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  דוח לתקופה שנסתיימה

  2020  בספטמבר  30ביום 

  

  2019אור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת יעדכון ת  חלק א'

  

לתקופה   חלק ב' התאגיד  עסקי  מצב  על  הדירקטוריון     דוח 
  2020 בספטמבר  30שנסתיימה ביום 

  

  2020 בספטמבר 30דוחות כספיים ליום    חלק ג' 
  
  

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

  
  

  הערכות שווי    חלק ה'  
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  חלק א'    
  
  

  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 

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

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,  

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

  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 1.1לסעיף   .1

תקלוט בדרך של מיזוג סטטוטורי  קיבל דירקטוריון החברה החלטה לפיה החברה    29.9.2020ביום  

בע"מ, חברה בת בבעלותה ובשליטתה המלאה  שר -את כל פעילותה, התחייבויותיה ונכסיה של אפ

,  1999  -בהתאם להוראות הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, התשנ"טשל החברה,  

. לפרטים  החברותתחוסל ללא פירוק ותימחק ממרשמי רשם  בע"מ  שר  -ללא תמורה כלשהי, ואפ

(אסמכתא:   30.9.2020וביום    29.9.2020נוספים ראו את הדוחות המיידים שפרסמה החברה ביום  

לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום    י'6), וכן ביאור  2020-01-097075-ו   2020-01-096799

 , הנכללים בדוח רבעוני זה.   30.9.2020

   - לל בדוח התקופתילפרק תיאור עסקי התאגיד הנכ 1.3לסעיף   .2

מניות   2,669,780עד פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקה בדרך של זכויות של  29.7.2020ביום 

עד ליום האחרון    .המוצעות בדרך של זכויות לבעלי המניות הרגילות של החברה  רגילות של החברה

קיבלה החברה סך    מניות, אשר תמורתן  2,660,422לניצול זכויות התקבלו הודעות ניצול לרכישת  

 .מיליון ש"ח 199.5 -כולל של כ 

   -  לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי .2.71לסעיף   .3

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

במהלך   בעולם  והתפשטותו  האחרוניםהקורונה  שונים  החודשים  בצעדים  רבות  מדינות  נקטו   ,

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

ו   הוטל,  וכחות כח אדם במקומות עבודהנ  משמעותית נגועים  ות על  הוטלו מגבלסגר על אזורים 

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

כי   ברומניה,  יצוין,  שפורסמו  העדכניות  להנחיות  קניון    15.6.2020ביום  בהתאם  מחדש  נפתחו 

וזאת למעט   (שנסגרו בהתאם להנחיות קודמות של הרשויות ברומניה)  וקניון פלוישט  קוטרוצ'ן 

  חה. מספר פעילויות שנאסרו לפתי

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

 הנכלל בדוח רבעוני זה.  

   - תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק(א) 1.8.2.4לסעיף   .4

נובמבר  , ובמהלך חודש  הברזל חניון  של  הקמתו   את   החברה  השלימה  2020במהלך חודש ספטמבר  

    .הרחב לציבור חניון הברזל נפתח , לאחר קבלת אישור אכלוס,2020

   - תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק) ד(1.8.2.4לסעיף   .5

לתאריך הדוח, יצוין כי מועד ההשלמה הצפוי של בניין המשרדים משרד המשפטים הינו בשנת  

ידי   שנתבקשו  כפי  הפרויקט  בתכנון  לשינויים  לב  בשים  עודכן  הצפוי  ההשלמה  מועד.  2022   על 

  נה.  המזמי
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להלן    -  התקופתי) לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח  13(1.9.2.15לסעיף  ) ו12(1.8.2.5לסעיף   .6

 : באירופה שהינם בשלבי הקמהבישראל ונתונים אודות נכסים מניבים של הקבוצה 

שיעור    הפרויקט 
  אחזקה 

שטח    סוג הפרויקט
להשכרה  

  (במ"ר)
חלק  
  חברה 

שטח  
שהושכר  

 (במ"ר) 
  

הכנסות  
שכירות   

לשנה  
על בסיס 

חוזים 
  שנחתמו 

יתרה  
בספרים 

ליום 
2020.930. (*)  

עלויות  
צפויות  

להשלמת  
  הפרויקט 

מועד  
השלמה  

  צפוי

יתרת  
אשראי  

ליום 
30.9.2020  

קניון ברשוב  
)**(  

קניון+בניין   100%
  משרדים 

58,721 49,188  41,413  637,522 1,002 Q4 2020 236,641 

,  2 אפי טק
  רומניה 

  -   Q1 2022 110,923 36,522 - - 23,126 משרדים   100%

טוליפה 
  קרלין, פראג 

   -  Q3 2022  111,128  72,227  - -  10,838 להשכרהדירות   100%

אירפורט  
סיטי בניין  

2400  
בלגרד, 
  סרביה 

   - Q1 2022  81,080  50,323  -  -  17,697 משרדים   100%

סקייליין  
  Cבניין 

בלגרד, 
  סרביה 

 - Q4 2022  170,657  131,241  -  -  32,123  משרדים   96%

סקייליין  
  Dבניין 

בלגרד, 
  סרביה 

 - Q1 2021  4,636  29,791  -  - 3,732  משרדים  96%

   83זלוטה 
  , פולין וורשה 

דירות ומסחר   100%
 להשכרה

7,828 - - 45,608 80,226 Q2 2022 -  

אפי דז'ור,  
  פולין קרקוב, 

  - Q4 2021  11,645  10,118  -  -  1,409 דירות להשכרה  100%

  2.2 בניין
 בפארק
  וייצמן 

  Q4 2021 69,799 41,011 40,080 - - 7,354  משרדים   60%

,  לנדמארק
  אביב  תל

  798,165  458,599  -  -  73,333  משרדים+מסחר  50%
A: 2023 
B: 2025 

161,000  
 (***)  

  . 30.9.2020 ליוםהיתרה בספרים כוללת שערוכים שהתבצעו עד     (*) 
  והוא נפתח לציבור   אלפי מ"ר)  42.5  -(בשטח של כ  הושלמה הקמתו של הקניוןעל המצב הכספי  לאחר תאריך הדוח    (**) 

אלפי    16  -משטחי המשרדים (כ  54%  -משטחי הקניון וכן הושכרו כ  99%  -לתאריך הדוח, הושכרו כ  .2020באוקטובר  
  משטחי המשרדים.    23% -מ"ר). זאת, בנוסף למשאים ומתנים ביחס להשכרת שטחים נוספים בהיקף של כ

לתאריך הדוח    118בהיקף של    נחתם הסכם הלוואה   **)  *( נכון  בפרויקט.  כנגד הקמת החניון  נוספים  בוצעו  מיליון ש"ח 
  מיליון ש"ח. 18 -של ככולל משיכות בסך 

  זה.  רבעוניהינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הנתונים המצויים בפני החברה בתאריך דוח  לעיל המידע המפורט  *)***(
  
 
להלן טבלאות בדבר מלאי    -  לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי)  2(ב)(1.9.2.5לסעיף   .7

  :"ח)ש(באלפי  ואשר טרם נמכרו על ידי החברה שבנייתם הושלמה  .2020930.ליום דירות למגורים 

  מועד   שם הפרויקט 
  סיום 

  הקמת 
  הפרויקט 

  דירות 
  שנמכרו 
  עד ליום

31.12.2019  
  (במצטבר) 

  דירות 
  שנמכרו 
  עד ליום

30.9.2020  
  (במצטבר) 

  דירות
  טרםש

  נמכרו 
  ליום 

30.9.2020  

דירות  
שנמכרו  

ולא נמסרו  
נכון ליום 
30.9.2020  

  

עלות  
בספרים  של  

  דירות 
נכון ליום 
30.9.2020  

  

דירות  
שנמכרו  

לאחר יום  
30.9.2020  

ועד ליום   
9.11.2020  

  
Osiedle 

Europejskie, 
Phase 12 

 קרקוב, פולין

Q3 / 19 102 103   -  1  280  -  

Skyline 
 (*)  בלגרד, סרביה

Q1/20 91 102  34  7  39,245  4  

AFI City, Phase 1 
  -  Q1/20 150 190   -  17  5,266  בוקרשט, רומניה

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

Q2/20 132 136  -  1  1,337  -  

Trebu Home, 
Phase 2 

  ריגה, לטביה 
Q4 / 18  91 101 7  -  1,978 3 

  7  48,106  26  41  632  656     סה"כ
  (*) כולל יחידות מסחר. 
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בדוח  )  1)(ג(1.9.2.5לסעיף   .8 תיאור עסקי התאגיד הנכלל  על    -  התקופתילפרק  נתונים  להלן ריכוז 

  :  .2020.930מבצעת ליום  פרויקטים למגורים שהקבוצה

שיעור     מס' יח"ד שם ומיקום הפרויקט 
השלמה של  

  הפרויקט 

מועד  
תחילת  

  הפרויקטים 

מועד סיום  
  )*(צפוי

מס' יח"ד  
מכורות   

ליום  
31.12.2019  

מס' יח"ד  
מכורות   

ליום  
30.9.2020  

מס' יח"ד  
שנמכרו לאחר 

 30.9.2020יום 
ועד ליום  
9.11.2020  

Tulipa Trebesin, Villas 
 1Q Q1 2021 2 2 1 8201 87% 25 פראג, צ'כיה 

Tulipa Trebesin, Phase 
4 

 (**)  פראג, צ'כיה
157 90% Q3 2018 Q4 2020 149 157 - 

Osiedle Europejskie, 
Phase 13 

 קרקוב, פולין
118 81% 2019Q2  Q2 2021 53 87 4 

Lagera, Phase 2, Stage 1 
 Q1 2019 Q4 2020 34 47 11 80% 84 סופיה, בולגריה 

Trebu Home, Phase 3 
 Q1 2019 Q4 2020 8 17 2 93% 178  ריגה, לטביה 

  18 310  246           562 סה"כ

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

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

  

התקשרו    2.11.2020ביום    -  לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי)  3( 1.9.2.14סעיף  ל .9

ופלאזה סנטרס   לפיה, תוארך התקופה לחתימת הסכם  אפי אירופה  בתוספת להסכם המקדמי, 

ליום   עד  אירופה    . 31.12.2021מחייב  אפי  של  התקשרותה  בדבר  וודאות  כל  אין  הדוח,  לתאריך 

הסכם המחייב, בין היתר, בשל אי הגעה להסכמה בין הצדדים על הוראות ההסכם המחייב ו/או  ב

בשל אי התקיימותם של איזה מהתנאים המתלים השונים שנקבעו בין הצדדים (כאמור בדוחות  

 .הקודמים), לרבות בכל הנוגע לקבלת האישורים הנדרשים מטעם הרשויות המקומיות

 

מידע בדבר יובא  להלן    -  בדוח התקופתי) לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל  16(1.9.2.15סעיף  ל . 10

  ובניין משרדים בברשוב ברומניה קניון   :" של הקבוצה באירופהמהותי בהקמה"נדל"ן להשקעה 

לקהל הרחב.    21.10.2020ביום   פתיחת הקניון  מיידי בדבר  דוח  החברה  הדוח,  פרסמה  לתאריך 

י שכירות ביחס לכמעט כל שטחי הקניון וכן התקשרה בהסכמי שכירות  התקשרה החברה בהסכמ 

נוספים משטחי    23%  -למשטחי בניין המשרדים (וכן מנהלת משאים ומתנים ביחס    54%  -ביחס לכ

  ). המשרדים

צפויה החברה לסווג    31.12.2020לאור האמור לעיל, במסגרת דוחותיה הכספיים של החברה ליום  

  . השקעה בהקמה לסעיף נדל"ן להשקעהאת הנכס מסעיף נדל"ן ל 
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בדבר   מידעיובא  להלן    -  לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי  )17(1.9.2.15לסעיף   . 11

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

. חלק הקבוצה 100%(נתונים לפי 
 ) 98.6% -כ -בנכס 

 שלושה חודשים שהסתיימו ביוםנתונים לשנה/  

30.9.2020  30.6.2020  31.3.2020  31.12.2019 
 באלפי אירו  

920,515 516,239 514,780  (אלפי אירו)  שווי הנכס  560,601 
NOI (אלפי אירו) 3,473(*)  7,491 בתקופה  227,9  38,353 
שערוך בתקופה (באלפי   (הפסדי)  רווחי
) 26( (1,871) )אירו  )45,419 (  11,216 

%9.79 95.3% 93.5%  %) -שיעור תפוסה ממוצע בתקופה (ב  97.3% 
%) במונחים  -(בבפועל  שיעור תשואה  

 6.84% 7.2% (**) 6.9% (**) 6.6%  שנתיים

דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר 
 35.6 30.4 (***) 30.4 (***) 30.4 אירו למ"ר)ב(

דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר 
) בתקופה  שנחתמו  אירו  בבחוזים 

  למ"ר) 
49.7 34.5 65 67.6 

  היה קניון קוטרוצ'ן סגור למעט מספר פעילויות מותרות.  15.6.2020ועד ליום  22.3.2020יצוין, כי החל מיום     (*) 
  NOI  -ל  התווספו  30.6.2020  וביום  30.9.2020  ביום לשלושה חודשים שהסתיימו  בפועל  התשואה  שיעור  בחישוב  )  *(*

"ח,  שמיליון    20  -כו"ח  ש  מיליון   4  -כ(  בהתאמה ,  אירו  מיליון  5.4  - של כ  ובסך   אירו  מיליון  1  -של כ  בסךזיכויים  
,  2.7%  -ו  5.8%  הינו . שיעור התשואה כולל זיכויים אלה  הקורונה  משבר   בעקבות   לשוכרים) אשר הוענקו  בהתאמה
    .בהתאמה

הקורונה על מנת לשקף    משבר בחישוב דמי שכירות חודשיים ממוצעים נוטרלו זיכויים אשר הוענקו לשוכרים עקב  )  *(**
    שכר דירה מייצג.

  
FI Aגילוי לעניין פרויקט  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי )18(1.9.2.15לסעיף  . 12

5-PARK 1 

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

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

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

  התקופתי. 

 שלושה חודשים שהסתיימו ביום  נתונים לשנה/ 

30.9.2020  30.6.2020  31.3.2020  31.12.2019 
 באלפי אירו  

 176,700 175,020 175,020 175,190  (אלפי אירו)  שווי הנכס
NOI (אלפי אירו) 6773 3,238 3,372 בתקופה,  12,831 
שערוך בתקופה (באלפי   (הפסדי)  רווחי
 1,550 (1,593) (14) 57 )אירו

 99.6% 99.9% 99.9% 99%  %) -שיעור תפוסה ממוצע בתקופה (ב
%) במונחים  -(בבפועל  שיעור תשואה  

 7.3% 8.4% 7.4% 7.7%  שנתיים

דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר 
9.14 15.1 15.1 אירו למ"ר)ב(  15 

דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר 
) בתקופה  שנחתמו  אירו  בבחוזים 

  למ"ר) 
14.9 14.5 .614  14.8 

  

במסגרת    , יצוין ליום    7  ביאורכי  החברה  של  המאוחדים  הכספיים  כללה    30.9.2020לדוחותיה 

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

    תמצית מאזן, דוח רווח והפסד ותזרים מזומנים).
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    - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי   1.9.3.3לסעיף   . 13

  : .2020.930להלן יובאו נתונים מתוך המאזן המאוחד של אפי אירופה ליום 

 
  30.9.2020יתרה ליום 

  (אלפי אירו) 

   נכסים שוטפים

 79,966  מזומניםמזומנים ושווי 

 35,372  חייבים ויתרות חובה 

  19,971  השקעות זמן קצר 

 81,713  מלאי בניינים למכירה 

  3,843  נכסים מוחזקים למכירה 

 217,865 סה"כ נכסים שוטפים

  

   נכסים שאינם שוטפים

 5,440  ואות לחברות מוחזקות והשקעות והל

  1,655,275  נדל"ן להשקעה 

 338,014  בהקמה נדל"ן להשקעה 

 160,472  מלאי מקרקעין 

  2,276  רכוש קבוע, נטו 

  2,260  נכסי מסים נדחים 

 13,686  חייבים ויתרות חובה 

 2,177,413  סה"כ נכסים שאינם שוטפים

   

 2,395,288  סה"כ נכסים

   

   התחייבויות שוטפות 

 109,071 לז"ק (כולל חלויות שוטפות) ואחריםהלוואות מבנקים  

 52,036 זכאים ויתרות זכות 

   13,017  התחייבות שוטפת מס הכנסה 

 10,517 התחייבויות בגין חוזה /מקדמות מלקוחות

 184,641  סה"כ התחייבויות שוטפות 

   

   התחייבויות שאינן שוטפות 

 692,203  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 132,684  התחייבויות מסים נדחים 

 20,713  התחייבויות אחרות לזמן ארוך 

 845,600  סה"כ התחייבויות לזמן ארוך 

   

   הון עצמי והלוואות בעלים

  640,707  (כולל חלויות שוטפות) הלוואות בעלים

 719,384  הון 

  1,360,091  הון והלוואות בעלים המיוחסים לקבוצת החברה 

  4,956  המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה הון 

  724,340  סה"כ הון עצמי 

  2,395,288 סה"כ התחייבויות והון עצמי והלוואות בעלים 
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    :.2020.930להלן פירוט הנכסים המהותיים של אפי אירופה שעליהם רובצים שעבודים, ליום 

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 Cotroceni  ,
  רומניה 

Cotroceni Park S.A 98.6% 514,780  275,909  

קרקע  
הפרויקט  
והקניון  

שנבנה עליה,  
בעיר  

  בוקרשט 

  חברת  מניות
  הפרויקט

משכנתא על  ו
הנכס לטובת  
  הבנק המממן 

Airport City 
Belgrade   

  סרביה 
Airport City d.o.o. 100% 258,330  96,994  

בנייני  
משרדים  
,  בעיר בלגרד

  סרביה 

מניות חברת  
הפרויקט  

משכנתא על  ו
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% 175,190  -  

בנייני  
משרדים  

בעיר  
,  בוקרשט
  רומניה 

ת  ו מניות חבר
הפרויקט  

ומשכנתא על  
הנכסים לטובת  
מחזיקי סדרה  
אג"ח ט' של  

  החברה 

AFI Brasov  ,
  רומניה 

AFI Palace Brasov 
S.R.L 100%  158,359 58,781 

קרקע  
הפרויקט  
והקניון  

שנבנה עליה,  
  רשוב בעיר ב

מניות חברת  
הפרויקט  

ומשכנתא על  
הנכס לטובת  
  הבנק המממן 

Aviatorilor 8 Aviatorilor 8 Office 
Building SRL  

100%  287,607 168,429 

בנייני  
משרדים  

  ריםבע
בוקרשט  

,  וטימישוארה
  רומניה 

מניות חברת  
הפרויקט  

ומשכנתא על  
הנכס לטובת  
  הבנק המממן 

The Lakeview Lakeview Office 
Building SRL 

Floreasca 
Business Park 

Floreasca Business Park 
SRL 

Timisoara City 
Business 

Center 

Timisoara City Business 
Centre One SRL, 
Timisoara Office 

Building SRL, Modatim 
Business Facility SA 

Classic 7    
  צ'כיה 

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

Park III s.r.o 
100% 86,260  34,564  

בנייני  
משרדים  

בעיר פראג, 
  צ'כיה 

מניות חברת  
הפרויקט  

משכנתא על  ו
הנכס לטובת  
  הבנק המממן 

יתרת  
הפרויקטים/  

הנכסים 
  המשועבדים 

-  -  349,163  158,754  -  -  

      431,793  ,683,8291      סה"כ הנכסים

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

ות המחזיקות  של אותה חברה לקבלת כספים בקשר עם הנכס או הפרויקט. פרט לכך לא חלים שעבודים על מניות של איזו מהחבר
  בנכסים או מבצעות פרויקטים באירופה.

החברה ליום של    1סך היקף הנכסים הלא משועבדים של אפי אירופה, מתוך סך הנכסים הנכללים בדוח על המצב הכספי (מאוחד)  **
    .2אירו אלפי 634,409  -, הינו כ.2020.930

  
 

 -  התקופתי לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח   .3.31.9לסעיף   . 14

(בעקיפין) של החברה  27.8.2020ביום   ברומניה    הושלמה עסקה לפיה אפי אירופה וחברות הבת 

" רכשוהרוכשות(להלן:   ("   ) מלוא  של    )100%את  (להלן:  אחזקותיהן  רומניות  חברות  מספר 

(שלושה בבוקרשט ואחד    המחזיקות בארבעה פרויקטים של מבני משרדים ברומניה  ")מוכרותה"

  מיליון אירו.  294  -נוסף בטימישוארה) וזאת בתמורה לסך כולל של כ

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

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

להחברה   ככל  התחייבה  אירופה,  אפי  של  משועבדים  הלא  הנכסים  היקף  בדבר  דומה  במתכונת  נתונים  כלול 
  וחדים של אפי אירופה, שיפורסמו על ידי החברה כמפורט לעיל. שנתונים כאמור לא ייכללו בדוחות הכספיים המא 
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יצוין, כי בשים לב להתקשרותן של הצדדים בהסכם הרכישה כאמור, בוטלו הליכי הבוררות בקשר  

עם העסקה המקורית שנחתמה בין הצדדים, ובהתאם החברה ביטלה במסגרת דוחותיה הכספיים  

מיליון אירו אותה    15, הנכללים בדוח רבעוני זה, את ההפרשה בסך  30.9.2020  המאוחדים ליום

  .   31.3.2020רשמה בגין הליכי הבוררת בדוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 

ראו את הדוחות המיידים שפרסמה החברה   נוספים בקשר עם העסקה    6.8.2020ביום  לפרטים 

ש  )2020-01-085251(אסמכתא:   הדוח המיידי  ביום  ואת  (אסמכתא:    30.8.2020פרסמה החברה 

2020-01-095199(  .  

מיליון אירו) מומנה באמצעות קבלת הלוואה שהועמדה    170מרבית התמורה (בסך של    יצוין, כי

. לפרטים בדבר הסכם ההלוואה, ראו  לחברות הבנות במועד ההשלמה משלושה תאגידים בנקאיים

  . מובא בזאת על דרך ההפניה יםהמיידי  ות בדוחהמידע הנכלל  .30.8.2020הדוח המיידי מיום 

 –  תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי  לפרק  1.9.3.3לסעיף   . 15

אירופה    23.7.2020ביום   אפי  כי  החברה  חברה  בהתקשרה  פרסמה  עם  מחייב  לא  כוונות  מכתב 

 ) מלוא  את  תרכוש  אירופה  אפי  לפיו  בהולנד,  המוכרת  100%המאוגדת  של  אחזקותיה  בחברה  ) 

אלפי     43  -המאוגדת בפולין המחזיקה במבנה משרדים בוורשה פולין, בשטח כולל להשכרה של כ

  מיליון אירו.   100 - בתמורה מוערכת של כ מ"ר

בין היתר, אם ביצועה לא יתאפשר לאור  לתאריך הדוח אין   ודאות שהעסקה תתבצע, וזאת  כל 

  .ם על תנאי ההסכם המחייב תוצאות בדיקת הנאותות ו/או בשל אי הסכמה של הצדדי

ביום   החברה  שפרסמה  המיידי  הדוח  ראו  נוספים  -2020-01(אסמכתא:    23.7.2020לפרטים 

 ). המידע הנכלל בדוח המיידי מובא בזאת על דרך ההפניה.   077907

   - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי (א).41.9.3לסעיף   . 16

  " קניון קוטרוצ'ן(להלן: "ושל קניון פלוישט ברומניה  בהמשך לסגירה הזמנית של קניון קוטרוצ'ן  

) לאור ההנחיות לציבור שפרסמו הרשויות ברומניה, כאמור בסעיף  ", בהתאמהקניון פלוישט"   -ו

(בעקיפין) ברומניה, המחזיקה בזכויות  נות הבולעיל, חבר  1   י כתב   קיבלו  בקניוניםת של החברה 

עומדת  (ההלוואה כנגד קניון קוטרוצ'ן    ותהלווא ןמהגופים הפיננסים שהעמידו לה  (waiver)תור  וי

  28  -וההלוואה כנגד קניון פלוישט לתאריך הדוח עומדת על כ  מיליון אירו  283  - כלתאריך הדוח על  

הפיננסיות הנוגעות  ת בהתניות  נות הב ו"), לפיו אי עמידה של חברותההלווא(להלן: "  ) מיליון אירו

(כלל תשלומי שירות החובין  ל  יםההכנסות התזרימיות של הנכס בין  יחס  ל בפועל  )  DSCRב  הן 

תקופת חישוב  בהתייחס ל  במהלך השנה שקדמה למועד הבדיקה והן החזוי לשנה הקרובה לאחריו)

(כולה או חלקה) שתחילתה ביום  כלשהי הכוללת   כנ  31.3.2020את התקופה  גד  (ביחס להלוואה 

וביום   קוטרוצ'ן)  פלוישט)  1.4.2020קניון  קניון  כנגד  להלוואה  ביום    (ביחס    30.9.2020וסיומה 

ת ו/או עילה להעמדה  נות הבו") לא תחשב כהפרה של התחייבות של חבר תקופת הויתור(להלן: "

רק במהלכה של תקופת הויתור או בהתייחס    ו כאמור יחול  יםהויתור.  ותלפירעון מיידי של ההלווא 

התחייב .  ליהא זו,  הב ו חבר  ו במסגרת  חלוקה  נות  תבוצע  לא  הויתור  תקופת  של  במהלכה  כי  ת, 

  . המימון) מי(כהגדרת מונח זה בהסכ

    - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי  (ג).41.9.3לסעיף   . 17

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

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

    .מיליון אירו 55

    - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי   1.11.2לסעיף   . 18

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

  שנים ממועד אישורה.   3תקופה של 
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 -   תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק 1.13לסעיף   . 19

, בדרך של הרחבת  לפיו הנפיקה החברה לציבור  פרסמה החברה דוח הצעת מדף,  9.9.2020ביום  

(ס וכן    של החברה  )'ח סדרה  (ש"ח אגרות חוב    186,775,000דרה ח') הקיימת,  סדרת אגרות חוב 

ש"ח    96,164,000הנפיקה החברה לציבור, בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה י') הקיימת,  

  מיליון ש"ח.  286.3  -, בתמורה כוללת של כשל החברה )'חסדרה  (אגרות חוב 

רה הרחבת פרטית לגופים מוסדיים של סדרת אגרות  ביצעה החב  25.10.2020בנוסף, יצוין כי ביום  

  100.5  -ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ח'), בתמורה לסך של כ 100,000,000החוב (סדרה ח') בסך של 

  מיליון ש"ח. 

 -  תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי   לפרק 1.13.11לסעיף   . 20

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

)  3הנפיקה החברה סדרת ניירות ערך מסחריים (סדרה    2020ובחודש ספטמבר    מיליון ש"ח  100של  

  . לטובת מספר גופים מוסדיים מיליון ש"ח 51בהיקף של  

  –  תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי   לפרק 1.13.13לסעיף   . 21

)  "חברת הבת, להלן: "רת בת שלה (המוחזקת בבעלות מלאההתקשרו החברה וחב  20.5.2020ביום  

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

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

)  2020בוטל בחודש יוני  מיליון ש"ח צמוד מדד (אשר    300הסכם מסגרת האשראי הקיים של עד  

החברה פרעה את ההלוואה בסך של    2020במהלך חודש יוני  .  ")הסכם המסגרת הקיים(להלן: "

  מיליון ש"ח אשר הועמדה בהתאם להסכם המסגרת הקיים.   300

העמדת  בהסכם נוסף להפיננסי  עם התאגיד  בת  החברת  החברה ובנוסף, באותו המועד התקשרו  

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

בנס ציונה "  המדע  יוני הושלמו התנאים להעמדת  .  ")הסכם הליווי החדש(להלן:  במהלך חודש 

  . ההלוואה

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

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

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

במסגרת    לטובת הגופים המממנים  ישמשו השעבודים שנרשמו,  הליווי החדשהחדש ועל פי הסכם  

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

  . ציונה וכן שעבוד על מניות חברת הבת
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   - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי 1.13.13.4  לסעיף . 22

    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'ן בבוקרשט  
רומניה, שניטלה על  

ידי חברה בת של  
החברה ביום  

31.5.2019  .  
יתרת ההלוואה  

  –  .2020930.ם ליו
    .אירו אלפי 312,280

  

  שני
  ים תאגיד
  יםבנקאי

  יםזר

ההלוואה   פירעון  מועדי 
  (קרן וריבית) 

  קרן   
  -   לרבעון   אחת   שוטף  באופן 

  הקרן   מיתרת   3.75%"כ  סה
  . לשנה המקורית 

  ריבית 
  באופן שוטף אחת לרבעון. 

ריבית   הריבית:  שיעור 
  2.45%משתנה במרווח של  

היוריבור   לריבית    3מעל 
  חודשים  

  
לפירעון   סופי  מועד 

  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 ,  30.9.2020
-כ  על   LTV-ה  יחס

52.1%;  
  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
המידה   לאמת 

לתקופה שבין    ביחס
ליום   31.3.2020
 ראו ,  30.9.2020

  ליום.  לעיל  16סעיף  
  יחס  30.9.2020

לשנה     DSCRה
  -החולפת עומד על כ

  לשנה  ויחס  157.7%
על   עומד  הקרובה 

  .172.6%  -כ

מסוג   .1 שעבוד 
על   משכנתא 
ועל   הקרקע 

 המבנה. 
מלוא   .2 שעבוד 

הון המניות של  
  חברת הבת. 

יתרת ההלוואה    2
 – 30.9.2020ליום 

 מיליון ,000170
  . אירו

 שלושה
  ים תאגיד
  יםבנקאי

  יםזר

ההלוואה   פירעון  מועדי 
  (קרן וריבית) 

  קרן   
  -   לרבעון   אחת   שוטף  באופן 

  הקרן   מיתרת   3%"כ  סה
  . לשנה המקורית 

  ריבית 
  באופן שוטף אחת לרבעון. 

ריבית   הריבית:  שיעור 
ב כשנתית  של    - שיעור 

2.525%.   
  

לפירעון   סופי  מועד 
  27.8.2025 –ההלוואה 

  

יתרת    .א בין  היחס 
לשווי   ההלוואה 
הנכסים   של  השוק 

)LTV  לא יעלה על (
בשנה    65%

ולאחר   הראשונה 
יורד   בשיעור  מכן 

בכל    1.5%  - הנמוך ב
שנה (עד לשיעור של  

בשנה    59%
בגין   החמישית). 
מהיחס   חריגה 
יהיו   לא  כאמור 
הבנות   חברות 
לבצע   רשאיות 

כ  ספים  העברות 
  ליוםלאפי אירופה.  

 עומד ,  30.9.2020
-כ  על   LTV-ה  יחס

58%. 
ההכנסות    .ב יחס 

של   התזרימיות 
הנכס לכלל תשלומי  
החוב   שירות 

כל  על  שעבוד   .1
של   נכסיהן 

הבנות,    חברות 
רישום    וכן 

משכנתא  
הגופים   לטובת 
על   המממנים 

 . הנכסים
מלוא   .2 שעבוד 

הון המניות של  
  ת. נות הבוחבר
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)DSCR  יהיה גבוה (
ביחס    120%-מ

ו החולפת    -לשנה 
לשנה    125% ביחס 

שלאחר   הקרובה 
הבדיקה   מועד 
במידה   הרלוונטי. 
לשנה   והיחס 

מ ירד    -הקרובה 
יהיו  135% לא   ,

הבנות   חברות 
לבצע   רשאיות 
כספים   העברות 

  ליום  .לאפי אירופה
לא   30.9.2020

עמידה   נדרשת 
   DSCRה   יחסב

  לשנה  ויחס
על   עומד  הקרובה 

  .218.2%  -כ
יתרת ההלוואה    3

 – .2020.930ליום 
  . "חש  אלפי 762,605

אגרות  
חוב  

(סדרה ז')  
הרשומות  

למסחר  
  בבורסה 

  החוב   אגרות  פירעון   מועדי
  ) וריבית(קרן  

  קרן 
  3  - ב  לפירעון   עומדת 

  אשר ,    שנתיים  תשלומים
  לאפריל   30  ביום  ישולמו

,  2021  מהשנים  אחת  בכל
  .2023 -ו 2022

  ריבית 
  לחצי   אחת  שוטף   באופן 

  לאוקטובר   31  יום  בכל,  שנה
  השנים   של  לאפריל  30  -ו

 שיעור.  2023עד    2014
  למדד   צמוד  3.7%:  הריבית

  . לצרכן המחירים

  4לפרטים ראו סעיף 
  לדוח הדירקטוריון. 

עמדה   30.9.2020ליום 
החברה בהתניות  

הפיננסיות שנקבעו  
בהתאם לתחשיב  

  4המפורט בסעיף 
  לדוח הדירקטוריון.  

  

יתרת ההלוואה    4
 – .2020.930ליום 

  אלפי 1,293,088
    ."חש

בסעיף     19כאמור 
ביום   לעיל, 

השלימה   25.10.2020
הרחבה   החברה 
הנפקה   של  בדרך 
למשקיעים   פרטית 
של   בהיקף  מסווגים 

ע.נ.    100 מיליון ש"ח 
(סדרה   חוב  אגרות 
לאחר   בנוסף,  ח'). 

על  תאריך   הדוח 
ביצעה    המצב החלקי

חלקי   פרעון  החברה 
של קרן אגרות החוב  
של   בסך  ח')  (סדרה 

ש"ח    192  -כ מיליון 
חוב   אגרות  ע.נ. 

  (סדרה ח').

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
(א)  כדלקמן    מיתרת   15%: 

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

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

  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

:  הריבית   שיעור.  2018-2026
  למדד   צמוד  2.57%

  . לצרכן המחירים

  4לפרטים ראו סעיף 
לדוח הדירקטוריון.  

עמדה   30.9.2020ליום 
החברה בהתניות  

הפיננסיות שנקבעו  
בהתאם לתחשיב  

  4המפורט בסעיף 
  לדוח הדירקטוריון. 

  

  -כ של בסך  הלוואה   5
"ח  ש מיליארד 1.5

  החברה של(חלקה 
"ח)  ש מיליון  750 -כ

  פרויקט למימון
    .התקשוב קרית 

  
 .2020.930 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

הדוח,    המשקפים( לתאריך 
שיעור ריבית שנתית בטווח  

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

ADSCR    יחס ושל  
 LLCR  -ה כיסוי  

(כהגדרתם בהסכם 
תהווה    המימון) 

להעמדה   עילה 
  . מיידילפירעון  

  הפרויקט   חברתעל    .ב
מגבלות   הוטלו 

לרבות  שונות  ,
לשינוי   ביחס 

  ובגין   בהשליטה  
  אשראי   נטילת 

  ידה   על   נוסף 

לטובת המלוות  
שעבודים   ירשמו
  רבות, לשונים
  על כללי  שעבוד

  חברת נכסי 
(שעבוד   הפרויקט

)  צף  ושעבוד  קבוע
על   ושעבוד

מניותיה של חברת  
. בנוסף,  הפרויקט

חברת הפרויקט  
התחייבה שלא  

ליצור שעבוד על  
נכסיה (למעט  

במקרים  
מוסכמים)  

 ("שעבוד שלילי").   
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) ואשר  3%  -ל    -  2%של בין  
מועד   רבעון.  בכל  תשולם 
פרעונן הסופי של הלוואות:  
הלוואות מסגרת   פרעון  (א) 

ל יחול  האשראי  קצר  זמן 
מבין   ימים    60במוקדם 

ממועד ההמרה (כפי שנקבע  
בהסכם הזיכיון) לבין מועד  

חודשים מהמועד    14שיחול  
ההקמה   להשלמת  האחרון 

"   האחרון   המועד (להלן: 
(ב)  להקמה   פרעון "); 

  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 

  דיבידנד   וחלוקת
  . מניותיה לבעלי

  

יתרת ההלוואה    6
 – .2020.930ליום 

  .  אלפי ש"ח 500,462

  אגרות
  חוב

(סדרה  
')  ט

  הרשומות
  למסחר

  בבורסה 

  החוב   אגרות  פירעון   מועדי
  ) וריבית(קרן  

  קרן 
  10  -ב  לפירעון  עומדת 

  לא   שנתיים  תשלומים 
  15  בכל ישולמו  אשר,  שווים
  בכל   לנובמבר  15  -ו  במאי 
  עד   2019  מהשנים   אחת
  החלוקה   לפי,  2023

(א)  כדלקמן    מיתרת   2.5%: 
')  ט(סדרה    החוב   אגרות  קרן 

  למאי   15  ביום  תשולם
  קרן   מיתרת  2.5%; (ב)  2019

')  ט(סדרה    החוב   אגרות 
  לנובמבר   15  ביום  תשולם

  קרן  מיתרת  2.5%; (ג) 2019
')  ט(סדרה    החוב   אגרות 

  למאי   15  ביום  תשולם
  קרן   מיתרת  2.5%; (ד)  2020

')  ט(סדרה    החוב   אגרות 
  לנובמבר   15  ביום  תשולם

(ה)  2020   קרן   מיתרת   3%; 
')  ט(סדרה    החוב   אגרות 

  למאי   15  ביום  תשולם
(ו)  2021   קרן   מיתרת   3%; 

')  טה  (סדר  החוב   אגרות 
  לנובמבר   15  ביום  תשולם

(ז)  2021   קרן   מיתרת   3%; 
')  ט(סדרה    החוב   אגרות 

  למאי   15  ביום  תשולם
(ח)  2022   קרן   מיתרת   3%; 

')  ט(סדרה    החוב   אגרות 
  לנובמבר   15  ביום  תשולם

(ט)  2022   קרן   מיתרת  3%; 
')  ט(סדרה    החוב   אגרות 

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

  לנובמבר   15  ביום  תשולם
2023 .  

  ריבית 
  לחצי   אחת  שוטף   באופן 

  15  -ו  למאי  15  יום  בכל,  שנה
  2019  השנים  של   לנובמבר

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

  4לפרטים ראו סעיף 
  לדוח הדירקטוריון. 

  
  דוחותיה  פי על

  החברה  של הכספיים
מדה  ע 30.9.2020 ליום

החברה בהתניות  
הפיננסיות שנקבעו  

בהתאם לתחשיב  
  4המפורט בסעיף 

  לדוח הדירקטוריון. 

  בדבר   לפרטים
  הבטוחות
  לטובת   שהועמדו

  אגרות   מחזיקי
')  ט(סדרה    החוב

  בדבר   וכן
  התחייבויות

  על   שנטלה   נוספות 
  כלפי   החברה  עצמה

  אגרות   מחזיקי
'),  ט(סדרה    החוב

  סעיפים   ראו
 עד  (ד)1.13.8
 הנכלל  (ו),1.13.8

    .התקופתי בדוח
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החברה    1.17  ףלסעי . 23 עסקי  תיאור  התקופתילפרק  בדוח  משפטיים)      הנכלל  ביום    –(הליכים 

מכתב פניה מוקדמת ("המכתב") מטעם בעל    פרסמה החברה דוח מיידי בדבר קבלת  21.10.2020

לב לסעיפים   לרבות בשים  (לעניין    1999  –א. לחוק החברות, התשנ"ט  198  -ו   194מניות בחברה 

נגזרת) ולחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו   , שעילותיו בטענה לקיומה (לכאורה) של  2006  -תביעה 

ור החזקות בע"מ, מבלי שנערכה  שליטה משותפת בחברה של ביג מרכזי קניות בע"מ ושל מגה א

ודיווחיה, על   גילויי החברה  על נאותות  יוצא מכך, השלכותיה  הצעת רכש מיוחדת כדין, וכפועל 

שהתקבלו   שונות  החלטות  של  תוקפן  ועל  החברה  של  המניות  בהון  רדומות  מניות  של  קיומן 

ידי החברה ועל ידי  באסיפות כלליות של החברה, תוך הפרה (לכאורה) של הוראות שונות בדין על  

 . נושאי משרה בה

מיוחדת   דירקטוריון  ועדת  של  הקמתה  את  החברה  דירקטוריון  אישר  לעיל,  האמור  במסגרת 

פת וזאת לשם בחינת  נוסה  הבלתי תלוי ה  יתדירקטורההדח"צים ו  שלושתועצמאית, בה מכהנים  

גידים על מנת  הסוגיה נשוא הפניה המוקדמת, בין היתר, בסיועו של מומחה משפטי בתחום התא 

 . שיחווה דעתו בסוגיות המשפטיות שעלו בקשר עם שאלת השליטה המשותפת הנטענת

המשפטיים   יועציה  עם  ביחד  המועדים    לומדת החברה  פי  על  לפונה  ותשיב  הטענות  פרטי  את 

  הקבועים בדין.

שפרסמה החברה    126תלפי מועדי פירעון ראו    30.9.2020החברה  ליום  למצבת התחייבויות של   . 24

המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על  .  )2020-01-114823(מס' אסמכתא:    17.11.2020ביום  

 דרך ההפניה. 



 

  
  
  
  
  
  

  מגה אור החזקות בע"מ
  

  2020, ספטמברב 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  
  

  בלתי מבוקרים
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
  
  
 עמוד 
  

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים 
  
  

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
  
  

 5 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 
  
  

 6-10 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
  

 11-13 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  
  
  

  14-28 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
  
  
  
  

  
  
  
  

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - -  -    
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  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,   2020  ספטמברב  30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  
באותו תאריך. הדירקטוריון    ו שלושה חודשים שהסתיימו   תשעה של    ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ

  34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    אלהת ביניים  ווההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ
IAS  -  לפי פרק ד' של   אלהת ביניים  ו לתקופופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  "דיווח כספי לתק

התש"ל ומיידיים),  תקופתיים  (דוחות  ערך  ניירות  כספי  .  1970-תקנות  מידע  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו 
  בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ולתקופ

  
 אשר ,  המאזני  השווי   בסיס  על  המוצגות  חברות  של  םביניי   לתקופות  התמציתי  הכספי  המידע  את  סקרנו  לא

  ברווחי   הקבוצה  של  חלקה  ואשר,  2020  ספטמברב  30  ליום  ח"ש  אלפי  228,995  -כ  של  לסך   הסתכמה  בהן  ההשקעה
 ו שהסתיימ  חודשים  שלושה ו  תשעה   של  ות לתקופ  ח"ש  אלפי  4,479  - וכ  17,310  - כ  של  לסך  הסתכם  ל"הנ  החברות

הכספי התמציתי לתקופות הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות  . המידע  תאריך  באותו
הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות  

  הסקירה של רואי החשבון האחרים. 
  

  היקף הסקירה 
  

"סקירה של מידע כספי   -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  

. ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים  בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים,מבירורים,  
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  

  חוות דעת של ביקורת.  בהתאם לכך, אין אנו מחווים
  

  מסקנה 
  

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

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

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
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
  
  

 
 

 
  

  ספטמבר ב 30ליום 
  ליום

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

       נכסים שוטפים
       

 82,358 110,140  241,543   ושווי מזומנים מזומנים 
המוחזקים למסחר הנמדדים בשווי  נכסים פיננסיים 

  הוגן דרך רווח או הפסד
 

 230,943  39,110 30,257 
  -    75,206  -      השקעות לזמן קצר 

 213,682 221,137  207,870   ומזומן בנאמנות  מזומן משועבד
 4,801 6,362  11,091    שוכרים

  82,810  62,464   140,136   חייבים ויתרות חובה 
       
   587,827   514,419  413,908  
           

  376,200  375,750   -      למכירה המוחזקים נכסים
           
    587,827   890,169  790,108  
           

          נכסים לא שוטפים 
          

המטופלות לפי שיטת השווי  השקעות בחברות 
 המאזני

 
 728,7021,  1,064,465 1,198,225 

   -   -   17,075   אחרתהשקעה 
 194,415 219,704  ,742215    חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

  2,226 2,224  2,232   פקדונות לזמן ארוך בתאגידים בנקאיים
 855 607  746   הוצאות מראש

 1,362,660 1,236,451  ,2687391,   נדל"ן להשקעה  
 556,195 486,781  532,729    בפיתוח נדל"ן להשקעה

  -    -     56,000    על חשבון רכישת מקרקעין  מקדמה
 5,715  5,520   6,247   רכוש קבוע 

  4,906  4,906   4,906   מוניטין
        
   673,2774,  3,020,658 3,325,197 
         
   260,1055,   3,910,827   4,115,305 
        
  
  
  
  
  

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

  
  

  ספטמבר ב 30ליום 
  ליום

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

      התחייבויות שוטפות
      

 31,053 89,694  81,533   חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאייםאשראי ו
 122,030 112,809  201,951   חלויות שוטפות של אגרות חוב 

 24,141 19,072  34,041  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
  47,000  -    -     נכסים המוחזקים למכירהמקדמה בגין מכירת 
 81,878 81,332  50,106  זכאים ויתרות זכות 

      
  631,367  302,907 306,102 

      התחייבויות לא שוטפות 
      

 121,858 35,611  128,032  הלוואות מתאגידים בנקאיים
  2,042,267 1,989,502  2,459,257  אגרות חוב 

 2,962 1,627  2,782  פקדונות
  1,607 1,607  1,607   נגזרים 

 38,020 38,274  ,29737  התחייבות בגין חכירה  
 590 577  621  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 108,548 147,377  604,148  מסים נדחים 
      
  2002,778,  2,214,575 2,315,852 

      מיוחס לבעלי מניות החברההון 
      

 343 338  363  הון מניות
 536,437 496,458  ,602734  פרמיה על מניות

 68 68  68  קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
  ) 2,707(  ) 3(  ) ,7072(  בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה קרן בגין עסקה עם 

    2,117 1,732  3,004   מניותקרן בגין עסקאות תשלום מבוסס 
  ) 28,643(  ) 39,579(   ) 1,049(   קרן בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

  41  ) 226(   ) 292(   קרן בגין עסקאות גידור
  964,049  913,800  ,708,1801  יתרת רווח 

      
  697,9141,  1,372,588  1,471,705 
      

 21,646  20,757  44,732  מקנות שליטה זכויות שאינן 
      

 1,493,351 1,393,345  ,429,9591  סה"כ הון  
      
  260,1055,  3,910,827 4,115,305 
       
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.  הבאורים
  
  

       2020בנובמבר,  29
  צחי נחמיאס   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון 
  איתמר רגב  

 מנכ"ל 
  חיים אונפלוס 

 אחראי לענייני הכספים
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  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 

  
  שהסתיימו   חודשים  9- ל

  ספטמברב  30  ביום

  
  שהסתיימו    חודשים  3- ל

    ספטמברב  30  ביום

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר  31

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

 108,085   28,912 * 32,791 77,106 * 95,671 הכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה  
"ן הנמדדות  נדל  למימון   הלוואות  ממתן   הכנסות

  2,275   792 648 2,376  1,942  בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
"ן הנמדדות  נדל  למימון   הלוואות  ממתן   הכנסות

  4,101   965 1,181 3,158 3,278  לפי שיטת הריבית האפקטיבית 
  9,043   1,987  3,685  6,296  8,912  עלות הפעלת וניהול נדל"ן להשקעה

             
  105,418   28,682  30,935  76,344  91,979  רווח גולמי 

המטופלות לפי    חברותהקבוצה ברווחי    חלק
  117,842   40,852  40,744  68,321  58,249  נטו ,  המאזני שיטת השווי  

נדל"ן להשקעה ונדל"ן    של  הוגן   בשווי   העליי 
  147,638   26,736  68019,  157,902  134,706  להשקעה בפיתוח והפחתות אחרות, נטו 

  19,243   4,429  4,293  13,895  14,682  הוצאות הנהלה וכלליות 
  90,194   )316(  81,494  89,808    111,067  אחרות, נטו (הוצאות)    הכנסות

             
  441,849   91,525  560168,  378,480  381,319  רווח תפעולי 

             
  15,352   ** 4,355    5,173  ** 15,734  12,346  הכנסות מימון 
  )55,807(   **)9,291(  )11,180(  **)354,50(  )631,19(  הוצאות מימון 

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

  401,394   86,589  553162,  343,860  359,116  רווח לפני מסים על ההכנסה 
  46,312   10,305  551,27  39,916  64,371  מסים על ההכנסה  

             
  355,082   76,284  002,135  303,944  294,745  רווח נקי  

             
             כולל אחר (לאחר השפעת המס):    )הפסדרווח (

 בהתקיים  הפסד  או  לרווח  מחדש  שיסווגו  סכומים
              ספציפיים (נטו ממס)   תנאים
  של  כספיים  דוחות  מתרגום  הנובעות  התאמות
  27,594   כלולות   חברות

 
)39,579(  

 
30,332  

 
)33,419(   )28,643(  

  של  גידור  עסקאות  בגין   הון   בקרן   החברה  חלק
  )333(   כלולה   חברה

 
)226(  

 
)163(  

 
)226(   41  

  )28,602(   )33,645(   30,169   )39,805(   27,261   אחר   כולל  (הפסד)  רווח  "כסה
             

  326,480   42,639  165,171  264,139  322,006  כולל "כ רווח  סה
             :רווח נקי מיוחס ל

  352,082   75,596  088,134  301,833  271,659  בעלי מניות החברה
  3,000   688  914  2,111  23,086  זכויות שאינן מקנות שליטה 

  294,745  303,944  135,002  76,284   355,082  
             ולל מיוחס ל: "כ רווח כסה

  323,480   41,951  164,257  262,028  298,920  בעלי מניות החברה
  3,000   688  914  2,111  23,086  זכויות שאינן מקנות שליטה 

  322,006  264,139  165,171  42,639   326,480  
ניה המיוחס לבעלי מניות החברה  רווח נקי למ

             (בש"ח) 
  10.91   2.24  3.94  9.56  7.56  רווח נקי בסיסי

             
  10.88   2.24  3.93  9.54  7.52  רווח נקי מדולל 

             
, הכנסות מהשכרת וניהול נדל"ן להשקעה, נטו מוצגות בניכוי זיכויים שניתנו  2020,  בספטמבר  30החודשים שהסתיימו ביום    בתשעת*)  

ש"ח) אשר טופלו כגריעת נכס חייבים בגין חכירה תפעולית.  אלפי    600  -ש"ח (בתקופה של שלושה חודשים  אלפי  6,100לשוכרים בסך של  
  ג'. 1לפרטים ראה ביאור 

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

        מיוחס לבעלי מניות החברה    

   
  הון

   מניות 

  פרמיה
  על

   מניות 

קרן בגין 
עסקה עם  
   בעל שליטה 

קרן בגין עסקה  
בעלי זכויות  עם 

שאינן מקנות  
    שליטה

בגין קרן 
התאמות  
הנובעות  
מתרגום  
דוחות  
   כספיים 

בגין קרן 
עסקאות  

    גידור

 בגיןקרן 
  עסקאות
  תשלום

    מניות   מבוסס
  יתרת 
   סה"כ   רווח 

זכויות שאינן  
מקנות  
   שליטה

  סה"כ
  הון

  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   

                        
  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)

  294,745   23,086   271,659   271,659    -    -    -    -   -    -    -    סה"כ רווח נקי
רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר  

                                        השפעת המס): 
הפסד מעסקאות גידור תזרים  

  )333(   -   )333(       -    )333(    -    -   -   -   -    מזומנים 
הנובעות מתרגום  התאמות 

דוחות כספיים של פעילויות  
  27,594    -   27,594        -    -    27,594    -   -   -   -    חוץ של חברה כלולה 

  322,006    23,086   298,920    271,659    -    )333(    27,594    -   -   -   -    סה"כ רווח (הפסד) כולל  
                                        

הנפקת מניות (לאחר ניכוי  
  198,185   -   198,185   -    -    -    -    -   -   198,165   20    הוצאות הנפקה)

  887   -   887   -    887    -    -    -   -   -   -    מניות  מבוסס  תשלום
 ) 55,000(   -   ) 55,000(   ) 55,000(    -    -    -    -   -   -   -    דיבידנד לבעלי מניות החברה 

                                       
  1,959,429   44,732   1,914,697   1,180,708    3,004    )292(    )1,049(    )2,707(   68   734,602   363   2020,  בספטמבר 30יתרה ליום  

  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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  ת מאוחדים על השינויים בהון דוחו 
  
  
        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)

  303,944   2,111   301,833  301,833    -    -    -    -   -    -    -    סה"כ רווח נקי
רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר  

                                       השפעת המס): 
רווח מעסקאות גידור תזרים  

  )226(   -   )226(  -     -    )226(    -     -   -   -   -    מזומנים 
הנובעות מתרגום  התאמות 

דוחות כספיים של פעילויות  
  ) 39,579(   -   ) 39,579(  -    -    -    ) 39,579(    -   -   -   -    חוץ 

  264,139   2,111   262,028  301,833    -    )226(    ) 39,579(    -   -   -   -    סה"כ רווח (הפסד) כולל  
                                       

הנפקת מניות (לאחר ניכוי  
  200,209   -   200,209  -    -    -    -    -   -   200,176   33    הוצאות הנפקה)

  *)  -   -   *)  -  -    -    -    -    -   -   *) -   *) -    מימוש כתבי אופציה 
  880   -   880  -    880    -    -    -   -   -   -    מניות  מבוסס  תשלום
  ) 25,000(   -   ) 25,000(  ) 25,000(    -    -    -    -   -   -   -    החברה  מניות לבעלי דיבידנד
בעלי זכויות שאינן  ל  תשלום

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

  1,393,345   20,757   1,372,588  913,800    1,732   )226(    ) 39,579(    )3(   68   496,458   338   2019,  בספטמבר 30יתרה ליום  

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

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

        מיוחס לבעלי מניות החברה    

   
  הון

   מניות 

  פרמיה
  על

   מניות 

קרן בגין 
עסקה עם  
   בעל שליטה 

קרן בגין עסקה  
עם בעלי זכויות  
שאינן מקנות  

    שליטה

בגין קרן 
התאמות  
הנובעות  
מתרגום  
דוחות  
   כספיים 

בגין קרן 
עסקאות  

    גידור

 בגיןקרן 
  עסקאות
  תשלום

    מניות   מבוסס
  יתרת 
   סה"כ   רווח 

זכויות שאינן  
מקנות  
   שליטה

  סה"כ
  הון

  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   

                        
  1,818,982   43,818   1,775,164   1,071,620    2,728   )129(    ) 31,381(    )2,707(   68   734,602   363     2020,  יוליב 1יתרה ליום  

  135,002   914   134,088   134,088    -    -    -    -   -    -    -    סה"כ רווח נקי
רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר  

                                        השפעת המס): 
הפסד מעסקאות גידור תזרים  

  )163(   -    )163(   -     -    )163(    -     -   -   -   -    מזומנים 
הנובעות מתרגום  התאמות 

דוחות כספיים של פעילויות  
  30,332    -   30,332    -    -    -    30,332    -   -   -   -    חוץ של חברה כלולה 

  165,171    914   164,257    134,088    -    )163(    30,332    -   -   -   -    סה"כ רווח (הפסד) כולל  
                                        

  *)  -   -   *)  -   -    -    -    -    -   -   -   *) -    מימוש כתבי אופציה 
  276    -   276    -    276    -    -    -   -   -   -    מניות  מבוסס  תשלום

  ) 25,000(   -   ) 25,000(   ) 25,000(    -    -    -    -   -   -   -    דיבידנד לבעלי מניות החברה 
                                       

  1,959,429    44,732   1,914,697   1,180,708    3,004    )292(    )1,049(    )2,707(   68   734,602   363   2020,  בספטמבר 30יתרה ליום  

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

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.  הבאורים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
  
        מיוחס לבעלי מניות החברה    

   
  הון

   מניות 

  פרמיה
  על

   מניות 

קרן בגין 
עסקה עם  
   בעל שליטה 

קרן בגין עסקה  
עם בעלי זכויות  
שאינן מקנות  

    שליטה

בגין קרן 
התאמות  
הנובעות  
מתרגום  
דוחות  
   כספיים 

בגין קרן 
עסקאות  

    גידור

 בגיןקרן 
  עסקאות
  תשלום

    מניות   מבוסס
  יתרת 
   סה"כ   רווח 

זכויות שאינן  
מקנות  
   שליטה

  סה"כ
  הון

  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
                        

  1,375,321   20,069   1,355,252   863,204    1,347    -    )6,160(    )3(   68   496,458   338     2019,  יוליב 1יתרה ליום  
                                          

  76,284   688   75,596   75,596    -    -    -    -   -    -    -    סה"כ רווח נקי
רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר  

                                        השפעת המס): 
הפסד מעסקאות גידור תזרים  

  )226(   -    )226(   -     -    )226(    -    -   -   -   -    מזומנים 
הנובעות מתרגום  התאמות 

דוחות כספיים של פעילויות  
  ) 33,419(   -   ) 33,419(   -     -    -    ) 33,419(    -   -   -   -    חוץ 

  42,639   688   41,951    75,596    -    )226(    ) 33,419(    -   -   -   -    סה"כ רווח (הפסד) כולל  
                                        

  385   -   385   -    385    -    -    -   -   -   -    מניות  מבוסס  תשלום
  ) 25,000(   -   ) 25,000(   ) 25,000(    -    -    -    -   -   -   -    דיבידנד לבעלי מניות החברה 

                                       
  1,393,345    20,757  1,372,588   913,800    1,732    )226(    ) 39,579(    )3(   68   496,458   338   2019,  בספטמבר 30יתרה ליום  

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

  חות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדו
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
        מיוחס לבעלי מניות החברה    

   
  הון

   מניות 

  פרמיה
  על

   מניות 

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 
  

  
  שהסתיימו   חודשים  9- ל

  ספטמברב  30  ביום

  
  שהסתיימו    חודשים  3- ל

    ספטמברב  30  ביום

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר  31

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

              מזומנים מפעילות שוטפתתזרימי  
 355,082   76,284 002,135 303,944  294,745 רווח נקי  

         
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  

         מפעילות שוטפת: 
         הפסד: או  התאמות לסעיפי רווח  

 953   230 267 710  769 פחת  
נדל"ן  ,  בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה  עלייה

 )147,638(    )26,736(  )680,19(  )157,902(  )706,134( והפחתות אחרות, נטו   להשקעה בפיתוח
 4,156    )11,637(  910  8,681   )14,335(  אגרות חוב  (שחיקת)  שערוך  
התחייבויות לתאגידים בנקאיים  (שחיקת)  שערוך  

 39    )348(  7  134   )310(  ארוך והתחייבויות אחרות לזמן  
 )3,052(    )701(  )1,096(  )2,391(   )2,954(  שערוך חובות לגבייה לזמן ארוך 

ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך  עליית ערך  
 7,487    9,395  ,7084  4,582   3,572  רווח או הפסד

 132    4  )17(  119   31  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 
 1,265    385  276  880   887  עלות תשלום מבוסס מניות 

 18    -    )74(  18   11  רווח ממימוש רכוש קבוע 
 )161(    -    )69,250(  )161(   )69,250(  רווח ממימוש נדל"ן מניב

חברות המטופלות לפי    ברווחי חלק הקבוצה  
 )117,842(    )40,852(  )40,744(  )68,321(   )58,249(  נטו ,  המאזני   שיטת השווי 
  -      -    -      -     6,452  רכישת מניות קרגל   הוצאות עסקה

 )94,120(    -    )13,183(  )94,120(   )58,010(  רווח מרכישה במחיר הזדמנותי של חברה כלולה  
 29,927    13,314  8,697  25,776   38,359  הוצאות מימון, נטו

 46,312    10,305  551,27  39,916   ,37164  על ההכנסה   מסים
              
  )362,223(   )242,079(  )628,101(  )46,641(    )272,524( 

              שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
 1,132    )2,341(  )817(  )429(   )6,290(    בשוכרים ירידה (עלייה)  

 6,369    )3,490(  )2,182(  6,050   )1,387(  ויתרות חובהבחייבים  (עלייה)  ירידה  
 )338(    )86(  18  )90(   109  בהוצאות מראש לזמן ארוך   ירידה (עלייה)

עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני  
 1,742    )67(  5,432  )1,474(   1,560  שירותים 

 5,688    263  1,630  4,150   836  עלייה בזכאים ויתרות זכות 
              
  )5,172(   8,207  4,081  )5,721(    14,593 

            עבור:    תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
 )55,157(    )12,383(  )14,176(  )38,076(   )53,646(  *ריבית ששולמה

 15,459    4,405  3,033  11,404   9,207  ריבית שהתקבלה 
 1,500    -    -    -     -    שהתקבל   דיבידנד

 )4,403(    )730(  )1,542(  )2,291(   )13,194(  ** מסים ששולמו
 1,185    -    280  1,187   ,0701  מסים שהתקבלו 

                
  )56,563(   )27,776(  )12,405(  )8,708(    )41,416( 
              

 55,735    15,214 25,050  42,296      9,648    שוטפת  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
              

  . 2020  ראשון   ברבעון "ח  ש  אלפי   14,918  בסך'  ה  סדרה"ח  אג  מוקדם  פרעון   קנס*כולל  
  

  .2020  ראשון   ברבעון "ח  ש  אלפי   10,109  בסך)  2013-2016  שומות(הסכם    קודמות  שנים  מיסים  תשלום**כולל  
  

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

  
  שהסתיימו   חודשים  9- ל

  ספטמברב  30  ביום

  
  שהסתיימו    חודשים  3- ל

    ספטמברב  30  ביום

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר  31

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

         תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
         

 )974(   )227( )217( )515(   )1,729( רכישת רכוש קבוע
 137   -   74 137  354   קבוע  רכוש  ממימוש  תמורה

 )367,166(   )95,610( )220,269( )169,676(  )299,146( השקעה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח
תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה  

 63,909   -    ,109369    63,909   ,109369    בפיתוח
מיסים ששולמו בגין מימוש מרכז מגה אור  

  -      -    )35,250(  -     )35,250(  לעסקים 
 )403,054(   -    )72,377(  )320,263(   )297,854(  השקעה בחברה כלולה (אפי נכסים) 

השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי  
  -      -    -    -     )49,295(  המאזני 

 -     -    )17,075(  -     )17,075(  עלות השקעה בחברה המטופלת לפי  
 )287,414(   )212,319(  )132,869(  )212,319(   )213,212(  הפקדה לפקדון בנאמנות 
 81,900   -    -    -     219,024    משיכה מפקדון בנאמנות 

 31,869   -    -    31,219   -    נטו מזומן משועבד,    משיכת
ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח    הרכיש

 )4,214(   )8,470(  )3,292(  )10,162(   )204,258(  או הפסד, נטו
 273   )75,091(  -    )75,091(   -    השקעות לזמן קצר, נטו

 )122,681(   )52,875(  )31,837(  )114,096(   )137,513(  מתן הלוואות  
 45,738   698  137    31,667   127,034    גביית הלוואות  

המטופלות לפי    לחברות  ותהלווא  )מתן גביית (
 41,312   5,160  )6,480(  35,761   )20,286(  נטו ,  המאזני שיטת השווי  

 1,710   )222(  )435(  )1,541(   )3,064(    צדדים קשורים, נטו 
             

 )918,655(   )438,956(  )980,149(  )740,970(   )360,562(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
             

             תזרימי מזומנים מפעילות מימון 
             

 240,193   -    -    200,209   198,185    )הנפקה  הוצאות  ניכוי (לאחר    מניות  הון   הנפקת
 )25,000(   )25,000(  )25,000(  )25,000(   )55,000(  לבעלי מניות החברה  ששולם  דיבידנד
 667,963   212,452  204,189  537,558   777,084    חוב (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)  אגרותהנפקת  
 )665(   -    -    )665(   -    שליטה   מקנות  ן שאינ  לזכויות  תשלום
 1,678   6  )121(  )208(   )180(  פקדונות משוכרים (תשלום)    תקבול

 98,500   -    27,878  6,000     27,878    מתאגידים בנקאיים   קבלת הלוואות לזמן ארוך
 )6,202(   )1,548(  )2,018(  )4,559(   )24,526(  הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך   פרעון 

 )189(   )58(  )63(  )127(   )187(  פרעון חכירה מימונית 
 )114,069(   -    -    )50,724(   )264,701(  אגרות חוב  פרעון 

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים,  
 )48,920(   -    )44,774(  14,341   53,344    נטו 

             
 813,289   185,852  160,091    676,825   711,897      מימון  מזומנים נטו שנבעו מפעילות

             
 )49,631(   )237,890( 35,161  )21,849(   159,185    במזומנים ושווי מזומנים עליה (ירידה)  

             
 131,989   348,030  206,382  131,989   82,358    תקופהושווי מזומנים לתחילת היתרת מזומנים  

             
 82,358   110,140  241,543  110,140   241,543    תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

             
  

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

    
  שהסתיימו   חודשים  9- ל

  ספטמברב  30  ביום

  
  שהסתיימו    חודשים  3- ל

    ספטמברב  30  ביום

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר  31

    2020    2019    2020    2019    2019  
    מבוקר    מבוקרבלתי      
  אלפי ש"ח     
                
           פעילות מהותית שלא במזומן  ) א(

            

 
השקעה בנדל"ן להשקעה, נדל"ן להשקעה  

 בפיתוח וברכוש קבוע באשראי 
 

24,561   14,988 24,561 14,988   23,826 
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.  הבאורים
  



  מגה אור החזקות בע"מ 
  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 14

  
  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  2020  ספטמברב  30המאוחדים 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    .ם מימון השקעות נדל"ןהחלה החברה לפעול בתחו  2016בישראל, החל משנת  
 החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 
  תשעהשל    ותולתקופ   2020,  בספטמבר  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום    .ב

(להלן    ו שלושה חודשים שהסתיימ ו יש לעיין    -באותו תאריך  דוחות כספיים ביניים מאוחדים). 
ליום   החברה  של  השנתיים  הכספיים  לדוחות  בהקשר  אלה  ולשנה    2019בדצמבר,    31בדוחות 

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

  

השפעת התפשטותו של נגיף הקורונה    –  החברה  של  העסקית  הפעילות  על  הקורונה  משבר  השפעת  .ג
)COVID 19(     משבר")אל רביש  ביטוי  לידי  לבוא  החלה  העולם  ברחבי"המשבר")    או"  הקורונה 

תוקנו ע"י הממשלה תקנות מיוחדות (חלקן    מרס. החל מאמצע חודש  2020  מרסחודש    במהלך
על   מגבלות  הטילו  אשר  חירום)  לשעת  תקנות  אזרחיםבמסגרת  סגירת  תנועות  התכנסויות,   ,

הננקטות על החברה עוקבת אחר ההשלכות והשפעות האירוע והפעולות    גבולות וכיוצא באלה.
 . הנובעים מהשלכות אלהפעילותה העסקית ומבצעת הערכת סיכונים וחשיפות 

  
החברה  אפריל וספטמבר, עדכנה    -, במהלך החודשים מרסבעקבות המגבלות והסגר הכפוי בישראל

  המסחריים כדלהלן: במרכזיםאת שוכריה 
  

בכלל המרכזים המסחריים, ניתן זיכוי מלא עבור הימים בהם מרכזי  בגין שכ"ד שנגבה בחודש מרס,  
בנוסף, החברה לא פעלה לגבות את שכ"ד הבסיסי של    הקניות נסגרו על פי הנחיית הרשויות.

(למעט הימים בהם    מאי כקבוע בהסכם אלא גבתה שכ"ד כאחוזים מהפדיון בלבדעד  חודש אפריל  
כל שוכר לפי האחוז הקבוע בחוזהו (פרט לעסקים   המרכזים היו סגורים עפ"י הנחיית הרשויות) 

לק יחסי של ימי העבודה בפועל על פי הנחיות  ישולמו לפי ח, דמי הניהול  למו כרגיל)ישחיוניים ש
  הרשויות.

  
, בחלק ממרכזי הקניות הפתוחים , ניתן זיכוי מלא עבור בגין שכ"ד ודמ"נ שנגבו בחודש ספטמבר

. בנוסף, לאחר תאריך הדוח על המצב  הימים בהם מרכזי הקניות נסגרו על פי הנחיית הרשויות
וזאת בשל המשך  "נ הבסיסיים של חודש אוקטובר  הכספי, החברה לא פעלה לגבות את שכ"ד ודמ

  (פרט לעסקים חיוניים שישלמו כרגיל). תקופת הסגר על פי הנחיית הרשויות
  

 ") IFRS 9בדבר מכשירים פיננסיים (להלן: "  9בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  
ניירות ערך בישראל בדבר הטיפול של סגל רשות  19-3בהתאם לעמדת סגל חשבונאית מספר וכן 

, החברה בחרה  החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה 
לטפל בהפחתת הרכיב הקבוע בדמי חכירה שנקובים לפי הגבוה מבין רכיב קבוע לאחוז מפדיון  

ה הינה הבסיס (להלן: "ההפחתה") בדרך שבה הרצפה המעודכנת של הרכיב הקבוע לאחר ההפחת
השיטתי המייצג בצורה הטובה ביותר את התבנית שבה מתמעטת ההטבה מהשימוש בנכס הבסיס, 
ישר.   קו  בסיס  על  החכירה  תקופת  יתרת  פני  על  הקבוע  ברכיב  ההפחתה  פריסת  חלף  וזאת 
בהתאמה, החברה תכיר מדי תקופה בהכנסה מדמי שכירות לפי דמי החכירה אותם קיבלה בפועל  

פה, קרי בסכום הגבוה מבין דמי החכירה הקבועים המינימליים לאחר ההפחתה לבין  באותה תקו
  האחוז מפדיון. 

  
-של כבסך בתקופת הדוח רשמה החברה קיטון בהכנסות מדמי שכירות כתוצאה מתיקוני חכירה 

  מליון ש"ח. 6.1
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  (המשך)  כללי  - : 1באור 
  

החברה בחנה את שווי נכסיה למועד הדוח. על פי האינדקציות שהצטברו עד כה בחברה ובשוק  
ובהתאם לאומדני השווי שנתקבלו ממעריכים מקצועיים חיצוניים, אשר בחנו את גורמי ההשפעה  
בעקבות   הקובע,  למועד  נכון  כי  נמצא  החברה,  נכסי  על  ההיוון,  שיעורי  וביניהם  הכלכליים 

קורונה, לא חל שינוי  מהותי בהנחות העבודה שעמדו בבסיס הערכות השווי של  התפרצות נגיף ה
  .  2019בדצמבר  31נכסי החברה ליום 

  

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

שהותרה פעילותם דוגמת מרכולים/ עסקי פארמה וכיוצ"ב,  למרכזים המסחריים, למעט לעסקים  
  ש"ח משווי נכסיה המסחריים.  מיליון 5 -בגינה הפחיתה החברה סך של כ

  
החברה לפעול באופן סדיר ושוטף מול התאגידים   עם זאת, יודגש כי בתקופת המשבר המשיכה 

אשר העמידו מימון לחברה וזאת בהתאם להסכמי המימון השונים   הבנקאיים והגופים המוסדיים
(לרבות בכל הנוגע להלוואות למימון בניה), הכל בהתאם להוראות הסכמי המימון בהם התקשרו  

  הצדדים.

 
  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

  
  פי עסקיםוציר  3IFRS -תיקון ל

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

  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  
  לתיקון לא הייתה השפעה מהותית על החברה. או לאחר מכן. 2020בינואר  1ום החל מי

  
 : מפדיון הרכיב הקבוע בדמי חכירה שנקובים לפי הגבוה מבין רכיב קבוע לאחוז הפחתת  .ב

  
 IFRSבדבר מכשירים פיננסיים (להלן: "  9בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  

של סגל רשות ניירות ערך בישראל בדבר   19-3חשבונאית מספר  בהתאם לעמדת סגל    וכן   ")9
הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה, החברה 
בחרה לטפל בהפחתת הרכיב הקבוע בדמי חכירה שנקובים לפי הגבוה מבין רכיב קבוע לאחוז  

"ההפחתה") בדרך שבה הרצפה המעו (להלן:  דכנת של הרכיב הקבוע לאחר ההפחתה  מפדיון 
ההטבה   מתמעטת  שבה  התבנית  את  ביותר  הטובה  בצורה  המייצג  השיטתי  הבסיס  הינה 
מהשימוש בנכס הבסיס, וזאת חלף פריסת ההפחתה ברכיב הקבוע על פני יתרת תקופת החכירה  

ירה על בסיס קו ישר. בהתאמה, החברה תכיר מדי תקופה בהכנסה מדמי שכירות לפי דמי החכ
אותם קיבלה בפועל באותה תקופה, קרי בסכום הגבוה מבין דמי החכירה הקבועים המינימליים 

  .לאחר ההפחתה לבין האחוז מפדיון
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  התחייבויות תלויות   - : 3באור 
  

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

  
  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה  - : 4באור 

  
(להלן:  2019בדצמבר    15ביום    . א , התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי בלתי קשור לחברה 

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
ולחברות  לארנה  המוכרת  העמידה  אשר  בעלים  הלוואות  עם  בקשר  המוכרת   של  זכויותיה 

  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  2020  במרס  12ביום  
אביב יפו (להלן: "התביעה"), במסגרתה נטען על ידי  -לבית המשפט המחוזי בתל  תע"י המוכר

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

  . כתוצאה מן האמור תלמוכר
 
החברה עומדת על טענתה בדבר התקיימותו של שינוי מהותי לרעה ולפיכך על זכותה לביטול  

  .כםההס
  
הגישה החברה כנגד המוכרת בקשה לבית המשפט, במסגרתה התבקש   2020באפריל    30ביום           

מיליון ש"ח   75בסך של    נאמן  בית המשפט להורות לשחרר כספים אשר הפקידה החברה בידי
  במועד חתימת ההסכם אצל חברות הנאמנות. עד כה טרם התקבלה החלטה בבקשה זו. 

  
הגישה החברה כתב הגנה ביחס לתביעה שהגישה המוכרת והן כתב תביעה    2020ביולי    7ביום  

מיליון ש"ח עקב סירוב    136  -שכנגד מטעמה בו טענה החברה כי נגרמו לה נזקים בסך של כ
המוכרת להתיר את שחרור כספי הנאמנות בחזרה לידי החברה, תשלום פיצוי מוסכם וכן אובדן  

ה להשקיע את כספי הנאמנות באפיקים מניבים (להלן:  רווחים עקב חוסר היכולת של החבר
  "התביעה שכנגד"). התביעה והתביעה שכנגד ממשיכים להתברר בבית המשפט. 

  
המוקדם בו מצוי התיק ונסיבותיו המיוחדות, בשלב זה קשה להעריך את סיכויי  לנוכח השלב  

  נוטות לצד החברה.כפות המאזניים לפי עמדת יועציה המשפטיים של החברה  ההליך, ברם
  

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

ות מוחזקות על ידי חברת מני  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 

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

(קרן בצירוף ריבית)    ש"חמיליון    222-(בהמחאה על דרך המכר) אשר העמידה לישפרו בהיקף של כ
להלן   ייקראו  הבעלים  והלוואות  הנמכרות  (המניות  בהתאמה)  "ההסכם",  הבעלים,  ("הלוואת 
ביחד: "הממכר"). מחצית מן הממכר נרכש ע"י החברה בנאמנות בעבור שותף שהינו צד ג' בלתי  

 . קשור לחברה ("השותף") (החברה והשותף יקראו להלן: "הרוכשות")
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה  - : 4באור 

  
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   של

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

 . לכל יום עד להשלמת העסקה ("התמורה") ש"חאלפי  120תשלמנה סך של 
 

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

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

 .הפיקדונות שהופקדו על ידן על חשבון התמורה
 

השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאי המתלה שלעיל, להיעדר שינוי מהותי לרעה      .ג
 (כהגדרתו בהסכם) ולהשלמת בדיקת הנאותות. במסגרת השלמת העסקה וכנגד העברת
המניות הנרכשות והמחאת הזכיות מכח הלוואת הבעלים תשלמנה הרוכשות למוכרות  

 .את יתרת התמורה
  

כי    2020,  במרס  23ביום     החברה  נגיף   נוכחעדכנה  במשבר  הקשורים  הגלובליים  האירועים 
  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 -תביעה לבית המשפט המחוזי בתל הגישו הרוכשות  2020באפריל  19ביום 

) הבאים:  הסעדים  נתבקשו  במסגרתה  ("הנתבעים")  הרוכש  ליתן1וכנגד    הצהרתיים   צווים  ) 
 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  בהסכם

)  4) ליתן צו המונע את הוצאתה לפועל של העסקה הנוגדת; (3שבין הרוכשות לבין המוכרות; (
  .("התביעה")לחילופין, ליתן כל סעד אחר להגנה על זכויות הרוכשות 

  

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  
לפועל, לרבות קידומה בכל דרך, ולערוך כל עסקה אחרת למכירת הממכר וזאת עד להכרעה  

ת המשפט דחה את הבקשה למתן צו מניעה ארעי במעמד צד אחד וביקש מהרוכשות  בתביעה. בי
הצדדים.    שני  במעמד  דיון  ומבקשות  זמני  מניעה  לצו  הבקשה  על  עומדות  הן  באם  להודיע 
לייעוץ   ובהתאם  הנוגדת  העסקה  קידום  את  למנוע  הייתה  החברה  שכוונת  מאחר  בהתאם, 

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

הגישו המוכרות כתב הגנה   2020באוגוסט,    27ביום    .שפעלו בחוסר תום לב והפרו את ההסכם
ההתקדמות בעסקה  בו טענו כי לאחר הגשת התביעה העסקה הנוגדת הפכה מעשה עשוי. נוכח  

, על ביטול ההסכם 2020באוקטובר,    19הנוגדת (גם לפי פרסומי הרוכש), הרוכשות הודיעו ביום  
בהתאם לזכותן על פי דין ועפ"י ההסכם. נוכח ביטול ההסכם ע"י הרוכשות, הרוכשות הגישו  
לביהמ"ש בקשה להגיש כתב תביעה מתוקן בו תיקנו את הסעדים שנתבקשו במסגרת התביעה  

ך שאינן מבקשות עוד את סעד התאמת ההסכם לעסקה הנוגדת ואת סעד מניעת העסקה  כ
ש"ח. בהמשך לכך, אלפי    900-הנוגדת, אלא מבקשות סעד כספי של פיצוי על נזקיהן בסך של כ

נוכח מחיקת הסעדים ביחס לעסקה הנוגדת הרוכשות מחקו את הרוכש כנתבע במסגרת כתב  
אישר בית המשפט את בקשתה של החברה לתיקון    2020ר,  בנובמב  22ביום  התביעה המתוקן.  

  . כתב התביעה
  

התקבל בידי החברה כתב תביעה שכנגד אשר הוגש כנגד    2020באוגוסט,    27בהמשך לכך, ביום 
ולפיכך ביקשו     הרוכשות ע"י המוכרות במסגרתו נטען כי הרוכשות הפרו את ההסכם שלא כדין

מיליון    100לחייב את הרוכשות לשלם למוכרות סך של  )  1מבית המשפט את הסעדים הבאים : (
בגין נזק שנגרם לכאורה למוכרות בגין ההפרש בין התמורה בעסקה הנוגדת עם צד ג' לבין   ש"ח

   לחילופין, לחייב את הרוכשות לשלם)  2(  התמורה בהצעה בלתי חוזרת מצד אותו צד ג' שפקעה
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה  - : 4באור 

  
שנגרם לכאורה למוכרות בגין ההפרש בין התמורה  מיליון ש"ח בגין נזק    55למוכרות סך של  

את הרוכשות לשלם סך של    ) לחילופין, לחייב 3(  שנקבעה בהסכם לבין התמורה בעסקה הנוגדת
בבית   .כפיצוי מוסכם  ש"חמיליון    55 להתברר  זה התביעה ממשיכה  דוח  נכון למועד פרסום 

  המשפט והחברה עומדת על טענותיה.  
  

מיליון    15(בחלקים שווים) פיקדון בסך של    הרוכשות בנוסף לאמור, במסגרת ההסכם הופקד ע"י  
הוסכם על ידם ("הנאמן"). עם התקשרות המוכרות בעסקה  ש"ח ("הפיקדון") בידי נאמן אשר  

פנו המוכרות לנאמן בהודעת ביטול הסכם מותנית לפיה ככל    2020באפריל    13הנוגדת, ביום  
ליום   עד  לכאורה  ידן  על  הנטענות  הפרותיה  את  תתקן  לא  הן  2020באפריל    20שהחברה   ,

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

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

הפיקדון  בכספי  הוראות")  לנהוג  למתן  בקשה    2020ביוני    9ביום    .("בקשה  הרוכשות  הגישו 
בקשה לעיכוב הליכים"), שם  "לעיכוב הליכים מחמת הליך תלוי ועומד עד להכרעה בתביעה (

מתבררות אותן הסוגיות. נכון למועד פרסום דוח זה הבקשה למתן הוראות, לרבות הבקשה  
  כים ממשיכות להתברר בבית המשפט. עיכוב הלי

 
החליטה החברה לבצע פדיון מוקדם מלא ליתרת קרן אגרות החוב סדרה   2020,  בפברואר  5ביום    .ג

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  

החוב שבמחזור, לפי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב בשלושים ימי המסחר שקדמו 
. כתוצאה מהפדיון המוקדם  למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם

 ש"ח.אלפי  14,918בסך  בגין עמלת פרעון מוקדםברה רשמה הוצאות מימון הח
 

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    ,ע.נ.ש"ח    100ש"ח לכל    107לפי מחיר של  
 -סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות הסתכמה לכ  ).1.4%

 .)אלפי ש"ח בניכוי עלויות הנפקה 80,434( ש"חאלפי  80,475
  

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

(סדרה ח') וקיבלה לידיה את הפיקדון הכספי שהופקד    לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב
  . 2020מאי ומרס  החודשיםבמהלך ש"ח אלפי   217,613 - ת בסך של כבחשבון הנאמנו

  
  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  

אגרות    .מהקרן  27.334%ישולם    מהקרן ובתשלום השישי והאחרון  27.333%והחמישי ישולמו  
וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש   ונושאות    2020  ינוארהחוב צמודות, קרן 

) 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,  

מהשנים   הנפקת    (כולל).  2030עד    2021כל אחת  ברוטו שהתקבלה בחברה בגין  סך התמורה 
לכ הסתכמה  החדשות  החוב  (אלפי    497,699  -אגרות  עלויות    492,697ש"ח  בניכוי  ש"ח  אלפי 

  . הנפקה)
  

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 (
 

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

 . 2020במרס,  31הינו  
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה  - : 4באור 
  

  297,854מניות של אפי נכסים בע"מ  בסך כולל של    3,341,751  רכשה החברהבמהלך תקופת הדוח    . ח
ליום   נכון  ש"ח.  ב  2020,  בספטמבר  30אלפי  החברה  נכסים   7,679,975  -החזיקה  אפי  מניות 

  סוף הרבעון השלישי במהלך התקופה שבין    ממניות אפי נכסים.  21.31%שיעור החזקה של  ב
אלפי   25,366מניות אפי נכסים בסך כולל של    310,350פרסום דוח זה, החברה רכשה    למועד  ועד

למועד נכון  ב  ש"ח.  החברה מחזיקה  זה,  דוח  המהווה    7,990,325  -פרסום  נכסים,  אפי  מניות 
של   נכסים  22.18%שיעור החזקה  אפי  ברווח    .ממניות  הכירה החברה  השנה  ממחיר  במהלך 
 אלפי ש"ח.   58,010 - הזדמנותי בסך של כ

  

(להלן:  2020במאי,    21ביום    . ט צד שלישי בלתי קשור  עם  על הסכם  "המוכר") , חתמה החברה 
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
מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ כדין ("הסכם   63("המתחם"), בתמורה לסך של    בעל הזכויות בהם

בה המוכר הרכישה",  עם  בשיתוף  להשכרה  פרויקט  במתחם  להקים  החברה  בכוונת  תאמה). 
כפי שתהיה במועד  לשימושים המותרים בתב"ע  בהתאם  זאת  בין הצדדים.  שווים  ובחלקים 
בניית הפרויקט ובהתאם להסכם שיתוף שנחתם בין החברה ובין המוכר בד בבד עם חתימת 

 מסירת החזקה בממכר ("הסכם השיתוף").   הצדדים על הסכם הרכישה אשר ייכנס לתוקף במועד
  

למרכז מסחרי "מגה אור   ,דוח, התקבלו אישורי אכלוס למרכז לוגיסטי משגב דבהנכון למועד    .י
אלף מ"ר ואשר צפויים    74  -בשטח של כב')  63(מגרש   VPG ומרכז ניהול  איקאה אשתאול"  
 אלפי ש"ח.  28,000 -בסך כולל של כשנתי להניב שכר דירה 

  

לבית גלי, בית ירדן ובית מגה אור (להלן: "המרכזים") המצויים באזור התעשיה של מושב    ביחס  .יא
למועד אישור הדוחות הכספיים, טרם התקבל בידי קבוצת מגה אור היתר לשימוש חורג    -שילת

חמ/ מס'  שתכנית  אף  על  זאת  למרכזים,  ביחס  אשר    -(להלן    32/159בתוקף  החדשה)  התבע 
ומש מסחר  שימושי  הסדרה מוסיפה  לאפשר  ועתידה  שילת  מושב  של  התעשיה  לאזור  רדים 

על פי המצב התכנוני .  2020בינואר,    1קבועה של השימוש המסחרי פורסמה למתן תוקף ביום  
עד   בניה מכוח התב"ע החדשה  היתרי  להוציא  ניתן  לא  עדיין  זה,  דוח  הקיים במועד פרסום 

בין הכנסות  ביחס להסכם חלוקת  הרשויות שנשלח אליו לאישור    לקבלת אישור שר הפנים 
לאחר שנחתם בין הרשויות. האישור מצריך שינוי חקיקה, שעבר כבר קריאה ראשונה ונמצא 

 .בהכנה לקריאה שנייה ושלישית
  

כי למניעת מצב של שימוש חורג ללא היתר וללא אישור בית המשפט, נערך הסדר   ,יש לציין
 , חורג  שפט, במסגרתו ניתן צו איסור שימושטיעון חדש עם התביעה, אשר כובד על ידי בית המ

ואשר הוארך כמפורט להלן, הוטל היטל השבחה על    2011ביוני,    1-אשר נכנס לתוקף ביום ה
המגלם    נדל"ן בע"מ, נועה נכסי נדל"ן וריטר נכסים בע"מ (להלן: "החברות"),  חברת כאווי יזמות

  ו התחייב   ותלשימוש חורג והחברהיתר    ןהיה לשלם לו ניתן לה   ותת היטל ההשבחה שעל החברא
ניתנה החלטה    2013בנובמבר,    10להימנע משימוש חורג ללא היתר לתקופה של שנתיים. ביום 

 5לתקופה בת    מרכזיםשל הועדה המקומית לתכנון ובנייה חבל מודיעין לאשר שימוש חורג ב
נקבע לצו  להסכמה עם התביעה להארכת המועד ש  והגיע   חברותה  שנים בכפוף למילוי תנאים.

 . הדוחות הכספיים כוללים תשלום היטל השבחה עד ליום2019בינואר,    3  -האיסור עד ליום ה
  .2019בינואר,  1

  
הגישו החברות בקשות לבית המשפט לאישור הארכת מועד נוספת לכניסתו    2020ביוני,    11ביום  

  8ירדן וביום  דחה בית המשפט את הבקשה ביחס לבית    2020ביולי,    21לתוקף של הצו. ביום  
דחה בית המשפט את הבקשות ביחס לבית מגה אור ובית גלי, והורה על כניסתו   2020ביולי,  

לתוקף של הצו. החברות הגישו ערעור על ההחלטות לבית המשפט המחוזי מייד לאחר פגרת  
בתי המשפט. במקביל, נערכות החברות ומנהלות מו"מ עם התביעה על מנת להגיע להסכמות 

יהיה  להארכת תו היטלי ההשבחה, בגין תקופת הארכה, עד שניתן  והסדרת תשלום  קף הצו, 
לקבל היתרי בניה מכוח התב"ע החדשה, על פי הוראותיה. במקביל, פועלות החברות על מנת  
לרכוש את הזכויות על פי התב"ע החדשה מאת רשות מקרקעי ישראל ותשלום דמי השימוש  

  החורג בגין העבר. 
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה  - : 4באור 
  

השלימה החברה הנפקה של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה לציבור,    2020ביולי,    14ביום    .יב
הוצעה בדרך של הרחבת   130,000בהיקף של   ע.נ.. הנפקת אגרות החוב החדשות  אלפי ש"ח 

ע.נ., הריבית האפ  100ש"ח לכל    103.1סדרה לפי מחיר של     1.147%קטיבית נקבעה על  ש"ח 
). סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות  1.4%(ריבית נקובה 
 . )עלויות הנפקהש"ח בניכוי אלפי  132,818( ש"חאלפי   134,030הסתכמה לסך 

  

) של החברה לציבור,  'טהשלימה החברה הנפקה של אגרות חוב (סדרה    2020ביולי,    14ביום    .יג
אלפי ש"ח ע.נ.. הנפקת אגרות החוב החדשות הוצעה בדרך של הרחבת סדרה   75,023בהיקף של  

לכל    96.2לפי מחיר של   נקבעה על    100ש"ח  הריבית האפקטיבית  ע.נ.,  (ריבית    1.602%ש"ח 
ה0.84%נקובה   סך  החדשות  ).  החוב  אגרות  הנפקת  בגין  בחברה  שהתקבלה  ברוטו  תמורה 

 . )"ח בניכוי עלויות הנפקהאלפי ש 71,371ש"ח (אלפי   72,172הסתכמה לסך 
  

ביחס להתקשרות החברה בהסכם למכירת מרכז "מגה לעסקים" י  שנתהבהמשך למפורט בדוח    .יד
הצדדים חתמו    2020,  בספטמבר  1ביום    מיליוני ש"ח.    470- לצד ג' בלתי קשור בתמורה לסך של כ

את יתרת התמורה, למעט סך שילם  הרוכש  )  1כדלקמן: (על תוספת להסכם בה הוסכם  להסכם  
התוספתוזאת    ש"חמיליון    55של   חתימת  השני")  במועד  "התשלום  תשלום  (להלן:  כנגד   .

התשלום השני נמסרו לידי הרוכש המסמכים הדרושים לרישום הזכויות במרכז "מגה לעסקים" 
ך  ס )  2(.  2020  ,באוקטובר  1על שמו בלשכת רישום המקרקעין ואלו אכן נרשמו על שמו ביום  

ו/או  י,  ("הסכום האחרון")  ש"חמיליון    55של   שולם לידי החברה לאחר קבלת אישור אכלוס 
המרכז לכלל שטחי  גמר  מיום    וזאת  תעודת  יאוחר  למועד חתימת  (  2021,  במרס  31לא  נכון 

עקב  התוספת טרם נתקבל בידי החברה אישור אכלוס ו/או תעודת גמר ביחס לשטח זה וזאת  
מ"ר משטחי המרכז    13,000  – ו אצל החברה ביחס לשטח בהיקף של כ  בקשות לשינויים שנתקבל

סכום השווה  זה  יופחת מסכום  הסכום האחרון  במועד ביצוע תשלום    ) 3(  ,)מאת דואר ישראל
(לרבות שטחים  לשוכרים במרכז  כלל שטחי הממכר המושכרים  בגין  לסך תשלומי השכירות 

קבלת  ) בגין התקופה שממועד ביצוע התשלום השני ועד למועד  שטרם נמסרו בפועל לדואר
בהתאם לעמדת החברה המתבססת על יועציה המשפטיים,   .אישור אכלוס/תעודת גמר כאמור

והכירה ברווח בגין    החברה העבירה את השליטה בנכס לרוכש וכתוצאה מכך גרעה את הנכס
 .אלפי ש"ח 69,000  -המכירה בסך של כ

  

אלפי    25,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של    2020,  באוגוסט  25ביום    .טו
. המועד הקובע לזכאות  2020,  בספטמבר   13ש"ח) ששולם ביום    0.668ש"ח (דיבידנד למניה בסך  

 . 2020,  בספטמבר 1הדיבידנד הינו  
  

בקרית  דונם    77חטיבת קרקע בשטח של    לרכישתהסכם  ב  התקשרה   2020,  בספטמבר  7ביום    .טז
פקר פלדה תעשיות    ועם")  פקר: " להלןפרופילים בע"מ (  ידפז  פקר  ) עם"הממכר"  (להלן:  מלאכי
  סך של , בתמורה ל")המוכרות: " ביחד  להלן ) (פקר ופקר פלדה יקראו  "פלדה "פקר  להלן:  בע"מ (

מלוא ").  הממכר מהווה את  ההסכם, " "התמורה(להלן: "   כדין"מ  מע  בתוספת  מיליון ש"ח  149.5-כ
,  133  מחלקה  חלק,  98  חלקה  301  כגוש  הידועים  במקרקעיןפקר  זכויות החכירה המהוונות של  

חלקות    301  כגוש   הידועים  במקרקעיןפקר פלדה    של  המהוונות   החכירה  זכויות   מלוא,  99  חלקה
גוש  ועים כמקרקעים הידב  של פקר פלדה  הבעלות  זכויות  מלואאת    וכןמלאכי    בקרית  100-103

  ). "המקרקעין " להלן:  ( 104חלקה   301

יפונו ע"י המוכרות    אשרמצויים מבנים המשמשים את המוכרות לשימושים שונים    במקרקעין
,  המאוכלסיםמן המקרקעין    דונם  26-בגודל של כ  שטח), למעט  "המאוכלסים "המקרקעין  (להלן:  

יושכרו     ההסכם   חתימת  במועד  פקר  ובין  החברה  בין  שנחתם  שכירות  להסכם  בהתאם אשר
תקופת השכירות    (להלן:  שנים  5") לתקופת שכירות ראשונה בת  המושכר  השטח (להלן: "  לפקר

 .   אחת כל שנים  5 בנות נוספות שכירות  תקופות בשתי עם אופציה להארכה  ")הראשונה

מיליון ש"ח אשר   15.3-תקופת השכירות הראשונה הינם בסך של כ   מלואהשכירות עבור    דמי
מיליון ש"ח ישולמו ע"י פקר לחברה מראש במועד השלמת העסקה שלפי    9.5-מתוכם סך של כ

ההסכם. יתרת דמי השכירות עבור תקופת השכירות הראשונה ישולמו בתשלומים רבעוניים  
  במהלך תקופת השכירות.  

מקרקעין (למעט בשטח המושכר) לאחר קבלת ב  הבנויים  מבניםלהרוס את ה  החברה  בכוונת
, פרויקט להשכרה  דונם  51-כ  של  שטח  המהווים   במקרקעין   להקיםהיתר בנייה מתאים לכך ו

  ). "הפרויקט"הפרויקט (להלן:  הקמת"ע כפי שתהיה במועד בתבבהתאם לשימושים המותרים 
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  (המשך)  ולאחריהאירועים מהותיים בתקופת הדיווח    - : 4באור 
  

מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ כדין, שולם ע"י החברה    56תשלום ראשון של התמורה בסך של  
לנאמן המוכרות במועד חתימת ההסכם. הנאמן העביר תשלום זה למוכרות ולבנקים (זאת לאחר  
רישום הערות אזהרה ורישום שעבודים לטובת החברה). יתרת התמורה תשולם ע"י החברה  

לתנאים שנקבעו בהסכם (בין יתר התנאים, מסירת החזקה בממכר,    , בכפוף2021,  במרס  7ביום  
ביטול שעבודים, מסירת אישור תשלום מס שבח, הסרת הערות אזהרה לצד ג' והשלמת העברת 
הזכויות לטובת החברה). מסירת החזקה הממכר לחברה תתבצע כנגד תשלום יתרת התמורה.   

 ט ואת אופן מימונו ע"י החברה.  בשלב זה, טרם ניתן להעריך את עלות הקמת הפרויק

ישראל כי   הובא לידיעתה של החברה מאת פרסומי רשות מקרקעי    2020,  בספטמבר  16ום  בי  . יז
למגרש   בקשר  חכירה  בחוזה  להתקשרות  במכרז  זכתה  יואב     A200החברה  אזורית  במועצה 

ייעודו של המגרש הינו לתעשייה    .אלפי ש"ח  24,555דונם בתמורה לסך של     20  -בשטח של כ
 .ומשרדים

   
הובא לידיעתה של החברה מאת פרסומי רשות מקרקעי  ישראל כי   2020בספטמבר,    14ביום    .יח

דרום ית  במועצה אזור  לשלושה מגרשיםחכירה בקשר    יהחברה זכתה במכרז להתקשרות בחוז
הינו    יםשל המגרש  םאלפי ש"ח. ייעוד  49,063דונם בתמורה לסך של    16.7  -בשטח של כ  השרון

 . משרדים
  

, "אפי נכסים 22.18%- התקבל אצל חברה בת בה מחזיקה החברה ב  2020באוקטובר,    19ביום    .יט
בטענה   לעניין תביעה נגזרת(להלן: "הפונה")  אפי  בבע"מ" (להלן "אפי"), מכתב פניה מבעל מניות  

באפי מבלי (להלן: "ביג")  בע"מ    ביג מרכזי קניותלקיום של שליטה משותפת של החברה וחברת  
"י  ע  שהועלו   הטענות  את  בוחנים  לדבר  הנוגעים   הצדדים שנערכה הצעת רכש מיוחדת כדין.  

 . מטעמם מקצועיים  יועצים באמצעות הפונה
  

(שהוא    ,את בעל מניות בחברהפניה מ, מכתב  התקבל אצל החברה  2020באוקטובר,    21ביום    .כ
. במכתב מועלות, בין היתר, טענות לעניין אישי  )יט'  , סעיף4באור  אותו הפונה המצוין לעיל ב

) של הוראות דין  לכאורהשל בעל השליטה בחברה בעסקאות של החברה עם ביג תוך הפרה (
 המפורטות  הטענות  תבחינ  לאחרהחברה,    עמדתשונות על ידי החברה ועל ידי נושאי משרה בה.  

בטענות המשפטיים  יועציה   עמדת  על,  היתר  בין,  ובהתבסס  האמורים  במכתבים שאין  היא   ,
 .הנטענות במכתב כל בסיס משפטי או עובדתי ולפיכך דינן להידחות על הסף

הגישה החברה, יחד עם קבוצת משקיעים בראשותה ("המציעים"),   2020חודש אוקטובר,    במהלך  . כא
מהון המניות המונפק והנפרע של דיסקונט השקעות בע"מ    70.14%-הצעה לרכישת סך של כ

"דסק"ש" ("מניות השליטה" כ,  סך של  נוספת לרכישת  והצעה  המניות המונפק    12.2%- )  מהון 
וספות") אשר הוגשו ע"י המציעים לכונסי הנכסים של מניות "ש ("המניות הנדסקוהנפרע של  

"ש דסקפיתוח בע"מ ככונס נכסים זמני של חלק ממניות    אידיבי"ש ("הכונסים") ולנאמן של  דסק
ביום  )("הנאמן" ומכירת   2020בנובמבר,    20.  השליטה  מניות  מכירת  את  המשפט  בית  אישר 

 המניות הנוספות למציעים בהתאם להצעות. 

מהונה המונפק והנפרע    70%של המציעים במניות השליטה הינו, לכל הפחות, סך של    חלקם
תמורה חלופי של   במנגנון  לבחור, לאחר שהכונסים הודיעו כי אין בכוונתם  זאת.  "שדסקשל  

) במניות    למציעים  במלואן  יועברו  השליטה  מניות  כלל  ולכן),  במזומן  תמורה  חלףתמורה 
"ש. דסקמהונה המונפק והנפרע של    29.9%. כאשר מתוך סך זה תרכוש החברה  )למזומן  בתמורה

"ש) דסקמהונה המונפק והנפרע של    12%(סך של    הנוספות  ניותמחלקם של המציעים ביחס ל 
  ),2020,  בדצמבר  3  ליום(עד    טרם ידוע, וזאת, מאחר שטרם חלף המועד העומד לזכות הנאמן

ה למציעים    ואלפיו  להודיע  למכירת  ב  כירשאי  במנגנון   ואה   הנוספות  מניותהתמורה  בוחר 
זה טרם נתקבלה הודעה    ,התמורה החלופי של תמורה במניות (חלף תמורה במזומן). נכון למועד

כי בכל מקרה, חלקה הכולל של החברה במניות השליטה ו/או במניות הנוספות    יצויןכאמור.  
  ."שדסקמהונה המונפק והנפרע של  29.9%יעמוד על סך של  
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  פיננסיים מכשירים  - : 5באור 
  

 הוגן  שווי
  

 :פיננסיים מכשירים של  ההוגן והשווי בספרים היתרות להלן
  
  2019בדצמבר,    31    2019,  ספטמברב  30    2020,  ספטמברב  30      
  הוגן   שווי     *)  יתרה    הוגן   שווי     *)  יתרה    הוגן   שווי     *)  יתרה    
  מבוקר    מבוקר  בלתי     
  ח "ש  אלפי   

                       : ם פיננסי    נכסים 
חובה לזמן   תחייבים ויתרו

  194,415    194,415      219,704    219,704    215,742    215,742  ) 4ארוך (
                        התחייבויות פיננסיות: 

                        
  7,963    7,563    8,195    8,168    5,828    5,746 )1הלוואות בריבית קבועה (

  2,086,670    1,955,828  2,017,163  1,886,985    ,230,7492    2,669,841  )2(  חוב  אגרות
  231,376    215,891    245,385    229,361    -        -   )3אגרות חוב (

                       
  2,326,009    2,179,282  2,270,743  2,124,514    2,755,058    2,675,587 סה"כ 

  
  .הפיננסיות  ההתחייבויות בגין לשלם ריבית כוללת בספרים יתרה  *)  
  לשווי ההוגן שלהם.  ותת או קרובותואמ ותהיתר  ) **
  
ריאלית מבוסס על היוון תזרים מזומנים בריבית    2020,  בספטמבר  30השווי ההוגן ליום   ) 1(

 .(הלוואות צמודות מדד)
  

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(
 . במדרג השווי ההוגן) 1(רמה  המאזן

  
(רמה    5.7%ריבית משוקללת בשיעור של  השווי ההוגן מבוסס על היוון תזרים מזומנים ב  ) 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  
(לה הייצורית  פעילותה  את  שם  מנהלת  אשר  לקרגל  המושכרים  הנגב  עידן  התעסוקה  לן:  בפארק 

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

  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  ש"ח  אלפי  42,842שילמה החברה לקרגל סך  כאמור 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 
ידי קרגל לקרגל להבים, כהגדרתן בהסכם המכר, אשר עמדו נכון   למועד  הבעלים אשר הועמדו על 

אלפי ש"ח ("הלוואות הבעלים") וזאת כנגד תשלום לקרגל    43,690, על סך מצטבר של   השלמת העסקה
אות הנרכשות"), באופן בו  בסך השווה למחצית סכום הלוואות הבעלים (להלן: "התמורה בגין ההלוו

בעלים בסכומים  הלוואות  ולקרגל  חייבת לחברה  להבים  קרגל  תהיה  הרכישה כאמור  ביצוע  לאחר 
  בגין רכישת המניות והלוואות הבעליםוהתמורה    הושלמה העסקה  2020  ,במרס  5ביום    . ובתנאים זהים

  .לקרגל במלואה שולמה
  

  במועד הרכישה:  קרגל להביםהמזוהות של חברת השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות  

  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     התחייבות מסים נדחים

      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    6,452הוצאות 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
  :נכסים בע"מ)אפי  (החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של חברת    "מבע  נכסים

  
  בדצמבר 31    ספטמבר ב 30    
    2020    2019    2019  
  מבוקר    מבוקר בלתי    
  ש"ח  אלפי    
              

  1,605,056    1,165,456    1,263,327    שוטפים נכסים
  826,182    300,893    593,206    מזומנים ושווי  מזומנים: מתוכם

              
  9,557,520    9,207,364    11,268,755    שוטפים  לא נכסים

              
  1,819,202    1,937,475    2,002,268    שוטפות התחייבויות

              
  5,299,104    4,958,206    6,204,227    שוטפות  לא התחייבויות

              
  4,044,270    3,477,139    4,325,587    הון "כ סה
              

  13%    13%    21%    בחברה הכלולה ההחזקה  שיעור
              

  525,755    452,028    921,956    בחברה הכלולה  ההשקעה  סך
              

  ) 11,890(    ) 37,847(    ) 19,355(    אחרות  התאמות
              

  513,865    414,181    902,601    בחברה הכלולה  ההשקעה  סך
  

  

  

  הסתיימו ש החודשים  9-ל
    ספטמבר ב 30ביום 

  החודשים שהסתיימו  3-ל
    ספטמבר ב 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה  

  ביום
  בדצמבר 31

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

  879,286    191,137    254,399    545,757    734,607    הכנסות
                      

  188,213    14,317    53,450    154,145    106,613    מימון  הוצאות
                      

  106,641    539,64    25,902    046,89    26,188    הכנסה על מיסים
                      

  438,121    279,444    162,146    343,833    ) 47,275(    (הפסד) נקי רווח
                      

בחברה   ההחזקה  שיעור
  13%    13%    21%    13%    21%    הכלולה

                      
בחברה  ברווח החברה חלק

  56,956    36,328    34,560    44,698    ) 10,076(    הכלולה
                      

  ) 8,958(    ) 2,859(    ) 572(    ) 5,063(    15,686    התאמות אחרות 
                      

בחברה  ברווח החברה חלק
  47,998    33,469    33,988    39,635    5,610    הכלולה
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  עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה, נטו   - : 8באור 
  

  

  
החודשים    9- ל

  הסתיימו ש
    ספטמברב  30ביום  

החודשים    3- ל
  שהסתיימו 

    ספטמברב  30ביום  

  לשנה
שהסתיימה  

  ביום
  בדצמבר  31

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

עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה  
  147,638    26,736    19,680    157,902    134,706    בהקמה, נטו 

                      
ערך נדל"ן    (ירידת)  עלייתב  החברה  חלק

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

  46,678    )651(      )3,778(    5,445    31,991    המאזני 
                      
    166,697    163,347    15,902    26,085    194,316  

  
  

  התניות פיננסיות   - : 9באור 
  

    של סדרות האג"ח.   הנאמנות  יהחברה עומדת בהתחייבויותיה בהתאם לשטר  2020,  בספטמבר  30ליום  
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  פעילות מגזרי  - : 10באור 
  
 כללי   . א
 

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

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

ובמקביל המאזני    השווי יחסי,  החזקה  שיעור  והרווח  לפי  ההכנסות  של  התאמה    מבוצעת 
על   בדוח  למוצג  המגזרי  והרווח  ההכנסות  של  התאמה  עמודת  מבוצעת  תחת  הכולל  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    תשעהלתקופה של  
,  ספטמברב  30שהסתיימה ביום  

2020  
          (בלתי מבוקר)   

    

          
                      

  100,891    )184,530(    137,521    1142,680  5,220    המגזר   הכנסות
                      

  91,979    )108,887(    63,821    131,825    5,220      מגזרי   רווח
                      

חברות  ברווחי  הקבוצה    חלק
מטופלות לפי שיטת השווי  

          נטו,  המאזני 

    

      58,249  
נדל"ן    של  הוגן   בשווי   העליי 

להשקעה ונדל"ן להשקעה  
  166,697        בפיתוח והפחתות אחרות, נטו 

    

  )31,991(    134,706  
  14,682                    הוצאות הנהלה וכלליות 

  111,067    )8,763(    58,010    61,820        (הוצאות) אחרות, נטו   הכנסות
                      

  381,319                    תפעולי מגזרי   רווח
                      

  12,346                    הכנסות מימון 
  34,549                    הוצאות מימון 

                      
  359,116                    לפני מסים על ההכנסה   רווח
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  (המשך)  פעילות מגזרי  - : 10באור 
  
  

    

 מימון 
  השקעות

  מניב"ן  נדל     "ן נדל 

השקעה    
באפי 
  "כ סה    התאמות     נכסים 

  "ח ש  אלפי     
חודשים    תשעהלתקופה של  

,  בספטמבר  30שהסתיימה ביום  
          (בלתי מבוקר)  2019

    

          
                      

  82,640    )96,733(    54,037    119,802    5,534    המגזר   הכנסות
                      

  76,344    )68,078(    27,780    111,108    5,534      מגזרי   רווח
                      

הקבוצה ברווחי חברות    חלק
מטופלות לפי שיטת השווי  

          נטו,  המאזני 

    

      68,321  
נדל"ן    של  הוגן   בשווי   העליי 

להשקעה ונדל"ן להשקעה  
          בפיתוח והפחתות אחרות, נטו 

    

      157,902  
  13,895                    הוצאות הנהלה וכלליות 

  89,808                    (הוצאות) אחרות, נטו   הכנסות
                      

  378,480                    רווח תפעולי מגזרי 
                      

  15,734                    הכנסות מימון 
  50,354                    הוצאות מימון 

                      

          רווח לפני מסים על ההכנסה 
    

      343,860  
  

    

 מימון 
  השקעות

  מניב"ן  נדל     "ן נדל 

השקעה    
באפי 
  "כ סה    התאמות     נכסים 

  "ח ש  אלפי     
חודשים    שלושהלתקופה של  

,  ספטמברב  30שהסתיימה ביום  
2020  

          (בלתי מבוקר)   

    

          
                      

  34,620    )70,530(    52,781    50,540    1,829    המגזר   הכנסות
                      

  30,935    )41,122(    24,049    46,179    1,829      מגזרי   רווח
                      

הקבוצה ברווחי חברות    חלק
מטופלות לפי שיטת השווי  

          נטו,  המאזני 

    

      40,744  
נדל"ן    של  הוגן   בשווי   העליי 

להשקעה ונדל"ן להשקעה  
  19,453        בפיתוח והפחתות אחרות, נטו 

    

  227    19,680  
  4,293                    הוצאות הנהלה וכלליות 

  81,494    )1,200(    13,183    69,511        (הוצאות) אחרות, נטו   הכנסות
                      

  168,560                    רווח תפעולי מגזרי 
                      

  5,173                     הכנסות מימון 
  11,180                      הוצאות מימון 

                      
  162,553                    רווח לפני מסים על ההכנסה 
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  (המשך)  פעילות מגזרי  - : 10באור 
  
  

    

 מימון 
  השקעות

  מניב"ן  נדל     "ן נדל 

השקעה    
באפי 
  "כ סה    התאמות     נכסים 

  "ח ש  אלפי     
חודשים    שהלו ש לתקופה של  

,  בספטמבר  30שהסתיימה ביום  
          (בלתי מבוקר)  2019

    

          
                      

  30,672    )39,153(    24,848    43,420    1,557    המגזר   הכנסות
                      

  28,682    )23,174(    9,730    40,569    1,557      מגזרי   רווח
                      

הקבוצה ברווחי חברות    חלק
מטופלות לפי שיטת השווי  

          נטו,  המאזני 

    

      40,852  
נדל"ן    של  הוגן   בשווי   העליי 

להשקעה ונדל"ן להשקעה  
          בפיתוח והפחתות אחרות, נטו 

    

      26,736  
  4,429                    הוצאות הנהלה וכלליות 

  )316(                    (הוצאות) אחרות, נטו   הכנסות
                      

  91,525                    רווח תפעולי מגזרי 
                      

  4,355                    הכנסות מימון 
  9,291                   הוצאות מימון 

                      
  86,589                    רווח לפני מסים על ההכנסה 

    

    

 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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  המיוחסים לחברה 

  
  

  2020,  ספטמברב   30ליום  
  
  

  בלתי מבוקרים 

  
  

  עמוד  
    

  2-3   ד'38 תקנה לפי מיוחד דוח
    

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

  6  לחברה  המיוחסים הכולל הרווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
    

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

  10  נוסף מידע



 

 2

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

   6492102אביב -תל
 

  +972-3-6232525טל.   

  972-3-5622555+פקס  
ey.com 

  
  
  
  
  
  
  

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

  
  

  מבוא 
  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
שלושה ו  תשעהשל  ותולתקופ 2020 ספטמברב 30החברה), ליום  -של מגה אור החזקות בע"מ (להלן  1970-התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.    ו חודשים שהסתיימ
  בהתבסס על סקירתנו. אלה ת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

  
  

קות אשר הנכסים של חברות מוחז  יםפידוחות הכסהנפרד מתוך ה בינייםה לתקופות  הכספי  המידע  את  סקרנו  לא
  ואשר ,  2020  ספטמברב  30  ליום   ח"ש  אלפי  228,995-כ  של  לסךבניכוי התחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו  

  שלושה ו   תשעה  של  ותלתקופ  ח"ש  אלפי  4,479- וכ  17,310-כ   של  לסך  הסתכם  ל"הנ  החברות  ברווחי  החברה  של  חלקה
של אותן חברות נסקר על   הנפרד  הכספי לתקופות הביניים. המידע  , בהתאמהתאריך  באותו  ושהסתיימ  חודשים

הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי   יהםידי רואי חשבון אחרים שדוחות
  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  
לתקופות ביניים נפרד  לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי  

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

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

  
  

  מסקנה 
  

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

  . 1970-ידיים), התש"לניירות ערך (דוחות תקופתיים ומי
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2020בנובמבר,  29
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  ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה  
  

  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 
  

  המיוחסים לחברה 
  
  
  

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה 
דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם   -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן    2020,  ספטמברב  30ליום  

  . 1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38לתקנה 
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  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה  
  
  

  ספטמבר ב 30ליום  
  ליום

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

        נכסים שוטפים
        

  80,878  108,000  239,666  ושווי מזומנים מזומנים 
נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  

 30,257  39,110  230,943   או הפסד
     75,206     השקעות לזמן קצר 

  213,682  221,137  207,870  בנאמנות מזומן משועבד
  2,598  4,000  7,543   שוכרים
 71,859   55,204   ,664112   ויתרות חובה חייבים 

          
  686,798  502,657  399,274 
       

  376,200  375,750  -    נכסים המוחזקים למכירה
        
  686,798  878,407  775,474  
        

          נכסים לא שוטפים 
           

  1,717,582   1,551,443   ,2112,376   נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו 
  -     -     17,075   אחרתהשקעה 

 193,815   435,192   824,184   חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
  -     27,269   26,942   הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

 2,226   2,224   2,232   פקדונות לזמן ארוך 
  -   -     56,000   מקדמות על חשבון רכישת מקרקעין 

 320,817   271,672   381,166   נדל"ן להשקעה בהקמה 
 992,799   884,540   55741,11,   נדל"ן להשקעה 

 3,925   3,710   4,339  רכוש קבוע 
          
  ,34634,16  2,933,293  3,231,164  
       
  032,2964,  3,811,700  4,006,638 
        
       
       
         
  
  
  
  
  

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

  ספטמבר ב 30ליום  
  ליום

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

       התחייבויות שוטפות
        

 27,955   86,664   79,645   בנקאייםאשראי וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים 
 122,030  112,809  201,951   חלויות שוטפות של אגרות חוב

  17,570  12,559  31,415  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
  114,425  71,641  ,80534   זכאים ויתרות זכות 

        
  816,347  283,673  281,980 
       

       שוטפות התחייבויות לא 
          

  101,945  14,906  114,799   הלוואות מתאגידיים בנקאיים
 2,042,267  1,989,502  2,459,257  אגרות חוב 

 1,651  256  1,429   פקדונות
  38,020  38,274  37,297   התחייבות בגין חכירה 

  1,607  1,607  1,607   נגזרים 
  67,024  110,465  667,84   מסים נדחים 

 439  429  463   התחייבויות בשל הטבות לעובדים
        
  5192,699,  2,155,439  2,252,953 
       

        הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
        

 343  338  363  הון מניות
 536,437  496,458  734,602  פרמיה על מניות

 ) 29,121(  ) 38,005(  ) 973(  קרנות הון 
 964,046  913,797  ,705,0181  יתרת רווח 

       
  697,4911,  1,372,588  1,471,705 
       
  032,2964,  3,811,700  4,006,638 
        
  

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

       2020בנובמבר,  29
  צחי נחמיאס    תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון 
  איתמר רגב  

 מנכ"ל 
  אונפלוס חיים 

 סמנכ"ל כספים
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  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה 
  
  

  

  

  הסתיימו ש החודשים  9-ל
    ספטמבר ב 30ביום 

  החודשים שהסתיימו  3-ל
    ספטמבר ב 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה  

  ביום
  בדצמבר 31

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

  וניהול , השכרהממתן שירותים הכנסות
 76,778    20,848  50422,  53,525  68,826  , נטו נדל"ן להשקעה

הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן 
  2,275    792  648   2,376   1,942   בשווי הוגן דרך רווח והפסדהנמדדות 

 הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן
הנמדדות לפי שיטת הריבית  

  4,101    965  1,181   3,158  3,278   האפקטיבית
  5,086    1,060   2,838   3,329   6,540   עלות הפעלה וניהול נדל"ן להשקעה 

                  
  78,068    21,545   21,495   55,730   67,506   גולמי רווח

                  
                  

נדל"ן להשקעה ועליית ערך נדל"ן 
  130,729    29,792   04120,   158,930   49545,   להשקעה בהקמה

חברות (הפסדי)  יהחברה ברווח חלק
  144,330    41,875   44,533   77,935   116,971   , נטו מוחזקות

  18,617    4,368   4,126   13,320   14,029   הנהלה וכלליות  הוצאות
  90,194    ) 316(   81,494   89,808   111,040   אחרות הכנסות 

                  
  424,704    88,528   437163,   369,083   983326,   תפעולי  רווח

                  
  19,855    1,031   8,873   14,610   20,115   מימון הכנסות
  55,025    4,617   11,917   45,372   20,903   מימון  הוצאות

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

  389,534    84,942   393160,   338,321   277311,   לפני מסים על ההכנסהרווח 
  37,452    9,346   ,30526   36,488   618,39   מסים על ההכנסה

                  
  352,082    75,596   088,134   301,833   659,271   חברהל המיוחס  נקי רווח

                  
כולל המיוחס לבעלי המניות   רווח"כ סה

  323,480     41,951   164,257   262,028   298,920   של החברה

                  
  

, הכנסות מהשכרת וניהול נדל"ן להשקעה, נטו מוצגות בניכוי  2020,  ספטמברב  30ת החודשים שהסתיימו ביום  תשע ב  )  * 
ש"ח) אשר טופלו כגריעת    אלפי  580  - (בתקופה של שלושה חודשים  אלפי ש"ח  4,900  יכויים שניתנו לשוכרים בסך שלז

    ג' לדוחות המאוחדים.1ה תפעולית. לפרטים ראה ביאור  נכס חייבים בגין חכיר
  
  

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

  

  

  הסתיימו שהחודשים  9-ל
    ספטמבר ב 30ביום  

  החודשים שהסתיימו  3-ל
    ספטמבר ב 30ביום  

  לשנה
שהסתיימה  

  ביום 
  בדצמבר   31

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

             תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
                 

  352,082     75,596  134,088    301,833   271,659    רווח נקי המיוחס לחברה 
                  

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  
  של החברה:  מפעילות שוטפת

 
               

                  התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
  876     210   246    653   704    פחת  
"ן ונדלבשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה  עליה

  בהקמה להשקעה
 

)45,495 (   )158,930(   )20,041 (   )29,792 (    )130,429(  
  4,156     ) 11,637(   910    8,681   ) 14,334(   אגרות חוב   (שחיקת) שערוך

  21      ) 52(   5    7   ) 29(   הלוואות מתאגיד בנקאי(שחיקת) שערוך 
  18     -    -    18   112    קבוע  רכוש ממימוש הפסד
  )161(    -    ) 69,250(   )161(   ) 69,250(   נדל"ן מניב  ממימוש רווח

עליית ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך  
  רווח או הפסד 

 
 3,572   4,460   4,708   9,273    7,487  

  )3,252(    )573(   )1,045(   )2,262(   )2,796(   לאחרים  שניתנו ותשערוך הלווא
  122    2   ) 19(   112   24    שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים 

  1,265    386   276    880   887    עלות תשלום מבוסס מניות 
  )144,330(    ) 41,875(   ) 533,44(   ) 77,935(   )971,116(   נטו חברות מוחזקות, הפסדי חלק החברה ב

  -    -   -    -   6,452    הוצאות עסקה רכישת מניות קרגל
רווח מרכישה במחיר הזדמנותי של חברה כלולה 

  (אפי נכסים) 
 

)58,010 (   )94,120 (   )13,183 (   -    )94,120 (  
  58,079    18,376   12,372    42,719   45,378    הוצאות מימון, נטו 

  *)   37,452    9,346   26,305    36,488   39,618     מסים על הכנסה
                  
   )138,210(   )239,390(   )249,103(   )46,336 (    )816,262(  

                  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה 
                  
  218     )1,609(   )559(   )1,184(   )4,945(   ירידה (עלייה) בשוכרים  
  *)  6,526     )2,572(   ),5532(   1,147   3,540    בחייבים ויתרות חובה(עלייה) ירידה  

  )3(    626   612    )626(   )638(   צדדים קשורים, נטו 
  )338(    ) 86(   18    ) 90(   111   ארוך  לזמן מראש בהוצאותירידה (עלייה) 

בהתחייבויות לספקים ולנותני   )ירידהעלייה (
  שירותים 

 
 5,606   )2,287(   5,643   9    )2,275(   

  ) *) 7,619(    )1,856(   )275(   2,250   3,523    עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות 
  9     )300(   -    114   )269(   עלייה (ירידה) בהתחייבות בגין חכירה

                  
   928,6   )676(    2,886   )5,788(    )3,482(  

  תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
  עבור:  

 
               

                  
  )305(    -    -    )305(   ) 110,10(   מסים ששולמו 

  407     -    68    133   173    מסים שהתקבלו 
  1,500    -    -    -   -    דיבידנד שהתקבל

  ) 54,091(    ) 12,178(   ) 14,140(   ) 37,795(   ) 53,258(   ריבית ששולמה 
  1,152    384   1,009    766   1,465      ריבית שהתקבלה

                   
    )730,61 (   )37,201 (   )063,13 (   )11,794 (    )51,337 (  
                   

  לפעילות שוטפת של החברה נבעו מזומנים נטו ש
  

 6,719   24,566    20,662   11,678     34,447  
                   
  

  *) סווג מחדש   
  

  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 
  
  

  

  

  הסתיימו שהחודשים  9-ל
    ספטמבר ב 30ביום  

  החודשים שהסתיימו  3-ל
    ספטמבר ב 30ביום  

  לשנה
שהסתיימה  

  ביום 
  בדצמבר   31

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

             תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
                 

  )967(    )225(  )289(   )509(   )1,594(   רכישת רכוש קבוע 
  137     -       137    230    רכוש קבוע  ושמממי תמורה 

    63,909     -    369,910    63,909    369,910    תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה
         ) 35,250(    -    ) 35,250(   מסים ששולמו בגין מכירת נדל"ן להשקעה

  )267,284(    ) 28,588(   )145,568(   ) 91,834(   )215,430(   בפיתוח  ונדלן להשקעההשקעה בנדל"ן להשקעה 
  )287,414(    )212,319(   ),869132(   )212,319(   )213,212(   בנאמנות הפקדה לפיקדון 

  81,900     -    -    -    219,024    קדון בנאמנות מפ משיכה
  31,869     -    -    ,21931    -    מזומן משועבד, נטו 

תמורה ממימוש ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן  
  דרך רווח או הפסד, נטו 

 
)204,258(   )10,155 (   )3,292(   )8,463(    )4,214(  

  273     ) 75,091(   -    ) 75,091(   -    השקעות לזמן קצר, נטו 
  ) 73,809(    ) 49,177(   ) 30,788(   ) 79,843(   )7,169(   , נטו הלוואות לאחרים

  )2,199(    13    -    )2,202(   ) ,29549(   השקעה בחברה כלולה לראשונה 
  -     -    ) 17,075(   -    ) 17,075(   עלות השקעה בחברה המטופלת לפי  

  )403,054(    -    ) 72,377(   )320,263(   )297,854(   השקעה בחברה כלולה (אפי נכסים)
  ) 055,35(    ) 62,828(   )263,129(   ) 25,099(   )690,115(   , נטו מתן הלוואות לחברות מוחזקות

                  
השקעה של  פעילותמשימשו שמזומנים נטו 

  החברה
 

)663,567(   )722,050(   )861,196(   )436,678(    )895,908(  
                  

                  תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 
                  

  240,193     -    -    200,209    198,185    הנפקת הון מניות (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)
  ) 25,000(    ) 25,000(   ) 25,000(   ) 25,000(   ) 55,000(   דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

  667,963     212,452    204,189    537,558    777,084    הנפקת אגרות חוב (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)
  )114,069(    -    -    ) 50,724(   )264,701(   פרעון אגרות חוב 

  1,585     )7(   )111(   27    )222(   פקדונות שוכרים, נטו 
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים,  

  נטו
 

 53,414    14,550    5,239    -    )48,782 (  
  92,500      -    27,879    -    27,879    מתאגידים בנקאיים  קבלת הלוואות לזמן ארוך

  )189(    ) 58(   ) 63(   )127(   )187(   עדכון התחייבות בגין חכירה תפעולית
  )3,311(    )819(   )1,554(   )2,458(   ) 16,720(   פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך 

                  
  810,890     186,568    210,579    674,035    719,732    מימון של החברה מפעילות  מזומנים נטו שנבעו

                  
  ) 50,571(    )238,432(   34,380    ) 23,449(   158,788    במזומנים ושווי מזומנים (ירידה) עלייה 

                  
  131,449     346,432    205,286    131,449    80,878    תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

                  
  80,878     108,000    239,666    108,000    239,666    תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

                  
                  
  
  

  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 
  
  

  

  

  הסתיימו ש החודשים  9-ל
    ספטמבר ב 30ביום 

  החודשים שהסתיימו  3-ל
    ספטמבר ב 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה  

  ביום
  בדצמבר 31

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

                 פעילות מהותית שלא במזומן בחברה
                 

השקעה בנדל"ן להשקעה בפיתוח 
  באשראי וברכוש קבוע 

  
8,239   8,097   8,239   8,097    13,250  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

שלושה  ו   תשעהשל    ותולתקופ   2020,  ספטמברב   30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום    . א
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  38חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  

התש"ל הדוחות 1970-ומיידיים),  על  הנפרד  הכספי  למידע  בהקשר  זה  נפרד  כספי  במידע  לעיין  יש   .  
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף   2019בדצמבר,    31הכספיים השנתיים של החברה ליום  

 אשר נלווה אליהם. 
    

  
  החשבונאית המדיניות  עיקרי  .2
  

 מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות  של העריכה מתכונת  . א
 

זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע    המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי נפרד 
  המאוחדים.   לדוחותא 2 בבאור, למעט האמור 2019בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 

 
  

  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה  .3
  

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

 
  

  
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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ג(א) לתקנות ניירות  38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  
  :  1970  -ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל

הח אור  מגה  של  הדירקטוריון  בפיקוח  " ההנהלה,  (להלן:  בע"מ  לקביעתה  התאגידזקות  אחראית   ,("
  על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.  והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה 

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:  

 איתמר יהודה רגב, מנהל כללי.  .1
 חיים אונפלוס, סמנכ"ל כספים.  .2

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל  
הכס בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ונושא  את  הכללי  בפועל  שמבצע  מי  בידי  או  פיקוחם  תחת  או  פים 

התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח  
בדוחות שהוא   לגלות  נדרש  כי מידע שהתאגיד  ולהבטיח  הדין,  להוראות  ולהכנת הדוחות בהתאם  הכספי 

ם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. הבקרה הפנימית  מפרסם על פי הוראות הדין נאסף,   מעובד, מסו
כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר  
להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל  

האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי. בשל    את התפקידים 
הגילוי   ועל  הדיווח הכספי  על  פנימית  בקרה  המבניות שלה,  ביטחון מוחלט  המגבלות  לספק  מיועדת  אינה 

  שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.  

מית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי  בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפני 
ביום   שנסתיימה  "   31/12/2019לתקופה  האחרון(להלן:  הפנימית  הבקרה  בדבר  השנתי  העריכו  הדוח   ,("

ה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד   הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הער
  .  אפקטיביתהיא  20209/0/30ימית כאמור ליום הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנ

ת   עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הער
  האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון;  

ל מידע שהובא  למועד הדוח, בהתבסס על האמור בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס ע 
  ;  הבקרה הפנימית היא אפקטיבית לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הצהרת מנהלים 

  .  1970  –) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) תש"ל  1ג(ד)(38בהתאם לתקנה 

  , מצהיר כי:  איתמר יהודה רגבאני, 

י של שנת  ליש ") לרבעון השהתאגיד בחנתי את הדוח הרבעוני של מגה אור החזקות בע"מ (להלן: "  .1
 ");  הדוחות (להלן: " 2020

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה   .2
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים  

 בהתייחס לתקופת הדוחות;  
משקפ .3 בדוחות  כלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  מלפי  נאות,  באופן    ל  כים 

התאגיד   של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,    הבחינות 
 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;  

דירקטוריון   .4 של  הביקורת  ולוועדות  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה    גיליתי 
תי העדכנית ביו  תר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: התאגיד, בהתבסס על הער

  
של   .4.1 בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל    את 

לרעה   להשפיע  סביר  באופן  העלולים  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית    הבקרה 
באופ כספי  מידע  על  לדווח  או  ם  לס לעבד,  לאסוף,  התאגיד  של  יכולתו  בו  על  שיש    ן 

להוראות   בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  במהימנות  ספק    להטיל 
   -הדין; וכן

מי שכפו  .4.2 או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  מהותית,  ובין שאינה  מהותית  בין  תרמית,      ף כל 
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הגילוי;  הדיווח הכספי ועל  
 

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:   .5
 

ונהלים,  .5.1 בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  קבעתי 
שלו  מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  המיועדים 

התש"ע שנתיים)  כספיים  (דוחות  ערך  ניירות  בתקנות  לידיעתי  2010-הגדרתן  מובא   ,  
בפרט המאוחדות,  ובחברות  בתאגיד  אחרים  ידי  של   על  ההכנה  תקופת    במהלך 

   - הדוחות; וכן 
ונהלים,  .5.2 בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  קבעתי 

הכספיים   הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים 
 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;  

כ .5.3 לידיעתי  הובא  האחרון לא  הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע    ל 
לפי   תקופתי,  או  מסקנת  (רבעוני  את  לשנות  כדי  בו  יש  אשר  זה,  דוח  מועד  לבין  העניין) 

ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  לאפקטיביות  בנוגע  וההנהלה    הדירקטוריון 
 הגילוי של התאגיד.  

  ותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחרי

  מנכ"ל    -איתמר יהודה רגבחתימה שם ותפקיד:                               2020 נובמברב 29תאריך: 

  

  

  



  הצהרת מנהלים 

  .  1970  –) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) תש"ל  1ג(ד)(38בהתאם לתקנה 

  , מצהיר כי:  חיים אונפלוסאני, 

של  הביניים    הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת  בחנתי את   .1
 " (להלן:  בע"מ  החזקות  אור  הש התאגיד מגה  לרבעון  שנת  ליש")  "  2020י של  או    " הדוחות(להלן: 

 );  "הדוחות לתקופת הביניים "
אינם  הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  לפי ידיעתי, הדוחות   .2

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי   נכון של עובדה מהותית  כוללים כל מצג לא 
שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת  

 הדוחות;  
משקפים  ים  לתקופת הביניכלול בדוחות  ה אחר  הכספי  המידע  הוביניים  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   .3

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של  
 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;  

דירקטוריון   .4 של  הביקורת  ולוועדות  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה    גיליתי 
תי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:  התאגיד, בהתבסס על הער

  
של   .4.1 בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל    את 

הד על  הפנימית  לרעה  הבקרה  להשפיע  סביר  באופן  העלולים  הגילוי  ועל  הכספי    יווח 
בו   שיש  באופן  כספי  מידע  על  לדווח  או  ם  לס לעבד,  לאסוף,  התאגיד  של  יכולתו    על 
להוראות   בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  במהימנות  ספק    להטיל 

   -הדין; וכן
מעור .4.2 שבה  מהותית,  ובין שאינה  מהותית  בין  תרמית,  מי שכפו כל  או  הכללי  המנהל    ף  ב 

לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 
 הדיווח הכספי ועל הגילוי;  

 
 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:   .5

 
ונהלים,  .5.1 בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  קבעתי 

שמידע להבטיח  שלו   המיועדים  מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי 
התש"ע שנתיים)  כספיים  (דוחות  ערך  ניירות  בתקנות  לידיעתי  2010-הגדרתן  מובא   ,  

של  ההכנה  תקופת  במהלך  בפרט  המאוחדות,  ובחברות  בתאגיד  אחרים  ידי    על 
   - הדוחות; וכן 

פיקוחי   .5.2 תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  ונהלים, קבעתי  בקרות  של 
הכספיים   הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;  
האחרון  .5.3 הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא    לא 

המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל (רבעוני או תקופתי, לפי העניין) לבין מועד דוח זה,  
הביניים,   לתקופת  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  לשנותמידע  כדי  בו  יש    , אשר 

תי וההנה   להער הדירקטוריון  מסקנת  על את  הפנימית  הבקרה  לאפקטיביות  בנוגע  לה 
 הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.  

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.  

 סמנכ"ל כספים    –חיים אונפלוס  חתימה שם ותפקיד:                                2020  נובמברב  92תאריך:  
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  73188  שילת  ת.א:  כתובת

  
  .,נ.א.ג

  2018  מאי, מחודש    מ " בע   החזקות   אור   מגה   חברת   מדף של   תשקיף ל בקשר    הסכמה   מכתב   : הנדון 

  

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

   :   2018  מאי מחודש  כוח תשקיף מדף  מ  משל מגה אור החזקות בע"מדף  לדוחות הצעת  
  
  החברה   של  מאוחד  תמציתי   כספי   מידע  על  2020,  נובמברב  29  מיוםשל רואה החשבון המבקר    סקירה  דוח .1

  . תאריך  באותו  ושהסתיימ  חודשים  שלושהו   תשעהשל    ותקופתול  2020,  ספטמברב  30  ליום

  30על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום    2020,  נובמברב  29מיום    המבקר  החשבון   רואה  דוח .2

ד׳  38באותו תאריך בהתאם לתקנה  וחודשים שהסתיימ שלושהו תשעהשל   ותולתקופ 2020, בספטמבר

 .1970  –  ל"התש)  ומיידיים  תקופתיים  דוחות(  ערך  ניירותלתקנות  
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