק( ד)1.8.2.4לסעיף  .2

 עודכן הצפוי ההשלמה מועד. 2022ההשלמה הצפוי של בניין המשרדים משרד המשפטים הינו בשנת 

 נה. המזמי על ידי שנתבקשו כפי הפרויקט בתכנון לשינויים לב בשים

לן לה - ( לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי13)1.9.2.15לסעיף ( ו12)1.8.2.5לסעיף  .3

 באירופה שהינם בשלבי הקמהבישראל ונתונים אודות נכסים מניבים של הקבוצה 

שיעור  הפרויקט
 אחזקה

שטח להשכרה 
חלק  )במ"ר(

 חברה

שטח 
שהושכר 

 )במ"ר(
 

הכנסות 
שכירות  

לשנה 
על בסיס 

חוזים 
 שנחתמו

יתרה בספרים 
ליום 

2020.3.13)*( 

עלויות 
צפויות 

להשלמת 
 הפרויקט

מועד 
השלמה 

 צפוי

יתרת 
אשראי ליום 

31.3.2020 

, ברשוב אפי
 - )***( Q4 2020 29,188 549,849 38,602 )**( 47,485 58,000 100% רומניה 

,  2טק  אפי
 - Q2 2021 109,847 30,607 - - 23,126 100% רומניה 

סיטי   אפי
,  Aבניין 

 'כיהצ, פראג
100% 17,282 - - 110,448 33,388 Q4 2020 18,954 

 אירפורט
  בניין, סיטי
, בלגרד, 2300

 סרביה

100% 13,668 13,668 9,231 88,140 21,891 Q1 2020 
 )****( - 

 אירפורט
  בניין, סיטי
, בלגרד, 2400

 סרביה

100% 17,697 - - 27,690 95,480 Q1 2022 - 

 83זלוטה 
 קרקוב, פולין 

100% 8,187 - - 36,473 80,332 Q4 2021 - 

 אפי דג'ור
 קרקוב, פולין 

100% 1,357 - - 7,916 13,690 Q4 2021 - 

  2.2 בניין
 - Q1 2022 42,943 35,200 - - 7,354 60% וייצמן בפארק

לנדמארק, תל  
 אביב

50% 73,333 - - 428,865 827,899 
A: 2023 
B: 2025 

161,000 
 )*****( 

 .31.3.2020 ליום)*( היתרה בספרים כוללת שערוכים שהתבצעו עד 
 . ומתן משא של שונים בשלבים מצוייםנוספים  7% -"ר( כמ 42,500 -כ) בקניון להשכרה השטחים מתוך)**( 

בסך  ותמשיכ ובוצע 2020 ומאי אפריל יםחודשה במהלך, על המצב הכספי תאריך הדוח לאחרלהלן,  10כאמור בסעיף )***( 
  .במסגרת הסכם המימון בקשר עם הפרויקט אירו מיליון 50 -של ככולל 

 , קיבל הבניין אישור לאכלוס.2020)****( לאחר תאריך הדוח, במהלך חודש אפריל 
מיליון ש"ח נוספים כנגד הקמת החניון בפרויקט. נכון לתאריך הדוח טרם בוצעה   118)*****( נחתם הסכם הלוואה בהיקף של  

 משיכה.
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להלן טבלאות בדבר מלאי  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי( 2)ב()1.9.2.5לסעיף  .4

  :"ח(ש)באלפי  ואשר טרם נמכרו על ידי החברה שבנייתם הושלמה .202031.3ליום דירות למגורים 

 מועד שם הפרויקט
 סיום 

 הקמת
 הפרויקט

 דירות
 שנמכרו
 עד ליום

31.12.2019 
 )במצטבר(

 דירות
 שנמכרו
 עד ליום

31.3.2020 
 )במצטבר(

 דירות
 טרםש

 נמכרו
 ליום 

31.3.2020 

דירות 
שנמכרו ולא 
נמסרו נכון 

ליום 
31.3.2020 

 

עלות 
בספרים  
 של דירות
נכון ליום 
31.3.2020 

 

דירות 
שנמכרו 

לאחר יום 
31.3.2020 

ועד ליום  
13.5.2020 

 
Osiedle Europejskie 

Phase 12 
 פולין,  קרקוב

Q3/19 102 102 1 3 1,153 - 

Skyline  
 Q1/20 91 96 40 41 84,234 2 )*(  בלגרד, סרביה 

AFI City Phase 1  
 Q1/20 150 175 15 175 57,580 1 בוקרשט, רומניה 

Trebu Home Phase 2 
 Q4/18 91 94 14 - 3,580 1 לטביה , ריגה

 4 146,547 219 70 467 434  סה"כ

 )*( כולל יחידות מסחר.
 

להלן ריכוז נתונים על  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי( 1()ג)1.9.2.5לסעיף  .5

 : .202031.3מבצעת ליום  פרויקטים למגורים שהקבוצה

שיעור   מס' יח"ד שם ומיקום הפרויקט 
השלמה של  

 הפרויקט 

מועד  
תחילת  

 הפרויקטים 

מועד סיום  
 (*)צפוי

יח"ד  מס' 
מכורות   

ליום  
31.12.2019 

מס' יח"ד  
מכורות   

ליום  
31.3.2020 

מס' יח"ד  
שנמכרו  

לאחר יום 
31.3.2020 
ועד ליום  
13.5.2020 

Tulipa Trebesin, 
Phase 3 
 )**(  פראג, צ'כיה 

161 80% Q1 2018 Q2 2020 137 138 - 

Tulipa Trebesin, 
Phase 4 
 )**(  פראג, צ'כיה 

157 65% Q3 2018 Q4 2020 149 156 - 

Trebu Home Phase 3 
 - Q1 2019 Q4 2020 8 11 53% 178 לטביה , ריגה 

Osiedle Europejskie, 
Phase 13 

 קרקוב, פולין 
118 47% Q3 2019 Q2 2021 53 69 - 

Lagera  
Phase 2 Stage 1 

 בולגריה , סופיה 
84 44% Q1 2019 Q4 2020 34 37 - 

 - 411 381    698 סה"כ

זה.  רבעוני)*( המידע המפורט להלן הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הנתונים המצויים בפני החברה בתאריך דוח 
 1.7.2נגיף הקורונה, כאמור בסעיף משבר  השלכותיתכן כי בעקבות גורמים שאינם תלויים בחברה, לרבות בעקבות 

  זו. , הפרויקטים לא יושלמו במועד המצוין בטבלהלדוח התקופתי
 )**( כולל יחידות מסחר.

 

בדבר "נדל"ן  מידעלהלן  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי (17)1.9.2.15לסעיף  .6

  קניון קוטרוצ'ן ברומניה :להשקעה מהותי מאוד" של הקבוצה באירופה

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

31.3.2020 31.12.2019 
 באלפי אירו  

 560,601 515,920 )אלפי אירו(  שווי הנכס
NOI )38,353 9,227 בתקופה )אלפי אירו 
( 45,419) (אירושערוך בתקופה )באלפי  )הפסדי( רווחי  11,216 

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

 6.84% 7.2% %( במונחים שנתיים -)ב בפועל שיעור תשואה 

 35.6 33.6 אירו למ"ר(בדמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר )
דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר בחוזים 

 67.6 65 אירו למ"ר(בשנחתמו בתקופה )
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FI Aגילוי לעניין פרויקט  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי (18)1.9.2.15לסעיף  .7

5-PARK 1 

, וזאת בשים לב לשעבודים שיצרו החברה AFI PARK 1-5להלן יובאו פרטים בקשר עם פרויקט 

וחברות בת שלה בקשר עם פרויקט זה להבטחת התחייבותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות 

הנכלל בדוח לפרק תיאור עסקי החברה  1.13.8החוב )סדרה ט'( של החברה, כאמור בסעיף 

 התקופתי.

 נתונים לשנה/ שלושה חודשים שהסתיימו ביום 
31.3.2020 

 
31.12.2019 
 

 באלפי אירו  
 176,700 175,020 )אלפי אירו(  שווי הנכס

NOI )12,831 3,677 בתקופה )אלפי אירו 
 1,550 (1,593) ( אירושערוך בתקופה )באלפי )הפסדי( רווחי 

.699 99.9% %( -בתקופה )בשיעור תפוסה ממוצע  % 
 7.3% 8.4% %( במונחים שנתיים-שיעור תשואה )ב

 15 14.9 דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר )אירו למ"ר( 

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

14.6 14.8 

  

כללה  31.3.2020הכספיים המאוחדים של החברה ליום  לדוחותיה 7ביאור יצוין כי במסגרת 

)הכוללת   AFI PARK 1-5החברה תמצית של הדוחות הכספיים של החברות המחזיקות בפרויקט 

לפרטים בדבר הערכת השווי שבוצעה לנכסי תמצית מאזן, דוח רווח והפסד ותזרים מזומנים(. 

הערכת השווי מצורפת לדוח רבעוני זה. לדוח הדירקטוריון, הנכלל בדוח  נספח א'הפרויקט, ראו 

 רבעוני זה. 

 

  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי 1.9.3.3לסעיף  .8

 :2020.3.31להלן יובאו נתונים מתוך המאזן המאוחד של אפי אירופה ליום 

 
 31.3.2020יתרה ליום 

 )אלפי אירו(

  נכסים שוטפים

 68,522 מזומנים ושווי מזומנים

 36,304 חייבים ויתרות חובה

 22,735 השקעות זמן קצר

 107,655 מלאי בניינים למכירה

 3,843 נכסים מוחזקים למכירה

 239,059 סה"כ נכסים שוטפים

  

  נכסים שאינם שוטפים

 5,116 ואות לחברות מוחזקותוהשקעות והל

 1,296,513 נדל"ן להשקעה

 349,246 נדל"ן להשקעה בהקמה

 157,707 מקרקעיןמלאי 

 2,456 רכוש קבוע, נטו

 2,743 נכסי מסים נדחים

 7,735 חייבים ויתרות חובה

 1,821,516 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

  

 2,060,575 סה"כ נכסים

  

  התחייבויות שוטפות

 120,898 לז"ק )כולל חלויות שוטפות( ואחריםהלוואות מבנקים 

 59,409 זכאים ויתרות זכות

 14,391 התחייבות שוטפת מס הכנסה
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 26,318 התחייבויות בגין חוזה/מקדמות מלקוחות

 221,016 סה"כ התחייבויות שוטפות

  

  התחייבויות שאינן שוטפות

 470,417 הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 127,267 התחייבויות מסים נדחים

 16,404 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 614,088 סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

  

  הון עצמי והלוואות בעלים

 540,762 )כולל חלויות שוטפות( הלוואות בעלים

 679,643 הון

 1,220,405 הון והלוואות בעלים המיוחסים לקבוצת החברה

 5,066 הון המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

 684,709 סה"כ הון עצמי

 2,060,575 התחייבויות והון עצמי והלוואות בעליםסה"כ 
 

  :.202031.3להלן פירוט הנכסים המהותיים של אפי אירופה שעליהם רובצים שעבודים, ליום 

שם הפרויקט/ 
 הנכס המשועבד

החברה 
 המחזיקה

שיעור 
ההחזקה 
של אפי 
אירופה 
בחברה 

 המחזיקה

עלות/ 
שווי 

 בספרים 
)אלפי 
 אירו(

סכום 
ההתחייבויות 

 )אלפי אירו(

הנכס 
 המשועבד

 סוג השעבוד

AFI Cotroceni ,
 רומניה

Cotroceni 
Park S.A 98.6% 515,920 790 ,280 

קרקע הפרויקט 
והקניון שנבנה 

עליה, בעיר 
 בוקרשט

 חברת מניות
משכנתא ו הפרויקט

על הנכס לטובת 
 הבנק המממן

Airport City 
Belgrade  

 סרביה

Airport City 
d.o.o. 100% 246,420 99,082 

בנייני משרדים 
, בעיר בלגרד

 סרביה

מניות חברת 
משכנתא והפרויקט 

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% 175,020 - 
בנייני משרדים 

, בוקרשטבעיר 
 רומניה

ת ומניות חבר
ומשכנתא הפרויקט 

הנכסים לטובת על 
מחזיקי סדרה אג"ח 

 ט' של החברה

AFI Brasov ,
 רומניה

AFI Palace 
Brasov S.R.L 100% 140,987  - )**( 

קרקע הפרויקט 
והקניון שנבנה 

עליה, בעיר 
 רשובב

מניות חברת 
הפרויקט ומשכנתא 

על הנכס לטובת 
 הבנק המממן

Classic 7  
 צ'כיה

Classic 7 s.r.o, 
Classic Park 
Group s.r.o, 
Classic Park 

III s.r.o 

100% 84,532 35,367 
בנייני משרדים 

בעיר פראג, 
 צ'כיה

מניות חברת 
משכנתא והפרויקט 

על הנכס לטובת 
 הבנק המממן

יתרת 
הפרויקטים/ 

הנכסים 
 המשועבדים

- - 366,117 168,051 - - 

    583,290  ,964,9141   הנכסיםסה"כ 

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

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.

החברה ליום של  1הנכסים הנכללים בדוח על המצב הכספי )מאוחד(סך היקף הנכסים הלא משועבדים של אפי אירופה, מתוך סך  *
 .  2אירו  אלפי 968,538 -, הינו כ2020.3.31

במסגרת   אירו מיליון 50 -כ שלכולל בסכום  ותלהלן, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ביצעה החברה משיכ 11** כאמור בסעיף 
 הסכם המימון כאמור.  

 
יצוין, כי אפי אירופה אינה מחזיקה במישרין בזכויות בנכסי מקרקעין ולפיכך אין נכסים כאמור בדוחותיה   1

 הכספיים )סולו(.
ו'(,  הבמסגרת הדוחות הרבעוניים והתקופתיים שיפורסמו על ידי החברה במהלך תקופת אגרות החוב )סדר  2

הנכסים הלא משועבדים של אפי אירופה, ככל כלול נתונים במתכונת דומה בדבר היקף התחייבה להחברה 
 שנתונים כאמור לא ייכללו בדוחות הכספיים המאוחדים של אפי אירופה, שיפורסמו על ידי החברה כמפורט לעיל.
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 - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי .3.31.9לסעיף  .9

הודעה מטעם "( הרוכשות)להלן: " לחברות הבת )בעקיפין( של החברהנמסרה  31.3.2020ביום 

במספר חברות רומניות המחזיקות בארבעה פרויקטים של מבני משרדים  המחזיקההמוכרת 

דרישה לקבלת פיצוי מוסכם שנקבע נמסרה לה  על ביטול העסקה וכן "( המוכרת)להלן: "  ברומניה

ידי הרוכשות. זאת, לאור -מיליון אירו בגין אי השלמת העסקה על 15בהסכם הרכישה בסך של 

של כל התנאים המתלים הקבועים בהסכם הרכישה  עמדת המוכרת לפיה לאור התקיימותם

(, הימנעות נציגי שהוטלו בעקבותיו והמגבלותבגין משבר הקורונה )ובהתעלם ממצב החירום 

הרוכשות מהגעה למעמד ההשלמה של העסקה במועד שנקבע לכך בהסכם הרכישה, מהווה הפרה 

 .סכםשל ההסכם, אשר מקנה לה זכות לביטול העסקה ולקבלת הפיצוי המו

הנהלת אפי  (2020-01-034191)אסמכתא:  1.4.2020כאמור בדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 

אירופה בדעה כי ביטול העסקה נעשה שלא כדין, ועל כן היא דוחה מכל וכל את הודעת המוכרת 

לפרטים נוספים ראו את הדוח ביחס לביטול העסקה ואת הדרישה לתשלום הפיצוי כאמור. 

 מידע בו נכלל בזאת על דרך ההפניה. המיידי, אשר ה

בוררות בלונדון,   ךהליהגישו תביעה במסגרת    הרוכשות,  הרכישהבהתאם להוראות הסכם  יצוין, כי  

פיצוי , ביטול העסקה על ידי המוכרת נעשה שלא כדין, בין היתר, הצהרה כי התבקשו במסגרתה

על ידי באי כוח כי לרוכשות נמסר יצוין . להשלמת העסקה, וכן צו שנגרמו לרוכשות נזקיםבגין ה

לביצוע בוררות, בין היתר, מסגרת הליך התביעה שכנגד בבכוונת המוכרת להגיש כי  תהמוכר

, כאמור לעילבוררות הלהליכי  בשים לבמיליון אירו.  15 בסך של הפיצוי המוסכם תשלום של

 .31.3.2020דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום ב מתאימה הפרשהביצעה החברה 

  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי )א(.41.9.3לסעיף  .10

"( לאור ההנחיות לציבור שפרסמו הנכסבהמשך לסגירה הזמנית של קניון קוטרוצ'ן )להלן: "

קיבלה חברת הבת של החברה )בעקיפין(   12.5.2020ביום  לעיל,    1הרשויות ברומניה, כאמור בסעיף  

מהגופים הפיננסים  (waiver)כתב ויתור "( חברת הבתבזכויות בנכס )להלן: "ברומניה, המחזיקה 

"(, לפיו אי עמידה של חברת הבת ההלוואהמיליון אירו )להלן: "  300שהעמידו לה הלוואה בסך של  

כלל תשלומי שירות בין ההכנסות התזרימיות של הנכס לבין יחס בהתניות הפיננסיות הנוגעות ל

 בפועל במהלך השנה שקדמה למועד הבדיקה והן החזוי לשנה הקרובה לאחריו(הן ( DSCRב )החו

 31.3.2020את התקופה )כולה או חלקה( שתחילתה ביום  תקופת חישוב כלשהי הכוללת  בהתייחס ל

"( לא תחשב כהפרה של התחייבות של חברת הבת תקופת הויתור)להלן: "  30.9.2020וסיומה ביום  

הויתור כאמור יחול רק במהלכה של תקופת מיידי של ההלוואה. ו/או עילה להעמדה לפירעון 

במסגרת זו, התחייבה חברת הבת, כי במהלכה של תקופת הויתור לא . הויתור או בהתייחס אליה

 .תבוצע חלוקה )כהגדרת מונח זה בהסכם המימון(

  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי )ג(.41.9.3לסעיף  .11

בקשר עם הקניון בברשוב ברומניה המימון  התנאים המקדמיים שנקבעו בהסכם  לאחר התקיימות  

 -ל כשכולל ת לתאריך הדוח על סך והעומד ותמיליון אירו, משכה החברה הלווא 77בסך כולל של 

 .מיליון אירו 50

  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי 1.11.2לסעיף  .12

החברה למשך מדיניות התגמול של את אישרה האסיפה הכללית של החברה  26.4.2020ביום 

 שנים ממועד אישורה.  3תקופה של 

 - תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק 1.13.11לסעיף  .13

( בהיקף 1ביצעה החברה פירעון של סדרת ניירות ערך מסחריים )סדרה  2020במהלך חודש מרץ 

 מיליון ש"ח.  100של 
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 – תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק 1.13.13לסעיף  .14

( "חברת הבת, להלן: "התקשרו החברה וחברת בת שלה )המוחזקת בבעלות מלאה  20.5.2020ביום  

להעמדת מסגרת אשראי "( הפיננסיהתאגיד : ", ביחד)להלן מספר תאגידים פיננסיםבהסכם עם 

וזאת חלף  "(החדש הסכם המסגרת"להלן: נתיים )מיליון ש"ח לתקופה של ש 350של עד שקלי 

מיליון ש"ח צמוד מדד )אשר יבוטל במועד פרעון  300הסכם מסגרת האשראי הקיים של עד 

לפרטים בדבר הסכם . "(הסכם המסגרת הקייםההלוואות הקיימות שהועמדו מכוחו( )להלן: "

שנכללו בדוח  31.12.2019ג. לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 16המסגרת הקיים ראו ביאור 

 התקופתי. 

העמדת בהסכם נוסף להפיננסי עם התאגיד בת ההחברה וחברת נוסף, באותו המועד התקשרו ב

לצורך מימון הקמת בניין נוסף בקרית )צמוד למדד(  מיליון ש"ח    120מסגרת אשראי בסכום של עד  

 . "(הסכם הליווי החדש)להלן: " המדע בנס ציונה

תישא ריבית שתקבע הליווי החדש    החדש או הסכםכל הלוואה שתועמד מכוחו של הסכם המסגרת  

החדש או בהסכם  במועד העמדת ההלוואה, וזאת בהתאם למנגנונים שנקבעו בהסכם המסגרת

 . להבטחת התחייבויותיהן של החברה וחברת הבת על פי הסכם המסגרתהליווי החדש, לפי העניין

במסגרת  ממניםלטובת הגופים המ ישמשו השעבודים שנרשמו, החדש ועל פי הסכם הליווי החדש

, בין היתר, שעבודים קבועים על חלק החברה בפרוייקט פארק המדע בנס הסכם המסגרת הקיים

 .ציונה וכן שעבוד על מניות חברת הבת

 

  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי 1.13.13.4 לסעיף .15

  להלן פירוט הלוואות ו/או מסגרות אשראי מהותיות של החברה:

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 בת של 
החברה ביום 

31.5.2019  . 
יתרת ההלוואה 

 –  31.3.2020ליום 
 . אירו אלפי 285,938

 

 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.

שיעור הריבית: ריבית 
 2.45%משתנה במרווח של 

 3מעל לריבית היוריבור 
 חודשים 

 
מועד סופי לפירעון 

 31.12.2023 –ההלוואה 
 

 יתרת בין יחס .א
 לשווי ההלוואה

 הנכס של השוק
(LTV )על יעלה לא 

 החל כאשר, 70%
 67.5% של מיחס

 אינה הבת החברה
 לבצע רשאית

 כספים העברות
 ליום;  אירופה  לאפי

 עומד, 31.3.2020
-כ על LTV-ה יחס

53.1%; 
 ההכנסות יחס .ב

 של התזרימיות
 לכלל( NOI) הנכס

 שירות תשלומי
( DSCR) החוב
 130%-מ גבוה יהיה
 לשנה ביחס

 110%-ו החולפת
 לשנה ביחס

 שלאחר הקרובה
 הבדיקה מועד

 במידה. הרלוונטי
 מיחס ירד והיחס

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

 החברה הקרובה
 תהיה לא הבת

 לבצע רשאית
 כספים העברות

 . אירופה לאפי
בדבר כתב  לפרטים . ג

ביחס  הויתור
לאמת המידה 

שעבוד מסוג  .1
משכנתא על 
הקרקע ועל 

 המבנה.
שעבוד מלוא  .2

הון המניות 
של חברת 

 הבת.
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לתקופה שבין   ביחס
ליום  31.3.2020
 ראו, 30.9.2020

 ליוםלעיל.  9סעיף 
 יחס 31.3.2020

לשנה   DSCRה
 -החולפת עומד על כ

 לשנה  ויחס  154.5%
הקרובה עומד על 

 .116.7%  -כ
יתרת ההלוואה  2

 – .2020.331ליום 
 ."חש אלפי 763,383

אגרות 
חוב 

)סדרה ז'( 
הרשומות 

למסחר 
 בבורסה

 החוב אגרות פירעון מועדי
 (וריבית)קרן 

 קרן
 3 -ב לפירעון עומדת

, שווים שנתיים תשלומים
 30 ביום ישולמו אשר

 מהשנים אחת בכל לאפריל
 .2023 -ו 2022, 2021

 ריבית
 לחצי אחת שוטף באופן

 31 יום בכל, שנה
 לאפריל 30 -ו לאוקטובר

. 2023עד  2014 השנים של
 צמוד 3.7%: הריבית שיעור
 .לצרכן המחירים למדד

 4לפרטים ראו סעיף 
 לדוח הדירקטוריון.

עמדה  31.3.2020ליום 
החברה בהתניות 

הפיננסיות שנקבעו 
בהתאם לתחשיב 

 4המפורט בסעיף 
 לדוח הדירקטוריון. 

 

יתרת ההלוואה  3
 – .2020.331ליום 

 אלפי ,742,1051
  ."חש

אגרות 
חוב 

)סדרה 
ח'( 

הרשומות 
למסחר 

 בבורסה 

 החוב אגרות פירעון מועדי
 (וריבית)קרן 

 קרן
 4 -ב לפירעון עומדת

 לא שנתיים תשלומים
 ביום ישולמו אשר, שווים

 אחת בכל לאוקטובר 15
 - 2024, 2020 מהשנים

 החלוקה לפי, 2026
 מיתרת 15%: )א( כדלקמן

)סדרה  החוב אגרות קרן
 אחד בכל תשולם'( ח

; 15.10.2020 מהימים
 -ו; 15.10.2024
 55%)ב(  -ו; 15.10.2025

 החוב אגרות קרן מיתרת
 ביום תשולם'( ח)סדרה 

15.10.2026 . 
 ריבית
 לחצי אחת שוטף באופן

 -ו לאפריל 15 יום בכל, שנה
 השנים של לאוקטובר 15

 שיעור. 2018-2026
 צמוד 2.57%: הריבית

 .לצרכן המחירים למדד

 4לפרטים ראו סעיף 
לדוח הדירקטוריון. 

 31.12.2020ליום 
עמדה החברה 

בהתניות הפיננסיות 
שנקבעו בהתאם 

לתחשיב המפורט 
לדוח  4בסעיף 

 הדירקטוריון.

 

 -כ של בסך הלוואה 4
"ח ש מיליארד 1.5

 החברה של)חלקה 
"ח( ש מיליון 750 -כ

 פרויקט למימון
  .התקשוב קרית

 
 .2020.331 ליום

 טרם ההלוואה
  הועמדה

 

 מספר
 תאגידים
 פיננסים

 הכוללות אשראי מסגרות
 קבלת כנגד גישור הלוואת

 מסגרות וכן ההקמה מענק
 ולזמן קצר לזמן אשראי

 .ארוך
 צמודות יהיו לא ההלוואות

 ההלוואות)למען  למדד
 ריבית וישאו( ארוך לזמן

)למעט  משתנה שנתית
 ארוך לזמן ההלוואות
 שנתית בריבית שתהיינה

 במועד שתקבענה( קבועה
)לפי  ההלוואות העמדת

 למנגנונים בהתאם(, הענין
 המימון בהסכם שנקבעו

לתאריך הדוח,  המשקפים)
שיעור ריבית שנתית בטווח 

( ואשר 3% -ל  - 2%של בין 
תשולם בכל רבעון. מועד 

פרעונן הסופי של הלוואות: 
)א( פרעון הלוואות מסגרת 

זמן קצר יחול האשראי ל
ימים  60במוקדם מבין 

ממועד ההמרה )כפי שנקבע 
בהסכם הזיכיון( לבין מועד 

חודשים מהמועד  14שיחול 

 עמידה אי .א
תניות פיננסיות בה
 -ה יחסי כיסוי  של

ADSCR  יחסושל 
 LLCR -ה כיסוי 

)כהגדרתם בהסכם 
תהווה  המימון( 

עילה להעמדה 
 .מיידילפירעון 

 הפרויקט  חברתעל   .ב
הוטלו מגבלות 

, לרבות שונות
ביחס לשינוי 

 ובגין בהשליטה 
 אשראי נטילת

 ידה על נוסף
 דיבידנד וחלוקת

 .מניותיה לבעלי

לטובת המלוות 
שעבודים  ירשמו
 רבות, לשונים
 על כללי שעבוד

 חברת נכסי
 הפרויקט

 קבוע)שעבוד 
( צף ושעבוד
על  ושעבוד

מניותיה של 
. הפרויקטחברת 

בנוסף, חברת 
הפרויקט 

התחייבה שלא 
ליצור שעבוד על 

נכסיה )למעט 
במקרים 

מוסכמים( 
)"שעבוד 

 שלילי"(.  
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האחרון להשלמת ההקמה 
 האחרון המועד)להלן: "
 פרעון"(; )ב( להקמה

 האשראי מסגרת הלוואות
 בהתאם יתבצע ארוך לזמן
 ובכל מוסכם סילוקין ללוח

 תום לפני יחול מקרה
 פרעונן; )ג( ההפעלה תקופת

 הגישור מסגרת הלוואות
 מועד מבין במוקדם יחול

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

יתרת ההלוואה  5
 – .2020.331ליום 

 . אלפי ש"ח 475,000

 אגרות
 חוב

)סדרה 
'( ט

 הרשומות
 למסחר

 בבורסה

 החוב אגרות פירעון מועדי
 (וריבית)קרן 

 קרן
 10 -ב לפירעון עומדת

 לא שנתיים תשלומים
 בכל ישולמו אשר, שווים

 לנובמבר 15 -ו במאי 15
 עד 2019 מהשנים אחת בכל

 החלוקה לפי, 2023
 מיתרת 2.5%: )א( כדלקמן

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

 מיתרת 2.5%; )ב( 2019
)סדרה  החוב אגרות קרן

 15 ביום תשולם'( ט
 2.5%; )ג( 2019 לנובמבר

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

 2.5%; )ד( 2020 למאי
 החוב אגרות קרן מיתרת
 15 ביום תשולם'( ט)סדרה 

 3%; )ה( 2020 לנובמבר
 החוב אגרות קרן מיתרת
 15 ביום תשולם'( ט)סדרה 

 מיתרת 3%; )ו( 2021 למאי
)סדרה  החוב אגרות קרן

 15 ביום תשולם'( ט
 3%; )ז( 2021 לנובמבר

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

 3%; )ח( 2022 למאי
 החוב אגרות קרן מיתרת
 15 ביום תשולם'( ט)סדרה 

 3%; )ט( 2022 לנובמבר
 החוב אגרות קרן מיתרת
 15 ביום תשולם'( ט)סדרה 

 75%)י(  -ו; 2023 למאי
 החוב תאגרו קרן מיתרת
 15 ביום תשולם'( ט)סדרה 

 .2023 לנובמבר
 ריבית
 לחצי אחת שוטף באופן

 -ו למאי 15 יום בכל, שנה
 השנים של לנובמבר 15

)כולל(.  2023 עד 2019
 לא 4.2%: הריבית שיעור
 הצמדה לבסיס צמוד

 .כלשהו

 4לפרטים ראו סעיף 
 לדוח הדירקטוריון.

 
 דוחותיה פי על

 החברה של הכספיים
מדה ע 31.3.2020 ליום

החברה בהתניות 
הפיננסיות שנקבעו 

בהתאם לתחשיב 
 4המפורט בסעיף 

 לדוח הדירקטוריון.

 בדבר לפרטים
 הבטוחות
 לטובת שהועמדו

 אגרות מחזיקי
'( ט)סדרה  החוב

 בדבר וכן
 התחייבויות

 שנטלה נוספות
 החברה  עצמה  על

 מחזיקי כלפי
 החוב אגרות

 ראו'(, ט)סדרה 
 סעיפים
  עד  )ד(1.13.8
 הנכלל )ו(,1.13.8

  .התקופתי בדוח

 

שפרסמה החברה  126לפי מועדי פירעון ראו ת 31.3.2020למצבת התחייבויות של החברה  ליום  .16

המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על (. 2020-01-050982)מס' אסמכתא:  21.5.2020ביום 

 דרך ההפניה.



 

 
 
 
 
 
 

 מגה אור החזקות בע"מ
 

 2020במרס,  31דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 
 
 עמוד 
  

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  
  

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  
  

 5 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 
  
  

 6-8 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
  

 9-11 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  
  
  

 12-21 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
 
 
 

 
 
 
 

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

   6492102אביב -תל
 

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

ey.com 

 
  

 
 
 
 
 

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

 מבוא 
 

, הכולל את הדוח הקבוצה( -)להלן  המצורף של מגה אור החזקות בע"מ וחברות בנותסקרנו את המידע הכספי 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל,   2020במרס  31על המצב הכספי ליום התמציתי המאוחד 

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

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

 על סקירתנו.
 

 אשר , המאזני השווי  בסיס על וצגותהמ חברות של ביניים לתקופות התמציתי הכספי המידע את סקרנו לא
 החברות  ברווחי   הקבוצה   של   חלקה  ואשר ,  2020במרץ    31  ליום  ח"ש  אלפי  222,461-כ  של  לסך  הסתכמה  בהן   ההשקעה 

. המידע הכספי  תאריך באותו ה שהסתיימ חודשים שלושה של הלתקופ ח"ש אלפי 1,458-כ של לסך הסתכם ל"הנ
חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו  התמציתי לתקופות הביניים של אותן 

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

 
 היקף הסקירה 

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

מורכבת לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  
. יםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרמבירורים,  

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

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 
 

 מסקנה 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל

 רואי חשבון   2020 ,במאי 26
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
 
 

 
 

 
 

  במרס 31ליום 
 ליום

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

        נכסים שוטפים
        

 82,358  69,300  202,419   מזומנים ושווי מזומנים 
המוחזקים למסחר הנמדדים בשווי  נכסים פיננסיים 

 הוגן דרך רווח או הפסד
 

 164,984  28,416  30,257 
 213,682  34,456  294,025   ומזומן בנאמנות  מזומן משועבד

 4,801  4,242  6,229   שוכרים
 82,810  61,100  ,89352   חייבים ויתרות חובה 

        
   559720,  197,514  413,908 
        

 376,200  -    376,830   למכירה המוחזקים נכסים
        
   5421,097,  197,514  790,108 
        

        נכסים לא שוטפים
        

השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי  
 המאזני

 
 1,339,716  1,048,974  1,198,225 

 194,415  180,234  224,893   חובה לזמן ארוךחייבים ויתרות 
 2,226  2,210  2,228   פקדונות לזמן ארוך בתאגידים בנקאיים

 855  521  755   הוצאות מראש
 1,362,660  1,078,378  1,396,695   נדל"ן להשקעה  
 556,195  736,176  559,976   בפיתוח נדל"ן להשקעה

 5,715  5,554  5,631   רכוש קבוע 
 4,906  4,906  4,906   מוניטין

        
   800,5343,  3,056,953  3,325,197 
        
   225,6324,  3,254,467  4,115,305 

    ¤     
 
 
 
 
 

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

  
 

  במרס 31ליום 
 ליום

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

       התחייבויות שוטפות
       

 31,053  154,989  28,093   מתאגידים בנקאייםחלויות שוטפות של הלוואות אשראי ו
 122,030  99,750  141,047  חלויות שוטפות של אגרות חוב 

 24,141  29,431  22,995  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 128,878  27,729  19114,7  זכאים ויתרות זכות 

 -    -    30,000  דיבידנד שהוכרז 
       
  485,336  311,899  306,102 

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 121,858  38,698  104,214  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 2,042,267  1,673,906  ,860,3692  אגרות חוב

 2,962  1,550  2,850  פקדונות
 1,607  1,607  1,607  נגזרים 

 38,020  38,325  37,698  התחייבות בגין חכירה  
 590  517  604  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 108,548  115,125  117,069  מסים נדחים
       
  902,332,6  1,869,728  2,315,852 

       הון מיוחס לבעלי מניות החברה
       

 343  305  363  הון מניות
 536,437  296,282  734,602  פרמיה על מניות

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

   2,117  1,065  2,429  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 ( 28,643)  ( 4,957)  ( 30,110)  קרן בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 41  123  ( 48)  עסקאות גידורקרן בגין 
 964,049  760,509  662,934  יתרת רווח 

       
  259,6391,  1,053,392  1,471,705 
       

 21,646  19,448  ,21022  זכויות שאינן מקנות שליטה 
       

 1,493,351  1,072,840  ,469,6611  סה"כ הון  
       
  225,6324,  3,254,467  4,115,305 

       
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 
 

       2020 במאי, 26  
 צחי נחמיאס  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון 
 איתמר רגב 

 מנכ"ל
 חיים אונפלוס 

 אחראי לענייני הכספים
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 הרווח הכולל דוחות מאוחדים על  

  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  במרס  31ביום  

 לשנה
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2019 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי למניה(  

       
 108,085  23,622  363,32  הכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה  

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

 
792  2,275 

"ן הנמדדות לפי שיטת הריבית נדל למימון  הלוואות ממתן  הכנסות
 1,104  האפקטיבית

 
861  4,101 

 9,043  2,098  2,931  עלות הפעלת וניהול נדל"ן להשקעה

       
 105,418  23,177  31,183  רווח גולמי 

         
המטופלות לפי שיטת השווי   חברות)הפסדי(  הקבוצה ברווחי    חלק

 (29,312)  נטו,  המאזני 
 

8,309  117,842 
נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח    של  הוגן   בשווי   העליי 

 17,720  והפחתות אחרות, נטו 
 

7,291  147,638 
 19,243  4,385  4,870  הוצאות הנהלה וכלליות 

 90,194  94,262  4,697  אחרות, נטו   הכנסות

       
 441,849  128,654  19,418  תפעולי   רווח

       
 15,352  *  6,605  6,745  הכנסות מימון 
 (55,807)  *  (5,238)  (,2591)  הוצאות מימון 

 -   -   (14,918)  מוקדם  פרעון   עמלת  בגין מימון    הוצאות
       

 401,394  130,021  9,986  ההכנסה רווח לפני מסים על  
 46,312  5,913  8,809  מסים על ההכנסה  

       
 355,082  124,108  1,177  רווח נקי  

       
       כולל אחר )לאחר השפעת המס(:    הפסד

 (28,643)  (4,957)  (1,467)  כלולות   חברות  של  כספיים  דוחות  מתרגום  הנובעות  התאמות
 41  123  (89)  כלולה  חברה  של  גידור  עסקאות  בגין   הון   בקרן   החברה  חלק

       
 (28,602)  (4,834)  (1,556)  אחר   כולל  הפסד"כ  סה

       
 326,480  119,274  (379)  כולל )הפסד(  "כ רווח  סה

       :רווח נקי מיוחס ל
 352,082  123,542  613  בעלי מניות החברה

 3,000  566  564  שאינן מקנות שליטה זכויות  

  1,177  124,108  355,082 

       "כ רווח כולל מיוחס ל: סה
 323,480  118,708  (943)  בעלי מניות החברה

 3,000  566  564  זכויות שאינן מקנות שליטה 
  (379)  119,274  326,480 

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

 0.02    נקי בסיסי  רווח
 

4.06  10.91 

 0.02    רווח נקי מדולל 
 

4.05  10.88 

 *( סווג מחדש 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות

 פרמיה
 על

  מניות

קרן בגין 
עסקה עם 
  בעל שליטה

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  

                       
 2020בינואר,  1יתרה ליום 
 1,493,351  21,646  1,471,705  964,049  2,117  41  (28,643)  (2,707)  68  536,437  343  )מבוקר(

 1,177  564  613  613  -  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח נקי
רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר 

                       :השפעת המס(
מעסקאות גידור תזרים  הפסד

 (89)  -  (89)  -   -  (89)  -  -  -  -  -  מזומנים
הנובעות מתרגום התאמות 

דוחות כספיים של פעילויות 
 (1,467)  -  (1,467)  -  -  -  (1,467)  -  -  -  -  של חברה כלולה חוץ
 (379)  564  (943)  613  -  (89)  (1,467)  -  -  -  -   רווח )הפסד( כולל סה"כ

                       
הנפקת מניות )לאחר ניכוי 

 198,185  -  198,185  -  -  -  -  -  -  198,165  20  הוצאות הנפקה(
 312  -  312  -  312  -  -  -  -  -  -  מניות מבוסס תשלום

 (30,000)  -  (30,000)  (30,000)  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה
                       

 1,661,469  22,210  1,639,259  934,662  2,429  (48)  (30,110)  (2,707)  68  734,602  363  2020, במרס 31יתרה ליום 

 
 

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

     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות

 פרמיה
 על

  מניות

קרן בגין 
עסקה עם 
  בעל שליטה

קרן בגין עסקה 
עם בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  שליטה

בגין קרן 
התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  כספיים

בגין קרן 
עסקאות 

  גידור

 בגיןקרן 
 עסקאות
 תשלום

  מניות מבוסס
 יתרת
  סה"כ  רווח

זכויות שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

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

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

                       השפעת המס(:
רווח מעסקאות גידור תזרים 

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

דוחות כספיים של פעילויות 
 123  -  123  -  -  -  (4,957)  -  -  -  -  חוץ

 119,274  566  118,708  123,542  -  123  (4,957)  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל 
 213  -  213  -  213  -  -  -  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
בעלי זכויות שאינן ל תשלום

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

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

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

 ד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפר
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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

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

 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(:
רווח מעסקאות גידור תזרים 

 41   -  41   -   -  41  -   -  -  -  -  מזומנים בחברה כלולה
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)  -  -  -  -  חוץ של חברה כלולה
 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 

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

  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 355,082  124,108  1,177  רווח נקי  

       
       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

       הפסד:או  התאמות לסעיפי רווח 
 953  255  246  פחת 
 נדל"ן להשקעה בפיתוח, בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה עלייה

 והפחתות אחרות, נטו
 
(720,17 )   (7,291 )  (147,638 ) 

 4,156  ( 3,199)   ( 11,144)  אגרות חוב  )שחיקת( שערוך 
התחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות  )שחיקת(  שערוך 

 אחרות לזמן ארוך
 
(226 )  (201 )  39 

 ( 3,052)  ( 374)  ( 1,070)  שערוך חובות לגבייה לזמן ארוך
ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או  ירידת )עליית( ערך 

 הפסד
 
(3,025 )  (3,623 )  7,487 

 132  59  14  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 1,265  213  312  עלות תשלום מבוסס מניות

 18  18  -  רווח ממימוש רכוש קבוע 
 ( 161)  ( 161)  -  נדל"ן מניברווח ממימוש 

 חברות המטופלות לפי שיטת השווי  (רווחי הפסדי )חלק הקבוצה ב
 נטו , המאזני  

 
35,762  (8,309 )  (117,842 ) 

 ( 94,120)  ( 94,120)  ( 919,87)  נכסים( ירווח מרכישה במחיר הזדמנותי של חברה כלולה )אפ
 29,927  4,479  22,155  הוצאות מימון, נטו
 46,312  5,913  8,809  מסים על ההכנסה

       
  14,234  (106,341 )  (,524272 ) 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
       

 1,132  1,691  ( 1,428)   בשוכרים ירידה )עלייה(
 6,369  8,513  593  בחייבים ויתרות חובה ירידה 
 ( 338)  ( 4)  100  בהוצאות מראש לזמן ארוך  (עלייהירידה )

 1,742  ( 970)  ( 773)  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים עלייה )ירידה( 
 5,688  779  ( 1,001)  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 

       
   (2,509 )  10,009  14,593 

       עבור:   תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
       

 ( 55,157)  ( 7,714)  ( 26,918)  * ריבית ששולמה
 15,459  3,426  4,743  ריבית שהתקבלה 

 1,500  -  -  שהתקבל דיבידנד
 ( 4,403)  ( 868)  ( 11,088)  ** מסים ששולמו

 1,185  1,185  790  מסים שהתקבלו 
        
  (32,473 )  (3,971 )  (41,416 ) 
       

 55,735  23,805  ( ,57119)   שוטפת  )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות
       

 . 2020אלפי ש"ח ברבעון ראשון  14,918*כולל קנס פרעון מוקדם אג"ח סדרה ה' בסך 
 . 2020אלפי ש"ח ברבעון ראשון  10,109( בסך  2013-2016**כולל תשלום מיסים שנים קודמות )הסכם שומות 

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

  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
       

 ( 974)  ( 219)  ( 230)  רכישת רכוש קבוע 
 713  137  -    קבוע  רכוש ממימוש תמורה

 ( 367,166)  ( 30,626)  ( ,35224)  השקעה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח 
 63,909   16,909  -    בפיתוח ונדל"ן להשקעה תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה 

 ( 403,054)  ( 320,263)  ( 84,472)  נכסים(השקעה בחברה כלולה )אפי  
 -    -    ( ,29549)  המטופלת לפי שיטת השווי המאזני חברההשקעה ב

 ( 287,414)  -    ( 80,343)  הפקדה לפקדון בנאמנות
 81,900  -    -    משיכה מפקדון בנאמנות

 31,869  5,581  -    נטו מזומן משועבד,  משיכת
ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או  ה(רכישמכירה )

 הפסד, נטו
 

(131,702 )  8,737  (4,214 ) 
 273  -    -    השקעות לזמן קצר, נטו 

 ( 122,681)  ( 57,140)  ( 88,880)  מתן הלוואות  

 45,738  11,329  87,604  גביית הלוואות  
המטופלות לפי שיטת השווי   לחברות ותהלווא (מתןגביית )

 נטו, המאזני
 

(25,163 )  26,213  41,312 
 ,7101  1,099  893  צדדים קשורים, נטו 

       
 ( 918,655)  ( 338,243)  ( 940,395)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 240,193  -    198,185  ¤ ( הנפקה  הוצאות  ניכוי)לאחר  מניות הון הנפקת
 ( 25,000)  -    -    לבעלי מניות החברה ששולם דיבידנד
 667,963  167,914  572,895  חוב )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(  אגרותהנפקת 
 ( 665)  ( 429)  -    שליטה מקנות ןשאינ לזכויות תשלום
 1,678  46  ( 112)  משוכרים פקדונות)תשלום(  תקבול

 98,500  6,000  -    מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות לזמן ארוך
 ( 6,202)  ( 1,462)  ( 20,484)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 ( 189)  ( 11)  ( 62)  פרעון חכירה מימונית 
 ( 114,069)  -    ( 214,774)  אגרות חוב פרעון

 ( 48,920)  79,691  ( 76)  קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטואשראי לזמן 
       

 813,289  251,749  535,572   מימון מזומנים נטו שנבעו מפעילות
       

 ( 49,631)  ( 62,689)  120,061  במזומנים ושווי מזומנים  (ירידה עליה )
       

 131,989  131,989  82,358  תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 82,358  69,300  202,419  תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
 

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

   
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

   2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
 
  

 

     
       פעילות מהותית שלא במזומן (א)

        

 
וברכוש    בפיתוחהשקעה בנדל"ן להשקעה, נדל"ן להשקעה 

 קבוע באשראי 
 

18,237  23,678  23,826 

 
 

 שהוכרז וטרם שולם דיבדנד
 

30,000  -  - 
        
        
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 כללי - : 1באור 
 
כספיים הדוחות  תושבת ישראל. תמצית ה  ה"החברה"( הינה חבר  –מגה אור החזקות בע"מ )להלן   .א

, כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות  2020במרץ  31המאוחדים של הקבוצה ליום 
בעיקר  עוסקת    החברהשלה, וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות וביישויות בשליטה משותפת.  

בייזום, השבחת הקרקע, הקמה וניהול שטחי מסחר במרכזים מסחריים ומרכזי ניהול ולוגיסטיקה  
ניירות הערך של   .החלה החברה לפעול בתחום מימון השקעות נדל"ן 2016משנת בישראל, החל 

 החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 

ולתקופה של שלושה חודשים    2020במרס,    31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .ב
. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  דוחות כספיים ביניים מאוחדים(  -שהסתיימה באותו תאריך )להלן  

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך   2019בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(. -ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 

 

)"משבר הקורונה"     (COVID 19השפעת התפשטותו של נגיף הקורונה )  –  השפעת משבר הקורונה .ג
. החל מאמצע 2020במהלך חודש מרץ  אל  ר או "המשבר"( ברחבי העולם החלה לבוא לידי ביטוי ביש

חודש מרץ תוקנו ע"י הממשלה תקנות מיוחדות )חלקן במסגרת תקנות לשעת חירום( אשר הטילו  
מגבלות על תנועה והתקהלות וכן הורו על סגירה של פעילות המסחר, סגירת מוסדות החינוך  

העבודה אשר אינה חיונית. כמו כן נסגרו הלכה למעשה הגבולות בין המדינות ובדרך  וצמצום היקף  
החל מהמחצית השנייה של חודש אפריל  כלל הותרה כניסתם של אזרחי המדינה הרלוונטית בלבד.  

החלה המדינה, במתן הקלות ביחס למגבלות החמורות שהוטלו החל מהמחצית השנייה של    2020
ופרסמה את לוח הזמנים לפתיחתו המלאה של המשק במדינה )תוך שמירה על  , 2020חודש מרץ 

 ריחוק חברתי(. לתאריך הדוח, טרם פורסם לוח זמנים בנוגע לפתיחת הגבולות בין המדינות.
 

כלי שבר כלמהשפעת משבר הקורונה וההגבלות שהוטלו במסגרתו באות לידי ביטוי )בין היתר( ב
ת בשוקי ההון, עליה חדה בשיעורי האבטלה, תנודתיות בשערי  עולמי חריף שלווה בירידות חדו

החליפין, וכן בעליה בתשואות של אגרות החוב הקונצרניות בשל הגידול ברמת הסיכון והתגברות  
אי הוודאות. בנוסף, להערכת החברה, הימשכותו של המשבר הכלכלי כאמור עשוייה לגרום  

רבעוני טרם ידוע מלוא היקפן ו/או פרק הזמן  להשלכות כלכליות נוספות, אשר לתאריך הדוח ה
 שבו יתמשכו. 

 
על פי האינדקציות שהצטברו עד כה בחברה ובשוק   החברה בחנה את שווי נכסיה למועד הדוח.

ובהתאם לאומדני השווי שנתקבלו ממעריכים מקצועיים חיצוניים, אשר בחנו את גורמי ההשפעה  
החברה, נמצא כי נכון למועד הקובע לא חל שינוי   הכלכליים וביניהם שיעורי ההיוון, על נכסי 

   . 2019בדצמבר  31 ליוםמהותי בהנחות העבודה שעמדו בבסיס הערכות השווי של נכסי החברה 
 

בעקבות משבר הקורונה אשר הינו אירוע מתגלגל ואין ודאות ביחס למועד סיומו ולמידת השפעתו  
ת לתשלום דמי שכירות וניהול ביחס  על נכסי החברה, גיבשה החברה תוכנית הקלות מדורג

למרכזים המסחריים, למעט לעסקים שהותרה פעילותם דוגמת מרכולים/ עסקי פארמה וכיוצ"ב,  
 מיליון ש"ח משווי נכסיה המסחריים. 9-כבגינה הפחיתה החברה סך של 

 
ירידות השערים החדות בשוק ההון הביאו לעליית התשואות של אגרות החוב הקונצרניות, ובהן  
גם אגרות החוב של החברה. הימשכות המצב כאמור, עלולה לגרום להשפעה לרעה על עלויות  

 המימון ועל זמינות מקורות המימון של החברה.
 

ן סדיר ושוטף מול התאגידים החברה לפעול באופ עם זאת, יודגש כי בתקופת המשבר המשיכה 
הבנקאיים והגופים המוסדיים אשר העמידו מימון לחברה וזאת בהתאם להסכמי המימון השונים  
)לרבות בכל הנוגע להלוואות למימון בניה(, הכל בהתאם להוראות הסכמי המימון בהם התקשרו  

 הצדדים.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות  של העריכה מתכונת .א

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

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

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

 
 צירפי עסקים  3IFRS -תיקון ל

 
  3תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי   IASB, פרסם ה 2018בחודש אוקטובר 

 התיקון(. - צירופי עסקים )להלן
 

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

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

 עסק, ללא צורך בבחינות נוספות.
 

הרכישה חל התיקון ייושם לראשונה עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד 
 או לאחר מכן. 2020בינואר  1ום החל מי

 
   

 התחייבויות תלויות  - : 3באור 
 

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

 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה - : 4באור 
 
, התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי בלתי קשור לחברה )להלן:  2019בדצמבר  15ביום  .א

מהון המניות המונפק והנפרע  ומזכויות ההצבעה )על בסיס דילול    61.86%"המוכרת"(, לרכישת  
מלא( של "ארנה סטאר גרופ בע"מ", חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה 

"המניות הנמכרות", בהתאמה(, ולרכישת מלוא  -להלן: "ארנה" ואביב בע"מ )-לניירות ערך בתל
זכויותיה של המוכרת  בקשר עם הלוואות בעלים אשר העמידה המוכרת לארנה ולחברות 

  133-הינן בסך שלא יפחת מ 2019בספטמבר,  30בשליטתה ו/או הקשורות לה, ואשר נכון ליום 
סכם", בהתאמה( )המניות הנמכרות והלוואות  דולר ארה"ב )להלן: "הלוואות בעלים", "הה  מיליון

 .הבעלים ייקראו להלן ביחד: "הממכר"(
 
התמורה כפופה להתאמות שנקבעו בהסכם ובכלל זאת, ככל שיחול אירוע בעל השפעה מהותית           

על ארנה ו/או ככל שיעלו בבדיקת הנאותות שתערוך החברה עד למועד ההשלמה )כהגדרתו 
צריכים ביצוע הפרשה בדוחותיה הכספיים של ארנה ואשר לא בוצעו  להלן( ממצאים אשר מ

 והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.  2019ביוני,   30בדוחותיה הכספיים ליום 
 

, הודיעה החברה למוכרת על ביטולו של ההסכם בשל התקיימותו של  2020בפברואר  2ביום 
נזקי מזג האוויר עליהם דיווחה ארנה שינוי מהותי לרעה בשווי הממכר וזאת בין היתר לאור 

 ביחס לקניון ארנה נהריה אשר בבעלותה. 2020בינואר  8ביום 
 

מיליון ש"ח שהוגש כנגדה   460  -נתקבל בידי החברה כתב תביעה בסך של כ  2020במרץ    12ביום  
אביב יפו )להלן: "התביעה"(, במסגרתה נטען על ידי  -ע"י המוכר לבית המשפט המחוזי בתל

כי החברה ביטלה את ההסכם שלא כדין ולפיכך מתבקש בית המשפט ליתן צו לאכיפת  המוכר
ההסכם ולחייב את החברה בתשלום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם וכן בהוצאות שנגרמו 

 . למוכר כתוצאה מן האמור
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה - : 4באור 
 

הטענות שהועלו במסגרת התביעה יחד עם יועציה   בשלב מקדמי זה החברה לומדת את
המשפטיים, אולם  היא עומדת על טענתה בדבר התקיימותו של שינוי מהותי לרעה ולפיכך על  

 .זכותה לביטול ההסכם
 

, התקשרה החברה בהסכם לרכישת מלוא הונה המונפק והנפרע של "ישפרו  2020בינואר    26ביום   .ב
מניות רגילות בנות  15,510,830)"ישפרו"(, קרי סך של   חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ"

מניות מוחזקות על ידי חברת   8,785,286ע.נ. כל אחת )"המניות הנרכשות"(, אשר מתוכן    ש"ח  1
מניות מוחזקות על ידי נכסי הדרים בע"מ שהינה    6,725,544  -נכסים ובנין בע"מ )"נכסים ובנין"( ו 

ים ובנין )"נכסי הדרים"( )נכסים ובנין ונכסי הדרים  חברה פרטית בבעלותה המלאה של נכס
יקראו להלן: "המוכרות"( ולרכישת מלוא זכויותיה של נכסים ובנין עם הלוואת בעלים 

)קרן בצירוף ריבית(    ש"חמיליון    222-)בהמחאה על דרך המכר( אשר העמידה לישפרו בהיקף של כ
ות והלוואות הבעלים ייקראו להלן  )"הלוואת הבעלים, "ההסכם", בהתאמה( )המניות הנמכר

ביחד: "הממכר"(. מחצית מן הממכר נרכש ע"י החברה בנאמנות בעבור שותף שהינו צד ג' בלתי 
 . קשור לחברה )"השותף"( )החברה והשותף יקראו להלן: "הרוכשות"(

 
בכפוף להתקיימות תנאי המתלה להלן, בתמורה לממכר, הרוכשות תשלמנה למוכרות    .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 תקופת 

על התחרות   נוספים או קבלת אישור הממונה    יום   90הנאותות כהגדרתה להלן ועד לתום  
)שהינו תנאי מתלה בהסכם כפי המפורט להלן(, המוקדם מביניהם, הרוכשות תשלמנה  

 .ש"ח לכל יום עד להשלמת העסקה )"התמורה"( 120,000סך של 

המניות הנרכשות ימכרו לרוכשות כשהן נקיות וחופשיות משעבודים ומכל זכות של צד     .ב
יום לביצוע   60כאשר לרוכשות עומדים  AS ISעסקה תבוצע כעסקת שלישי כלשהו וה 

 .בדיקת נאותות )"תקופת הנאותות"(

בנאמנות ובמועד סיום   ש"חמיליון  15במועד חתימת ההסכם, הפקידו הרוכשות סך של    .ג
תקופת הנאותות ככל שההסכם לא בוטל עד לאותו מועד )בנסיבות המפורטות להלן(, 

 .מיליון, על חשבון התמורה 40וסף של הרוכשות תפקדנה סך נ

השלמת העסקה תהיה כפופה להתקיימות תנאי מתלה שהינו קבלת הסכמת הממונה על     .ד
  1968 –התחרות לעסקה נשוא ההסכם בהתאם לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח 

יום ממועד חתימת   150)"הממונה על התחרות"(. ככל שלא יתקיים תנאי מתלה עד חלוף  
דים יהיו רשאים לבטל את ההתקשרות ביניהם והרוכשות יקבלו חזרה את ההסכם, הצד

 .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 

רכשות והמחאת הזכיות מכח הלוואת הבעלים תשלמנה הרוכשות למוכרות  המניות הנ
 .את יתרת התמורה

ההסכם כולל הוראות כמקובל ביחס למצגים שניתנו על ידי המוכרות והחברה    .ו
והתחייבות המוכרות לשיפוי החברה במקרה של הפרת המצגים, וכן הוראות הנוגעות 

 . תותלניהול ישפרו והתנהלות ישפרו בתקופת הנאו
 

האירועים הגלובליים הקשורים במשבר נגיף  נוכחעדכנה החברה כי  2020במרץ,  23ביום 
  ו הלי הקורונה ועקב השינוי המהותי בנסיבות ובמצב הכלכלי, בארץ ובעולם, הצדדים לעסקה נ

  11בהמשך להודעת המוכרות לחברה מיום  .ביניהם מגעים ביחס להיתכנות השלמת העסקה
, התקשרו המוכרות עם צד ג' )"הרוכש"( למכירת הממכר 2020באפריל    8, כי ביום  2020באפריל  

  . "(, וזאת לאור טענות המוכרות כי החברה הפרה את ההסכם הפרה יסודיתנוגדתה העסקה)"
אביב כנגד המוכרות -תלתביעה לבית המשפט המחוזי ב הגישו הרוכשות  2020באפריל  19ביום 

  הצהרתיים  צווים ( ליתן1וכנגד הרוכש )"הנתבעים"( במסגרתה נתבקשו הסעדים הבאים: )
 החברה,  עם  ההסכם  את  יסודית  הפרה  הפרו  ההסכם, המוכרות  את  הפרו  לא  הרוכשות  -לפיהם  

 כהגדרתו לרעה שינוי  חל הרוכשות וכי עם ההסכם בקיום הלב תום חובת את הפרו  המוכרות
 העסקה הנוגדת על ההסכם תנאי את המחיל צו ( ליתן2המוכרות; ) לבין הרוכשות בין סכםבה

(  4( ליתן צו המונע את הוצאתה לפועל של העסקה הנוגדת; )3שבין הרוכשות לבין המוכרות; )
 .לחילופין, ליתן כל סעד אחר להגנה על זכויות הרוכשות )"התביעה"(
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 )המשך(  מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריהאירועים  - : 4באור 
 

בד בבד עם הגשת התביעה, הגישה החברה יחד עם ביג בקשה לצו מניעה זמני ולמתן צו ארעי  
במעמד צד אחד המונע מן הנתבעים להתקשר ביניהם בעסקה הנוגדת להסכם, או להוציאה  

זאת עד להכרעה  לפועל, לרבות קידומה בכל דרך, ולערוך כל עסקה אחרת למכירת הממכר ו
בתביעה. בית המשפט דחה את הבקשה למתן צו מניעה ארעי במעמד צד אחד וביקש מהרוכשות  

להודיע באם הן עומדות על הבקשה לצו מניעה זמני ומבקשות דיון במעמד שני הצדדים.   
בהתאם, מאחר שכוונת החברה הייתה למנוע את קידום העסקה הנוגדת ובהתאם לייעוץ  

יבלה, עמדת החברה היה שלא להיענות להצעת בית המשפט אלא להמשיך  משפטי שהחברה ק
המוכרות הן אלו  לעמדת החברה כפי שזו הוצגה בתביעה,  .להתדיין בנושא במסגרת התביעה

.  נכון למועד פרסום דוח זה התביעה ממשיכה שפעלו בחוסר תום לב והפרו את ההסכם
 להתברר בבית המשפט והחברה עומדת על טענותיה.  

 
)בחלקים שווים( פיקדון בסך של   הרוכשותבנוסף לאמור, במסגרת ההסכם הופקד ע"י 

ש"ח )"הפיקדון"( בידי נאמן אשר הוסכם על ידם )"הנאמן"(. עם התקשרות המוכרות   15,000,000
פנו המוכרות לנאמן בהודעת ביטול הסכם מותנית לפיה    2020באפריל    13בעסקה הנוגדת, ביום  
, הן  2020באפריל  20קן את הפרותיה הנטענות על ידן לכאורה עד ליום ככל שהחברה לא תת

פנתה    2020באפריל    21מבקשות כי הנאמן יעביר לרשותן את כספי הפיקדון. בהמשך לכך, ביום  
החברה לנאמן בהודעת התנגדות מנומקת להודעת הביטול ובה, בין היתר, דרשה כי הנאמן יפעל 

  2020באפריל    27ן לו במסגרת ההסכם. בהתאם לכך, ביום  בהתאם לאמור בכתב ההוראות שנית
הגיש הנאמן לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למתן הוראות בכדי שזה יורה לה כיצד  

 . לנהוג בכספי הפיקדון
 

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

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

. כתוצאה מהפדיון המוקדם  וקדםלמועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המ
 ש"ח.אלפי  14,918בסך  בגין עמלת פרעון מוקדםהחברה רשמה הוצאות מימון 

 

אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה  שלפרטית החברה הנפקה  השלימה 2020 בפברואר, 6 ביום .ד
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
 

 BIGטבריה", "  BIG"-כנכון למועד פרסום הדוח, השלימה החברה שעבוד של הנכסים הידועים  
 ", "מרכז ניהול נובולוג במודיעין", "מרכז מסחרי באשקלון" 2קריית גת", "מרכז מסחרי מודיעין  

)סדרה ח'( וקיבלה לידיה את הפיקדון הכספי שהופקד    לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב
 אלפי ש"ח. 217,613 - הנאמנות בסך של כבחשבון 

 

  אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב  497,699השלימה החברה הנפקה של  2020, בפברואר 23ביום  .ה
לפירעון )קרן( בשישה תשלומים שנתיים לא שווים, אשר ישולמו ביום  '(, שתעמודנה ט)סדרה 

, כאשר התשלום הראשון  2030עד    2028ובשנים    2023עד    2021בפברואר, בכל אחת מהשנים    28
 בכל . 2030בפברואר,  28והתשלום השישי והאחרון יבוצע ביום   2021בפברואר,  28יבוצע ביום  

מהקרן, בתשלום הרביעי   6%אחד מהתשלומים הראשון עד וכולל התשלום השלישי ישולמו 
גרות א .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  2020באוגוסט של כל אחת מהשנים  31ביום חודשים, 
סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת   )כולל(. 2030עד  2021ם כל אחת מהשני

 ש"ח.אלפי   497,699 -אגרות החוב החדשות הסתכמה לכ
 

ש"ח ע.נ. כל אחת  0.01מניות רגילות בנות  1,973,600הנפיקה החברה  2020, בפברואר 23ביום  .ו
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 )
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה - : 4באור 

 

אלפי ש"ח  30,000ן החברה על חלוקת דיבידנד בסך של החליט דירקטוריו 2020במרס,  22ביום  .ז
. המועד הקובע לזכאות הדיבידנד 2020באפריל,    7ש"ח( שישולם ביום    0.826)דיבידנד למניה בסך  

 . 2020במרס,  31הינו  

 

  84,404מניות של אפי נכסים בע"מ  בסך כולל של  926,079 רכשה החברהבמהלך תקופת הדוח  .ח
שיעור  במניות אפי נכסים  5,264,303 - החזיקה החברה ב 2020במרס,  31אלפי ש"ח. נכון ליום 

במהלך התקופה שבין הרבעון ועד ליום פרסום דוח זה,    ממניות אפי נכסים.  15.77%החזקה של  
אלפי ש"ח. נכון למועד פרסום   108,724מניות אפי נכסים בסך כולל של    1,103,308החברה רכשה  

  19.08%מניות אפי נכסים, המהווה שיעור החזקה של  6,367,611 -דוח זה, החברה מחזיקה ב 
 .ממניות אפי נכסים

 
החברה על הסכם עם צד שלישי בלתי קשור )להלן: "המוכר"( , חתמה 2020במאי,  21ביום  .ט

מזכויות המוכר במקרקעין בלתי מסוימים )"הממכר"( מתוך מקרקעין בשטח של  50%לרכישת 
שמש אשר המוכר הינו  - בבית 6וחלק מחלקה  5, חלק מחלקה 29755דונם המצויים בגוש  160

וני ש"ח בתוספת מע"מ כדין )"הסכם מילי  63)"המתחם"(, בתמורה לסך של  בעל הזכויות בהם
הרכישה", בהתאמה(. בכוונת החברה להקים במתחם פרויקט להשכרה בשיתוף עם המוכר 
ובחלקים שווים בין הצדדים. זאת בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע כפי שתהיה במועד 
בניית הפרויקט ובהתאם להסכם שיתוף שנחתם בין החברה ובין המוכר בד בבד עם חתימת 
 הצדדים על הסכם הרכישה אשר ייכנס לתוקף במועד מסירת החזקה בממכר )"הסכם השיתוף"(. 

 

נכון למועד פרסום דוח זה, התקבלו אישורי אכלוס למרכז לוגיסטי משגב דב ולמרכז מסחרי  .י
שנתי אלף מ"ר ואשר צפויים להניב שכר דירה  60 -"מגה אור איקאה אשתאול" בשטח של כ

 אלפי ש"ח. 23,000 -בסך כולל של כ 
 

 פיננסיים מכשירים - : 5באור 
 הוגן  שווי

 
 :פיננסיים מכשירים של  ההוגן והשווי בספרים היתרות להלן

 2019בדצמבר,    31  2019במרס,    31  2020במרס,    31   
 הוגן   שווי   *(  יתרה  הוגן   שווי   *(  יתרה  הוגן   שווי   *(  יתרה  
 מבוקר  מבוקר  בלתי   
 ח "ש  אלפי   

             : ם פיננסי    נכסים 
             

חובה לזמן   תחייבים ויתרו
 ( 4ארוך )

 
278,790  278,790    180,234    180,234    194,415  194,415 

             
             התחייבויות פיננסיות: 

             
 7,963  7,563  9,327  9,271  6,951  ,9366  (1הלוואות בריבית קבועה )

 2,086,670  1,955,828  1,621,505  1,546,170  2,485,310  2,520,068  (2)  חוב  אגרות
 231,376  215,891  242,921  227,485  -    -    (3אגרות חוב )

             
 2,326,009  2,179,282  1,873,753  1,782,926  2,492,261  ,004,5272  סה"כ 

 .הפיננסיות  ההתחייבויות בגין לשלם ריבית כוללת בספרים יתרה *(  
 לשווי ההוגן שלהם.  ותת או קרובותואמ ותהיתר ( **
ריאלית מבוסס על היוון תזרים מזומנים בריבית  2020במרס,  31השווי ההוגן ליום  ( 1)

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

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

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

 במדרג השווי ההוגן(.  3
 

פיננסיים הנמדדים בשווי ההוגן )השקעה בניירות ערך מוחזקים למסחר( מסווגים לרמה   נכסים
 במדרג השווי ההוגן.   1
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 עסקים צירופי - : 6באור 
 

התקשרה החברה בהסכם מכר שנחתם בינה, בין קרגל בע"מ )להלן: "קרגל"(   2019בספטמבר,    26ביום    
ש"ח ע.נ כ"א של קרגל  1מניות רגילות בנות  5,000ובין קרגל להבים )להלן: "קרגל להבים"( לרכישת 

קרגל  מהונה המונפק של  50%להבים בע"מ )"המניות הנרכשות"(, המוחזקות על ידי קרגל והמהוות 
מהון המניות    50%  -להבים, באופן בו לאחר רכישת המניות הנרכשות יחזיקו קרגל והחברה, כל אחת ב

המונפק והנפרע של קרגל להבים )"הסכם המכר"(. קרגל להבים הינה הבעלים של מקרקעין ועליו מבנה  
לן:  בפארק התעסוקה עידן הנגב המושכרים לקרגל אשר מנהלת שם את פעילותה הייצורית )לה

לתוקף  נחתם ונכנסלהסכם המכר צורף כנספח נוסח של הסכם שכירות ביחס לנכס, אשר  "הנכס"(.
חליף את הסכם השכירות הנוכחי בין קרגל לקרגל להבים )"הסכם מו המכר במועד השלמת הסכם

  180תקופת השכירות על פי הסכם השכירות החדש כוללת תקופה בסיסית של  השכירות החדש"(.
חודשים, והשנייה   60אחריה יעמדו לקרגל שתי תקופות אופציה נוספות, הראשונה בת חודשים של

  11- שנים ו 24חודשים, כך שלכל היותר, סך כל תקופת השכירות המקסימלית לא תעלה על  59בת 
  .חודשים

 
על סך של   דמי השכירות החודשיים אשר תשלם קרגל בגין המושכר במהלך תקופת השכירות יעמדו                  

 ש"ח, כשסכום זה צמוד למדד )להלן: "דמי השכירות"(. לדמי השכירות יתווסף מע"מ כדין.אלפי    1,012
במשך כל תקופת השכירות תשלם קרגל בנוסף לכל התשלומים האחרים החלים עליה על פי חוזה  

עירוניים  השכירות החדש, את כל התשלומים, הארנונות, המסים ותשלומי החובה מכל סוג שהוא, ה
ו/או הממשלתיים ו/או האחרים החלים על פי מהותם ו/או על פי כל דין על שוכרת ו/או מחזיקה ו/או  

 . משתמשת ו/או על העסקים שמתנהלים במושכר ו/או על מפעיל עסק בנכס מקרקעין

 
, כאשר סכום זה  אלפי ש"ח 42,842סך  שילמה החברה לקרגלכאמור לעיל, בתמורה לרכישת המניות                       

מבוסס על היתרות במאזן קרגל להבים ועל ההסכמה בין הצדדים לגבי שווי המקרקעין והמבנה )שווי  
אל החברה מחצית מהלוואות   הוסבהבמסגרת הסכם המכר מליון ש"ח(. כמו כן,  180שסוכם לסך של 

למועד  בהסכם המכר, אשר עמדו נכון הבעלים אשר הועמדו על ידי קרגל לקרגל להבים, כהגדרתן 
אלפי ש"ח )"הלוואות הבעלים"( וזאת כנגד תשלום לקרגל    43,690, על סך מצטבר של   השלמת העסקה

בסך השווה למחצית סכום הלוואות הבעלים )להלן: "התמורה בגין ההלוואות הנרכשות"(, באופן בו  
ולקרגל הלוואות בעלים בסכומים לאחר ביצוע הרכישה כאמור תהיה קרגל להבים חייבת לחברה 

  בגין רכישת המניות והלוואות הבעליםוהתמורה    הושלמה העסקה  2020  ,במרץ  5ביום    .ובתנאים זהים
 .לקרגל במלואה שולמה

 
 במועד הרכישה:  קרגל להביםהשווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של חברת 

 שווי הוגן    
 אלפי ש"ח    
      

 4,004    מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר 
 180,000    נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה 

 3,348   נכסי מס
     187,352 
      

 372    זכאים ויתרות זכות 
 53,572    אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים 

 43,690   הלוואות מבעל מניות 
 19,274    נדחיםהתחייבות מסים 

     116,908 

     
 70,444   נכסים מזוהים נטו 

   50% 
   35,222 

 7,620   מוניטין שנוצר ברכישה 
 42,842    סך עלות הרכישה  

 
המוניטין שנוצר ברכישה של החברה נובע מרישום עתודות למס נדחה בערכן הפנקסני ולא בשווין                   

שנוצרו ברכישה  אלפי ש"ח  6,453הוצאות עסקה )מס רכישה, תיווך והוצאות משפטיות( בסך . ההוגן
 הופחתו ונרשמו בדוח על הרווח הכולל במסגרת סעיף הוצאות אחרות, נטו.
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 המאזני  השווי שיטת לפי  המטופלות משותפת בשליטה חברות של כספיים דוחות - : 7באור 
 

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

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

 1,605,056  1,108,327  085521,6,  שוטפים נכסים
 826,182  356,552  915,583  מזומנים ושווי  מזומנים: מתוכם

       
 9,557,520  8,847,252  9,465,899  שוטפים לא נכסים

       
 1,819,202  2,470,755  2,174,416  שוטפות התחייבויות

       
 5,299,104  4,022,779  5,153,021  שוטפות  לא התחייבויות

       
 4,044,270  3,462,045  3,790,547  הון "כ סה
       

 13%  13%  15.77%  בחברה הכלולה ההחזקה  שיעור
       

 525,755  450,066  597,769  בחברה הכלולה  ההשקעה  סך
       

 ( 11,890)  ( 38,671)  ( 32,637)  אחרות התאמות
       

 513,865  411,395  565,132  בחברה הכלולה  ההשקעה  סך
 
 

  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

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

 879,286  186,741  228,120  הכנסות
       

 188,213  54,238  25,961  מימון  הוצאות
       

 ( 106,641)  ( 17,951)  23,071  (הכנסה על מיסיםמס )ת בהט
       

 438,121  43,771  ( 244,058)  )הפסד( נקי רווח
       

 13%  13%  15.77%  בחברה הכלולה ההחזקה  שיעור
       

 56,956  5,690  ( 38,488)  בחברה הכלולה ברווח החברה חלק
       

 ( 8,958)  ( 262)  6,839  התאמות אחרות
       

 47,998  5,428  ( 31,649)  בחברה הכלולה ברווח החברה חלק
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 עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה, נטו  - : 8באור 
 

  
 שהסתיימו החודשים  3-ל

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

עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה,  
 147,638  7,291   17,720   נטו

       
ערך נדל"ן להשקעה    )ירידת( עלייתב החברה חלק

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

 46,975  ( 1,345)  ( 9,797)  המאזניהשווי  
       
   7,923   5,946  194,316 

 
 

 התניות פיננסיות  - : 9באור 
 

החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח הצעת מדף    2020,  במרס  31ליום  
   .2013, בנובמבר 28מיום 

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח הצעת מדף    2020,  במרס  31ליום  
 . 2016ביולי,   6מיום 

 
נות ולתנאי דוח הצעת מדף  החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמ  2020,  במרס  31ליום  
 . 2017באוגוסט,  17מיום 

 
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח הצעת מדף    2020,  במרס  31ליום  
 .2018, ביוני 12מיום 

  
החברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות ולתנאי דוח הצעת מדף    2020,  במרס  31ליום  
 . 2020, בפברואר 20מיום 
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 פעילות מגזרי - : 10באור 
 
 כללי .א

 
נכסים דיווחה החברה על שני מגזרי פעילות: נדל"ן מניב ומימון   יטרם רכישת מניות אפ

 השקעות נדל"ן.
נכסים נוסף מגזר פעילות חדש. לאור זאת מגזרי הפעילות  של  יעם השלמת רכישת מניות אפ
 החברה לאחר הרכישה הינם: 

 
  ומרכזי מסחריים במרכזים מסחר שטחי וניהול   הקמה - מניב"ן נדל .1

 .בישראל ולוגיסטיקה ניהול

    
 החכרה וכן שונים"ן נדל נכסי להקמת מימון העמדת - "ןנדל השקעות  מימון .2

 "ן.נדל נכסי של מימונית

    
  מניבים נכסים של  ותפעול השכרה , הקמה, ייזום - נכסים יהשקעה באפ .3

 . המגורים בתחום ופעילות
 
 

לפעילות של החברה למידע הנבחן על ידי מקבלי  לצורך התאמת הדיווח המגזרי בהתאם 
ההחלטות התפעוליות, מוצגים נתוני ההכנסות והרווח המגזרי של חברות המטופלות לפי שיטת 

  מבוצעת התאמה של ההכנסות והרווח לפי שיעור החזקה יחסי, ובמקביל המאזני  השווי
הכולל תחת עמודת  מבוצעת התאמה של ההכנסות והרווח המגזרי למוצג בדוח על הרווח 

 התאמות.
 

 פעילות  מגזרי בדבר דיווח .ב
 

  

 מימון 
  השקעות

 מניב"ן  נדל   "ן נדל 

השקעה   
 י באפ

 "כ סה  התאמות   נכסים 
 "ח ש  אלפי   

חודשים    שלושהלתקופה של  
 2020,  מרסב  31שהסתיימה ביום  

     )בלתי מבוקר(  

  

      
           

 34,114    (47,077)  32,695  46,745  1,751  המגזר   הכנסות
           

 31,183    (30,079)  16,370  43,141  1,751    מגזרי   רווח
           

חברות    הפסדיהקבוצה ב  חלק
מטופלות לפי שיטת השווי  

     נטו,  המאזני 

  

   29,312 
נדל"ן    של  הוגן   בשווי   העליי 

להשקעה ונדל"ן להשקעה  
 7,923    בפיתוח והפחתות אחרות, נטו 

  

 9,797    17,720 
 4,870            הוצאות הנהלה וכלליות 

 4,697    (7,491)  19,879  (7,691)    )הוצאות( אחרות, נטו   הכנסות
           

 19,418          תפעולי מגזרי   רווח
           

 6,745          מימון הכנסות  
 16,177          הוצאות מימון 

           
 9,986             לפני מסים על ההכנסה   רווח
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 )המשך(  פעילות מגזרי - : 10באור 
 

  

 מימון 
  השקעות

 מניב"ן  נדל   "ן נדל 

השקעה   
באפריקה 

 "כ סה  התאמות   נכסים 
 "ח ש  אלפי   

חודשים    שלושהלתקופה של  
 2019,  מרסב  31שהסתיימה ביום  

     )בלתי מבוקר(  

  

      
           

 25,275  (21,289)  7,365  37,546  1,653  המגזר   הכנסות
           

 23,177  (17,425)  4,317  34,632  1,653    מגזרי   רווח
           

הקבוצה ברווחי חברות    חלק
מטופלות לפי שיטת השווי  

     נטו,  המאזני 

  

   8,309 
נדל"ן    של  הוגן   בשווי   העליי 

להשקעה ונדל"ן להשקעה  
 5,946    בפיתוח והפחתות אחרות, נטו 

  

 1,345  7,291 
 4,385          הוצאות הנהלה וכלליות 

 94,262       94,120  142    )הוצאות( אחרות, נטו   הכנסות
           

 128,654          רווח תפעולי מגזרי 
           

 6,605          *  הכנסות מימון 
 5,238          *   הוצאות מימון 

           
 130,021          רווח לפני מסים על ההכנסה 

 
 *( סווג מחדש  

  

 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 השווי  

     נטו,  המאזני 

  

   117,842 
נדל"ן    של  הוגן   בשווי   העליי 

להשקעה ונדל"ן להשקעה  
 194,316    בפיתוח והפחתות אחרות, נטו 

  

 (46,678)  147,638 
 19,243          הוצאות הנהלה וכלליות 

 (3,926)    )הוצאות( אחרות, נטו   הכנסות
  

94,120    90,194 
           

 441,849          רווח תפעולי מגזרי 
           

 15,352          הכנסות מימון 
 55,807          הוצאות מימון 

           
 401,394          רווח לפני מסים על ההכנסה 

 
 

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

 
 

 2020במרס,    31ליום  
 
 

 בלתי מבוקרים 

 
 

 עמוד 
  

 2-3  ד'38 תקנה לפי מיוחד דוח
  

 4-5 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
  

 6 לחברה המיוחסים הכולל הרווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
  

 7-9 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
  

 10 נוסף מידע



 

 2 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 מבוא 
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
ולתקופה של שלושה חודשים  2020במרס  31החברה(, ליום  -של מגה אור החזקות בע"מ )להלן  1970-התש"ל

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

 
 

המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי את  סקרנולא 
ואשר חלקה של  2020במרס  31אלפי ש"ח ליום  222,461-ככמו לסך של ההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסת

של שלושה חודשים שהסתיימה באותו    ה אלפי ש"ח לתקופ  1,458  -כהחברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של  
של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו,  הכספיים הדוחות תאריך. 

 .האחרים  החשבוןבגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי  הכספיים לדוחותשהיא מתייחסת ככל 
 
 

 היקף הסקירה 
 

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

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים מורכבת מבירורים,  
דה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במי. ואחרים

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

 
 

 מסקנה 
 

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

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

 פורר גבאי את קסירר קוסט  אביב,-תל
 רואי חשבון   2020 ,במאי 26

  



 

 3 

 
 
 
 

 ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה  
 

 נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 
 

 המיוחסים לחברה 
 
 
 

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה    -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן    2020במרס,    31ליום  

 . 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה  
 
 

 
 

  במרס 31ליום 
 ליום

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

       נכסים שוטפים
       

 80,878  68,370  201,378  מזומנים מזומנים ושווי 
נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  

 30,257  28,416  164,984  או הפסד
 213,682  34,456  294,025  בנאמנותומזומן   מזומן משועבד

 2,598  1,397  4,622  שוכרים
 71,859  55,610  ,71541  חייבים ויתרות חובה 

       
  724706,  188,249  399,274 
       

 376,200  -    376,830  נכסים המוחזקים למכירה
       
  5541,083,  188,249  775,474 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 1,717,582  1,425,500  ,884,8791  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו 
 193,815  179,658  220,687  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

 2,226  2,210  2,228  בתאגידים בנקאיים פקדונות לזמן ארוך
 992,799  727,617  1,028,484  נדל"ן להשקעה 

 320,817  605,680  310,435  בפיתוחנדל"ן להשקעה 
 3,925  3,708  3,795  רכוש קבוע 

       
  5133,445,  2,944,373  3,231,164 
       
  0674,529,  3,132,622  4,006,638 

       
       
       
       
 
 
 
 
 

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

 
 

  במרס 31ליום 
 ליום

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

       התחייבויות שוטפות
       

 27,955  126,961  26,214  וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאייםאשראי 
 122,030  99,750  111,450  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 17,570  23,279  16,186  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 114,425  19,095  792,99  זכאים ויתרות זכות 

 -  -    30,000   דיבדנד שהוכרז
       
  642,283  269,085  281,980 
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 101,945  16,524  90,030  הלוואות מתאגידיים בנקאיים
 2,042,267  1,673,905  2,399,457  אגרות חוב

 1,651  219  1,587  פקדונות
 1,607  1,607  1,607  נגזרים 

 38,020  38,325  37,698  חכירה התחייבות בגין 
 439  375  451  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 67,024  79,190  75,336  מסים נדחים
       
  2,606,166  1,810,145  2,252,953 
       

       הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
       

 343  305  363  הון מניות
 536,437  296,282  734,602  פרמיה על מניות

 ( 29,121)  ( ,7043)  ( 30,365)  קרנות הון 
 964,046  ,509760  934,659  יתרת רווח 

       
  1,639,259  1,053,392  1,471,705 
       
  0674,529,  3,132,622  4,006,638 

       
 

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

       2020במאי,  26
 צחי נחמיאס   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון 
 איתמר רגב 

 מנכ"ל
 אונפלוס חיים 

 סמנכ"ל כספים



 מגה אור החזקות בע"מ 
 

 6 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה 
 
 

  
חודשים שהסתיימו   3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 76,778  15,898  24,773  נדל"ן להשקעה  וניהול , השכרהממתן שירותים הכנסות
הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח  

 2,275  792  647  והפסד
הנמדדות לפי שיטת הריבית   הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן

 4,101  861  1,104  האפקטיבית
 5,086  1,025  2,109  עלות הפעלה וניהול נדל"ן להשקעה 

       
 78,068  16,526  24,415  גולמי רווח

       
       

 130,729  9,464  19,375  בפיתוחנדל"ן להשקעה להשקעה ונדל"ן עלייה בשווי הוגן של 
 144,330  10,235  ( 27,286)  , נטו חברות מוחזקות)הפסדי(  יהחברה ברווח חלק

 18,617  4,369  4,688  הנהלה וכלליות  הוצאות
 90,194  94,262  4,697  , נטואחרותהכנסות 

       
 424,704  126,118  16,513  תפעולי  רווח

       
 19,855  7,816  7,893  מימון הכנסות
 55,025  5,179  1,138  מימון  הוצאות

 -  -  14,918  הוצאות מימון בגין עמלת פרעון מוקדם
       

 389,534  128,755  8,350  לפני מסים על ההכנסהרווח 
 37,452  5,213  7,737  מסים על ההכנסה

       
 352,082  123,542  613  חברהל המיוחס  נקי רווח

       
 323,480   118,708  ( 943)  כולל המיוחס לבעלי המניות של החברה )הפסד( רווח"כ סה

       
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 חודשים שהסתיימו   3- ל
  במרס  31ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה 
       

 352,082  123,542  613  רווח נקי המיוחס לחברה
       

של    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 החברה: 

 
     

       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה: 
 876  236  224  פחת  
 (130,429)  (9,463)  (19,375)  בפיתוח   להשקעה"ן  ונדלבשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה    עליה

 4,156  (3,199)  (11,144)  שערוך אגרות חוב  
 18  18    קבוע  רכוש  ממימוש  הפסד
 (161)  (161)    נדל"ן מניב  ממימוש  רווח

ירידת )עליית( ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או  
 הפסד

 
(3,025)  (3,623)  7,487 

 -    69    שערוך נכס פיננסי 
והתחייבויות אחרות לזמן  שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים  

 ארוך 
 

(33)  (26)  21 
 (3,252)  (442)  (1,015)  חובות לגבייה לזמן ארוך שערוך  

 122  57  12  , נטו שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
 1,265  213  312  עלות תשלום מבוסס מניות 

 (144,330)  (10,235)  33,736  נטו חברות מוחזקות,    (רווחי הפסדי )חלק החברה ב
 (94,120)  (94,120)  (19,879)  נכסים(   אפי רווח מרכישה במחיר הזדמנותי של חברה כלולה )

 58,079  6,355  26,174  הוצאות מימון, נטו
 (6,953)  5,213  8,312    מסים על הכנסה

       
  29914,  (109,108)  (307,221) 

       והתחייבויות של החברהשינויים בסעיפי נכסים  
       
 218  1,418  (2,024)  בשוכרים  (עלייהירידה )  
 6,120  (16,805)  (7,377)  בחייבים ויתרות חובה  (עלייהירידה )  

 (3)  618  1,035  צדדים קשורים, נטו 
 (338)  (4)  101  ארוך   לזמן   מראש  בהוצאות  ירידה )עלייה(

 (2,275)  (1,774)  1,718  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים   )ירידה(  עלייה
 37,192  4,753  (10,925)  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 

 9  (156)  (182)  עלייה )ירידה( בהתחייבות בגין חכירה
       
  (17,654)  (11,950)  40,923 

       עבור:    תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
       

 (54,091)  (7,899)  (26,783)  ריבית ששולמה
 1,152  196  238    ריבית שהתקבלה
 1,500  -   -   דיבידנד שהתקבל 

 (305)  (305)  (10,110)  מסים ששולמו 
 407  34  105  מסים שהתקבלו 

         
  (16,540)  (7,974)  (51,337) 
       

 34,447  (5,490)  (19,282)  לפעילות שוטפת של החברהנבעו )ששימשו(  מזומנים נטו ש
       

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

 

 

 חודשים שהסתיימו   3- ל
  במרס  31ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2019 
 מבוקר    בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
       

 (967)  (215)  (163)  רכישת רכוש קבוע
 137    137  -   תמורה ממכירת רכוש קבוע 

  63,909    16,909  -   נדל"ן להשקעה   ממימושתמורה  
 (267,284)  (32,015)  (15,066)  בפיתוח  ונדלן להשקעההשקעה בנדל"ן להשקעה  
 (287,414)  -    (80,343)  הפקדה לפיקדון בנאמנות 

 81,900    -    -   משיכת פקדון בנאמנות 
 31,869    5,581  -   , נטו מזומן משועבד  משיכת

ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד,  מכירה )רכישה(  
 נטו 

 
(131,702)  8,737  (4,214) 

 273  -   -   השקעות לזמן קצר, נטו
 (73,809)  (24,306)  2,213  , נטו הלוואות לאחרים

 (2,199)  (2,179)  (49,295)  השקעה בחברה כלולה לראשונה
 (403,054)  (320,263)  (84,472)  נכסים( השקעה בחברה כלולה )אפי  

 (130,499)  (749)  (67,262)  מתן הלוואות לחברות מוחזקות 
 95,444    68,841  23,314  פרעון הלוואות מחברות מוחזקות 

       
 (895,908)  (279,522)  (402,776)  השקעה של החברה  מזומנים נטו ששימשו לפעילות 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה  

       
 240,193  -   198,185  הנפקת הון מניות )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(

 (25,000)  -   -   דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
 667,963  167,914  572,895  הנפקת אגרות חוב )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(

 92,500  -   -   מתאגידים בנקאיים   לזמן ארוךקבלת הלוואות  
 (114,069)  -   (214,774)  פרעון אגרות חוב

 1,585    (10)  (64)  פקדונות שוכרים, נטו 
 (48,782)  54,859  (18)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו 

 (189)  (11)  (61)  עדכון התחייבות בגין חכירה תפעולית 
 (3,311)  (819)  (13,605)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך 

       
 810,890  221,933  542,558  מימון של החברה מפעילות    מזומנים נטו שנבעו

       
 (50,571)  (63,079)  120,500  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה(  עלייה  

       
 131,449  131,449  80,878  תקופהמזומנים לתחילת היתרת מזומנים ושווי  

       
 80,878  68,370  201,378  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
 

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

 

 

 חודשים שהסתיימו  3-ל
  במרס 31ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       
       

       פעילות מהותית שלא במזומן בחברה
       

 13,250  18,441  10,147   קבוע באשראי השקעה בנדל"ן להשקעה בפיתוח וברכוש  
       
 

 דיבדנד שהוכרז וטרם שולם
 

30,000  -  - 
       
 
 
 
 
 
 
 

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

ולתקופה של שלושה חודשים   2020במרס,  31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום  .א
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  38שהסתיימו באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  

שנתיים  . יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים ה1970-התש"ל
 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם.   2019בדצמבר,  31של החברה ליום  

  
 
 החשבונאית המדיניות  עיקרי .2
 

 מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות  של העריכה מתכונת .א

 
החשבונאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע   המדיניות

 המאוחדים.   לדוחותא 2 בבאור, למעט האמור 2019בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 
 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה .3
 

 .'י-א' 4  בבאורבדבר אירועים מהותיים פורט בדוחות המאוחדים  מידע 
 

 
 

 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 לכבוד 
 של   הדירקטוריון 

 "( החברה("  מ"בע  החזקות  אור  מגה
 73188  שילת  ת.א:  כתובת

 
 .,נ.א.ג

מכוח תשקיף מדף מחודש   מ " בע  החזקות  אור  מגה  הצעת מדף של  לדוחות בקשר  הסכמה  מכתב  : הנדון 

 2020פברואר  

 
בקשר    המפורטים להלן הדוחות שלנו    שליה(  י )לרבות בדרך של הפנ  הכללהללהודיעכם כי אנו מסכימים    הננו

   :   2020מחודש פברואר  כוח תשקיף מדף  מ  של מגה אור החזקות בע"ממדף  לדוחות הצעת  
 

  החברה  של מאוחד תמציתי  כספי  מידע על 2020במאי,  26 מיוםשל רואה החשבון המבקר  סקירה דוח .1

 .תאריך  באותו  השהסתיימ  חודשים  ולקופה של שלושה  2020במרס,    31  ליום

במרס,   31על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום    2020במאי,    26מיום    המבקר  החשבון   רואה  דוח .2

  ערך  ניירותד׳ לתקנות  38באותו תאריך בהתאם לתקנה  ה  חודשים שהסתיימ  ולתקופה של שלושה  2020

 .1970  –  ל"התש (  ומיידיים  תקופתיים  דוחות)

 

 

 קסירר   את  גבאי   פורר  קוסט  ,אביב- תל  

 חשבון   רואי   2020במאי,    26

 

 קסירר  את  גבאי פורר  קוסט
 א' 144מנחם בגין ' רח
   6492102אביב -תל
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