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 החברה עסקי של הכללית ההתפתחות תיאור. א

 עסקיה התפתחות ותיאור החברה פעילות .1

 ההתאגדות וצורת החברה התאגדות שנת 1.1

 כחברה, מ"בע תשתית תעשיות ליבר. א בשם 1995 בדצמבר 52 ביום בישראל התאגדה החברה

 55 ביום"(. החברות פקודת: "להלן) 1991-ג"התשמ, [חדש נוסח] החברות פקודת לפי פרטית

 בפברואר 59 וביום, ציבורית כחברה, החברות לפקודת 11 סעיף לפי החברה נרשמה 1991 בפברואר

 1991 במרץ 11 ביום. מניותיה את לציבור הציעה היא פיו על תשקיף לראשונה החברה פרסמה 1991

"(. הבורסה: "להלן) מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר החברה של הערך ניירות נרשמו

 שונה 5010 בפברואר 1 וביום מ"בע הון שוקי יולי לשם החברה של שמה שונה 5001 ביולי 11 ביום

 .הנוכחי לשמה החברה שם

 החברה פעילות 1.5

 של יחיד פעילות בתחום, ידה על המוחזקות חברות באמצעות, החברה פועלת, הדוח למועד נכון

 החברה של הנוכחית פעילותה(. בלבד בסרביה – הדוח למועד) ובאירופה ב"בארה, בעיקר מניב ן"נדל

 :את הפעילות הבאה כוללת היא הדוח למועד ונכון 5009 בדצמבר 59 ביום החלה

החברה מנהלת ומצוייה בשלבי הקמה של  - בסרביהפיתוח וניהול מרכזים מסחריים , ייזום 1.5.1

 :שלושה מרכזים מסחריים בסרביה

 כולל בשטח ,Aviv Park Pancevoהידוע בשם , פתוח מסחרי מרכז שלוניהול  החזקה( 1)

 .ככולו רובו המאוכלס בו'פאנצ בעיר ר"מ אלפי 59 של להשכרה

 Avivהידוע בשם , יהסרב, הקמת פרויקט משולב של מרכז מסחרי ומגורים בעיר בלגרד( 5)

Park Zvezdara . מרכז  -השלב הראשון של הפרויקט מצויה בשלבי הקמה של החברה

את מרבית החברה השכירה מראש . נטו להשכרה ר"מ 10,200 -מסחרי בשטח של כ

וכן קיבלה מימון בנקאי , משטחי המסחר בפרויקט לשוכרים בינלאומיים ומקומיים

השלב השני  .של הפרויקטוהעיקרי השלב הראשון ממוסד בנקאי אירופאי לצורך הקמת 

הקמת השלב השני של . ר"מ 2,000-של הפרויקט מיועד לבנייה למגורים בסך של כ

, החברה בשליטת מצויים אינם שרא גורמים לרבות, רבים בגורמיםהפרויקט תלויה 

  .  בהסכמי מכר והתקשרות בנייה היתרי קבלת, בנקאי מימון השגת לרבות

 55,200 -בשטח של כ ,Zrenjanin Aviv Parkהידוע בשם , מרכז מסחרי פתוחשל  ההקמ( 1)

וכן פועלת , מצויה בשלבי הקמה של המרכז המסחרי החברה. סרביה, זרניינין בעירר "מ

שטחי המסחר  14% -נכון למועד זה השכירה החברה כ .מראש של שטחיולהשכרה 

  . בפרויקט לשוכרים בינלאומיים ומקומיים

 :ב"בארהניהול ומכירה של מרכזים מסחריים , השבחה, רכישה 1.5.5

 510-כלהשכרה של כולל מסחריים המשתרעים על שטח בנוי  מרכזים 10החזקה וניהול של 

 לרוב אשר מקומיים תאגידים באמצעות מבוצעתב "פעילות החברה בארה. ר"מ אלפי

 לפרטים. 1מהזכויות 20%-ב החברה מחזיקה בהם, וניהולם הנכסים רכישת לצורך מוקמים

 . להלן 1.1.5 ק"בסתרשים  ראה – ב"ובארה בסרביה החברה לנכסי בקשר
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 5012שנת 

  סרביה

דונם  100 -השלימה חברה בת סרבית רכישת מקרקעין בשטח של כ 5011חודש אוקטובר ב 1.5.1

 Aviv Parkהידוע בשם , המיועדים להקמה של מרכז מסחרי פתוח בעיר זרניינין שבסרביה

Zrenjanin .מייד עם השלמת רכישת הקרקע החלה חברת הבת בפיתוח המרכז המסחרי .

יות בניה בקרקע של וזכהקובע תר המיקום קיבלה החברה את הי 5011בחודש דצמבר 

חברת הבת היתר קיבלה  5012בחודש ינואר . והגישה בקשה לקבלת היתר הבניה ר"מ 20,000

. ר"מ 55,100 -פתוח בשטח של כהמסחרי המרכז העיקרי של האשון והרשלב הבניה להקמת 

בית שווקו מרחברת הבת פועלת להשכרת השטחים להשכרה כאשר נכון למועד הדוח 

מתוכם נחתמו הסכמי , השטחים להשכרה לשוכרי עוגן ושוכרים בינלאומיים ומקומיים

החלה את הבניה  חברת הבת .מהשטחים המיועדים להשכרה 14%-כשכירות בשיעור של 

השלמת הפרויקט . עורכת בימים אלה מכרז לצורך בחירת קבלן ראשי לפרויקטו בפועל

  .5012צפויה להיות בשלהי שנת 

סרבית בבעלות מלאה בת חברת , Aviv Arlon Project D.O.Oקיבלה  5012פברואר בחודש  1.5.1

 Aviv Arlon)" סרביה, שהינה הבעלים של המקרקעין המצויים בבלגרד של החברהבשרשור 

Project )", בנייה להקמת רהיתAviv Park Zvezdara  . החל ממועד קבלת היתר הבנייה

מרכז מסחרי  -חברת הבת הסרבית האמורה להקמת השלב הראשון של פרויקט זה פועלת 

 .נטו להשכרה ר"מ 10,200 -בשטח של כ

 בנקאי מוסד עם הלוואה בהסכם Aviv Arlon Project התקשרה, 5012 פברואר בחודש 1.5.2

תשמש  אשר אירו מיליון 9.2-כ של בסך ואההלוהבנקאי  המוסד להיעמיד  פיו על אירופאי

לפרטים בקשר עם קבלת המימון  -בלגרד  בעיר Aviv Park Zvezdara המסחרי המרכז להקמת

עם בהסכם קבלן ראשי  Aviv Arlon Projectהתקשרה , כמו כן .להלן 9.1.1ראה סעיף האמור 

  . לצורך הקמת השלב הראשון בפרויקטקבלן סרבי 

 ב"ארה

בת אמריקאית  חברתבאמצעות , התקשרותהחברה השלימה , 5012 פברוארחודש ב 1.5.1

שהינה הבעלים של מרכז מסחרי , (המוחזקת בשרשור על ידה ועל ידי שותפים בחלקים שווים)

הלוואה  בהסכם, ב"ארה, אילינוי בשיקגו המצוי, "Century Shopping Center"הידוע בשם 

 הלוואההאמורה הבנק לחברה האמריקאית  יעמיד ההלוואה הסכם פי על. ב"בארהבנק עם 

מיליון דולר  1.11של  בסךנוסף  הלוואהב וכן אושר סכום "מיליון דולר ארה 52.2-כבסך של 

שניתן למשיכה על פי שיקול דעת החברה האמריקאית לטובת השקעות במרכז המסחרי 

מיליון דולר מתוך סכום ההלוואה ישמש  51.1-סך של כ. בגין הכנסת שוכרים חדשיםהאמור 

האמריקאית לחברה  5011לפירעון קו האשראי שהועמד על ידי מוסד בנקאי אחר בשנת 

הידוע בשם של החברה ולחברה אמריקאית קשורה בגין המרכז המסחרי ומרכז מסחרי נוסף 

"Center of Bonita Springs". תשמש לצרכים שוטפים של החברה אשראי יתרת ה

ראה לפרטים בקשר עם קבלת המימון האמור  -האמריקאית וכן לחלוקה לבעלי מניותיה 

  .להלן 9.1.1סעיף 

 5011שנת 

 סרביה

העסקה  .שבסרביה זרנייניןהתקשרה החברה בהסכם לרכישת מקרקעין בעיר  5011יוני  בחודש 1.5.4

 5,100 -כישת המקרקעין שילמה החברה סך כולל של כבתמורה לר. 5011הושלמה בחודש אוקטובר 

 .לעיל 1.5.1ראה סעיף  –לפרטים נוספים . אלפי אירו
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התקשרה חברה סרבית בבעלות מלאה של החברה בהסכם עם מוסד בנקאי  5011בחודש יולי  1.5.9

הסכם מימון זה החליף . אלפי אירו 11,000אירופאי לפיו יעמיד לחברת הבת הלוואה בסך של 

אלפי אירו שהועמדו לחברת הבת על ידי אותו מוסד בנקאי בגין  15,000 -הלוואות קודמות בסך של כ

  .להלן 9.1.1ראה סעיף  –לפרטים בקשר עם קבלת המימון האמור . סרביה, בו'בפנצ הפארק המסחרי

  ב"ארה

אשר אינו ' ושל צד גהחברה התקשרה חברת בת אמריקאית בבעלות של  5011בחודש ספטמבר  1.5.9

או לבעלי השליטה בה בחלקים שווים שהינה הבעלים של מרכז מסחרי הידוע בשם /קשור לחברה ו

"Glenbrook Commons "ב בהסכם הלוואה עם מוסד פיננסי "ארה, אינדיאנה, המצוי בפורט ווין

לפרטים בקשר עם קבלת . אלפי דולר 14,500אמריקאי על פיו הועמדה לחברה הלוואה בסך של 

   .להלן 9.1.1ראה סעיף  –המימון האמור 

 ישראל

 של( 'דסדרה ) חוב אגרות 19,001,000, מדף הצעתח "דו פי על החברה הנפיקה, 5011 פברואר בחודש 1.5.10

 .₪ אלפי 50,111 -כ של כוללת בתמורה, החברה

 19,152,000 של בסך, ('בסדרה ) החוב אגרות מסדרת מחצית החברה פרעה 5011 במאי 11 ביום 1.5.11

 . האמורה החוב אגרת לתנאי בהתאם וזאת, ('בסדרה ) חוב אגרות

 האחרון המימוש ליום עד מומשו לא אשר( 1סדרה ) אופציות כתבי פקעו 5011 בדצמבר 11 ביום 1.5.15

(11.15.5011.) 

  

 הדוח למועד בחברה השליטה 1.1

 ציבוריות לעבודות קבלנית חברה' ושות אביב מחזיקים, הדוח ולמועד 5009 בדצמבר 59 מיום החל

 במישרין) הרלב ודפנה( ובעקיפין במישרין) אביב דורון, "(ושות אביב: "להלן) מ"בעבנין  ולעבודות

 ח"הדו כשלמועד, בחברה בשליטה, יחדיו, ארלון ושותפות, "(אביב קבוצת: "יחדיו להלן( )ובעקיפין

 המניות בעלי הסכם לתיאור. החברה של המונפק המניות מהון 44.24%-בכ יחדיו מחזיקים הם

  .הנוספים הפרטים לפרק 1 ש"ה ראה – ארלון ושותפות אביב קבוצת בין שנחתם
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 החברה החזקות 1.1

 : הדוח למועד נכון, בסרביה פעילות בחברות החברה החזקות מבנה תרשים להלן 1.1.1
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5 

 

 

 : הדוח למועד נכון, ב"בארה פעילות בחברות החברה החזקות מבנה תרשים להלן 1.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מייצגת C מסוג השתתפות זכותAAG Bonita Mezz ;(5 )-ב החזקה זכויות מייצגת A מסוג השתתפות זכות( 1: )נפרדת נכס בחברת זכויות מייצגת השתתפות יחידת כל בו באופן, השתתפות יחידות סוגי שישה זו בחברה קיימים הדוח למועד נכון *
 זכות Glenbrook Mezz (1)-ב החזקה זכויות מייצגתF  מסוג השתתפות זכותBAI RH ;(2 )-ב החזקה זכויות מייצגת E מסוג השתתפות זכותBAI CSW ;(1 )-ב החזקה זכויות מייצגת D מסוג השתתפות זכותBAI Century ;(1 )-ב החזקה זכויות

 וזכויות, במישרין אלו בזכויות להחזיק החברה ממשיכה, החברה של( 'ג סדרה) החוב אגרות מחזיקי לטובת משועבדות BAIFC-וב AAG Bonita Mezz-ב החברה וזכויות הואיל. BAI Rutland Mezz LLC -ב החזקה זכויות מייצגת G מסוג השתתפות
 . Bon Aviv של G-ו C ,D ,E מסוג ההשתתפות מזכויות 20%-ב AA USA מחזיקה, זה למועד נכון. בלבד Bon בידי מוחזקות F-ו A מסוגים השתתפות
 ".החברה: "העניין לפי, להלן יחדיו יכונו כאמור המוחזקות והחברות החברה. הנוספים הפרטים לפרק 11-11 תקנות ראה – החברה של המהותיות הפעילות הבת חברות אודות נוספים לפרטים

20% 

100%  
 

100% 
 

100% 
 

Aviv Arlon USA LLC 

Bon Aviv Holdings LLC* 

20% 

100% 

100%  
 

99.2%  
 

 החברה

AAG Bonita 
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 במניותיה מהותיות ועסקאות החברה בהון השקעות 1.2

 אודות וכן, הדוח למועד ועד 1.1.5011 מיום שבוצעו החברה בהון השקעות אודות פרטים להלן

 לבורסה מחוץ החברה במניות בחברה עניין בעל ידי על שנעשתה אחרת מהותית עסקה כל

 : החברה ידיעת למיטב, האמורה בתקופה

 וכתבי מניות לציבור הנפיקה היא מכוחו מדף הצעת דוח החברה פרסמה 5011 דצמבר בחודש

 בהנפקה למניה המחיר .₪ מליון 11.152–כ של כוללת בתמורה למניות למימוש הניתנים אופציה

 .'אג 51.1 – האפקטיבי והמחיר' אג 59 היה

 : לפי הפירוט הבא השליטה בחברה השתתפו בהנפקה ורכשו יחידות במסגרתהבעלי 

 השקעה כ"סה מניות כמות שם
 ח"ש 999,950 1,119,000 אביב דורון
  ח"ש 199,910 1,451,000 הרלב דפנה
  ח"ש 599,910 1,011,000 אלוני יפתח

 דיבידנדים חלוקת 1.1

 .דיבידנדים חילקה לא החברה, הדוח למועד ועד 1.1.5011 שמיום בתקופה 1.1.1

החברה לא תבצע חלוקת דיבידנד ( 'סדרה ג)על פי התחייבויות החברה לבעלי אגרות החוב  1.1.5

וזאת עד לפירעון , ח"שמיליון  120 -אשר בעקבותיה יפחת ההון העצמי של החברה מ

מדיניות החברה  5012בשנת , בהתאם לכך. 5012בחודש נובמבר ( 'סדרה ג)אגרות חוב 

 .ב ובסרביה"ת עודפי המזומנים שלה בהמשך פיתוח פעילותה בארההינה להשקיע א

, דיבידנד לחלוקת כלשהן חיצוניות מגבלות החברה על קיימות לא, הדין להוראות בכפוף 1.1.1

 :להלן כמפורט למעט

 חוב אגרות של הנפקה עם בקשר נחתמה אשר הנאמנות לשטר תוספת במסגרת (א)

 קרן מלוא את החברה פרעה לא עוד כל כי, החברה התחייבה, החברה של( 'ג סדרה)

 ההון יפחת בעקבותיה אשר דיבידנד חלוקת תבצע לא היא, ('ג סדרה) החוב אגרות

 הכספיים דוחותיה פי על( שערוך רווחי כולל אך מיעוט זכויות ללא) החברה של העצמי

 ; ח"ש מיליון 120-מ, מבוקרים או סקורים, האחרונים המפורסמים

( 'סדרה ד)אגרות החוב  לאשר נחתם בקשר עם הנפקה שבמסגרת שטר הנאמנות ( ב)

כי כל עוד לא פרעה החברה את מלוא קרן אגרות החוב , התחייבה החברה, של החברה

היא לא תבצע חלוקת דיבידנד אשר בעקבותיה יפחת ההון העצמי של ( 1) :('סדרה ד)

על פי דוחותיה הכספיים ( ללא זכויות מיעוט אך כולל רווחי שערוך)החברה 

הונה העצמי ( 5)וכן  ח"שמיליון  150-מ, סקורים או מבוקרים, המפורסמים האחרונים

על פי דוחותיה הכספיים המפורסמים ( ללא זכויות מיעוט אך כולל רווחי שערוך)

בנטרול קרן הון מהתאמות הנובעות מתרגום דוחות , סקורים או מבוקרים, האחרונים

 לחברה עוד כל, הבורסה כללי פי על כי, יצוין. ח"ש מיליון 42 -מ לא יפחת, כספיים

 51 של מסך יפחת לא החברה של העצמי הונה, בבורסה למסחר הרשומות החוב אגרות

 . ח"ש מיליון

 כולל אך מיעוט זכויות ללא) החברה של העצמי הונה עמד 5011 בדצמבר 11 ליום

 . ח"ש מיליון 191 -כ על( שיערוך רווחי

 ח"ש מיליוני 91 -כב החברה של העודפים יתרת הסתכמה, 5011 בדצמבר 11 ליום  1.1.1

  .עהשקהל ן"נדל משערוך בחלקם הנובעים
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 אחר מידע .ב 

  החברה של הפעילות תחום לגבי כספי מידע .5

 : 1 (ח"ש באלפי) החברה של הפעילות תחום אודות כספיים נתונים יובאו להלן

 ביום שהסתיימה לשנה 
1024 1022 1021  

 10,219 11,100 11,211 הכנסות
1קבועות עלויות  עלויות

 9,191 11,221 9,114 
 952 - - משתנות (הכנסות)עלויות 

 (14,121) 901 19,049 להשקעהן "נדל של הוגן בשווי( ירידה) עלייה
 לפי המטופלות מוחזקות חברות ברווחי החברה לקח

 2נטו, המאזני השווי שיטת
10,110 14,120 21,011 

4רגילות מפעולות( הפסד)רווח 
 91,540 19,905 11,919 

 191,101 119,512 212,192 הנכסיםסך 
 541,111 119,042 115,194 ההתחייבויותסך 

 איחוד במקום) המאזני השווי שיטת לפי לדווח החברה עברה 5011 ,מהראשון בינואר החל,  11IFRS יישום עקב כי, יצויין .1
 5015 תלשנ ההשוואה מספרי מחדש מוצגים מכך כתוצאה. 20% של בשיעור ב"בארה המוחזקים הנכסים כל לגבי( יחסי

 המאוחדת) בסרביה החברה לפעילות מתייחסים והעלויות ההכנסות נתוני. הכספיים בדוחות הדיווח לצורת תאמווההם ו
 .וישראל( יםיהכספ בדוחות

 .מושכרים מבנים אחזקת והוצאות וכלליות הנהלה הוצאות כולל .5

  .ב"בארה המסחריים המרכזים את המחזיקות כלולות מחברות רווח .1

 .שמיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה רווח קיים לא. בלבד לבעלים המיוחס רווח .1

   החברה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת הכללית הסביבה תיאור .1

 המניבן "הנדל בתחום, בסרביה גם אך, המניבן "הנדל בתחוםב "בארה בעיקר פועלת החברה, כיום

 .והיזמי

בקרב . סיפה לצמוח בקצב מתון וקיימת שונות רבה בין המדינותהוהכלכלה העולמית  5011בשנת 

בקרב שבשעה , ב צומחת בקצב מתון ומציגה סימני שיפור"המדינות המפותחות מוצאים כי כלכלת ארה

כלכלת . נמוכים מבעבר, וכן אלה החזויים, בפועלהמדינות המתפתחות מוצאים כי קצבי הצמיחה 

מדינה  ,הבעיקר בשל הצמיחה החלשה בגרמני, אירופה כמעט לא צמחה בשני הרבעונים האחרונים

 .שהובילה בשנים האחרונות את הצמיחה של גוש האירו

בלתי הצמיחה בעולם תמשיך להיות , 5012לאומית בינואר -על פי התחזיות שפרסמה קרן המטבע הבין

הוא צפוי לעלות  5012-וב, בלבד 1.9%צפוי לעמוד על  5011-במשקים המפותחים קצב הצמיחה ב: מאוזנת

וזהו קצב נמוך מהקצב , 1.1%צפוי לעמוד על  5011-במשקים המתעוררים שיעור הצמיחה ב. 5.1%-ל

 .1.1%1עומדת על  5012-תחזית הצמיחה ל. 2.1%-ל 1.4%בין  –שנראה בשנתיים האחרונות 

י עולמה האשראי היו בבחינת שנות התאוששות בכלכלה האמריקאית לאחר משבר 5011-5011השנים 

המאותתים על חזרת כלכלת , למרות הנתונים שנרשמו בשנים אלו. 5009שנת  תחילתשהגיע לשיאו ב

-התאפיין בהאטה עקב החורף הקשה שהיכה בצפון 5011הרבעון הראשון של שנת , 2ב לפסי צמיחה"ארה

 .ב חזרה לנתיב של צמיחה"הכלכלה בארה 5011יתרת שנת  ,למרות הפתיחה הקשה. ב"רח ארהמז

התכווצות , שהושפעה מהריסון התקציבי 5.12%-האצה בצמיחה לשיעור של כ 5011ב רשמה בשנת "ארה

המשיכה הצריכה  5011המחצית השניה של במהלך . מתמשכת באירופה והאטה בשווקים המתעוררים

. הוסיף לעלות –אינדיקטור לביקוש לצריכה מקומית  –ושש ומדד ביטחון הצרכנים המקומית להתא

                                                      
: ראה. 5012פברואר , בנק ישראל, 5011דוח המדיניות המוניטרית המחצית השניה של   1

http://www.bankisrael.gov.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/MonetaryPolicyReport/IMF2014.02h.pdf 
: בלינק זמין, 21-21 בעמודים, 5011 מאוקטובר העולמית הכלכלה את הסוקר הבינלאומית המטבע קרן ח"מדו נלקח הנתון  2

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf. 
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צפוי להיפגע מכך במידה משמעותית שכן הוא  אך המשק האמריקאי אינו, הדולר אמנם התחזק בעולם

שתנבע מהקלת הריסון התקציבי , צפויה התאוששות, 5012בשנת  .נשען ברובו על ביקושים מקומיים

, 1.5% -ב 5011שיעור האבטלה מסתכם בשנת . 1%-ויה האצה בצמיחה לשיעור של כוכתוצאה מכך צפ

כאשר התחזית לשנת , שיעור האבטלה צפוי להמשיך לרדת בשנים הקרובות. 5011בשנת  4.1%לעומת 

דולר  51.11השכר הממוצע במגזר הפרטי עמד על . 2.2% -ל 2%היא כי האבטלה תהיה בטווח שבין  5012

 .3מהשכר הממוצע בשנה שעברה 5.1%ל גידול ש, לשעה

ושיפור  המשיך במגמת התאוששות, ן המסחרי"גם הנדל, ב"בארה המניבן "הנדל שוק 5011 בשנת

ברבעון האחרון של שנת  11.1%-לכ ירד הפנוייםשיעור הנכסים המניבים , לפי נתונים שפורסמו. יציבותו

 . 50124 בשנת הפנויים הנכסים בשיעור נוספת לירידה ובילשהמשך צמיחה כלכלית יהתחזית הינה . 5011

אמנם . על האתגרים בפניהם ניצבת הממשלה מעידים 5011בשנת  בסרביה כלכליים המקרו הנתונים

חלה ירידה המשקפת את ההשפעה של  5011בשנת , (5.2%)שיעור צמיחה בסרביה היה חיובי  5011בשנת 

בסרביה  אבטלהה שיעור .שברירי במגזר הפיננסי המקומיזרם נמוך של השקעות ומצב , ההידוק הפיסקלי

 . 50125וצפוי להיות כך גם בשנת ( 51.1%)גבוה מאוד המשיך להיות  5011בשנת 

 פעולות בנקיטת עליה ומקשים חברתית יציבות חוסר של גדל לסיכון סרביה את חושפים אלו גורמים

 . העבודה בשוק הגמישות והגדלת הממשלתי הגרעון צמצום של נחוצות

 

 

 

INTERNATIONAL 
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SUMMARY 

A Cushman & Wakefield Capital Markets Research Publication

                                                      

 http://www.boi.org.il  ,http://www.imf.org/external/index.htm -העולמינתונים שפורסמו על ידי קרן המטבע ; שם  3
4  www.cbre.us/aboutus/mediacenter/mediaarchives/Pages/ U.S. Commercial Real Estate Market Finishes Strong In 2013, According To CBRE 

Group, Inc. 

, נתונים שפורסמו על ידי קרן המטבע העולמי; http://www.worldbank.org/en/country/serbia/overview#1: ראה, נתונים שפורסמו על ידי הבנק העולמי  5

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/text.pdf: ראה
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 החברה עסקי תיאור .ג

 הפעילות תחום והצגת כללי תיאור .1

 השימושים וסוגי הפעילות מתבצעת בהם הגיאוגרפיים האזורים, כללי רקע 1.1

 . המניב ן"הנדל בתחום בעיקר, ובסרביה ב"בארה החברה פעילות מתמקדת הדוח למועד

 מניב מסחרי ן"נדל של ומכירה השכרה ,פיתוח, השבחה, רכישה כוללת ב"בארה הקבוצה פעילות

 - ב"ארה ברחבי פרוסים החברה נכסי, הדוח כשלמועד( פתוחים מסחריים מרכזים כ"בד)

 יניה'וירג מערב, אינדיאנה, טנסי, קליפורניה, מרילנד, אוהיו, אילינוי, פלורידה במדינות

 . וורמונט

 נכסים לעת מעת לממש עשויה היא, ב"בארה המניב ן"הנדל בתחום החברה פעילות במסגרת

 ובהתחשב כדאי הנכס מימוש כי, סבורים ושותפיה היא בהן נסיבות בהתקיים, שבהחזקתה

 ערך לעליית במקביל( Refinance) מחדש מימון לבצע או לעת מעת המשתנים השוק בתנאי

 .  הנכסים

הקמה והשכרה של שני מרכזים , פיתוח, כוללת ייזוםלמועד הדוח  בסרביה הקבוצה פעילות

המרכז המסחרי  ה ותפעול שלהחזקוכן , האחד בעיר בלגרד והשני בעיר זרניינין ,מסחריים

, נייהב, פיתוח, תכנון, רכישה, בסרביה ן"בנדלנוספות  השקעות איתורלתפעל החברה . בו'בפנצ

 אנשי של בניסיון הסתייעות תוך בקרקעות הזכויות והשבחת מימון השגת, והשכרה מכירה

 . בתחום הקבוצה

 שוכרים תמהיל 1.5

 שוכרי" המוגדרים לשוכרים מהשטח מהותי חלק להשכיר נהוג, מסחריים במרכזים רוב פי על

 להשכרת. אחרות קמעונאיות רשתות או מרכולים רשתות כלל בדרך הינם אשר, (Anchors" )עוגן

 הם רוב פי על, קהל למשיכת מקור מהווים הם - רבים יתרונות ישנם עוגן לשוכרי שטחים

 פיננסית איתנות לבעלי נחשבים והם, (שנים 10-10) ארוכה לתקופות בנכס שטחים שוכרים

 מדמי נמוכים הינם" העוגן שוכרי" ידי על המשולמים ר"למ השכירות דמי, ב"בארה. גבוהה

, העוגן שוכר נושא, מסוימים במקרים. בנכס אחרים שוכרים ידי על המשולמים ר"למ השכירות

 משיעור הנגזרים נוספים שכירות דמי בתשלום, חייב הוא בהם הקבועים השכירות לדמי בנוסף

 .מסוים שנתי מחזור מעל בנכס העוגן שוכר של הפדיון

 החזקת והוצאות הביטוח בתשלומי חלקם מלוא את משלמים אינם בנכס העוגן שוכרי, רוב פי על

 . רגילים שוכרים של כדרכם, בנכס המשותפים השטחים

 ולמספר למגוון כ"בד מושכרים עוגן לשוכרי מושכרים שאינם המסחריים במרכזים השטחים

 .ובינלאומיים מקומיים, שוכרים של גדול

. המסחרי במרכז מינימלית לתפוסה או/ו לבלעדיות העוגן שוכרי כלפי להתחייב עשויה החברה

 או, עוגן שוכר של בקיומו, עמם השכירות הסכמי תוקף את להתנות עשויים אחרים שוכרים

 .המסחרי במרכז מינימלי תפיסה בשיעור

 Title Insurance – קניין זכויות ביטוח פוליסת 1.1

 זכויות ביטוח בפוליסת כלל בדרך החברה מתקשרת, ב"בארה החברה של פעילותה במסגרת

 הינה שמטרתו ב"בארה שגרתי הליך הינה האמור מהסוג פוליסה רכישת. לנכסים ביחס קניין

 מובטח נושה של השעבוד זכות( 5) או הרוכש ידי על הנרכש בנכס הבעלות זכות( 1) :על להגן
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 לפי) החוב סכום או הרכישה סכום בגובה כלל בדרך הינו בפוליסה הקבוע הביטוחי הכיסוי. בנכס

 . 6(העניין

 יעלו שלא, הפסד או נזק כנגד( כאמור, המלווה או הרוכש) המבוטח את מבטחת הביטוח חברת

 הבעלות זכות( 1: )ש מכך, היתר בין, כתוצאה למבוטח ייגרמו אשר, בפוליסה הנקוב הסכום על

 ניתן אינו הנכס( 1); הנכס על בשעבוד או בבעלות פגם קיים( 5); שלישי לצד מוענקת בנכס

 של הבעלות זכות על המבוטח לשעבוד תוקף אין( 2); למקרקעין גישה זכות אין( 1); למכירה

 המבוטח השעבוד בהמחאת כשל או, המבוטח השעבוד של להמחאה תוקף אין( 1); בנכס הלווה

 .השעבודים מכל ונקי חופשי כשהוא לנמחה

 הציבוריים במרשמים ומקיפה יסודית בדיקה מבצעת הביטוח חברת, הפוליסה להוצאת עובר

(public records )אשר מגבלות או שעבודים דוגמת, הביטוחי לכיסוי ההחרגות מהן לקבוע כדי 

 .בנכס הבעלות על משפיעות

 ומימושם נכסים רכישת מדיניות 1.1

 הינם, בפניה העומדות השקעה הזדמנויות בבחינת החברה את המנחים העיקריים הקריטריונים

 נוכח לגופה נבחנת הצעה וכל מחייבת במדיניות מדובר אין, זאת עם יחד. להלן כמפורט

 : בה הגלום הרווח ופוטנציאל העסקית ההזדמנות

 הלוואות או/ו מניבים נכסים של רכישה היה כה עד ב"בארה העיקרי ההשקעה מאפיין [א]

 הנכס של להשבחה אפשרות עם, 10% - 9%-כ של מיידית( cap rate) תפעולית בתשואה

 המרכז של מחדש מיצוב, השוכרים של מחדש אירגון, בנייה זכויות ניצול של בדרך

  ;ועוד פנויים שטחים השכרת, המסחרי

 ; הנכס נראות, חניה, לנכס הגישה דרכי לרבות, הנכס מיקום [ב]

 ;הסביבה ותנאי הקרקע ערך [ג]

 וברמה המקומית ברמה, נוספים ותנאים רגולטוריים, דמוגרפיים, כלכליים היבטים [ד]

 ;האזורית

 כניסה חסמי או/ו עתידית לתחרות צפי לרבות דומים נכסים מצד תחרות היבטי [ה]

 ;למתחרים

 בהשגת הצפויים הסיכונים של והערכה, ההון לעלות ביחס מהנכס צפויה תשואה [ו]

 ; זו תשואה

 השוק תנאי למול והעתידיים הנוכחיים השכירות דמי זה ובכלל השכירות חוזי תנאי [ז]

 ;מחדש השכרה באמצעות השכירות דמי להגדלת ופוטנציאל

 ההכנסות על שישפיע באופן מחדש אכלוסו או הנכס שיפוץ/להרחבת הפוטנציאל מידת [ח]

 ;מהנכס הפוטנציאליות

 ; באזור השוכרים תמהיל [ט]

 באוכלוסיית הצפוי הגידול לעומת באזור דומה מסוג נכסים של וההיצע הביקוש רמת [י]

 ;"(retail density)" הקנייה ובכוח האזור

                                                      

 במקביל התפתחו, במרשם למעיין ודאות מעניקה אינה ב"בארה במדינות הפועלת המקרקעין מרשם ושיטת הואיל, החברה ידיעת למיטב  6
 משמש הציבורי המרשם. מאוד נפוצה הינה אלו חברות על ההסתמכות. המרשם לביטוח וחברות המרשם של תוקפו לבדיקת חברות זו לשיטה
 .שלהן המידע מאגר את בונות הן עליהם שבהתבסס המידע ממקורות כאחד הפרטיות לחברות
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 ;התפעולי הרווח להגדלת והפוטנציאל הנכס של הנוכחי ההוצאות מבנה [יא]

 .הנכס של ערכו לעליית הפוטנציאל הערכת [יב]

 תנאי, השוק מצב, לפורטפוליו הנכס התאמת, לצרכיה בהתאם נכס מימוש לשקול עשויה חברהה

 (.להלן 11וסעיף  לעיל 1.1 ק"ס גם ראה) פרמטרים ב"וכיו מכירה

( לעת מעת המשתנה) יכולת ומחייבת, גמישה אינה המניב ן"הנדל משוק יציאה, החברה להערכת

 וביקוש היצע לתנאי בכפוף והכל כפורטפוליו ובין בודדים כנכסים בין המניב ן"הנדל את לממש

 .הרלוונטית בעת בשוק הקיימים

 כניסה וחסמי הפעילות בתחום קריטיים הצלחה גורמי 1.2

 :הינם הפעילות בתחום להצלחה התורמים העיקריים הגורמים כי, מעריכה הקבוצה

 ; ביקוש מאפייני פי על הגיאוגרפית ופריסתם הנכסים מיקום ( א)

 ;ההשקעות של נכון פיזור ( ב)

 והזדמנויות פוטנציאליות עסקאות אודות למידע ונגישות, המקומי השוק עם היכרות ( ג)

 גם מהווה זה גורם; ן"הנדל בשוק מעמד ביסוס עם בבד בד שנוצרת נגישות, עסקיות

 ;כניסה חסם

 תוך עסקית הזדמנויות של זיהוי ויכולת ן"הנדל בתחום מצטברים וניסיון מומחיות ( ד)

 ;כניסה חסם גם מהווה זה גורם; מהירה תגובה יכולת הפגנת

 תשואה המשאיר ביחס זר מימון והשגת עצמי הון השקעת המאפשרת פיננסית איתנות ( ה)

 ;כניסה חסם מהווה גם זה גורם; העצמי ההון על גבוהה

 השגת, החוזית ההתקשרות, התכנון - ייחודי אופי בעלת בסביבה בניהול ניסיון (ו)

 ';וכד המכירה, ההשכרה, הבקרה, הלוגיסטיקה, הבנייה, הייזום, האישורים

 .פיננסית איתנות ובעלי אסטרטגיים שוכרים של קיומם - המניב ן"הנדל בתחום (ז)

 האחרונות השנים בשלוש העסקית הפעילות בבסיס מהותיים שינויים 1.1

 החברה עסקה היום ועד פעילותה תחילת מאז. 5009 שנת בשלהי פעילותה את החלה החברה

בייזום ופיתוח בסרביה ו, והשבחתם מניבים נכסים רכישת, השקעות באיתורב "בארה

 השנים חמש הלךבמ התבססה הנוכחית פעילותה כל, למעשה. ן המניב"פרויקטיים בתחום הנדל

 . האחרונות

דוחותיה ל 11ביאור ראה  – השלכות דיני המס החלים על התאגיד והייחודיים לתחום הפעילותל 1.4

  .5011בדצמבר  11הכספיים של החברה ליום 
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  מניב ן"נדל פעילות תחום תיאור .2

 המצרף רמת 2.1

  1התוצאות תמצית 2.1.1

 פרמטר

 בדצמבר 22 ביום שנסתיימה לשנה

1024 1022 1021 

 ח"ש באלפי
 29,011 19,141 91,991 (מאוחד) הפעילות הכנסות כל סך

 12,191 159,421 154,119 (מאוחד) משערוכים הפסדים או רווחים
 59,129 11,2105 11,414  (מאוחד) הפעילות רווחי

NOI זהים מנכסים (Same Property NOI)1,1 
 (מאוחד( )אחרונות דיווח תקופות שתי לגבי)

11,902 24,911  

NOI זהים מנכסים (Same Property NOI) 1 
 ( התאגיד חלק( )אחרונות דיווח תקופות שתי לגבי)

19,211 11,121  

 19,291 24,911 19,099 (מאוחד) NOI כ"סה

 59,129 11,121 10,199 (התאגיד חלק) NOI כ"סה

 שיטת לפי לדווח החברה עברה 5011 ,מהראשון בינואר החל  11IFRS יישום עקב כי יצויין .1
. 20% של בשיעור ב"בארה המוחזקים הנכסים כל לגבי( יחסי איחוד במקום) המאזני השווי

 בדוחות הדיווח לצורת הותאמו והם 5015ת לשנ ההשוואה מספרי מחדש מוצגים מכך כתוצאה
תוצאות כוללים גם את " במאוחד"הנתונים בטבלה זו בהתייחס לתמצית התוצאות . הכספיים

 .ב המטופלות בדוחות הכספיים לפי שיטת השווי המאזני"הפעילות בארה
 חלק לגבי שנעשה מחדש מימון עם בקשרמיליוני דולר  1.1 -כ של פעמיים חד הפסדיםלא כולל  .5

 משיערוכים רווחים כולל אינו המוצג הרווח כן כמו. 9.1.1 ףבסעי כמפורט ב"בארה מהנכסים
 חברות ידי על שניתנו הלוואות בגין ריבית הוצאות כולל לא וכן להשקעה ן"נדל נכסי של

 "(. בעלים הלוואות)" קשורות

 .5015-5011 לשנים מלאים נתונים יש לגביהם בלבד נכסים לשלושה מתייחס .1

 

 עיקריים אזורים

 כלכליים משתנים
 ב"ארה סרביה

 ביום שנסתיימה לשנה
22.21.1024 22.21.1022 22.21.1021 22.21.1024 22.21.1022 22.21.1021 

 1 90.411(PPP) גולמי מקומי תוצר
מיליארד 
 דולר

99.411 
מיליארד 
 דולר

91.511 
 דולר מיליארד 

14,111 
 מיליארד
 דולר

11,419 
 דולר מיליארד

11,111 
 מיליארד
 דולר

 דולר 21,120 דולר 21,000 דולר 21,149 דולר 11,995 דולר 15,111 דולר 1 15,102(PPP) לנפש תוצר

 1 1.11% 1.05% 0.52% 1.9% 1.4% 1.5%(PPP) המקומי בתוצר צמיחה שיעור

 1 1.11% 1.05% 1.09%  1.5% 1.0% 1.1%(PPP) לנפש בתוצר צמיחה שיעור

5אינפלציה שיעור
 5.5% 5.5% 15.5% 0.9% 1.2% 1.4% 

 מקומי ממשלתי חוב על התשואה
1ארוך לטווח

 
2.11%  4.42% 5.1% 1.01% 1.9% 

1ארוך לטווח ממשלתי חוב דירוג
 BB- BB- BB- AA+ AA+ AA+ 

 לעומת מקומי מטבע חליפין שער
  השנה של האחרון ליום יורוה

 יורו 0.429 יורו 0.451 יורו 0.951 יורו 0.0094 יורו  0.0094 יורו  0.0091

 www.imf.org – Wordמבוססים על פירסום של קרן המטבע הבינלאומית באתר ( PPP)נתוני התוצר מקומי והתוצר לנפש  .1

Economic outlook database, October 2014. נתוני הצמיחה חושבו לפי נוסחה מקובלת בהתבסס על  נתונים אלו. 

שיעור האינפלציה בסרביה ; www.bls.govב הינו על פי נתוני משרד העבודה האמריקאי בכתובת "שיעור האינפלציה בארה  .    5
 www.nbs.rsבאתר  5012הינו לפי מצגת שהוכנה על ידי הבנק המרכזי בסרביה מחודש מרץ 

 לימים שנים 10-ל ממשלתי ח"אג לגבי לפדיון תשואה לשיעור מתייחס אשר ריזרב הפדרל של פרסום י"עפ, ב"רהא לגבי .1
 .www.cbonds.info באתר פרסומים פי על סרביה לגבי. 11.15.5011 -ו 111.15.501 ,511.15.501

 .S&P  www.standardandpoors.com הדירוג חברת אתר פי על .1

 5015 השנים  של בפרמטרים שינוי חל כן ועל, הנתונים נלקחו מהם במקורות עודכנו זו בטבלה האמורים מהנתונים חלק כי, יצוין
   .הקודמת בשנה לטבלה יחסית 5011 -ו

  



 

13 

 

 

  1חתומים שכירות חוזיבשל  צפויות הכנסות 2.1.5

 הכרה תקופת
 בהכנסה

 שוכרים אופציות תקופות מימוש בהנחת שוכרים אופציות תקופת מימוש-אי בהנחת

 הכנסות
 מרכיבים
 קבועים

 באלפי)
 2(ח"ש

 הכנסות
 מרכיבים
משתנים

2,1 
 אומדן)

 באלפי
 (ח"ש

 מספר
 חוזים

 מסתיימים
(#) 

 נשוא שטח
 ההסכמים

 המסתיימים
 באלפי)

 (ר"מ

 הכנסות
 מרכיבים
 קבועים

 באלפי)
 (ח"ש

 הכנסות
 מרכיבים
 משתנים

 אומדן)
 באלפי

 (ח"ש

 מספר
 חוזים

 מסתיימים
(#) 

 נשוא שטח
 ההסכמים

 המסתיימים
 באלפי)

 (ר"מ

 שנת
5012 

 1 רבעון
             
51,511  

                     
491  

               
19                1.5  

    

 5 רבעון
             
50,915  

                     
491  

               
11                1.4  

    

 1 רבעון
             
50,500  

                     
491  

               
11              11.1  

    

 1 רבעון
             
50,092  

                  
1,041  

                 
4                1.1  

    

 5011 שנת
             
41,121  

                  
5,954  

               
12              11.1  

    

 5014 שנת
             
11,411  

                  
5,452  

               
55              11.1  

    

 5019 שנת
             
29,251  

                  
5,452  

               
52              11.1  

    

 ואילך 5019 שנת
           
599,411  

                
52,119  

             
151            110.1  

    

 כ"סה
           
211,291  

                
11,940  

             
511            509.9  

    

 20% -כאשר חלק החברה במרכזים המסחריים הינו כ, בטבלה מתייחסים לכלל חוזי השכירות בנכסים הנתונים .1
 . בסרביה 100% -ב ו"בארה

 .5011 בשנת משתנים מרכיבים עיקריות הכנסות לפי .5

 השכירות חוזי על המבוסס, עתיד פני צופה מידע הינו דלעיל זו בטבלה המידע

 באופן להתממש או, להתממש שלא עלול זה מידע. הקבוצה התקשרה בהם הקיימים

 זכויות אובדן, שהיא סיבה מכל השכירות חוזי סיום בשל, היתר בין, משנצפה שונה

 וכן, בבנייה המצוי בסרביה המסחרי המרכז חלק בפתיחת עיכובים, בנכס הקבוצה

 . החברה בשליטת בהכרח שאינם עניינים בשל

  עיקריים שוכרים 2.1.1

.עיקריים שוכרים אין לחברה, 5011 בדצמבר 11 ליום הכספיים לדוחות בהתאם
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 *מהותייםמבנים מניבים  רמת 2.5
 

 
 
 

 שם הנכס ומאפייניו

 נוספים אודות הערכת השווי והנתונים שבבסיסהנתונים  פריט מידע
 ערך שנה

 בספרים
שנה  בסוף

( מאוחד)
 (ח"ש אלפי)

 הוגן שווי
 בסוף

 תקופה
 באלפי)

 (דולר

פדיון ממוצע 
ר בשנה "למ
באלפי )

 5 (דולר

 הכנסות
בשנה 

( מאוחד)
 באלפי)

 (דולר

NOI 
 בפועל
בשנה 

( מאוחד)
 באלפי)

 (דולר

 שיעור
 התשואה

)%( 

 שיעור
 התשואה
 המתואם

)%( 

שיעור 
תשואה 

על העלות 
)%(2 

 

 

 

 
יחס שווי 

הנכס 
לחוב 

(LTV) 
 

 

רווחי 
שערוך 

( מאוחד)
 באלפי)

 (דולר

 שיעור
 תפוסה
לסוף 

 4)%(שנה 

 דמי
שכירו

 ת
ממוצע

 ים
 ר"למ

 לחודש
בדולר)

)20 

זיהוי מעריך 
השווי שם 

 5וניסיון

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

 Cap) הנחות נוספות בבסיס הערכה

Rate  /שיעור היוון) 

5.2 Park Place אזור 
 

 Cushman 11.1 92% 1,115 15% 15% 1.9% 1.4% 1,904 1,991 1,051 59,200 2.2 110,911 5011 2.1 ב"ארה

& 

Wakefield  

אלפי  1,990 –מייצג נוכחי  NOI הכנסה
שיעור היוון ; cap rate 4%, דולר

 9.2%לתזרים 
 

 מטבעה ציון
 המסחרי

 דולר

 מרכז עיקרי שימוש
 מסחרי
 מניב

 

5011 95,122 2.1 51,911 1,091 1,451 1,111 1.9% 4.9% 11.5% 41.5% 2,515 91% 15.42 Cushman 

& 

Wakefield  

אלפי  1,490 –מייצג נוכחי   NOI הכנסה
שיעור היוון ; cap rate 4.2%, דולר
9.2% 

 
 מקורית עלות 

 1(דולר באלפי)
 

11,191 

 התאגיד חלק
]%[ 

 

20% 5015 19,120 19,110 - 1,110 1,511 1.1% 9.9% 11.1% 22% 1,945 91% 15.1 CBRE    הכנסה NOI   אלפי  1,925 –מייצג נוכחי
שיעור היוון ; cap rate 9.2%, דולר

10.52% 
, ר"מ] שטח

 [לפי שימושים
 
 

 

11,044 

The Center אזור 
 

 Cushman 4.51 100% 1,554 11.5% 11.9% 9.5%1 1 9.5% 1,111 1,111 - 19,100 41,229 5011 ב"ארה

& 

Wakefield 

אלפי  1,524 –מייצג נוכחי   NOI הכנסה
שיעור היוון ; cap rate 4.52%, דולר

בנוסף המרכז כולל חלקת . 9.42%
קרקע לא מפותחת שהוערכה בנפרד 

 940לפי שיטת ההשוואה בסך של 
 .אלפי דולר

 

 

 מטבע ציון
 הפעילות

 דולר

 מרכז עיקרי שימוש
 מסחרי
 מניב

 

5011 29,190 14,020 212 1,101 1,101 9.5% 9.5% 11.4% 41% 1,191 100% 4.44 Cushman 

& 

Wakefield  

אלפי  1,551 –מייצג נוכחי   NOI הכנסה
שיעור היוון ; cap rate 4.42%, דולר
בנוסף המרכז כולל חלקת קרקע . 9%

לא מפותחת שהוערכה בנפרד לפי 
אלפי  1,020שיטת ההשוואה בסך של 

 .דולר
 מקורית עלות

 1 (דולר באלפי)
 

9,220 

 התאגיד חלק
]%[ 

 

20% 5015 20,295 11,220 - 1,119 1,119 9.1% 11.5% 11% 19% 1,005 100% 4.44 CBRE    הכנסה NOI   אלפי  1,511 –מייצג נוכחי
שיעור היוון ; cap rate 9.42%, דולר

בנוסף המרכז כולל חלקת . 10.2%
קרקע לא מפותחת שהוערכה בנפרד 

 990לפי שיטת ההשוואה בסך של 
 .אלפי דולר

 
 

 

 55,151 [ר"מ] שטח
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Riverwalk אזור 
 

 Cushman 10.5 91% (19) 45% 10% 4.1% 4.1% 1,192 1,221 - 51,000 91,119 5011 ב"ארה

& 

Wakefield  

אלפי  1,191 –מייצג נוכחי   NOI הכנסה
שיעור היוון ; cap rate 4.0%, דולר
 מטבע ציון 9.2%

 הפעילות
 
 

 

 דולר

 מרכז עיקרי שימוש
 מסחרי
 מניב

 

5011 40,992 50,155 - 1,111 1,251 4.2% 4.2% 10.2% 42% 1,124 99% 10.0 Cushman 

& 

Wakefield  

אלפי  1,210 –מייצג נוכחי   NOI הכנסה
שיעור היוון ; cap rate 4.52%, דולר
10% 

 מקורית עלות
 1 (דולר באלפי)
 

 

11,141 

 התאגיד חלק
]%[ 

 

20% 5015 15,111 11,400 - 1,559 1,014 1.1% 9.2% 9.9% 12% 5,514 99% 10.0 CBRE    הכנסה NOI   אלפי  1,150 –מייצג נוכחי
שיעור היוון ; cap rate 9.2%, דולר

9.52% 
 [ר"מ] שטח

 
 
 
 

11,422 
 

Hagerstown* אזור 
 

 Cushman 4 100% 112 14% 15.9% 9.1% 9.1% 1,002 1,002 1,101 11,900 11,549 5011 ב"ארה

& 

Wakefield  

, אלפי דולר 950 –מייצג נוכחי   NOI הכנסה
cap rate 9% ; 9.2%שיעור היוון 

 מטבעה ציון
 המסחרי

 
 

 דולר

 מרכז עיקרי שימוש
 מסחרי
 מניב

5011 10,101 11,199 1,119 911 992 4.1% 4.1% 11.2% 19.2% 5,519 99% 1.9 Cushman 

& 

Wakefield  

, אלפי דולר 905 –מייצג נוכחי   NOI הכנסה
cap rate 9% ; 9.2%שיעור היוון 

 מקורית עלות
 1(דולר באלפי)

 
 

4,149 

 התאגיד חלק
]%[ 

 

20% 5015 11,111 9,500 1,111 111 112 4% 9.5% 11.1% 15% 1,455 99% 1.95 CBRE הכנסה NOI   אלפי דולר 490 –מייצג נוכחי ,
cap rate 9.2% ; 9.52%שיעור היוון 

, ר"מ] שטח
 [לפי שימושים

 
 

11,199 

Consumer 

Squer West 

 אזור
 

ORIGINA 2.1 94% 1,511 11% 10% 9.1% 1.1% 1,121 1,129 - 51,0004 99,114 5011 ב"ארה

TORS 

GROUP 

אלפי  1,111 –מייצג  נוכחי   NOI הכנסה
שיעור היוון ; cap rate 4.5%, דולר

 מטבע ציון 4. 9.42%
 הפעילות

 
 

 דולר

 מרכז עיקרי שימוש
 מסחרי
 מניב

 

5011 24,541 11,200 - 1,919 1,912 11.1% 10.1% 11.0% 29% 110 94% 2.1 Cushman 

& 

Wakefield  

אלפי  1,291 –מייצגנוכחי   NOI הכנסה
שיעור היוון ; cap rate 9.2%, דולר

10.2% 

 מקורית עלות
  (דולר באלפי)

 

11,115 

 התאגיד חלק
]%[ 

 

20% 5015 29,122 12,900 - 1,911 1,421 11% 11% 15.9% 10% 111 91% 2.2 CBRE הכנסה NOI  אלפי  1,101 –מייצג  נוכחי
שיעור היוון ; cap rate 10%, דולר

10.52% 
 [ר"מ] שטח

 
 

11,111 
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הינם נכסים )*( הנכסים המסומנים בכוכבית . בחרה החברה להציג גם את הנכסים שאינם מהותיים כנכסים מהותיים, 1919 -ט "התשכ, (מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף )לתוספת הרביעית המוצעת במסגרת תיקון המוצע לתקנות ניירות ערך ( א)59בהתאם לסעיף *

 . יות של נכסשלא מקיימים את רף המהות

 . מרכז לכל שיוחס לחלק בהתאם הינה האמורה העלות. נכסים חמישה של מפורטפוליו כחלק נרכשו האמורים המסחריים המרכזים .1

, מקום בו לא מופיע הנתון האמור .נכונים אכן אלו נתונים כי לוודא החברה ביכולת ואין בלבד החברה ידיעת למיטב הם הנתונים, בהתאם. השוכרים ידי על שדווחו כפי הפדיון נתוני החברה בידי קיימים לגביהם לשוכרים עיקריים בלבד מתייחסים ר"למ ממוצע פדיון נתוני .5
 (.בדיווח על מחזור המכירות מחוייביםאינם  השוכרים, השכירות מהסכמי חלק פי שעלהיות ) במרכז העיקריים השוכרים לגבי נתונים החברה בידים ילא קיימ

 .בהתאם לכללים חשבונאיים ביחס לעלות המקורית בתוספת השקעות נוספות שנעשו עד לתקופת הדוחהתשואה חושבה  .1
 .למרכז בפועל נכנסו טרם אם גם השנה לתום עד שכירות הסכם נחתם בגינם אשר שוכרים בגין לרבות .1
 .זה מסוג לנכסים שמאויות בביצוע שנים 10 מעל של רב ניסיון בעלי הינם השווי מעריכי כל, אחרת צויין אם למעט .2
 .אלפי דולר 940שיעור התשואה בניטרול שווי חלקת קרקע במרכז המסחרי בסך של  .1
 .לצורך שמירה על עיקביות עם הערכות השווי לנכס בשנים קודמות ,שנעשתה על פי שיקול דעת החברה, מיליון דולר ביחס לשווי שהוערך על ידי מעריך השווי 5.1השווי האמור הינו לאחר הפחתה של  .4

  .כזעזיבה זו הייתה ידועה במועד רכישת המר. 5012ר עזב את המרכז ושכירותו תפקע בחודש מאי "מ 4,119 –כמו כן דייר עוגן בשטח של כ . 5011בדצמבר  11התפוסה הינה ללא דיירים זמניים אשר מועד פקיעת השכירות שלהם הינו  .9
  .במרכז הקיימים הדיירים על המבוסס 5011 לשנת לתקציב בהתאם .9
 .מתייחס לממוצע השכירות של חודש דצמבר של כל שנה .10

Rivergate 

Station 

 Cushman 10.4 99.2% 522 40.1% 10.5% 4.9% 1.4% 5,010 5,115 - 10,100 114,911 5011 ב"ארה אזור

& 

Wakefield  

אלפי  5,111 –מייצג נוכחי   NOI הכנסה
 1,441בניכוי , cap rate 9%, דולר

שיעור ; אלפי דולר עלויות השכרה
 9.52%היוון 

 מטבע ציון
 הפעילות

 דולר

 מרכז עיקרי שימוש
 מסחרי
 מניב

5011 101,910 59,142 - 5,091 1,911 1.1% 4.9% 9.2% 45.1% 2,902 95% 9.4 Cushman 

& 

Wakefield  

אלפי  5,111 –מייצג נוכחי   NOI הכנסה
 1,190בניכוי , cap rate 9.2%, דולר

שיעור ; אלפי דולר עלויות השכרה
 מקורית עלות 9.20%היוון 

 1 (דולר באלפי)
19,252 

 התאגיד חלק
]%[ 

20% 5015 91,951 55,420 - 
 

1,141 ,214 9.1% 9.1% 11% 11% 1,101 90% 9.1 CBRE הכנסה NOI   אלפי  5,191 –מייצג נוכחי
שיעור היוון ; cap rate 9.2%, דולר
 51,199 [ר"מ] שטח 11%

Glenbrook 
נרכש בשנת )

1022) 

ORIGINA 4.1 91% 1,110 40% 14.5% 4% 1.9% 1,149 1,919 9% 51,115 91,111 5011 ב"ארה אזור

TORS 

GROUP 

אלפי  1,454 –מייצג  נוכחי  NOI הכנסה
 מטבעה ציון ,9%שיעור היוון ; cap rate 4%, דולר

 המסחרי
 דולר

 מרכז עיקרי שימוש
 מסחרי
 מניב

 ללא 9.1% 9.1% 1.9% 950 1,114 - 19,929 12,901 5011
 מימון

9,551 91% 4.1 CBRE הכנסה NOI  אלפי  1,214 –מייצג  נוכחי
שיעור היוון ;   cap rate 9.42%, דולר
9.2% 

 מקורית עלות
 (דולר באלפי)

2,919 

 התאגיד חלק
]%[ 

20% 5015 - - - - - - - - - - - -  -- - 

, ר"מ] שטח
 [לפי שימושים

 

51,104 

Diamond Run 

Mall ( נרכש בסוף
חודש דצמבר 

1022) 

ORIGINA 1.4 9 91% 1,125 12% 51% 19.2% 19.2% 1,501 5,122 - 1,100 51,201 5011 ב"ארה אזור

TORS 

GROUP 

 92%תפוסה , 15.2%שיעור היוון  הכנסה
 מטבעה ציון

 המסחרי
 דולר

 מרכז עיקרי שימוש
 מסחרי
 מניב

5011 11,112 1,412 - 11 
לתקופה )

 10 של
 ימים
 החל

 ממועד
 הרכישה

 לתום ועד
 (השנה

52  
לתקופה )

 10 של
 ימים
 החל

 ממועד
 הרכישה

 לתום ועד
 (השנה

 ללא 952% 952% ר"ל
 מימון

 נרכש הנכס 4 49.1%9 -
 חודש בסוף

 5011 דצמבר
 ומוצג

 בדוחות
 הכספיים

 עלות לפי
 .הרכישה

 בסוף נרכש
 חודש
 דצמבר
ומוצג  5011

לפי עלות 
 הרכישה

 ר"ל

 מקורית עלות
 (דולר באלפי)

1,412 

 התאגיד חלק
]%[ 

12% 5015 - - - - - - - - - - - - - -  

, ר"מ] שטח
 [לפי שימושים

12,210                 
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  ברמת החברה התאמות 2.1

 הכספי המצב על לדוח התאמה [א]

  1 הכספי המצב על ח"בדו לערכים הוגן שווי התאמת

 
 בדצמבר 22 ליום

 (ח"ש באלפי( )מאוחד)
1024 1022 

 בדוח הצגה
 עסקי תיאור

 התאגיד

פים בסעישמוצגים  כפי נכסים מניבים  כ"סה
 (מאוחד)להלן  2.1 -ו 2.5

1,111,011 919,101 

( בסרביה) בהקמה ם מניביםנכסי כ"סה
  (מאוחד)

15,949 - 

 -  (מאוחד) להשקעה קרקעות כ"סה

 919,101 1,114,010 (מאוחד) כ"סה
 שוטף בלתי רכוש" במסגרת שנכללו נכסים התאמות

 הכספי המצב על בדוח" למכירה המוחזק
- - 

 זכאים מסעיפי הנובעות לשווי התאמות
 וחייבים

- - 

 - - עלות לפי נכסים של מהצגה הנובעות התאמות
הנובעת מנכסים המוחזקים בחברות  התאמה
 כלולות 

(911,941) (191,142) 

 (191,142) - התאמות כ"סה
 111,159 501,011 התאמות אחרי, כ"סה

 ח"בדו הצגה
 המצב על

 הכספי

 הכספי המצב על בדוח להשקעה ן"נדל סעיף
 (מאוחד)

501,011 111,159 

 המצב על בדוח בהקמה להשקעה ן"נדל סעיף
 (מאוחד) הכספי

- - 

 111,159 501,011 כ"סה

  FFO (Funds From Operation)לרווחי  התאמה [ב]

 FFO ביום שנסתיימה לשנה 
22.21.1024 22.21.1022  22.21.10211 

 מבוקר בלתי שקלים אלפי

 - 99,,14 90,,29 (מאוחד) לשנה נקי רווח
 - (,10) (21,071) להשקעהן "נדל נכסי בערך שינויים
 כלולות לחברות המיוחסות התאמות
 המאזני השווי לשיטת בהתאם המוצגות

(52,512) (51,,12)  

  75,,15 17,412 נדחים מיסים
======================== ========

====== 
========

====== 
======= 

Funds From Operations (FFO) 
 הרביעית התוספת הוראות לפי נומינאלי
 וטיוטת התשקיף פרטי) ערך ניירות לתקנות
 1919-ט"התשכ, (וצורה מבנה – התשקיף

(1,541) (9,055)  

    :נוספות התאמות

  1,111 (429) למדד הצמדה והפרשי שער הפרשי
 הון קרן כנגד שנרשמו פעמיות חד הוצאות

 בעלי מצד בונוס על ויתור עקבבעיקר )
 (שליטה

- 2,1,1  

  02,,7 147,, ניכיון הפחתת בגין התאמות
    

===================== ======== ======== ======= 

FFO 2,,1 2,1,0 ההנהלה גישת לפי,  

FFO הנחיות לפי מחושב זה מדד; מקובלים חשבונאות כללי מבוסס פיננסי מדד מהווה אינו 
 פעמיות חד והוצאות הכנסות בניכוי, לתקופה חשבונאי נקי רווח הוא המדד; ערך ניירות רשות

 רווח וסוגי והפחתות פחת, נכסים מכירות, (נכסים משערוכי הפסדים או רווחים לרבות)
 ההתאמות; מניב ן"נדל חברות של ביצועיהן לבחינת מקובל זה במדד השימוש; נוספים

 .זו בטבלה מפורטות החשבונאי מהרווח הנדרשות

( 10%מעל )לחברה הייתה הכנסה מהותית  השנ הלא נכללו היות שבאות 5015ת לשנ FFO -ה נתוני .1
 .ן להשקעה"מנכסים שאינם נכסי נדל
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  מאוד המהותיים הנכסים רמת 2.1

  (Century Shopping Center) בשיקאגו סהנכ  2.1.1

 הנכס הצגת

  22.21.1024 ליום פירוט 20%חלק התאגיד בנכס ; 100%נתונים לפי 

 Century Shopping Center :הנכס שם
 ב"ארה, שיקאגו :הנכס מיקום
 הכולל חניון+  סגור מסחרי מרכז ר"מ 12,499-כ ; שימושים לפי פיצול – הנכס שטחי

 חניה מקומות 109
 לעיל 1.1.5 סעיף ראה :בנכס ההחזקה מבנה
 20% :בנכסבפועל  התאגיד חלק
 Bon Investments USA LLC :לנכס השותפים שמות ציון

 5010 דצמבר :הנכס רכישת תאריך
 בעלות :בנכס משפטיות זכויות פירוט
 אין :משמעותיות מנוצלות בלתי בנייה זכויות

 כנדרש על פי הדין האמריקאי :זכויות משפטיותמצב רישום 
 אין :מיוחדים נושאים
 מאזני שווי :הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 

 עיקריים םנתוני

 בנכס התאגיד חלק. 200% לפי נתונים
- 50% 

  1021 שנת 1022 שנת 1024 שנת
 רכישת בתאריך

 הנכס

 הרכישה עלות 51,100 15,000 11,000 (דולר באלפי)שנה  בסוף הוגן שווי
 (דולר אלפי)

19,129 

 5010 דצמבר רכישה מועד 94,111 111,045 115,551 (ח"ש אלפי)ערך בספרים בסוף שנה 
 (דולר באלפי)  שערוך הפסדי או רווחי

 

 41% תפוסה שיעור 1,115 2,111 (529)

91%1 95% )%( ממוצע תפוסה שיעור
 41.1% NOI

 אלפי) 1
 (דולר

1,492 

  11,519 11,554 15,951 (ר"מ) בפועל מושכרים שטחים

 

 

 

 

 

 

 5,941 1,114 1,990 (דולרבאלפי ) הכנסות כ"סה
( לחודש) למטר ממוצעים שכירות דמי
  (דולר)

19.1 19.95 11.1 

רבוע  למטר ממוצעים שכירות דמי
בשנה  שנחתמו בחוזים( לחודש)
 (בדולר)

- 50.2 11.42 

NOI (במטבע המסחרי ) 1,109 1,910 5,194 

NOI 5,000 5,1201 5,120 ( המסחרי במטבע) מותאם 
 1.5% 1.1% 4% )%( בפועל תשואה שיעור
 4.4% 9.1% 4.9% )%( מותאם תשואה שיעור
 11 111 15 (#) דיווח שנת לתום שוכרים מספר
 או הפדיוןכל  לסך השכירות דמי יחס

 1ר"למ הממוצע הפדיון
10.4% 10.5% 9.9% 

 1.411 1.141 1.999 [חליפין שער]

 .5011 אפריל בחודש המסחרי למרכז בפועל ייכנס ואשר השנה במהלך שכירות הסכם נחתם שבגינו שוכר בגין לרבות . 1

 כן כמו. מכירות ממחזור אחוזים לפי המתקבל דירה שכר וללא בהוצאות השתתפות ללא הבסיסי הדירה לשכר מתייחס . 5
 .לעיל( 1) בהערה כאמור למרכז נכנס וטרם שכירות הסכם נחתם שבגינו שוכר כולל אינו הנתון

 רכישת טרם שערכה הנאותות בדיקות במהלך לחברה שנמסר מידע על מבוסס והוא החברה ידיעת למיטב הינו הנתון . 1
 . הכספיים בדוחותיה החברה את שימש ולא החברה ידי על בוקר לא זה נתון. הנכס

 .מהשוכרים הבסיסיים השכירות דמי נלקחו היחס בחישוב. כאמור נתונים קיימים שלגביהם העוגן לשוכרי ביחס . 1
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  והוצאות הכנסות

 1021 שנת 1022 שנת 1024 שנת 50% - בנכס התאגיד חלק; 200% לפי נתונים

 דולר באלפי :הכנסות
 1,292 5,102 5,295 קבועות – שכירות מדמי
 550 595 524 משתנות – שכירות מדמי
 - - - ניהול מדמי

 1,019 919 1,014 חניונים מהפעלת
 19 11 1 אחרות

 1,172 2,2,7 2,190 הכנסות כ"סה
  :עלויות
 1,511 1,159 1,195 ותפעול אחזקה, ניהול

 111 291 291 אחרות הוצאות
 1,152 5,051 5,049 :עלויות כ"סה

 2,141 2,247 2,121 :רווח

NOI: 1,297 2,940 2,,09 

 

 בנכס עיקריים שוכרים

 נתונים
 לפי

200% .
 חלק

 התאגיד
 - בנכס
50% 

 שיעור
 משטח
 הנכס

 המשויך
 לשוכר

)%( ,
 בשנת
1024 

 האם
 מהווה
 שוכר

 ?עוגן

 האם
 אחראי

 10%-ל
 יותר או

 מהכנסות
 ?הנכס

 ענפי שיוך
 השוכר של

 השכירות הסכם תיאור

 תקופת
 ההתקשרות

 המקורית
 והתקופה
 שנותרה

 (שניםב)

 אופציות
 להארכה

 (שניםב)

 או עדכון מנגנון
 דמי של הצמדה

 השכירות

 פירוט
 ערבויות

אם )
 (קיימות

 תלות ציון
 מיוחדת

 59.4% 'א שוכר

 כן כן
 בניטרול)

 הכנסות
 (מהחניון

 שנים 12 כושר חדר
  נותרו כאשר

 עשר שלושכ
 שנים וחצי
  לסיום

1 
 תקופות
 2 בנות
 כל שנים
 אחת

 10% כ של עליה
 2 כל הדירה בשכר
 .שנים

 ערבות
 חברה 

 אין

 19% 'ב שוכר

 כן כן
 בניטרול)

 הכנסות
 (מהחניון

 שנים 50 קולנוע
 נותרו כאשר

 שנים 2.2-כ
 לסיום

 ארבע
 תקופות
 2 בנות
 כל שנים
 אחת

 דירה שכר עדכון
 האופציות בתקופת

 אין אין

 9.1% 'ג שוכר

 שנים 19 קוסמטיקה לא כן
 נותרו כאשר
 שנים 2 עוד

 לסיומן
זאת לאחר )
 השוכרש

 מימש
 האופציה
 הראשונה

  (שנים 2 של

ערבות  אין אין
 חברה

 אין

 2% 'ד שוכר

, שנים 52 פארמה לא כן
 נותרו כאשר

 שנים 51 -כ

 שמונה
 תקופות
 אופציה
 2 בנות
 כל שנים
 אחת

 דירה שכר עדכון
 כמחצית בחלוף

 השכירות מתקופת
 בתקופות וכן

 האופציות

 אין  אין
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 חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות

 חלק. 200% לפי נתונים)
 (50% התאגיד

 לשנה
 שתסתיים

 22 ביום
 1025 בדצמבר

 לשנה
 שתסתיים

 22 ביום
 ,102 בדצמבר

 לשנה
 שתסתיים

 22 ביום
 1027 בדצמבר

 לשנה
 שתסתיים

 22 ביום
 1021 בדצמבר

 לשנה
 ביום שתסתיים

 בדצמבר 22
 ואילך 1029

 (דולר)המסחרי במטבע 
1קבועים מרכיבים

 5,215 5,950 5,950 5,491 14,401 

5משתנים מרכיבים
 519 550 519 519 512 

 27,949 1,999 2,021 2,040 1,790 כ"סה

 הדירה לשכר מתייחס הנתון כן כמו. האופציה תקופות מימוש ללא שנה כל בתום בתוקף שיהיו השכירות להסכמי בהתאם .1
 .מהחניון הכנסות וללא בהוצאות השתתפות ללא הבסיסי

 .5011 לשנת בפועל הנתונים לפי .5

 התקשרה בהם הקיימים השכירות חוזי על המבוסס, עתיד פני צופה מידע הינו דלעיל זו בטבלה המידע

 חוזי סיום בשל, היתר בין, משנצפה שונה באופן להתממש או, להתממש שלא עלול זה מידע. הקבוצה

 בשליטת בהכרח שאינם עניינים בשל וכן, בנכס הקבוצה זכויות אובדן, שהיא סיבה מכל השכירות

 . החברה

  1מסוים  מימון

 מסוים מימון
 50% - בנכס התאגיד חלק

 :'א הלוואה

 המצב עלהמאוחד  בדוח יתרות
 הכספי

22.21.1024 
 (ח"ש אלפי)

 כהלוואות מוצג
 :קצר לזמן

15,991 

 כהלוואות מוצג
 :ארוך לזמן

- 

22.21.1022 
 ( ח"ש אלפי)

 כהלוואות מוצג
 :קצר לזמן

14,910 

 כהלוואות מוצג
 :ארוך לזמן

- 

 14,910 ( ח"ש אלפי) 22.21.1024 ליום הוגן שווי
 5011אוקטובר   מקורי הלוואה נטילת תאריך

 11,000 -כ דולר אלפי מקורי הלוואה גובה
 1% )%( 22.21.1024 ליום( אפקטיבית)שבפועל  ריבית שיעור
קרן בתשלום אחד , ריבית רבעונית וריבית קרן פירעון מועדי

 5012בפברואר 
ההלוואה נפרעה לאחר . ר.ל מרכזיות פיננסיות תניות

 תאריך המאזן
ההלוואה נפרעה לאחר . ר.ל  אחרות מרכזיות תניות

 תאריך המאזן
 לתום פיננסיות מידה אמותו ב מרכזיות תניותהתאגיד עומד ב האם ציון

 הדיווח שנת
 כן

 [לא/כן] non-recourse מסוג האם
מלבד , מימון ללא זכות חזרה ללווה –" non recourse", לעניין זה]

 [מימוש בטוחה

 כן

הוחלפה ,  לאחר תאריך המאזן, 5012בחודש פברואר , לדוחות הכספיים השנתיים 55כמפורט בבאור  .1
לפרטים נוספים . מליוני דולר 52.2 -לזמן ארוך בסך של כהלוואה המתוארת בטבלה שלעיל בהלוואה חדשה 

 .להלן 9.1.1בדבר ההלוואה החדשה ראה סעיף 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים

 פירוט סוג

 המובטח הסכום
 השעבוד י"ע

22.21.1024 
 (דולר באלפי)

 הנובעות והזכויות הבעלות זכויות שיעבוד ראשונה דרגה שעבודים
 שהעניק לבנק השכירות מהסכמי
  .ההלוואה

11,022 
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  שווי הערכת אודות פרטים

 1021 שנת 1022 שנת 1024 שנת (50% – בנכס התאגיד חלק. 200% לפי נתונים)

 51,100 15,000 11,000 (דולרבאלפי ) שנקבע השווי
 & CBRE Cushman *השווי מעריך זהות

Wakefield 

CBRE 

 כן כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 כן כן כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 הערכת מכוונת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך
 (השווי

11/15/5011 11/15/5011 11/15/5015 

  השווי הערכת מודל
 (אחר עלות/הכנסה/השוואה)

 הכנסה הכנסה הכנסה

 השווי הערכת לצורך שנלקחוהנחות עיקריות 
 (שניתנה השווי הערכת לפי ספציפי באופן יינתנו)

 

  בגישת ההערכה אם
 מזומנים תזרימי היוון

(Income Approach) 

 Gross Leasable) השכרה-בר שטח

Area )(ר"מ) בחישוב בחשבון שנלקח 

12,901 12,901 12,901 

 41% 91% 91.4 )%( 1+  בשנה תפוסה שיעור
 91% 92% 94% )%( 5+  בשנה תפוסה שיעור
-בר השטח מתוך מייצג תפוסה שיעור

 )%( שווי הערכת לצורך ההשכרה
90% 91% (92% 

 ללאשוכרים המ
CVS  שהינו בעל

דירוג אשראי 
BBB)+ 

99% 

 ר"למ ממוצעים חודשיים שכירות דמי
 1+  בשנה שווי הערכת לצורך מושכר

 (בדולר)

14.9 19.1 11.4 

 ר"למ עיםממוצ חודשיים שכירות מיד
 5+  בשנה שווי הערכת לצורך מושכר

 (בדולר)

19.5 51 11.9 

מייצגים  כירות חודשייםדמי ש
ת כר מושכר לצורך הער"ממצועים למ

 (בדולר)שווי 
 

55 55 19.5 

NOI באלפי) שווי הערכת לצורך מייצג 
 (דולר

5,492 5,994 5,290 

 לשמירה ממוצעות תקופתיותאות הוצ
 (דולר אלפי) הקיים על

1,959 1,915 5,119 

 10% 9.2% 9.42% )%( השווי הערכת לצורך היוון שיעור
 11 11 11 רעיוני מימוש עד זמן

 רעיוני מימוש בעת תשואה שיעור
(Reversionary Rate) 

9% 9% 9.2% 

 - - - אחרים מרכזייםמשתנים 
 בשווי שינוי (:שנבחרה גישהפי הל) לשווי רגישות ניתוחי

 ח"ש באלפי
 בשווי שינוי

 דולר באלפי
 בשווי שינוי

 דולר באלפי

 
 שיעורי תפוסה

 

 
 1%עליה של 

120+ 100+ 190+ 

 
 1%ירידה של 

 

120- 100- 110- 

 היוון שיעורי
 -1,950 -5,151 -5,595 1% של עליה

 +5,000 +5,552 +5,100 1% של ירידה
 למטר שכירות דמי

 פנויים לשטחים
 +1,900 +200 +220 2% של ליהע

 -1,100 -200 -220 2% של ירידה
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2.1.5 sThe Center of Bonita Spring – פלורידה ,ספרינגס בבוניטה הנכס  

 הנכס הצגת

חלק ; 100%נתונים לפי 
 22.21.1024 ליום פירוט 19%התאגיד בנכס 

 Center of Bonita Springs הנכס שם
 ב"פלורידה ארה, סבוניטה ספרינג הנכס מיקום
ר "מ 9,100+ ר שטח להשכרה "מ 51,200-כ  שימושים לפי פיצול – הנכס שטחי

  (ground lease)המוחכרים כקרקע 
 לעיל 1.1.5 סעיף ראה  בנכס ההחזקה מבנה
 בזכויות ההצבעה 20%בזכויות לרווחים  19% בנכסבפועל  התאגיד חלק
   Bon Investments USA LLC לנכס השותפים שמות ציון

במסגרת  59/15/5009נרכש כשטר חוב ביום  הנכס רכישת תאריך
כאשר בחודש , העסקה להעברת השליטה בחברה

נסתיימו הליכי כינוס הנכסים  5010ינואר 
 . ונתקבלה הבעלות בנכס

 בעלות בנכס משפטיות זכויות פירוט
 רישום כנדרש על פי הדין האמריקאי מצב רישום זכויות משפטיות

 אין משמעותיות מנוצלות בלתי בנייה זכויות
 אין מיוחדים נושאים
 מאזני שווי  הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 

 עיקריים נתונים

 - בנכס התאגיד חלק. 200% לפי נתונים
41% 

  1021 שנת 1022 שנת 1024 שנת
 בתאריך

 הנכס רכישת

 עלות 51,112 51,590 12,000 (דולר באלפי)שנה  בסוף הוגן שווי
 הרכישה

 אלפי)
 1(דולר

55,200 

 49,191 90,902 142,002 (ח"ש אלפי)ערך בספרים בסוף שנה 

 (דולר באלפי)  שערוך הפסדי או רווחי
 

 מועד (1,150) 111 11,910
 רכישה

59/15/5009 
נרכש כשטר )

חוב במסגרת 
העסקה 
להעברת 
השליטה 
בחברה 
כמפורט 
 (לעיל

1)%( ממוצע תפוסה שיעור
 41%5

 שיעור 10% 12% 
 תפוסה

49% 

NOI 12,929 9,911 19,519 1 (ר"מ) בפועל מושכרים שטחים
1 

 אלפיב)
 (דולר

1,111 

  1,101 1,151 1,101 (דולרבאלפי ) הכנסות כ"סה

 

 

( לחודש) רבוע למטר ממוצעים שכירות דמי
 5 (דולר)

11.4 10.2 9.1 

( לחודש)רבוע  למטר ממוצעים שכירות דמי
 (בדולר) הרלוונטית בשנה שנחתמו בחוזים

4 11.9 11.5 

NOI (דולר אלפיב ) 1,111 911 1,510 

NOI 1,111 1,510 5,490 1( דולר באלפי) מותאם 

 2.1%2 1.12% 5.9% )%( בפועל תשואה שיעור
2.1%2 2.5% 1.5% )%( מותאם תשואה שיעור

 
 50 51 51 (#) דיווח שנת לתום שוכרים מספר
 או הפדיוןכל  לסך השכירות דמי יחס

 ר"למ הממוצע הפדיון
- - 1.5% 

 1.411 1.141 1.999 [חליפין שער]

 .השנה הראשונה שלאחר רכישת הנכס השהינ 5010מתייחס לרווח התפעולי של שנת  .1

שיעור התפוסה האמור הינו שיעור התפוסה לסוף שנה וכולל דייר שתנאי שכירותו סוכמו בתום השנה אך חוזה השכירות  .5
 .12%-הינו כ 5011שיעור התפוסה הממוצע לשנת . 5012שנת נחתם בפועל בתחילת 

על פי הסכם זה . לתקופה ארוכה( רשת הספורמרקט)שוכר העוגן במרכז נחתם הסכם שכירות חדש עם  5011במהלך שנת  .1
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ודמי ( על חשבון חנויות אחרות במרכז שפונו במהלך הזמן)לשוכר חנות חדשה  5011-ו 5011במהלך השנים בנתה החברה 
. מרכז המסחריבהושלמה מרבית השיפוץ  5011במהלך שנת . ר"דולר לר 11.2-ל 1.2-מ ושכירות של אותו שוכר עוגן עלה

ר והתפוסה "מ 11,510-מייד לאחר תום השלמת השיפוץ במרכז ועד למועד הדוח הושכרו במרכז שטחים בהיקף של כ
 .  41%-לכ 12%-במרכז עלתה מכ

    והוצאות הכנסות

 הינו התאגיד חלק -200% לפי נתונים)
41%) 

 1021 שנת 1022 שנת 1024 שנת

 דולר באלפי :הכנסות
 1,241 1,109 1,242 קבועות – שכירות מדמי
 59 12 51 משתנות – שכירות מדמי
 - - - ניהול מדמי

 - - - חניונים מהפעלת
 - - - אחרות

 1,101 1,151 1,101 הכנסות כ"סה
    :עלויות
 110 124 111 ותפעול אחזקה, ניהול

 192 151 190 אחרות הוצאות
 912 491 1,021 :עלויות כ"סה

 411 115 220 :רווח

NOI: 1,510 911 1,111 

 בנכס עיקריים שוכרים

 לפי נתונים
200% .
 חלק

 התאגיד
 - בנכס
41% 

 משטח שיעור
 הנכס

 המשויך
 לשוכר

 בשנת,)%(
1024 

 האם
 מהווה
 שוכר

 ?עוגן

 האם
 אחראי

 10%-ל
 יותר או

 מהכנסות
 ?הנכס

 של ענפי שיוך
 השוכר

 השכירות הסכם תיאור
 תקופת

 ההתקשרות
 המקורית
 והתקופה
 שנותרה

 (שניםב)

 אופציות
 להארכה

 (שניםב)

 מנגנון
 או עדכון

 הצמדה
 דמי של

 השכירות

 פירוט
 ערבויות

אם )
 (קיימות

 ציון
 תלות

 מיוחדת

'א שוכר
1

 50% 

 שנים 50 סופרמרקט כן כן
 נותרו כאשר
שנים  19.2

 1לסיום

1 
 תקופות
 אופציה
 2 בנות
 כל שנים
 .אחת

 אין אין אין

 51% 'ב שוכר

 שנים 10.1 כולבו חנות לא כן
 ונותר כאשר
 שנים 10

 לסיום

1 
 תקופות
 אופציה
 2 בנות
 כל שנים
 .אחת

 אין אין  אין

על פי . כאמור לעיל חתם הסכם שכירות חדש לעשרים שנים נוספות 5011במהלך שנת . שנים 50השוכר נמצא במרכז מעל  .1
–ל 1.2-חנות חדשה ודמי השכירות של אותו שוכר עוגן עלה מ 5011-5011במהלך השנים עבור השוכר הסכם זה בנתה החברה 

 .ר"דולר לר 11.2

 חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות

. 200%נתונים לפי 
 .50%חלק התאגיד 

 שתסתיים לשנה
 1025 ביום

 לשנה
 שתסתיים

 ,102 ביום

 לשנה
 שתסתיים

 1027 ביום

 לשנה
 שתסתיים

 1021 ביום

 לשנה
 ביום שתסתיים

 ואילך 1029

 דולר אלפי
1קבועים מרכיבים

 5,245 5,111 5,111 5,551 55,091 

 - - - - - משתנים מרכיבים

 55,091 5,551 5,111 5,111 5,245 כ"סה

 מתייחס הנתון כן כמו. האופציה תקופות מימוש ללא שנה כל בתום בתוקף שיהיו השכירות להסכמי בהתאם .1
 .בהוצאות השתתפות ללא הבסיסי הדירה לשכר

 בהם הקיימים השכירות חוזי על המבוסס, עתיד פני צופה מידע הינו דלעיל זו בטבלה המידע
 בין, משנצפה שונה באופן להתממש או, להתממש שלא עלול זה מידע. הקבוצה התקשרה

, שהיא סיבה מכל השכירות חוזי סיום; לעיל המצוינות ההנחות התקיימות אי בשל, היתר
 . החברה בשליטת בהכרח שאינם עניינים בשל וכן, בנכס הקבוצה זכויות אובדן
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  מסוים מימון

 מסוים מימון
 41% - בנכס התאגיד חלק

 :'א הלוואה

 המצב עלהמאוחד  בדוח יתרות
 הכספי

22.21.1024 
 (ח"ש אלפי)

 לזמן כהלוואות מוצג
 :קצר

10,151 

 לזמן כהלוואות מוצג
 :ארוך

- 

22.21.1022 
 ( ח"ש אלפי)

 לזמן כהלוואות מוצג
 :קצר

12,915 

 לזמן כהלוואות מוצג
 :ארוך

11,521 

 10,151 ( ח"ש אלפי) 22.21.1024 ליום הוגן שווי
 5011אוקטובר   מקורי הלוואה נטילת תאריך

  10,100 -כ דולר אלפי מקורי הלוואה גובה
 1% )%( 22.21.1024 ליום( אפקטיבית)שבפועל  ריבית שיעור
קרן , ריבית רבעונית וריבית קרן פירעון מועדי

בתשלום אחד בפברואר 
5012 

לאחר  ההלוואה נפרעה. ר.ל מרכזיות פיננסיות תניות
 תאריך המאזן

ההלוואה נפרעה לאחר . ר.ל  אחרות מרכזיות תניות
 תאריך המאזן

 שנת לתום פיננסיות מידה אמותבו מרכזיות תניותהתאגיד עומד ב האם ציון
 הדיווח

 כן

 [לא/כן] non-recourse מסוג האם
מלבד מימוש , מימון ללא זכות חזרה ללווה –" non recourse", לעניין זה]

 [בטוחה

 כן

 Century Shopping"המסחרי  מרכזעל ידי מימון אחר שניתן בקשר ל 50.5.5012 ביום נפרע זה מימון* 

Center"  נכון למועד זה לא קיים מימון ביחס לנכס האמור .לעיל 2.1.1כאמור בסעיף. 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים

 פירוט סוג
 השעבוד י"ע המובטח הסכום

22.21.1024 
 דולר אלפי

 השכירות מהסכמי הנובעות והזכויות הבעלות זכויות שיעבוד ראשונה דרגה שעבודים
  .אשראי קו שהעניק לבנק

10,112 
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 שווי הערכת אודות פרטים

 1021 1022 1024 (41% – בנכס התאגיד חלק. 200% לפי נתונים) 

 51,112 51,590 12,000 דולר באלפי שנקבע השווי
 Hendry השווי מעריך זהות

RealEstate 

Advisors Inc. 

Hendry 

RealEstate 

Advisors Inc. 

Hendry 

RealEstate 

Advisors 

Inc. 
 כן כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 לא לא לא ?שיפוי הסכם קיים האם

 11/15/5015 11/15/5011 11/15/5011 (השווי הערכת מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך
  השווי הערכת מודל

 (אחר עלות/הכנסה/השוואה)
 הכנסה הכנסה הכנסה

 השווי הערכת לצורך שנלקחוהנחות עיקריות 
 (שניתנה השווי הערכת לפי ספציפי באופן יינתנו)

 
 

 תזרימי היוון בגישת ההערכה אם
 (Income Approach) מזומנים

 Gross Leasable) השכרה-בר שטח

Area )(ר"מ) בחישוב בחשבון שנלקח 

ר "מ 52,111
שטח להשכרה 

ר "מ 1,120+ 
המוחכרים 

כקרקע 
(ground lease) 

ר שטח "מ 51,199
 1,120+ להשכרה 

ר המוחכרים "מ
 ground)כקרקע 

lease) 

ר "מ 51,199
שטח 

+ להשכרה 
ר "מ 1,120

המוחכרים 
כקרקע 

(ground 

lease) 
 10% 10% 90% )%( 1+  בשנה תפוסה שיעור
 12% 91% 91% )%( 5+  בשנה תפוסה שיעור
-בר השטח מתוך מייצג תפוסה שיעור

 )%( שווי הערכת לצורך ההשכרה
תפוסה  90%

בגין השטחים 
שאינם כוללים 

 שוכרי עוגן

תפוסה בגין  90%
השטחים שאינם 
כוללים שוכרי 

 עוגן

תפוסה  90%
בגין השטחים 

שאינם 
כוללים שוכרי 

 עוגן
 ר"למ ממוצעים חודשיים שכירות דמי

 1+  בשנה שווי הערכת לצורך מושכר
 (בדולר)

10.2 9.1 9.1 

 ר"למ ממוצעיםחודשיים  שכירות דמי
 5+  בשנה שווי הערכת לצורך מושכר

 (בדולר)

11.4 10 9.1 
 

דמי שכירות חודשיים מייצגים ממוצעים 
 (בדולר)ר מושכר לצורך הערכת שווי "למ
 

15 10.4 10.2 

NOI באלפי )₪ שווי הערכת לצורך מייצג
 (דולר

1,211 1,111 1,210 

 על לשמירה ממוצעות תקופתיותאות הוצ
 (דולרבאלפי ) הקיים

1,545 1,591 1,501 

 10% 9.2% 9% )%( השווי הערכת לצורך היוון שיעור
  10 10 10 (בשנים) רעיוני מימוש עד זמן

 רעיוני מימוש בעת תשואה שיעור/  מכפיל
(Reversionary Rate) 

1.42% 4.2% 4.42% 

יישום התוכנית  - אחרים מרכזייםמשתנים 
  ;לשיפוץ הנכס

 10%קיזוז של 
רוח יזמי עקב 
היות המרכז 
 .בתפוסה חלקית

יישום 
התוכנית 
לשיפוץ 
קיזוז  ;הנכס
רוח  10%של 

יזמי עקב 
היות המרכז 

בתפוסה 
 .חלקית

 דולר באלפי בשווי שינוי (:שנבחרה גישהפי הל) לשווי רגישות ניתוחי

 תפוסה שיעורי

 +1,1121 +5,9421 +110 התפוסה בשיעור 1% של עליה

 -5,9921 -5,1521 -110 התפוסה בשיעור 1% של ירידה

 היוון שיעורי
 -1,511 1,511 -1,111 0.2% של ליהע

 +1,595 +1,105 +1,199 0.2% של ירידה

  למטר ממוצעים שכירות דמי
 +1,1121 +5,9421 +520 1% של עליה
 -5,9921 -5,1521 -520 1% של ירידה

בוצע לגבי שני הפרמטרים של תפוסה ודמי שכירות יחדיו ונבחן ביחס לשינויים של   5015 –ו  5011בשנים  הרגישות ניתוח 1
 .1%-+ניתוח הרגישות בוצע לכל פרמטר בנפרד ביחס לשיעור שינוי של  5011בשנת . -+ 2%
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.1.12 Park Aviv –  בו בסרביה 'פאנצמרכז מסחרי פתוח בעיר 

 הנכס הצגת

 בנכס התאגיד חלק; 100% לפי נתונים
100% 

 22.21.1024 ליום פירוט

 Aviv Park הנכס שם
 סרביה, בו'פנצ הנכס מיקום
 ר"מ 45,950 הקרקע שטח
, להיבנות המתוכננים הנכס שטחי

 שימושים לפי מפוצלים
 לביקושים בהתאם בשלבים הנכס את מפתחת החברה
 נכון. ומימון שכירות הסכמי של מראש לחתימה ובכפוף
. ופועלים בנויים להשכרה ר"מ 51,000 -כ הדוח למועד
 לאחר בניה בשלבי מצויים ר"מ 5,000 -כ בנוסף
 זכויות בנכס ותקיימ ,ןכ כמו. מראשבמלואם  שכרוושה
 .נוספות בניה

 .לעיל 1.1.5 סעיף ראה בנכס ההחזקה מבנה
 100% בנכסבפועל  התאגיד חלק

 המסחרי והמרכז, 5009 מרץנרכשה בחודש  הקרקע (שרלוונטי ככל) הנכס רכישת תאריך
 .לעיל כאמור בשלבים פותח

  בעלות בנכס משפטיות זכויות פירוט
 החברה, ר"מ 21,412 -כ הינן הכוללות הבנייה זכויות משמעותיות מנוצלות בלתי בנייה זכויות

 בהתאם בשלבים המסחרי המרכז את מפתחת
 הינו בבנייה מצוי או הבנוי השטח זה בשלב. לביקושים

 .להשכרה נטו ר"מ אלפי 59-כ
 

זכויות הבעלות בנכס רשומות כנדרש על פי הדין  מצב רישום זכויות משפטיות
 .בסרביה

 אין  מיוחדים נושאים
 איחוד בדוחות הצגה שיטת

 

  עיקריים נתונים

 .200% לפי נתונים
 200% – בנכס התאגיד חלק

  1021 שנת 1022 שנת 1024 שנת
 בתאריך
 רכישת
 הנכס

 הקמה עלות 10,100 11,900 11,000 (יורו באלפי)שנה  בסוף הוגן שווי
מצטברת 

 1(דולר אלפי)

59,111 

 119,110 111,159 140,091 (ח"ש אלפי)ערך בספרים בסוף שנה 

 (יורו באלפי)  שערוך הפסדי או רווחי
 

 מועד (1,199) 119 (111)
1רכישה

 
 ר"ל

5)%( ממוצע תפוסה שיעור
 99.1% 99% (100% 

נכון לתום 
 (התקופה

 שיעור 99.2%
1תפוסה

 
 ר"ל

 ר"ל  NOI1 19,951 52,914 52,914 1 (ר"מ) בפועל מושכרים שטחים

  5,154 5,411 1,019  (יורובאלפי ) הכנסות כ"סה
( לחודש) למטר ממוצעים שכירות דמי
 5 (יורו)

9.1 9.2 9.5 

רבוע  למטר ממוצעים שכירות דמי
 (ביורו)בשנה  שנחתמו בחוזים( לחודש)

111 
110.2 9.2 

NOI (יורו אלפי ) 1,411 5,111 5,111 
 

NOI 5,041 5,240 5,920 2( יורו באלפי) מותאם 

1)%( בפועל תשואה שיעור
 4.1% 4.5% 4.1% 

1)%( מותאם תשואה שיעור
 9.5% 9% 9.1% 

 19 19 41 5(#) דיווח שנת לתום שוכרים מספר
 דמי יחס – מניב מסחרי מרכז לגבי

 הפדיון או הפדיוןכל  לסך השכירות
 4ר"למ הממוצע

1.5% 1% - 

 1.950 1.4919 1.4511 [חליפין שער]

 של מראש לחתימה ובכפוף לביקושים בהתאם בשלבים פותח המסחרי והמרכז, 5009 מרץ בחודש נרכשה הקרקע .1
 מצויים ר"מ 5,000 -כ בנוסף. ופועלים בנויים להשכרה ר"מ 51,000 -כ הדוח למועד נכון. ומימון שכירות הסכמי
 רכישת ממועד המצטברות העלויות לסך מתייחסת ההקמה עלות. מראש במלואם שהושכרו לאחר בניה בשלבי
 (.הנכס לניצול נוספות בניה זכויות שקיימות אף על) הקרקע מעליות 100% וכוללות הדוח למועד ועד הקרקע

 .תקופה כלעד לתום  נסתיימה שבנייתם השלבים לגבי מתייחס .5

 ומסעדת H&M למבנה וכן התקופה לתום עד נסתיימה שבנייתם השלבים כלל לגבי מתייחס הנתון 5011 שנת לגבי .1
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 . 5011שנפתחו בחודש אוגוסט ס 'מקדונלנד

 ממחזור אחוזים לפי נקבעו השכירות דמי לגביה M&H האופנה רשת עם שנחתמה שכירות כולל לא 5011בשנת  .1
ללא מבנה הקולנוע  מתייחס לחלק המבנה שהושכר לשוכרים שונים אךהממוצע  5011בשנת  .החנות של המכירות

חדשים תוך הסכמים ממוצע השכירות של (. לפי הגבוה)שלגביו נקבעה שכירות בסיס וכן אחוזים ממחזור המכירות 
 .ר"יורו למ 1.2לקיחה בחשבון של שכר הבסיס של הקולנוע הינו 

 .הינה בגין דמי שכירות לשנה מלאה ביחס לשלבים שבנייתם נסתיימה במהלך התקופה ההתאמה .2

 .הקרקע מרכיב ללא הנכס לשווי סביח .1

היות  5015שנת הנתון לא ניתן עבור . ים עבור שנה שלמהונשלגביהם יש נת 1-2הנתון מתייחס לשוכרים בשלבים  .4
 .והפארק היה בשלבי הקמה

 נסתיימה שבנייתם משלבים והוצאות הכנסות

 1021 שנת 1022 שנת 1024 שנת (200% – בנכס התאגיד חלק; 200% לפי נתונים)

 יורו באלפי :הכנסות
 1,959 5,111 5,210 קבועות – שכירות מדמי
 - 99 509 משתנות – שכירות מדמי
 199 115 119 ניהול מדמי

 1,217 1,722 2,0,1 הכנסות כ"סה
    :עלויות
 111 119 111 ותפעול אחזקה, ניהול
 - - - (שנרשם ככל) פחת

 199 910 1,092 אחרות הוצאות
 2,0,4 ,2,17 2,521 :עלויות כ"סה

 1,011 1,124 1,220 :רווח

NOI: 1,,24 1,224 2,7,2 

 

  עיקריים שוכרים

 נתונים
 לפי

200% .
 חלק

 התאגיד
 - בנכס
200% 

 שיעור
 משטחי

 הנכס
)%( 

 האם
הוא 

 שוכר
 ?עוגן

 צפוי האם
 להיות

 אחראי
 למעל
10% 

 מהכנסות
 ?הנכס

 ענפי שיוך
 השוכר של

 השכירות הסכם תיאור

 מועד
 אכלוס
 מוסכם
 בחוזה

 תקופת
 ההתקשרות

 (שניםב)

 אופציות
 להארכה

 (שניםב)

 מנגנון
 הצמדה

 פירוט
 ערבויות

אם  )
 (קיימות

 תלות ציון
 מיוחדת

 19.1% 'א שוכר
 בהתייחס
 לשטחים
 שנבנו
 בפועל

כאשר ) 12 1/1/5010 סופרמרקט לא כן
נותרו עוד  

שנים  9.2
לסיום 
 (התקופה

ד "שכה 10
יוצמד 
למדד 
אחת 
לשנה 
החל 
מיום 
1.1.11. 

 המחאות
 דמי על

 שכירות
 שנתיים

- 

 

 חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות

 
 שתסתיים לשנה

 1025 ביום

 לשנה
 שתסתיים

 ,102 ביום

 לשנה
 ביום שתסתיים
1027 

 לשנה
 שתסתיים

 1021 ביום

 לשנה
 ביום שתסתיים

 ואילך 1029
 דולר אלפי

1קבועים מרכיבים
 5,240 5,011 1,911 1,911 1,210 

5משתנים מרכיבים
 110 110 110 110 1,410 

 11,520 5,551 5,511 5,151 5,990 כ"סה

 לשכר מתייחס הנתון כן כמו. האופציה תקופות מימוש ללא שנה כל בתום בתוקף שיהיו השכירות להסכמי בהתאם .1
 .וללא דמי ניהול בהוצאות השתתפות ללא הבסיסי הדירה

 .5011שנת לתוצאות בפועל ה המבוססת על ההערכה לפי חושבו המשתנים הרכיבים .5
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 בהם הקיימים השכירות חוזי על המבוסס, עתיד פני צופה מידע הינו דלעיל זו בטבלה המידע
 בשל, היתר בין, משנצפה שונה באופן להתממש או, להתממש שלא עלול זה מידע. הקבוצה התקשרה

 הקבוצה זכויות אובדן, שהיא סיבה מכל השכירות חוזי סיום; לעיל המצוינות ההנחות התקיימות אי
 . החברה בשליטת בהכרח שאינם עניינים בשל וכן, בנכס

 מסוים מימון

 מסוים מימון
 200% -חלק התאגיד בנכס

 :הלוואה

 המצב על בדוח יתרות
 הכספי

22.212.1024 
 ( ₪ אלפי)

 1,519 :קצר לזמן כהלוואות מוצג
 91,994 :ארוך לזמן כהלוואות מוצג

22.21.1022 
 ( ₪ אלפי)

 1,191 :קצר לזמן כהלוואות מוצג
 21,190 :ארוך לזמן כהלוואות מוצג

 91,114 ( ח"ש אלפי) 22.21.1024 ליום הוגן שווי

 תאריך נטילת הלוואה מקורי
 

לגבי מרבית ההלוואה  5011יולי 
לגבי חלק  5011ינואר וכן 

מההלוואה ששימש למימון 
 השלב השישי בפרוייקט

  19,100  (יורו אלפיב)גובה הלוואה מקורי 

 - (יורו אלפי) נוצלה שטרם אשראי מסגרת
 2.552% -כ )%( 22.21.1024  ליום( אפקטיבית)שבפועל  ריבית שיעור
החזר לגבי מרבית ההלוואה  וריבית קרן פירעון מועדי

 10-קרן ההלוואה יתבצע ב
התשלום . תשלומים רבעוניים

הראשון יתבצע בחודש מרץ 
מיליון  4.2ותשלום בסך , 5012

אירו ישולם בתום תקופת 
 . ההלוואה

 יחסוכן  ,1.5 של חוב כיסוי יחס מרכזיות פיננסיות תניות
 הלוואהבין שווי הבטוחות לבין 

 . 40% יעלה על  אשל
 השכרות כנגד ניתן המימון אחרות מרכזיות תניות

 התניות קיימות. מראש שבוצעו
 בהסכמי מקובלת נוספות
 בעיקרם הנוגעות הלוואה
 ולניהול למלווה לדיווחים
 .תקין עסקים

 שנת לתום פיננסיות מידה אמותוב מרכזיות תניותהתאגיד עומד ב האם ציון
 הדיווח

 כן

 [לא] non-recourse מסוג האם
מלבד מימוש , מימון ללא זכות חזרה ללווה –" non recourse", לעניין זה]

 [בטוחה

 החברה של ערבות קיימת. לא
 לקיום החברה ושל הקפריסאית

 . ההלוואה תנאי

 (.  1' מס טבלה) 9.1.1 סעיף ראה, זו בטבלה האמור המימון עם בקשר נוספים לפרטים

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים

 פירוט סוג
 י"ע המובטח הסכום

 השעבוד
 (ח"ש באלפי)22.21.1024

 דרגה שעבודים
 ראשונה

 הנובעות והזכויות הבעלות זכויות שיעבוד
 לעיל כאמור הממן לבנק השכירות מהסכמי

 ההלוואה סכום*  1.1
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שווי הערכת אודות פרטים
7
  

 1021 שנת 1022 שנת 1024 שנת (200% – בנכס התאגיד חלק. 200% לפי נתונים)

 11,000 (יורו באלפי) שנקבע השווי
(11,100 

לחלק המניב 
או /הבנוי ו
המצוי 
 , בבניה

 1,100 -ו
ליתרת 
 (הקרקע

11,900 
(11,900 

לחלק המניב 
או /הבנוי ו
המצוי 
 , בבניה

 1,900 -ו
ליתרת 
 (הקרקע

לחלק  51,400) 10,100
 2,100 -המניב הבנוי ו
 (ליתרת הקרקע

 Jones השווי מעריך זהות

Lang 

LaSale   
 סניף)

 (סרביה

Jones 

Lang 

LaSale   
 סניף)

 (סרביה

Jones Lang LaSale   
 (סרביה סניף)

 כן כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 לא לא לא ?שיפוי הסכם קיים האם

 11/15/5015 11/15/5011 11/15/5011 (השווי הערכת מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך
 השווי הערכת מודל

 (אחר/  שחלוף עלות/  חילוץ)
 לגבי הכנסה
 הבנוי החלק
 לגבי וחילוץ
 יתרת

 הקרקע

 לגבי הכנסה
 הבנוי החלק
 לגבי וחילוץ
 יתרת

 הקרקע

 הבנוי החלק לגבי הכנסה
 יתרת לגבי וחילוץ
 הקרקע

 :הקרקע מרכיב של השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים
 ההערכה

 בגישת
 לגבי החילוץ
 מרכיב

 הקרקע
(Residual 

Approach) 

 ההקמה
(Construction) 

 שנלקח משוער הקמה סיום מועד
 (תאריך) השווי בהערכת בחשבון

 5011 דצמבר 5012 יוני 5011יוני 

 להקמת נדרשת הונית השקעה סך
 (יורו אלפי) הוצאה שטרם, הנכס

5,520 5,911 9,421 

 הקמה עלויות היוון לצורך היוון שיעור
 במידה) הנכס הקמת סיום עד, )%(

 אחרי ששימש היוון משיעור ושונה
 (ההקמה סיום

 שונה לא שונה לא שונה לא

 14% )%( יזמי מרווח שיעור
 מעלויות
 ההקמה

14% 
 מעלויות
 ההקמה

 ההקמה מעלויות 14%

 היזמי המרווח נלקח שלגביהן העלויות
 הקמה עלויות כ"סה/  שנותרו עלויות)
 (אחר/ 

 כל סך
 העלויות
 לרבות
 עלויות
 מימון

 כל סך
 העלויות
 לרבות
 עלויות
 מימון

 לרבות העלויות כל סך
 מימון עלויות

 הקמה לאחר שווי
(Residual )
 ( לגישה בהתאם)

 לאחר שווי אם
 נאמד הקמה
 בגישת

 ההשוואה
(Sales 

Comparison 

Approach) 

 השכרה-בר שטח
(Gross Leasable 

Area )שנלקח 
 בחישוב בחשבון

 (ר"מ)

- - - 

 ר"למ מכירה מחיר
 שנלקח השכרה-בר

 (ח"ש) בחישוב

- - - 

 ר"למ מחירים טווח
 של השכרה-בר

 השוואה ברי נכסים
 בחישוב שנלקחו

 (ח"ש)

- - - 

 ברי הנכסים מספר
 שנלקחו( #) השוואה
 בחישוב

- - - 

 הנכסים לגבי
 הרלוונטיים
 שנלקחו העיקריים

 ההשוואה לצורך
 זיהוי/שם: יצוינו
 שטח, מיקום, הנכס

- - - 

 - - - מרכזיים פרמטרים

                                                      
 .5011בדצמבר  11הערכת השווי צורפה לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  7
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 1021 שנת 1022 שנת 1024 שנת (200% – בנכס התאגיד חלק. 200% לפי נתונים)

 אחרים
 לאחר שווי אם

 נאמד הקמה
 היוון בגישת
 תזרימי

 מזומנים
(Income 

Approach) 

 השכרה-בר שטח
(Gross Leasable 

Area )שנלקח 
 בחישוב בחשבון

 1(ר"מ)

1,000 2,000 11,111 

 בשנה תפוסה שיעור
 +1 )%( 

יושכר ) 92%
 (מראש

יושכר ) 92%
 (מראש

 (מראשיושכר ) 92%

 בשנה תפוסה שיעור
 +5 )%( 

92% 92% 92% 

 מייצג תפוסה שיעור
-בר השטח מתוך

 לצורך ההשכרה
 )%( שווי הערכת

92% 92% 92% 

 שכירות דמי
 ממוצעים[ חודשיים]

 לצורך מושכר ר"למ
+  בשנה שווי הערכת

 (יורו) 1

9.0 9.2 9.2 

 שכירות דמי
 ממוצעים[ חודשיים]

 לצורך מושכר ר"למ
+  בשנה שווי הערכת

 (יורו) 5

9.0 9.2 9.2 

 שכירות דמי
[ שנתיים/חודשיים]

 ממוצעים מייצגים
 לצורך מושכר ר"למ

 (יורו) שווי הערכת

9.0 9.2 9.2 

 לצורך מייצג תזרים
 באלפי) שווי הערכת
 (יורו

110 211 1,111 

 תקופתיות אותהוצ
 לשמירה ממוצעות

 הקיים על

 על מכוסה
 הדיירים ידי

 על מכוסה
 הדיירים ידי

 הדיירים ידי על מכוסה

 שנלקח היוון שיעור
 השווי הערכת לצורך
)%( 

10% 10% 10% 

 ר"ל ר"ל ר"ל רעיוני מימוש עד זמן
 בעת תשואה שיעור
 רעיוני מימוש

(Reversionary 

Rate) 

 ר"ל ר"ל ר"ל

 מרכזיים פרמטרים
 אחרים

__ __ __ 

 והמניב הבנוי החלק של השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פמטרים

 תזרימי היוון בגישת ההערכה
 (Income Approach) מזומנים

 Gross Leasable) השכרה-בר שטח

Area )1 (ר"מ) בחישוב בחשבון שנלקח 

54,911 52,929 19,951 

 100% 100% 100% )%( 1+  בשנה תפוסה שיעור
 99% 99% 99% )%( 5+  בשנה תפוסה שיעור
-בר השטח מתוך מייצג תפוסה שיעור

 )%( שווי הערכת לצורך ההשכרה
99%  99%  99%  

 ר"למ ממוצעים חודשיים שכירות דמי
 1+  בשנה שווי הערכת לצורך מושכר

 (ביורו)

9.1 9.2 9.9 

[ שנתיים/חודשיים] שכירות דמי
 הערכת לצורך מושכר ר"למ ממוצעים

 (ביורו) 5+  בשנה שווי

9.5 9.9 10 

דמי שכירות חודשיים מייצגים 
ר מושכר לצורך הערכת "ממוצעים למ

 (ביורו)שווי 
 

9.1 10.5 10 

NOI באלפי ) שווי הערכת לצורך מייצג
 (יורו

1,111 5,999 5,512 

 לשמירה ממוצעות תקופתיותאות הוצ
 (יורובאלפי ) הקיים על

 יורו אלפי 91
 190 -כ+ 
 יורו אלפי

 יורו אלפי 90
 145 -כ+ 
 יורו אלפי

 541 -כ+  יורו אלפי 40
 על המכוסים יורו אלפי
 ניהול בדמי הדיירים ידי
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 1021 שנת 1022 שנת 1024 שנת (200% – בנכס התאגיד חלק. 200% לפי נתונים)

 המכוסים
 ידי על

 הדיירים
 ניהול בדמי

 על המכוסים
 הדיירים ידי

 ניהול בדמי

 9.2% 9.2% 9.2% )%( השווי הערכת לצורך היוון שיעור
 שנים 11 11 11 רעיוני מימוש עד זמן

 מימוש בעת תשואה שיעור/  מכפיל
 (Reversionary Rate) רעיוני

9% 9% 9% 

 יורו באלפי בשווי שינוי (:שנבחרה לגישה בהתאם) לשווי רגישות ניתוחי
 יזמי מרווח

לגבי מרכיב )
 (הקרקע

 -410 -111 -111 2% של עליה 

 +410 +111 +111 2% של ירידה 

שיעורי 
 תפוסה

 

 - +400 +400 5% של עליה 

 - -400 -400 5% של ירידה 

 שכירות דמי
 ממוצעים

 ר"למ

 +1,000 +920 +900 2% של עליה 

 -1,100 -920 -900 2% של ירידה 

 -5,111 -5,219 -5,100 1% של עליה    היוון שיעור

 +5,111 +5,414 +5,100 1% של ירידה 

 .שלבים שנוספו והושכרו בכל תקופהמ נובע להשכרה הניתן בשטח השינוי .1

  בהקמה מהותיים מאודמניב ן "תיאור נכסי נדל 2.2

 אביב פארק בזרנייניןפרויקט  2.2.1

  הצגת הנכס

 22.21.1024פירוט ליום  

 Aviv Park Zrenjanin :שם הנכס
 סרביה, זרניינין :מיקום הנכס

  ר"מ 100,000 -כ :הקרקעשטח 
 של ר נטו להשכרה"מ 55,100 -בשלב הראשון מתוכננים להיבנות כ :מפוצלים לפי שימושים, שטחי הנכס המתוכננים להיבנות

 מרכז מסחרי פתוח 
 .לעיל 1.1.1ראה סעיף  :חזקה בנכסהמבנה ה

 100% :חלק התאגיד האפקטיבי בנכס
 5011 אוקטובר (:ככל שרלוונטי)תאריך רכישת הקרקע 

  5012 ינואר :תאריך התחלת עבודות הקמה
 בעלות  :פירוט זכויות משפטיות בנכס

את  תפתחהחברה , ר"מ 20,000 -כ ןזכויות הבנייה הכוללות הינ משמעותיות שצפויות להיות בלתי מנוצלות בנייהזכויות 
בשלב זה השטח . המרכז המסחרי בשלבים בהתאם לביקושים

 .נטו להשכרהר "מאלפי  55.1 –כ המצוי בבנייה הינו 
 נמצא במשא ומתן מתקדם עם בנקים :ציון האם נמצאו מקורות מימון להמשך הקמת הנכס

 אין נושאים מיוחדים 
 איחוד :שיטת הצגה בדוחות
מ "ת הבת מצויה במוחבר. GEMAX DOO :קבלן קלונסאות :זהות קבלן מבצע

 . מתקדם עם קבלן ראשי לפרויקט
 מדידה (:אחר/ כתב כמויות / פאושלי )שיטת התחשבנות 

 

 1021 1022 *1024שנת  (200% -חלק התאגיד בנכס . 200%נתונים לפי )

 5,520 (יורובאלפי )עלות רכישה התחלתית 
 - - 151 (יורובאלפי )עלות שוטפת שהושקעה בתקופה 

 - - 151 (יורובאלפי )כ עלות מצטברת לסוף תקופה "סה
 - - 1,990 (יורובאלפי )שווי הוגן בסוף תקופה 
 - - 15,944 (ח"אלפי ש)ערך בספרים בסוף שנה 
 - - 1,109 (יורובאלפי )רווחי או הפסדי שערוך 

(כפי שדווח בסוף כל תקופה)מועד השלמה צפוי 
 1

 - - 5012אוקטובר  

בסוף כל  הכפי שדווח)עלות השקעה כוללת צפויה 
(יורובאלפי ( )תקופה

1
 

11,000 - - 

 - - 11,141כפי שדווחה בסוף כל )עלות השקעה שטרם הושקעה 
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 1021 1022 *1024שנת  (200% -חלק התאגיד בנכס . 200%נתונים לפי )

(יורובאלפי ( )תקופה
1

 

)%(שיעור השלמה תקציבי 
1

 5.1% - - 

NOI משימושי ביניים - - - 
 - - 1.451 [שקל/ אירו –שער חליפין ]

  .השוואה מספרי מוצגים לא ולכן הדוח תקופת במהלך נרכש הנכס *

 . קבלנים מקומייםמשאים ומתנים עם ובהתאם ל, הנתונים האמורים מבוססים על הערכת החברה**     

 

 פעילות שיווק

 -חלק התאגיד בנכס . 200%נתונים לפי )
200%) 

 1024שנת 
 1021שנת  1022שנת 

 כל התקופה
 רבעון

4 
 רבעון

2 
 רבעון

1 
 רבעון

2 

שיעור מהשטח המוקם לגביו נחתמו חוזי 
 )%(שכירות בתקופה השוטפת 

11% 11% - - - - - 

שיעור מהשטח המוקם לגביו נחתמו חוזי 
 ( )%(במצטבר)שכירות 

11% 11% - - - - - 

 ר בחודש "דמי שכירות ממוצעים למ
 (ביורו)זים שנחתמו בתקופה בחו

9.1 9.1 - - - - - 

( לאחר השלמה)כ הכנסה שנתית "סה
  (יורובאלפי )מחוזי שכירות חתומים 

419 419    - - 

====================================== 
שיעור מהשטח המוקם לגביו נחתמו חוזי 

 חתימת למועד סמוךשכירות עתידיים 
 ( )%(במצטבר) ח"הדו

11%      - 
 

 

 שוכרים עיקריים

נתונים 
לפי 

200% .
חלק 

התאגיד 
 -בנכס 
200% 

שיעור 
משטחי 

הנכס 
)%( 

האם 
מהווה 
שוכר 

 ?עוגן

האם 
צפוי 

להיות 
אחראי 

למעל 
10% 

מהכנסות 
 ?הנכס

שיוך ענפי 
 של השוכר

 תיאור הסכם השכירות

מועד 
אכלוס 
מוסכם 
 בחוזה

תקופת 
ההתקשרות 

 (שנים)

אופציות 
להארכה 

 (שנים)

מנגנון 
 הצמדה

פירוט 
ערבויות 

ככל )
 (שקיימות

ציון 
תלות 

 מיוחדת

 הצמדה 10 10 50.11.5012 סופרמרקט לא כן  11% 'שוכר א
למדד 

HICP  
החל 
מיום 

1.1.5014. 

Promissory 

notes סךב 
195,101 

Euro. 

- 

 

 מימון ספציפי

. אלפי יורו המיועד לתחילת עבודות הבניה 120 -לאחר תאריך המאזן ניתקבל מימון ביניים לטווח קצר בסך של כ

בים מתקדמים של משא ומתן להשגת מימון בנקאי ארוך טווח החברה מצוייה בשל. 2%ית של ביהמימון ניתן בר

 . למימון מרבית עלויות הבניה בפרוייקט
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 פרטים אודות הערכת שווי 

 1021שנת  1022שנת  1024שנת  (200% –חלק התאגיד בנכס . 200%נתונים לפי )

אלפי יורו  2,100) 1,990 (אירובאלפי )השווי שנקבע 
לקרקע שנמצאת 

אלפי  1,190+ בהקמה 
 (יורו ליתרת הקרקע

- - 

   Jones Lang LaSale זהות מעריך השווי
 (סניף סרביה)

- - 

 - - כן ?האם המעריך בלתי תלוי
 - - לא ?האם קיים הסכם שיפוי

 - - 11/15/5011 (התאריך שאליו מתייחסת הערכת השווי)השווי  תאריך התוקף של הערכת
 מודל הערכת השווי

 (אחר/ עלות שחלוף / חילוץ )
חילוץ לגבי החלק 
 שבנייתו טרם הושלמה
וגישת ההשואה לגבי 

 יתרת הקרקע

- - 

 :פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי
אם ההערכה 
בגישת החילוץ 

(Residual 

Approach) 

 ההקמה
(Construction) 

מועד סיום הקמה משוער שנלקח בחשבון 
 בהערכת השווי 

 - - 5012אוקטובר 

, סך השקעה הונית נדרשת להקמת הנכס
 (יורואלפי )שטרם הוצאה 

11,019 - - 

שיעור היוון לצורך היוון עלויות הקמה 
במידה ושונה )עד סיום הקמת הנכס , )%(

סיום משיעור היוון ששימש אחרי 
 (ההקמה

 - - שונה לא

 מעלויות 50% )%(שיעור מרווח יזמי 
 ההקמה

- - 

העלויות שלגביהן נלקח המרווח היזמי 
/ כ עלויות הקמה "סה/ עלויות שנותרו )

 (אחר

 העלויות כל סך
 מימון עלויות לרבות

  

שווי לאחר הקמה 
(Residual )
 (בהתאם לגישה)

אם שווי לאחר 
הקמה נאמד 

בגישת 
ההשוואה 

(Sales 

Comparison 

Approach) 

השכרה -שטח בר
(Gross Leasable 

Area ) שנלקח
בחשבון בחישוב 

 (ר"מ)

- - - 

ר "מחיר מכירה למ
השכרה שנלקח -בר

 (יורו)בחישוב 

- - - 

ר "טווח מחירים למ
השכרה של נכסים -בר

ברי השוואה שנלקחו 
 (יורו)בחישוב 

- - - 

מספר הנכסים ברי 
שנלקחו ( #)השוואה 
 בחישוב

- - - 

לגבי הנכסים 
הרלוונטיים 

העיקריים שנלקחו 
לצורך ההשוואה 

זיהוי /שם: יצוינו
 שטח, מיקום, הנכס

- - - 

פרמטרים מרכזיים 
 אחרים

- - - 

אם שווי לאחר 
הקמה נאמד 
בגישת היוון 

תזרימי 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

השכרה -שטח בר
(Gross Leasable 

Area ) שנלקח
בחשבון בחישוב 

 (ר"מ)

55,191 - - 

שיעור תפוסה בשנה 
 +1 )%( 

92% - - 

שיעור תפוסה בשנה 
 +5 %() 

92% - - 

...    
שיעור תפוסה מייצג 
-מתוך השטח בר
ההשכרה לצורך 

 )%(הערכת שווי 

92% - - 

דמי שכירות 
ממוצעים [ חודשיים]

לצורך ר מושכר "למ
+ הערכת שווי בשנה 

 (יורו) 1

9.42 - - 
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 1021שנת  1022שנת  1024שנת  (200% –חלק התאגיד בנכס . 200%נתונים לפי )

דמי שכירות 
ממוצעים [ חודשיים]

ר מושכר לצורך "למ
+ הערכת שווי בשנה 

 (יורו) 5

9.42 - - 

..    
דמי שכירות 

[ שנתיים/חודשיים]
מייצגים ממוצעים 

ר מושכר לצורך "למ
 (יורו)הערכת שווי 

9.42 - - 

תזרים מייצג לצורך 
באלפי )הערכת שווי 

 (יורו

5,511 - - 

תקופתיות ' הוצ
ממוצעות לשמירה על 

 הקיים

 ידי על המכוס
 ניהול בדמי הדיירים

- - 

שיעור היוון שנלקח 
לצורך הערכת השווי 

)%( 

10% - - 

 - - ר"ל זמן עד מימוש רעיוני
שיעור / מכפיל 

תשואה בעת מימוש 
רעיוני 

(Reversionary 

Rate) 

 - - ר"ל

פרמטרים מרכזיים 
 אחרים

 - - 

גישת  הקרקע הערך לפי יתרתשל  שווי
ר "בהתאם למחירים למ ההשוואה

שווי יתרת . קרקע שת עיסקאות דומות
 אלפי יורו 10,,2הקרקע הוערך ב 

 - - 19,491 (ר"מ)שטח שנלקח בחשבון בחישוב 
בחישוב שנלקח קרקע ר "מחיר מכירה למ

 (יורו)
11   

של נכסים ברי  קרקער "טווח מחירים למ
 (יורו)השוואה שנלקחו בחישוב 

   (לאחר התאמות ) 54-19

שנלקחו ( #)מספר הנכסים ברי השוואה 
 בחישוב

 10מתוך )נכסים  1
 עיסקאות שנבחנו

  

לגבי הנכסים הרלוונטיים העיקריים 
: שנלקחו לצורך ההשוואה יצוינו

 שטח, מיקום, הנכסזיהוי /שם

ר "מ 10,000מכירה של 
 12לפי   Vojvodina-ב 

ר "מ 1,000, ר"יורו למ
יורו  12בזרניינין לפי 

ר "מ 1,200, ר"למ
יורו  12בזרניינין לפי 

 .ר"למ

  

ר "יורו למ 9תוספת של  פרמטרים מרכזיים אחרים
בגין העובדה בגין  
הקרקע יש פטור 
מתשלום מיסי עיר עד 

 ר"מ 20,000

  

 - -  פרמטרים מרכזיים אם ההערכה בגישה אחרת

 יורושינוי בשווי באלפי  (:בהתאם לגישה שנבחרה)ניתוחי רגישות לשווי 
 - - -110 1%עליה של   מרווח יזמי

 - - +110 1%ירידה של  

 - - -100 10%עליה של   עלויות הקמה

 - - +100 10%ירידה של  

דמי שכירות 
 ר"ממוצעים למ

 - - +900 10%של  עליה 

 - - -900 10%ירידה של  

/ שיעור היוון 
 תשואה

 - - -1,100 1%עליה של  

 - - +5,000 1%ירידה של  
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  החברה של הגיאוגרפיים למגזרים המשותפים העניינים תיאור. ד

 תחרות .1

 רב מספר של ביותר גבוהה תחרותיות ברמת מאופיין ב"בארה ן"הנדל תחום, החברה להערכת 1.1

 מיסוי במעמד חברות לרבות) ן"נדל חברות מצד לתחרות חשופה החברה. בו הפועלים גופים של

 מסחרי ן"נדל של אחרים ומפתחים בעלים וכן ן"הנדל בתחום יזמים, פנסיה קרנות, (Reit של

 .החברה נכסי ימוקמו או/ו ממוקמים בהם באזורים

 מהמשאבים משמעותי באופן יותר גדולים משאבים עומדים מתחריה לרשות כי, מעריכה החברה 1.5

 של המיקוח כוח את מקטין, אלו מתחרים לרשות העומד זה תחרותי יתרון. לרשותה העומדים

 .בנכס התפוסה/השכירות דמי הגדלת או/ו איכלוסו בשלב והן הנכס רכישת בשלב הן החברה

 :הפעילות בתחום התחרות מול אל החברה של התמודדות דרכי פירוט להלן 1.1

 אטרקטיביות ועסקאות קרקעות איתור יכולת. 

  אטרקטיביות עסקאות זיהוי לאחרהירה תגובה מיכולת. 

 קרבתו, הנכס איכות, השכירות מחירי סביב נסב התחרות עיקר, שוכרים על בתחרות כי, יצוין 1.1

 בו הקיימים והמתקנים השירותים איכות, (מסחרי בנכס שמדובר ככל) עיקריים מסחר למוקדי

   . השכירות הסכם של המסחריים התנאים יתר וכן

 בסביבתם המצויים אחרים נכסים מצד לתחרות החברה של המקרקעין נכסי חשופים, ב"ארהב 1.2

, יחסיים יתרונות להיות עשויים החברה לנכסי. זהה שלהם הקמעונאי שהתמהיל ככל, הקרובה

 עם. בנכס משמעותית פעילות המרכזים, ואחרים כאלו שוכרים של שיווקי וכוח מיקומם בהינתן

 מנכסי יותר חדשים כלל בדרך בהיותם יתרון להיות עשוי החברה נכסי בסביבת לנכסים, זאת

 הפתוח המסחרי המרכז את קימהה היא בה בו'פנצ בעיר הקבוצה פועלת, בסרביה .החברה

 Avivבפרויקט. ומקומיים בינלאומיים - רבים שוכרים מושך זה מרכז ומשכך, בסרביה הראשון

Park Zvezdara של ' בשלב טרם החלה בומשטחי המסחר בפרויקט  92%-החברה השכירה כ

 אחרים מפרויקטים לחברה שתהיה התחרות את לאמוד קשה. (מגורים דירות)הפרויקט 

בעיר זרניינין פועלת  .מתחרים פרויקטים של בודד מספר בבלגרד, מקרה בכל. בבלגרד למגורים

, בעיר זו טרם הוקם מרכז מסחרי. החברה להקמת המרכז המסחרי השלישי של החברה בסרביה

 להתמודד הקבוצה בכוונת. והמרכז המסחרי האמור עתיד להיות המרכז המסחרי הראשון בעיר

 ירתיצ ידי על זאת כל, טובים ומוניטין שם ליצירת חתירה של בדרך ,שתהיה ככל, התחרות עם

, יוקמו הם בו לאזור למקובל ביחס וחדשני ייחודי אופי בעלי פרויקטים של והקמה ותכנון אמון

 . הפוטנציאליים הלקוחות וצרכי דרישות על שיענו גם אך
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  אנושי הון .4

 ר"כיו המועסקים השליטה מבעלי ארבעה מלבד, הכולל בישראל מצומצם מטה מעסיקה החברה 4.1

 ,מלאות במשרות חשבו כספים ל"סמנכ גם, עסקי פיתוח ומנהל משותפים לים"מנכ, דירקטוריון

 . 8חלקית במשרה המועסקים, מנהלה עובדי שלושהו משפטית יועצתכן ו

 קבלנים, עובדים המונה צוות באמצעות - ב"בארה, החברה פועלת, בארץ החברה מטה מלבד 4.5

 אשר, חיצוניים שירותים ונותני עובדים באמצעות ובסרביה, חיצוניים שירותים ונותני עצמאיים

 .ח"ש אלפי 1,012 -כ היתה 5011 בשנת לחברה הכוללת עלותם

  מימון .9

 החברה של מגיוסים שנבע עצמי הון באמצעות הפעילות את מממנת החברה הדוח למועד נכון 9.1

 שהונפקו חוב ואגרות, (השליטה בעלי ידי על שבוצעו מהשקעות לרבות) האחרונות בשנים

 ף סעי ראה – בנקאי מאשראי, ב"ובארה בסרביה החברה של ן"הנדל פעילות ממומנת כן. לציבור

 . להלן זה וסעיף לעיל 2.1

 בכפוף, החברה רשאית תהיה במסגרתו מדף תשקיף החברה פרסמה 5015 אוגוסט בחודש 9.5

: להלן) שונים מסוגים אופציה וכתבי חוב אגרות, מניות להנפיק, מדף הצעת דוחות של לפרסומם

  "(.המדף תשקיף"

 . 5011 לשנת החברה של הדירקטוריון לדוח 1 סעיף ראה החברה שהנפיקה חוב אגרות לתיאור 9.1

 למעט, כלשהן פיננסיות מידה באמות לעמוד התחייבה לא( סולו) החברה, הדוח למועד 9.1.1

, ('סדרה ד)ומחזיקי אגרות החוב ( 'ג סדרה) החוב אגרות מחזיקי כלפי התחייבויות

 : כדלקמן

  פיננסית תניה
 מועד

 הבחינה
 ליום

22.21.1024 

 למועד
 סמוך

 למועד
 הדוח

 על יעלה לא המשועבדות הזכויות לשווי החוב יחס
 מעל החוב יחס של עליה, לעיל האמור אף על. 42%

 משום תהווה לא, 90%-ל מעל לא אך, הקבוע לשיעור
 זה בסעיף כאמור התחייבויותיה את החברה של הפרה
ולמחזיקי  ('ג סדרה) החוב אגרות למחזיקי תקנה ולא

 החוב יתרת להעמדת עילה ('סדרה ד)אגרות החוב 
 .מיידי לפירעון כלפיהם

 החברה רבעוני
 עומדת
 בתנאים

 החברה
 עומדת
 בתנאים

, (שערוך רווחי כולל אך מיעוט זכויות ללא) העצמי הונה
 או הסקורים, המאוחדים הכספיים דוחותיה לפי

 הנובעות מהתאמות הון קרן בנטרול, המבוקרים
 אי. ח"ש מיליון 42-מ יפחת לא, כספיים דוחות מתרגום
 אגרות למחזיקי יקנה לא זה סעיף בהוראות עמידה
 החברה חוב של מיידי לפירעון להעמדה עילה החוב

 לא בהם עוקבים רבעונים שני בחלוף אלא, כלפיהם
 .זו בהתחייבות החברה עמדה

 החברה יבעונר
 עומדת
 בתנאים

 החברה
 עומדת
 בתנאים

לא  החברה הקפריסאית למאזן שלההלוואות  יחס
הינו " יחס הלוואת למאזן. "90%יעלה על שיעור של 

ים כפי יסניתרת ההלוואות מבנקים ומוסדות פינ
המבוקרים או , שנקבעו בדוחותיה הכספיים המאוחדים

בתוספת יתרת ,  החברה הקפריסאיתשל , הסקורים
( 'סדרה ד)הערך ההתחייבותי של אגרות החוב 

( הכספיים של החברה תכפי שמופיע בדוחו)שבמחזור 
כשהן מחולקות בשער החליפין של השקל אל מול היורו 
למועד הדוח הכספי הרלבנטי כשהיא מחולקת בסך 

 בדוחותיהכפי שנקבע החברה הקפריסאית  המאזן של
 .הסקורים או המבוקרים, המאורחדיםהכספיים 

 החברה רבעוני  9.1
 עומדת
 בתנאים

 חברהה
 עומדת
 בתנאים

                                                      

 .העובדים האמורים מועסקים במשרה חלקית על ידי בעלי השליטה בחברה  8
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 הגבלה לרבות, נוספות בהתחייבויות החוב אגרות מחזיקי כלפי החברה התחייבה בנוסף

 לדוח' ו2 סעיף ראה נוספים לפרטים –דיבידנד  וחלוקת בחברה השליטה העברת על

  .5011 לשנת הדירקטוריון

, 2.1.1 מהסעיפים אחד בכל 4' מס טבלה ראה – החברה של מהותיים נכסים על לשעבודים 9.1.1

 את המתאר 5011 לשנת הדירקטוריון ח"לדו' ו1 סעיף וכן להלן זה וסעיף 2.1.1-ו 2.1.5

 .החברה של( 'סדרה ד)-ו( 'ג סדרה) החוב אגרות מחזיקי לטובת השעבודים

 הלוואות באמצעות השוטפת פעילותה את החברה תממן הקרובה בשנה, החברה להערכת 9.1.5

 עלול אשר, עתיד פני צופה מידע הינו זה מידע. ומימוש נכסים וחוב הון גיוסי, מבנקים

 ימנעו שוק ותנאי היה, היתר בין, משנצפה שונה באופן להתממש או, להתממש שלא

 . נכסים מימושי או, בבורסה חוב או הון גיוסי או מבנקים חוב גיוסי

 : החברה של מהותי ואשראי להלוואות ביחס פירוט להלן 9.1.1

 ב"בארה בנקאי מוסד המלווה
 BAI Century LLC הלווים

 20%-והינה ערבה ל recouseערבות העניקה  Bon Aviv הערבים
 .מסכום ההלוואה

מיליון דולר לטובת  1.11וסך נוסף של  דולר מיליון 52.2 המימון  היקף
 . בגין הכנסת סוחרים חדשים הכנסות במרכז המסחרי

 -למיליון דולר ישמש לפרעון קו האשראי שהועמד  51.1סך של  מטרת המימון/סוג
AAG Bonita Springs LLC ול- BAI Century LLC  על ידי

מוסד בנקאי אחר
9
 לדוחות הכספיים 55ראה לעניין זה ביאור ) 
 ההחבר לצורכי תשמשוהיתרה  (5011של החברה לשנת 

 .מניותיה לבעלי וחלוקה האמריקאית
שנתיים עם אפשרות הארכה בשנה נוספת בהתאם לעמידה  המימון תקופת

יתבצע  ההלוואה החזר קרן .בתנאים שנקבעו בהסכם ההלוואה
כאשר קרן ההלוואה , שנה 52לפי לוח סילוקין לתקופה של 

   .תחל להיות משולמת החל משנת ההלוואה השנייה
 5.52%ליבור בתוספת  הצמדה ושיעורי ריבית בסיס
 ההלוואה נלקחה לאחר תאריך המאזן. ר.ל אפקטיבית ריבית
 ההלוואה נלקחה לאחר תאריך המאזן. ר.ל ממוצעת ריבית

 Century" ראשון בדרגה על המרכז המסחרי שעבוד  בטחונות

Shoppong Center"  לרבות המחאות על דרך השעבוד של חוזי
 .  השכירות בנכסים

מגבלות על  ןמקובלות בהסכמי הלוואה מסוג זה ובכלל מגבלות החלות על התאגיד מגבלות
 המלווהאישור  נדרש. ובלווה Bon Aviv-העברת השליטה ב

 משמעותיים שכירות הסכמי. תקציב שנתי לתפעול כל נכסל
 .המלווה ידי על מראש יאושרו

 .1.52 -לא יפחת מיחס כיסוי החוב ביחס לסך הנכסים   מידה פיננסיות של הלווים  אמות
על בסיס שנתי כשהוא מחולק ( NOI)יחס הרווח התפעולי 

     .10% -לא יפחת מ בסכום ההלוואה במועד הבחינה
 ארך נקי שלע עלתשמור לאורך כל תקופת ההלוואה  הערבה מידה פיננסיות של הערבים  אמות

 1 -מ יפחתו  אנכסים נזילים של עלו דולר מיליון 52 -יפחת מ
 . דולרמיליון 

באמות  עמידה
 מידה פיננסיות

 .רבעוני לבחינה המועד

 

 .ר.ל  22.21.1024
 .ר.ל   הדוחפרסום  במועד

 

                                                      
לפרטים נוספים אודות קו האשראי ) 5011לפירעון קו האשראי שהועמד לחברה בחודש אוקטובר  5012הלוואה זו שימשה בחודש פברואר   9

באמות המידה הפיננסיות וביתר ההתחייבויות שנכללו ה החברה בשנת הדוח עמד(. 5011לדוח התקופתי לשנת  9.1.1ראה סעיף  -שנפרע 
 .  5011ר בהסכם האשראי מחודש אוקטוב

 
 



 

38 

 

 ב"בארה בנקאי מוסד  המלווה
 .BAI Consumer Square West LLC הלווה

וערבות בלתי מוגבלת  Bad Guy Guarantee נתנה Bon Aviv הערבים
 .ביחס לנזקי איכות הסביבה

 דולר 10,020,000 המימון  היקף
 חלקי לרכישת הנכס באוהיו מימון מטרת המימון/סוג

 5011באוגוסט  1ליום  עד המימון תקופת

 2.15% הצמדה ושיעורי ריבית בסיס
  2.15% אפקטיבית ריבית
  2.15% ממוצעת ריבית

משכנתא על .  CSWמרכז המסחרי הבדרגה ראשונה על  שעבוד  בטחונות
הנכס ושעבוד על חשבון הבנק בו מופקדים דמי השכירות מן 

 . הנכס וכן המחאה על דרך השעבוד של חוזי השכירות בנכס
מגבלות על  לרבותמקובלות בהסכמי הלוואה מסוג זה  מגבלות החלות על התאגיד מגבלות

שינוי שליטה וכן איסור על נטילת חוב שאינו במהלך העסקים 
 .מסכום ההלוואה שטרם נפרע 5%עולה על ה, הרגיל

וכן התחייבויות המקובלות בהסכמי  .1.5:1כיסוי חוב של  יחס מידה פיננסיות של הלווים  אמות
 .מימון מסוג זה

באמות מידה  עמידה
 פיננסיות

 לבחינה המועד
 רבעוני

 
  1.9:1כיסוי החוב הינו  יחס .מתקיים 22.21.1024

  1.9:1 הינו החוב כיסוי יחס. מתקיים הדוחפרסום  במועד

 

 

 באירופה בנקאי מוסד  המלווה
 Klupko DOO PANCEVO הלווה

  Aviv Arlon Global Limited-ו החברה הערבים
 אירו מיליוני11-כ המימון  היקף

 בו'פנצבגין המרכז המסחרי ( refinance)מחדש  מימון מטרת המימון/סוג
 5052 בינואר 11 ליום עד  המימון תקופת

  EURIBOR+  2% הצמדה ושיעורי ריבית בסיס
  2.1% אפקטיבית ריבית
  (בקירוב) 2.1% ממוצעת ריבית

הבעלות במרכז המסחרי וכן  זכויותבדרגה ראשונה על  שעבוד  בטחונות
 . השכירות מהסכמי הנובעות הזכויות שיעבוד

 (שישיתטבלה ) 2.1.1 סעיף ראו החלות על התאגיד מגבלות
יחס בין שווי הבטוחות לבין סך  .1.5 של חוב כיסוי יחס מידה פיננסיות של הלווים  אמות

  .40%ההלוואות שלא יעלה על 
באמות מידה  עמידה

 פיננסיות
 לבחינה המועד

התחייבות לעמוד באמות המידה בכל עת עד למועד פרעון 
 ההלוואה

 

22.21.1024 
יחס הלוואות לעלות הינו   1:1.15יחס כיסוי חוב הינו . מתקיים

 21%ויחס בלוואות לשווי הוגן הוא  24%

 הדוחפרסום  במועד
יחס הלוואות לעלות הינו   1:1.15יחס כיסוי חוב הינו . מתקיים

 21%ויחס בלוואות לשווי הוגן הוא  24%

 

 באירופה בנקאי מוסד  המלווה
 Aviv Arlon Project D.O.O הלווה

  Aviv Arlon Global Limited-ו החברה הערבים
 אירו מיליוני 9.2-כ המימון  היקף

  Aviv Park Zvezdaraפרויקט  של' להקמת שלב א מימון מטרת המימון/סוג
  (מרכז מסחרי)

  5051במרץ  11 ליום עד  המימון תקופת

למעט בתקופת ) 2.52%שה חודשים בתוספת ויוריבור לשל הצמדה ושיעורי ריבית בסיס
הפרויקט שבה הריבית תהיה ריבית היוריבור ההקמה של 

 (.2.2%בתוספת 
 (.בתקופת ההקמה 2.15%) 2.14% אפקטיבית ריבית
 .במועד המאזן ההלוואה טרם נמשכה – ר"ל ממוצעת ריבית

אשר , במקרקעין הבעלות זכויותבדרגה ראשונה על  שעבוד  בטחונות
  .שיוקםמרכז המסחרי ה יוחלף בשעבוד על
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לרבות , מסוג זההלוואה בויות המקובלות בהסכמי יהתחי החלות על התאגיד מגבלות
 .מגבלה על העברת שליטה בחברה הלווה

 הנכס לא יעלה על לשווי הלוואה יחס. 1.5 של חוב כיסוי יחס מידה פיננסיות של הלווים  אמות
40%. 

באמות מידה  עמידה
 פיננסיות

 לבחינה המועד
המידה בכל עת עד למועד פרעון התחייבות לעמוד באמות 

 ההלוואה

 
 .במועד זה ההלוואה טרם נמשכה – ר"ל 22.21.1024

 ר"ל הדוחפרסום  במועד

 

 ב"בארה בנקאי מוסד המלווה
,  BAI Park Place ,BAI Stockton,BAI Riverwalk  הלווים

BAI Hagerstown BAI Rivergate OP, BAI Rivergate  
וערבות בלתי  Bad Guy Guaranteeהעניקה  Bon Aviv הערבים

 . מוגבלת ביחס לנזקי איכות הסביבה
 דולר מיליון 42.1 המימון  היקף

הלוואה קודמת שהועמדה על ידי מוסד פיננסי אחר  פירעון מטרת המימון/סוג
 תשמש והיתרה, ב"בארה מסחריים מרכזים 2 רכישתלצורך 
 .מניותיהן לבעלי וחלוקה האמריקאיות החברות לצורכי

קרן ההלוואה תוחזר בחלקה לאורך תקופת ההלוואה . שנים 10 המימון תקופת
 10בהתאם ללוח סילוקין המחושב לפי תקופת החזר קרן של )

תחל  הקרן ההלווא .והיתרה תום תקופת ההלוואה( שנים
   .להיות משולמת החל משנת ההלוואה השנייה

 1.99% הצמדה ושיעורי ריבית בסיס
 1.99% אפקטיבית ריבית
 1.99% ממוצעת ריבית

המסחריים לרבות המחאות  יםראשון בדרגה על המרכז שעבוד  בטחונות
 .  על דרך השעבוד של חוזי השכירות בנכסים

מגבלות על  ןמקובלות בהסכמי הלוואה מסוג זה ובכלל מגבלות החלות על התאגיד מגבלות
ובחברות הבת Bon Aviv ,LLC  BAI RH-העברת השליטה ב

. תקציב שנתי לתפעול כל נכסל המלווהאישור  נדרש .שלה
 .המלווה ידי על מראש יאושרו משמעותיים שכירות הסכמי

 .   1.12 יחס כיסוי החוב ביחס לסך הנכסים יעמוד על  מידה פיננסיות של הלווים  אמות
בהסכמי ההלוואה ועד למועד  ההתקשרותמועד מ החל( 1) מידה פיננסיות של הערבים  אמות

 נשוא המסחרי מהמרכז כלשהולק ח יימכרהראשון שבו 
 -יפחת מ ארך נקי מינימאלי שלע על הערבה תשמור ההלוואה

 1 -מ יפחתו  אנכסים נזילים של עלב ו"ארה דולר מיליון 52
 מהמרכז כלשהו חלק נמכר שבו מהמועד( 5. )דולר מיליון

 נקי ערך על הערבה תשמור ואילך ההלוואה נשוא המסחרי
 קרן מיתרות 11% -ל השווה מסכום יפחת שלא מינימאלי
 שלא המסחריים המרכזים מחמישה אחד לכל ביחס ההלוואות

 לשישה השווה מסכום יפחתו שלא נזילים נכסים על וכן נמכרו
 ההלוואות עם בקשר החוב שירות בגין תשלום חודשי( 1)

 . נמכרו שלא לנכסים
באמות  עמידה

 מידה פיננסיות
 5011 –החל מ  רבעוני לבחינה המועד

 
  1.15:1ו כיסוי החוב הינ יחס .מתקיים 22.21.1024

  1.15:1ו כיסוי החוב הינ יחס .מתקיים  הדוחפרסום  במועד

 
 ב"בארה בנקאי מוסד המלווה
 BAI GLENBROOK LLC הלווים

בקשר עם וערבות  Bad Guy Guaranteeהעניקה  Bon Aviv הערבים
  .נזקי איכות הסביבה

 דולר מיליון 14.5 המימון  היקף
 לבעלי וחלוקה האמריקאית ההחבר לצורכי תשמשההלוואה  מטרת המימון/סוג

 .מניותיה
קרן ההלוואה תוחזר בחלקה לאורך תקופת ההלוואה . שנים 10 המימון תקופת

 10בהתאם ללוח סילוקין המחושב לפי תקופת החזר קרן של )
תחל  הקרן ההלווא .תום תקופת ההלוואהבוהיתרה ( שנים

   .החמישיתלהיות משולמת החל משנת ההלוואה 
 1.119% הצמדה ושיעורי ריבית בסיס
 1.119% אפקטיבית ריבית
 1.119% ממוצעת ריבית

 Glenbrook" ראשון בדרגה על המרכז המסחרי שעבוד  בטחונות

Commons"  לרבות המחאות על דרך השעבוד של חוזי
 .  השכירות בנכסים
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מגבלות על  ןמקובלות בהסכמי הלוואה מסוג זה ובכלל מגבלות החלות על התאגיד מגבלות
 המלווהאישור  נדרש. ובלווה Bon Aviv-העברת השליטה ב

 משמעותיים שכירות הסכמי. תקציב שנתי לתפעול כל נכסל
 .המלווה ידי על מראש יאושרו

 .   1.12 יחס כיסוי החוב ביחס לסך הנכסים יעמוד על  מידה פיננסיות של הלווים  אמות
רך נקי ע עלתשמור לאורך כל תקופת ההלוואה  הערבה מידה פיננסיות של הערבים  אמות

נכסים  עלב ו"ארה דולר מיליון 2.142 -יפחת מ אמינימאלי של
 . דולראלפי  214.2 -מ יפחתו  אנזילים של

באמות  עמידה
 מידה פיננסיות

 5011 –החל מ  רבעוני לבחינה המועד

 
  5.55:1ו כיסוי החוב הינ יחס .מתקיים 22.21.1024

  5.55:1ו כיסוי החוב הינ יחס .מתקיים  הדוחפרסום  במועד

 

 

  מיסוי .9

 . 5011 לשנת החברה של הכספיים לדוחות 11 באור ראה החברה פעילות על החלים המס לדיני

 מהותיים הסכמים .10

 החברה אשר, הרגיל העסקים במהלך שלא, המהותיים ההסכמים עיקרי של תמציתי תיאור יובא להלן

 ועד 5011 -ו 5015 בשנים בתוקף שהיו הסכמים כולל, פיהם על זכאית היא ידיעתה שלמיטב או, להם צד

 :האמור במועד החברה פעילות על שהשפיעו או, הדוח למועד

 .לעיל 9.1.1 סעיף ראה –ובסרביה  ב"בארה בנקאיים תאגידים עם החברה להתקשרות 10.1

 . החברה של הדירקטוריון לדוח 1 סעיף ראה – החברה הנפיקה אותן החוב אגרות לתנאי  10.5

 נמשכות התחייבויות בהעדר. לעיל 1.5.1ף סעי ראה – נכסים לרכישת החברה להתקשרויות 10.1

 . שלהם תיאור מובא לא, האמורים בהסכמים מהותיות

  AAG Bonita Mezz – הזכויות בעלי הסכם 10.1

 להלן) Bon-ו החברה התקשרו"( החתימה מועד: "זה בסעיף להלן) 5009 בספטמבר 1 ביום

. AAG Bonita Mezz-ב החזקותיהם עם בקשר זכויות בעלי בהסכם"( הזכויות בעלי: "זה בסעיף

ח התקופתי "לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו 10ראה סעיף  ההסכם מתוך עיקריים לפרטים

 (5011-01-051114אסמכתא מספר ) 5011במרץ  51שפורסם על ידי החברה ביום  5011לשנת 

 ."(1022לשנת  התקופתי הדוח: "להלן)

  Bon Aviv – הזכויות בעלי סכםה 10.2

 בבעלות בת חברה) AA USA התקשרו"( החתימה מועד: "זה בסעיף להלן) 5011 ביוני 59 ביום

 עם בקשר זכויות בהסכם"( הזכויות בעלי: "זה בסעיף יחדיו להלן) Bon-ו( החברה של מלאה

 בבוניטה הנכס למעט ב"בארה פעילותם את הצדדים מרכזים במסגרתה Bon Aviv של ניהולה

 ביחס החברה שזכויות( להלן 10.1 ק"ס ראה) גלנברוק בשם הידוע והנכס( לעיל 10.1 ק"ס ראה)

 הדוח למועד נכון, בהתאם. החברה של( 'ג סדרה) החוב אגרות מחזיקי לטובת משועבדות אליהם

: להלן) BAI RH -ו BAI Century ,CSW BAI בתאגידים הצדדים של החזקותיהם על ההסכם חל

 המייצגות C מסוג השתתפות יחידות 200 מחזיק מהצדדים אחד כל בו באופן"( הבנות החברות"

 BAI-ב זכויותיו את המייצגות D מסוג השתתפות יחידות BAI Century ,200-ב זכויותיו את

CSW ,200 מסוג השתתפות יחידות E ב זכויותיו את המייצגות-BAI RH יחידות 200-ו 
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Rutland Mezz -ב זכויותיו את המייצגות G מסוג השתתפות
 - ההסכם מתוך עיקריים לפרטים. 10

  .5011 לשנת התקופתי בדוח התאגיד עסקי תיאור לפרק 10 סעיף ראה

 Glenbrook Mezz - הזכויות בעלי הסכם 10.1

 בת חברה)  BAI Federal התקשרו"( החתימה מועד: "זה בסעיף להלן) 5011 בינואר 11 ביום

 זכויות בעלי בהסכם"( הזכויות בעלי: "זה בסעיף יחדיו להלן) Bon-ו( החברה של מלאה בבעלות

הוראות הסכם זה דומות בעיקרן להוראות הסכם . Glenbrook Mezz -ב החזקותיהם עם בקשר

 עסקי תיאור לפרק 10 סעיףראה  ההסכם מתוך עיקריים לפרטים. Bon Avivבעלי הזכויות של 

 .5011 לשנת התקופתי בדוח התאגיד

 Rutland Mezz –בעלי הזכויות  הסכמי 10.4

 שלישי צד-ו Bon Aviv התקשרו"( החתימה מועד: "זה בסעיף להלן), 5011בדצמבר  50 ביום

 זכויות בעלי בהסכם"( הזכויות בעלי: "זה בסעיף יחדיו להלן) זו בחברה 10%-ב המחזיק נוסף

לפרק  10ראה סעיף  - ההסכם מתוך עיקריים לפרטים. Rutland Mezz-ב החזקותיהם עם בקשר

 .5011 לשנת התקופתי חתיאור עסקי התאגיד בדו

 משפטיים הליכים .11

 דוחותיה בסיס על החברה של השוטף מהרכוש 10% על עולים אשר משפטיים להליכים צד אינה החברה

 . 5011 בדצמבר 11 ליום המאוחדים הכספיים

 עסקית ואסטרטגיה יעדים .15

 ולמימוש לפיתוח וכן, ב"בארהבסרביה ו, מניב ן"בנדל נוספות השקעות לאיתור תפעל החברה 15.1

 .ובסרביה ב"בארה ברשותה הקיימים בנכסים הגלום העסקי הפוטנציאל

לאיתור קרקעות חדשות החברה פועלת להרחיב את פעילותה בסרביה ולצורך כך החברה בכוונת  15.5

 .בסרביה המתאימות לפיתוח מרכזים מסחרייםבערים נוספות 

  .נכסים שהשבחתם הסתיימהחלק מהבכוונת החברה לפעול השנה למכירת  15.1

 כלכליות התפתחויות לגבי והערכות ציפיות על מהותית במידה מבוססים לעיל האמורים היעדים

 לגבי ודאות כל לחברה אין. באלה אלה השתלבותן ועל ואחרות מדיניות, חברתיות, (וכלליות ענפיות)

 מבוטלת בלתי במידה אשר, לעצמה העמידה שהחברה היעדים את ולהשיג החזון את לממש יכולתה

 היעדים את לשנות רשאית החברה כי יובהר. בשליטתה אינם, טבעם שמעצם גורמים על גם מבוססים

 .דירקטוריון להחלטת בכפוף לעת מעת העסקית והאסטרטגיה

 הקרובה בשנה להתפתחות צפי .11

ורכישת  הקיימים הפרויקטים קידום ידי על בסרביה הפעילות תחום בפיתוח להמשיך החברה בכוונת

 , כמו כן. נוספיםומרכזים מסחריים לצורך פיתוח פרויקטים בערים נוספות בסרביה קרקעות חדשות 

החברה בכוונת , כמו כן .ב"בארה ן"הנדל בתחום השקעה הצעות הקרובה בשנה לבחוןהחברה  משיךת

 . נכסים שתהליך השבחתם הסתייםחלק מהשל  םשומילמלפעול השנה 

                                                      

המייצגות את החזקתה בנכס  Bon Aviv-ב Aמסוג ( 1,000)השתתפות היחידות מלוא ב, בנוסף Bonמחזיקה , נכון למועד זה  10
 10.1ק "ראה ס -Glenbrook Mezz -את החזקתה בשמייצגות  Fמסוג ( 1,000)יחידות השתתפות במלוא וכן ( בוניטה)בפלורידה 

 . החזקתה של החברה בנכסים אלה נותרה באמצעות חברות הנכס המקוריות, כאמור. להלן
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 ואשר החברה של המלאה בשליטה אינו אשר עתיד פני הצופה מידע בבחינת הינו זה בסעיף האמור כל

 זה ח"דו למועד נכון בקבוצה הקיימת אינפורמציה על מבוסס המידע. וודאית אינה בפועל התקיימותו

 המידע התממשות לאי להביא שעשויים העיקריים הגורמים. הקבוצה של וכוונות הערכות כוללת וכן

, הריבית בשיעור ועליה בנקאי מימון בהשגת עיכוב, בישראל בבורסה השוק תנאי: הינם עתיד פני צופה

 אירועים והשפעת המקומי ן"הנדל בשוק האטה, בסרביה ולמגורים מניב ן"לנדל בביקושים ירידה

 . המימון תנאי ועל המקומי ן"הנדל שוק על גלובאליים

  סיכון בגורמי דיון .11

 :הבאים העיקריים הסיכון לגורמי חשופה הפעילות בתחום הקבוצה פעילות, הקבוצה הנהלת להערכת

 כלכליים מקרו סיכון גורמי 11.1

 היא בהן המדינות לסיכוני החברה את חושפת ל"בחו החברה פעילות – זרים שווקים [א]

 אותו הפיננסי המשבר, למשל כך. וכלכליים מדיניים, פוליטיים סיכונים לרבות, פעילה

, הקבוצה של הנכסים שווי על לרעה להשפיע עלול פעילה החברה בהן מדינות חוות

 של התשלומים במוסר לירידה או/ו החברה של ן"לנדל בביקושים לירידה להביא

, קבלנים או/ו לקוחות אצל פיננסיים לקשיים וכן תזרימיים מקורות לצמצום, לקוחות

 לגביהם מתפתחים בשווקים החברה פועלת כיום, מכך יתירה. שירותים ונותני ספקים

 של צירופן, מכך יתירה. והכלכלית הפוליטית ההתפתחות להמשך בנוגע וודאות אי קיים

 עשוי בהן האירו מטבע והטמעת האירופי האיחוד לקהיליית אירופה מזרח מדינות

 התארכות. בהן התחרות את להגדיל ובכך האיחוד ממדינות גורמים של פעילות לעודד

 . אלו מדינות של והמוניטרית הפיננסית ובאיתנות בביקושים לפגוע מאידך עלול ההליך

 נכסים בניהול החברה אצל לקשיים להביא, הוא אף עלול הגיאוגרפי המרחק

 .להקים מתעתדת היא אותם והפרויקטים

 תיטול או/ו נטלה בהן במדינות הריבית בשיעורי לשינויים – ריבית לתנודות חשיפה [ב]

לקבוצה הלוואות בסך של . החברה של המימון הוצאות על השפעה הלוואות החברה

. Euribor-החשופות לשינויים בשיעור ריבית ה, ח בריבית משתנה"אלפי ש 99,499

, כמו כן .5011 בדצמבר 11מסך הלוואות החברה ליום  15.4 % –הלוואות אלו מהוות כ

ח "אלפי ש 91,111הלוואות בסך של ( 20%בשיעור של )לחברות מוחזקות של החברה 

–הלוואות אלו מהוות כ. Libor-החשופות לשינויים בשיעור ריבית ה, בריבית משתנה

 .5011בדצמבר  11ליום של החברות המוחזקות  מסך ההלוואות 14.5%

 לאירו ביחס הסרבי הדינר בשער מתנודות מושפעת החברה – שונים למטבעות חשיפה [ג]

 לעומת השקל שלתיסוף באופן, לשקל ביחס ב"ארה והדולר האירו בשער מתנודות וכן

 עמידת על או/ו הכספיות תוצאותיה על לרעה השפעה להיות עלולה הדולר או/ו האירו

 נמדדים, מאידך המשועבד והנכס מחד ההלוואה כאשר LTV בהתחייבויות החברה

תיתכן השפעה על רווחיות החברה לשינויים בשערי החליפין , כמו כן. שונים במטבעות

וכן השפעה על הונה העצמי של החברה בגין קרן התאמות מהפרשי , וחברות מוחזקות

תרגום למטבע הפעילות של החברה כמו גם התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

 או לאירו ביחס הגנות אין לחברה, ככלל. למטבע של חברות המוחזקות במטבע חוץ

( א)12יסקת הגנה אחת של שער הדולר מול השקל כמפורט בבאור למעט ע, לדולר

 . בדוחות הכספיים

 לשיעור צמודות אשר הלוואות לחברה – האינפלציה בשיעורי לשינויים חשיפה  [ד] 
 על לרעה להשפיע עלולים אלה בשיעורים עתידיים שינויים. בישראל האינפלציה
הצמודות  הלוואותכולל , 5011בדצמבר  11מאזן החברה ליום  .החברה של התוצאות
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ח המורכבות מאיגרות חוב צמודות "אלפי ש 114,525למדד המחירים לצרכן בסך של 
לא חל שינוי מהותי במדד ח "בתקופת הדו. מסך ההלוואות 20% -המהווים כ, מדד

החברה איננה מבצעת הגנות כנגד חשיפות הנובעות , ח"נכון למועד הדוהמחירים לצרכן 
 .יים במדד המחירים לצרכןמשינו

 

 ענפיים סיכון גורמי 11.5

 לירידה להביא עלול – החברה פועלת בהם בשווקים והמימון ן"הנדל בתחום משבר [א]

 בתוצאותיה ולפגיעה הקבוצה של השכירות בדמי לשחיקה, להשכרה לשטחים בביקוש

 . הכספיות

 אירופה במזרח למשכנתאות הבנקאות שוק – למשכנתאות מפותח לא בנקאות שוק [ב]

 להשפיע עשוי דירות לרכישת נוחים בתנאים ההלוואה בקבלת הקושי. דיו מפותח אינו

 .בסרביה החברה יוזמת אותם בפרויקטים דיור ליחידות הביקושים על

 החברה ועמידת הפרויקטים של המוצלח ביצועם – ומתכננים קבלנים של רגל פשיטת [ג]

. הקבוצה שבשירות השונים ובמתכננים המבצע בקבלן רבה במידה תלוי זמנים בלוחות

 הדבר עלול הפרויקט בניית תום לפני הרגל את יפשטו המתכננים או/ו שהקבלן ככל

 שמה ועל, לעצמה שהציבה הזמנים בלוחות הקבוצה עמידת על היתר בין לרעה להשפיע

 . הטוב

 בתחום העובדים ובשכר הגלם חומרי במחירי עלייה – והתשומות הגלם במחירי עלייה [ד]

. הפרויקטים רווחיות על לרעה משפיעה אשר הבנייה בעלויות לעלייה גורמים הבנייה

, אלה שווקים את הפיננסי המשבר פקד טרם, אירופה מזרח במדינות הכלכלית הצמיחה

 .כללית מחירים לעליית הביאה

 לשוק יותר מנוסות ן"נדל וחברות מבוססים בינלאומיים משקיעים כניסת – תחרות [ה]

 לרכוש החברה יכולת על להקשות, התחרות את להחריף עלולה החברה פועלת בו ן"הנדל

 .המימוש מחירי לירידת להביא או/ו אטרקטיביים במחירים קרקעות

 למגוון בתחום הפועלים יזמים נדרשים קרקע פיתוח לשם – והתאמה תכנון אישורי [ו]

 שימוש או מסחריים לשימושים אישור קבלת לרבות, שונים שלטון ממוסדות היתרים

 יכולתה אי גם כמו מתאימים אישורים של היעדרם. העניין לפי, המקרקעין על למגורים

 להשפיע עלולים, לה הדרושים וההיתרים האישורים, הרישיונות את להשיג החברה של

 Americans with Disabilities-ל בהתאם כן כמו. רווחיותה ועל פעילותה קצב על לרעה

Act of 1990 - מותאם להיות זה חוק תחת מחויב ב"בארה שנרכש מסחרי מרכז כל 

 בנושא בתקינה עומד שאינו מסחרי מרכז ונרכש במידה. מוגבלויות עם אנשים לצרכי

 . לתקנים בהתאמתו מחויב להיות עלול הרוכש, זה

 לרעה להשפיע עלולים, אדמה ורעידות שיטפונות, סופות ובכללם טבע נזקי – טבע נזקי [ז]

 .הקבוצה נכסי על

 לחברה ייחודיים סיכון גורמי 11.1

 ומרבית החזקות חברת הינה החברה – בנות מחברות דיבידנדים משיכת על מגבלות [א]

 פעילות מימון, מכך כתוצאה. ייעודיות פרויקט חברות באמצעות מתבצעת פעילותה

 משיכת. הייעודיות מהחברות דיבידנדים למשוך ביכולתה, היתר בין, תלוי החברה

 מן מהותי באופן שונה שאינו) הפעילות בארצות המקומי לדין כפופה, כאמור דיבידנדים
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 מידה באמות עמידה וכן המיסוי בתחום ואמנות דינים למערכות, (הישראלי הדין

 במסגרת כי, יצויין, בנוסף(. לעיל 9.1.1 סעיפים ראה) בנקאיים תאגידים כלפי פיננסיות

 בין, להבטחת( reserve funds) קרנות להפקדת החברה התחייבה ל"הנ המימון הסכמי

, ב"וכיו בגינם וביטוח מסים תשלומי, המשועבדים הנכסים ותפעול תקינות, היתר

 של מגבלות. הנכסים מן ההכנסות את לרשותה למשוך החברה יכולת את המקטינים

  .פעילותה את לממן החברה של ביכולתה לפגוע עלולה דיבידנדים משיכת

 מס ואמנות חוקים של וביישום בפרשנות כרוך החברה של המס חבויות חישוב – מיסוי [ב]

 הרשומות בת חברות באמצעות השקעות ומבצעת בישראל רשומה החברה. מגוונות

 רשויות. וצולבים מקומיים מס לחוקי כפופה ולפיכך מקומיות בנות בחברות בקפריסין

( א) כי ייתכן כן כמו. החברה של מהערכותיה שונה באופן החברה את לחייב עלולות המס

 המדינות באחת מס לצרכי כתושבת תחשב היא אם נוספת מס חבות תחול החברה על

 ודאות אי של מבוטלת לא במידה כרוכה בסרביה המיסוי מערכת( ב. )הרלוונטיות

 .המס חבות בתוספת תישא שהקבוצה לכך לגרום העלולה

 עם החברה קשורים בהם המניות בעלי הסכמי – שליטה משינוי להימנע התחייבויות [ג]

 חברות או/ו החברה קשורות בהם המימון מהסכמי חלק וכן, ב"בארה שותפיה

, שליטה לשימור התחייבויות או/ו שליטה שינוי על מגבלות כוללים, ידה על המוחזקות

 להעמדה עילה יהוו, המממנים הגופים אישור את יקבלו שלא שליטה שינויי כאשר

 בין, ראה. המממן הגוף כלפי המוחזקות החברות או/ו החברה חוב של מיידי לפירעון

של ( 'סדרה ד)וכן תיאור אגרות החוב  החברה של( 'ג סדרה) החוב אגרות תיאור, היתר

 .לעיל 9.1.1 וסעיף 5011 לשנת החברה של הדירקטוריון ח"לדו 1 בסעיף יםהכלולהחברה 

 החברה של המוחזקות החברות – ב"בארה בפעילות שותף עם שווים בחלקים החזקה [ד]

 ידי על שווים בחלקים מוחזקות, ב"בארה הנכסים מוחזקים שבאמצעותן, ב"בארה

 החברות ניהול את מסדירים שותפים לבין החברה בין ההסכמים. ושותפיה החברה

 של במקרה היפרדות ומנגנון, החלטות קבלת, המנהל הועד הרכב לרבות, המוחזקות

 ההחלטות, ההסכמים והוראות ההחזקות מבנה לאור(. לעיל 10 סעיף ראה) סתום מבוי

, שלמעשה כך אחד פה בהסכמה להתקבל נדרשות, ונכסיהן המוחזקות לחברות ביחס

 תלויה והיא המוחזקות החברות לפעילות ביחס רצונה את להשליט יכולה החברה אין

 . השותף הסכמות בהשגת
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 וסיכונים ענפיים סיכונים, מקרו סיכוני – טיבם פי על לעיל שתוארו הסיכון גורמי מוצגים שלהלן בטבלה

 במועד הקיימות הנסיבות יסוד על, הקבוצה להערכות בהתאם דורגו אלו סיכון גורמי. לקבוצה ייחודיים

 :הקבוצה עסקי על המשוערת השפעתם מידת פי על, הדוח

 הסיכון גורם
 הפעילות תחום על הסיכון גורם של ההשפעה מידת

 מועטה בינונית גדולה

 כלכליים -מקרו סיכונים

  X  זרים שווקים

  X  ריבית לתנודות חשיפה

  X  שונים למטבעות חשיפה

  X  האינפלציה בשיעורי לשינויים חשיפה
 ענפיים סיכונים

   X  החברה פועלת בהם בשווקים והמימון ן"הנדל בתחום משבר

 X   למשכנתאות מפותח לא בנקאות שוק

 X   ומתכננים קבלנים של רגל פשיטת
 X   והתשומות הגלם במחירי עלייה
 X   תחרות
  X  והתאמה תכנון אישורי

 X   טבע נזקי
 לחברה ייחודיים סיכונים

  X  בנות מחברות דיבידנדים משיכת על מגבלות

 X   מיסוי
   X שליטה משינויי להימנע התחייבויות

  X  ב"בארה בפעילות שותף עם שווים בחלקים החזקה

 



 

 

 

 

 

 

 

 מ "אביב ארלון בע
 

 ח הדירקטוריון באשר למצב עסקי החברה "דו
 4132 בדצמבר 13ליום 

 

 

 

 

 "תאגיד קטן"גילוי אודות היות החברה 
 דוחות תקופות) כהגדרת מונח זה בתיקון לתקנות ניירות ערך" תאגיד קטן"הינה כי החברה , קבעהחברה דירקטוריון 

 .4132החל מדוח תקופתי זה לשנת האמור יקון את מלוא ההקלות שנקבעו בת אימץו 4132-ד"התשע, (תיקון) (ומיידים
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 מ "אביב ארלון בע

 4132 בדצמבר 13ח הדירקטוריון באשר למצב עסקי החברה ליום "דו
 

וחות ח הדירקטוריון של החברה לד"מתכבד בזאת להגיש את דו "(החברה: "להלן) מ"אביב ארלון בעדירקטוריון 
שנה שנסתיימה במועד זה לו "(הדוחות המאוחדים" :להלן) 4132בדצמבר  13ליום  מאוחדים המבוקריםהכספיים ה

  ."(ח"תקופת הדו: "להלן)
 

  באשר למצב עסקי התאגידהסברי הדירקטוריון  . 3
 .פעלה להרחבת הפעילות בסרביהו ב"המשיכה החברה בפיתוח והשבחת הנכסים הקיימים בארה 4132בשנת 

 
המיועדים להקמה של מרכז מסחרי פתוח בעיר זרניינין דונם  311 -ה החברה מקרקעין בשטח של כרכש בסרביה

מייד עם השלמת רכישת הקרקע החלה חברת הבת בפיתוח המרכז . Aviv Park Zrenjaninהידוע בשם , שבסרביה

ר והגישה "מ 01,111קיבלה החברה את היתר המיקום הקובע זכויות בניה בקרקע של  4132בחודש דצמבר . המסחרי
קיבלה חברת הבת היתר בניה להקמת השלב הראשון והעיקרי של  4130בחודש ינואר . בקשה לקבלת היתר הבניה

נכון למועד הדוח שווקו מרבית השטחים להשכרה לשוכרי עוגן . ר"מ 44,011 -המרכז המסחרי הפתוח בשטח של כ
. מהשטחים המיועדים להשכרה 24% -כירות בשיעור של כמתוכם נחתמו הסכמי ש, ושוכרים בינלאומיים ומקומיים

של הקמת מרכז מסחרי  התפתחות משמעותית חלה גם בפרויקט. 4130השלמת הפרויקט צפויה להיות בשלהי שנת 
, מיליון אירו להקמת הפרויקט 5.0 -כמו גם מימון בנקאי בסך של כ, החברה השיגה היתר בנייה לפרויקט. בלגרדבעיר 

, ר נטו"מ 31,011מרכז מסחרי בשטח להשכרה של  –של הפרויקט  העיקריבעיצומה של הקמת השלב והיא מצויה 
, בו הינו לקראת סיום'פיתוח המרכז המסחרי בפנצ. משטחי המסחר הושכרו בפועל נכון למועד הדוח 50%כאשר מעל 

 31 -ימון מחדש בסך של כבו מ'הושלם עבור המרכז המסחרי בפנצ 4132בחודש יולי . והמרכז מצוי בתפוסה מלאה

החברה פועלת בימים אלה לאיתור ורכישת . מיליון אירו 34 -מיליון אירו שהחליף הלוואות קודמות בסך של כ
 . קרקעות נוספות בסרביה לצורך ייזום ופיתוח של מרכזים מסחריים נוספים

 
השלימה  4132חודש ספטמבר  במהלך. ב המשיכה פעילות החברה להתמקד בפיתוח והשבחת הנכסים הקיימים"בארה

 Glenbrookמיליון דולר למרכז המסחרי  34.4מימון בסך , (01%באמצעות חברות מוחזקות בשיעור של )החברה 

 -מימון בסך של כ ,(01%באמצעות חברות מוחזקות בשיעור של )השלימה החברה  4130בחודש פברואר . שבאינדיאנה

מיליון דולר מתוך סכום זה  43.2 -סך של כ. בשיקגו Century Shopping Centerמיליון דולר למרכז המסחרי  40.0

. על ידי מוסד בנקאי אחר 4133ר שימש לפירעון קו האשראי שהועמד לחברת הבת ולחברת בת קשורה בחודש אוקטוב
 שלבים סופייםבמצוייה , (בפלורידה ספרינגס סחרי בבוניטהבאמצעות חברה מוחזקת המחזיקה במרכז המ)החברה 

ללא מימון נותר רעון קו האשראי כאמור לעיל יאשר עם פ)נגס ישל השגת מימון בנקאי בגין הנכס בבוניטה ספר

סך של מתוך המימון האמור . 4130 דולר אשר צפוי להסתיים במהלך חודש אפריל ןמיליו 13.0 -בהיקף של כ, (בנקאי
ה של החברה חלק. והיתרה הינה לטובת השקעות בנכס לבעלי המניותמיליון דולר ניתן למשיכה ומיועד לחלוקה  42 -כ

 .01%הינו במימון האמור 

 
מייד לאחר השלמת השיפוץ  .ספרינגס בבוניטה מרבית השיפוץ במרכז המסחרי םהושל 4132מהלך שנת ב ,כמו כן

 .41% -לכ  10%-ר והתפוסה במרכז עלתה מכ"מ 33,421-במרכז ועד למועד הדוח הושכרו במרכז שטחים בהיקף של כ
 
ב בשטח כולל להשכרה "בארה 1בעשרה מרכזים מסחריים 01%כון לתום תקופת הדוח החברה מחזיקה בשיעור של נ

בכוונת החברה להמשיך . 21%2 -שוכרים והם בתפוסה ממוצעת של כ 411 -המרכזים כוללים כ. ר"אלפי מ 431 -של  כ
   .ליך השבחתם הסתייםנכסים שתהחלק מה את תהליך השבחת הנכסים ולפעול למימושם של

 
 
 

                                                      
מהזכויות  25%ולמעט המרכז המסחרי בוניטה ספרינגס בו מחזיקה החברה בשיעור של  20%כז המסחרי המצוי ברוטלנד ורמונט המוחזק על ידי החברה בשיעור של למעט המר 1

 . ההוניות
 . שיעור התפוסה לא כולל המרכז המסחרי ברוטלנד ורמונט המצוי בהליכי פיתוח 2
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  תוצאות הפעילות .3.3
כי  ,יצויין. השווי המאזניב מטופלת בדוחות הכספיים לפי שיטת "ולכן פעילות החברה בארה 01%ב בשיעור של "החברה מחזיקה במרבית המרכזים המסחריים בארה

חברת בון אביב הולדינגס שדוחותיה הכספיים מצורפים לדוחות החברה כחברה כלולה מאוגדת תחת ( מרכזים מסחריים 31מתוך  5הכוללת )ב "מרבית הפעילות בארה
 .מהותית

 
 :להלן תוצאות הפעילות לתקופת הדוח

     רבעון רביעי בשנת    חודשים בשנת 34  

גידול   4131  4132  
 (קיטון)

גידול   4131  4132 
 (קיטון)

  

 הסבר   ח"אלפי ש   ח"אלפי ש  

  35%  1,030  2,325  33%  31,311  32,011  מי שכירות וניהולהכנסות מד
.  עלות אחזקת המבנים והרווח הגולמי מורכבים מתוצאות הפעילות בסרביה בלבד, ההכנסות

הגידול בהכנסות וברווח הגולמי נובע בעיקרו מהשלמת השלב החמישי בפארק המסחרי 
ולכן , 4131ף הרבעון השני של שנת ר להשכרה שנפתח בסו"מ 2,111 –בסרביה בהיקף של כ 

וכן מפתיחת השלב השישי בפרוייקט , אינו כלול במלואו בתוצאות התקופה המקבילה אשתקד
 .4132בחודש אוגוסט 

  41%  244  014  4%  4,133  4,102  עלות אחזקת נכסים מושכרים

 רווח גולמי
 

345,11  335111  31%  15,13 
 

15121 
 

31% 
 

               
ן "בשווי הוגן של נדלעליה 

 להשקעה
ן להשקעה בהקמה "ן להשקעה נובעת בעיקרה מעליית שווי נדל"העליה בשווי ההוגן של נדל    511  35,145    511  35,145 

העליה בשווי ביחס למחיר הרכישה הינה . מיליון יורו 2.2 -בעיר זרניינין בסרביה בסך של כ
סחרי שבוצע במהלך הרבעון הרביעי במסגרתו שווקו מרבית כתוצאה מהליך פיתוח המרכז המ

הושגו האישורים הנדרשים והחלה הבניה בפועל של המרכז , השטחים המסחריים להשכרה
 ךעל ידי מערי שבוצעהנקבע בהתאם להערכת שווי  המסחרי ההוגן של המרכז  השווי.  המסחרי

ן "וכרים וניסיון רב בנוגע לסוג הנדלכישורים מקצועיים מ ו בעלשווי חיצוני בלתי תלוי שהינ
  .ומיקומושהוערך 

               
חלק החברה ברווחי חברות 

 מוחזקות
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות כולל את חלקה של החברה בתוצאות חברות המחזיקות   011%  4,235  21,215  (33%)  14,201  11,131 

את דוחותיה הכספיים של חברת וחותיה הכספיים צרפה לד החברה. ב"בפעילות החברה בארה
רווח ה. ב"החברות המוחזקות הפועלות בארה המאחדת את מרבית, בון אביב הולדינגס

מיליון  01-ן להשקעה בסך של כ"נדלשערוך בתקופת הדוח כולל רווחים שוטפים וכן רווחים מ
אינדיאנה , בגלברוק בגין המרכז המסחרי עיקר רווחי השיערוך הינם(. חלק החברה)שקלים 

 . בדוחות הכספיים( ג)33ב כמפורט בבאור "והמרכז המסחרי בבוניטה ספרינגס בארה
               

ח ביחס לתקופות המקבילה אשתקד "בהוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדו הקיטוןעיקר   5%  3,211  4,121  (41%)  2,021  4,140  הוצאות הנהלה וכלליות
 ,ח"אלפי ש 3,011-שבוטל בסך של כ  הפרשה לבונוסקופה המקבילה נרשמה מכך שבתנובע 

ח בהוצאות "אלפי ש 102ן בסך של וכמן כן חל קיט .ח השנתי"בדו( ד)32כמפורט בבאור 
 . משפטיות וייעוץ

   231%  15121  3,,225  31%  215114  115411  רווח תפעולי

כאשר , הלוואות לחברות מוחזקותריבית בגין  הכנסות המימון מורכבות בעיקרן מהכנסות  50%  3,343  4,145  12%  2,154  1,121  הכנסות מימון
בהיקף  מגידולבהכנסות המימון ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקרו  הגידול

מעליית שער החליפין של הדולר אל מול השקל וכן מהכנסה בסך , ההלוואות לחברות מוחזקות
 .וכרה ברבעון הרביעי בגין עסקת הגנה על ירידת שער הדולר אל מול השקלח שה"אלפי ש 031
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 (:ח"אלפי ש)להלן תוצאות הפעילות לתקופת הדוח לפי מגזרי פעילות 
 

סה"כהתאמותסרביהארה"ב

34,180הכנסות מחיצוניים  14,566  (34,180)   14,566    

53,338עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה   18,078  (53,338)   18,078    

87,518סה"כ  32,644  (87,518)   32,644    

73,924רווח תפעולי מגזרי  28,303  -              102,227  

13,614הוצאות מימון מגזריות*  4,746    -              18,360    

60,310סה"כ רווח מגזרי  23,557  -              83,867    

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 33,113 –מורכבות מהוצאות ריבית בגין אגרות החוב בסך של כ 4132בשנת  הוצאות המימון  (31%)  0,051  0,113  (2%)  41,531  43,111  הוצאות מימון
הוצאות ריבית , ח"אלפי ש 0,112 -ב בסך של כהפחתת ניכיון בגין אגרות החו, ח"אלפי ש

הירידה . ח"אלפי ש 2,115 –מהלוואות בנקאיות ומהתחייבויות לא שוטפות אחרות בסך של כ
 .הפרשי הצמדה למדד והפרשי שער בהוצאות המימון נובעת בעיקרה מירידה בהוצאות

   35311%  25114  215241  12%  15112,  215141  לפני מיסיםרווח 

 .ב"ן להשקעה בארה"השינוי נובע בעיקרו מגידול בעתודה למס בגין שיערוך נדל  412%  4,112  44,414  2%  40,140  45,114  מיסים על הכנסה
 

   35114%  45421  215123  23%  425211  115211  רווח נקי

התאמות הנובעות מתרגום 
 דוחות כספיים

 מהעליההתאמות הנובעות מגידול בקרן הון מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ כתוצאה     (1,131)  31,524    (31,543)  41,413 
 .ח"בשערי החליפין של הדולר והיורו ביחס לשקל בתקופת הדו

     (35124)  251,1,  211%  15111  245113  רווח כולל
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 כספיה מצבה .3.4

 
 נזילות .3.1

 .ח"אלפי ש 14,102עומדת על , 4132בדצמבר  13יתרת המזומנים ושווי מזומנים של החברה נכון ליום  

     בדצמבר 13  

גידול   4131  4132  
 (קיטון)

  

 הסבר   ח"אלפי ש  
 . ח"אלפי ש 42,524  במזומנים ושווי מזומנים בסך של מקיטוןהשינוי נבע בעיקרו   (11%)  43,133  20,415  נכסים שוטפים

רווחים  עקב ח"אלפי ש 04,514 בע בעיקרו מגידול בנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות בסך שלהגידול נ  11%  144,212  221,404  נכסים לא שוטפים
-חל גידול של כ ,כמו כן. ועליה בשער החליפין של הדולר אל מול השקל ן להשקעה בחברות מוחזקות"עליית שווי נדל, שוטפים
המשך הבניה במרכז ,  מיליוני שקלים 31.4 –ן להשקעה בסך של כ "נדל ן להשקעה בסרביה עקב רכישת"ח בנדל"אלפי ש 23,211

 .לעיל 3.3ן להשקעה כמפורט בסעף "ך נדלווכן שיער המסחרי בסרביה בתקופת הדוח
 

העומדות ' קב סיווג איגרות חוב סידרה גע ח"אלפי ש 11,341חלויות שוטפות בגין אגרות חוב בסך של מגידול ביקר השינוי נובע ע  54%  14,251  341,044  התחייבויות שוטפות
 . להתחייבויות שוטפות 4130לפרעון בחודש נובמבר 

ח באיגרות חוב הניתנות להמרה "אלפי ש 22,442ח  וקיטון של "אלפי ש 21,122נטו באגרות חוב בסך של  ובע מקיטוןנ השינויעיקר   (32%)  403,052  430,511  התחייבויות לא שוטפות
ח עקב מימון "אלפי ש 44,534מנגד חל גידול נטו בהלוואות בנקאיות בסרביה בסך של  .פרעון במהלך תקופת הדוח במניות עקב

 41,105וכן חל גידול של , מחדש שבוצע בתקופת הדוח  וכן מהלוואות שנלקחו לטובת המשך הבניה של הפארק המסחרי בסרביה
 .ב"עה בארהן להשק"ח במיסים נידחים עקב עליית שווי נדל"אלפי ש

 
 .ח"אלפי ש 14,523 ח של"מרווח כולל בתקופת הדובעיקרו הגידול בהון העצמי נובע   25%  311,341  321,315  הון עצמי 

   32%  222,420  010,220  כ מאזן"סה

     חודשים בשנת 34  

גידול   4131  4132  
 (קיטון)

  

 הסבר   ח"אלפי ש  
בתקופת הדוח לאחר ביצוע מימון במרכז  ח"אלפי ש 43,413 -מחברה מוחזקת בסך של כ השינוי הינו בגין דיבידנד שנתקבל עיקר  (14%)  42,355  30,353  מפעילות שוטפתתזרים שנבע 

קד שנתקבל בתקופה המקבילה אשת 11,511 -בדוחות המאוחדים לעומת דיבידנד בסך של כ ( ג)33המסחרי בגלברוק כמפורט בבאור 
 .ביצוע מימון מחדש במספר נכסיםקב ע

 
ח כמפורט "אלפי ש 41,254בסרביה בסך של  ן להשקעה"של נדלורכישה הקמה  , נובע בעיקרו מעלויות פיתוח 4132ההתזרים בשנת   01%  44,355  21,531  תזרים ששימש לפעילות השקעה

 .ח בהקמת המרכז המסחרי בבלגרד"אלפי ש 34,300וכן מהשקעות נוספות בסך של , בדוחות המאוחדים( ה)31בבאור 
 

ששימש ) מפעילותשנבע  תזרים
  מימון (לפעילות

ח ומאידך מגידול באיגרות חוב "אלפי ש 22,340-מפרעון אגרות חוב להמרה בסך של כ עיקרו בח נובע "במהלך תקופת הדו תזרים  143%  41,211  (5,331) 
 .ח"אלפי ש 43,140ומגידול נטו בהלוואות בנקאיות בסרביה בסך של ' אגח דח בגין הרחבת סידרה "אלפי ש 32,554בסך 
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  התחייבויות התאגיד ןתזרים מזומנים חזוי לפירעו 3.3.1

 30,353בסך של  תזרים חיובי שנבע מפעילות שוטפתמאידך וח "אלפי ש 53,452שלילי בסך של לחברה הון חוזר 
אלפי  322,154לחברה גרעון בהון החוזר בסך של "( סולו)"בדוחות הנפרדים כמו כן . ח בדוחות המאוחדים"אלפי ש

וכן עקב הלוואה מחברה  וזאת כיוון שמרבית הנכסים השוטפים לתאריך המאזן הוחזקו בחברות מאוחדות, ח"ש
בנוסף קיימת  .(תפרע באמצעות חלוקת רווחים מהחברה המאוחדת אשר) ומה כהתחייבות שוטפתהרשהמאוחדת 

להלן תזרים , נוכח האמור לעיל. של רואה החשבון המתייחסת למצבה הפיננסי של החברה הפניית תשומת לב
את , לים בוואשר הדירקטוריון אישר את בחירת המקורות הכלו, המזומנים החזוי שנבחן על ידי הדירקטוריון

 .סבירות ההיקף הכספי של כל מקור ואת העיתוי הצפוי לקבלתו

20152016

     19,877    13,368יתרת פתיחה מזומנים - דוח סולו

מקורות סולו:

     17,221     13,210מקורות נטו מפעילות שוטפת בחברות מוחזקות )1(

          -     23,372חלוקת כספים המצויים מחברות מאוחדות ב-100% )2(

תזרים מזומנים מפעילות השקעה ו/או מימון:

          -     64,600תקבולים מימון מחדש של נכסים בארה"ב )3(
תקבולים ממימון מחדש, מימוש נכסים ו/ או גיוס הון 

          -     40,000וחלופות שונות אותן בוחנת החברה )4(

     17,221  141,182סה"כ מקורות

שימושים

       9,385     14,798תזרים מזומנים לפעילות שוטפת בישראל )5(

          -       6,750השקעה בחברות מוחזקות

          -   113,125פרעון קרן אגרות חוב )6(

       9,385  134,673סה"כ שימושים

     27,713    19,877יתרת סגירה מזומנים

באלפי ש"ח 

 
 

 :באורים לתזרים החזוי

כי התזרים מבוסס על , בהקשר זה יצוין. ב"מנכסים מניבים בארה ר המקורות נטו מפעילות שוטפת הינועיק .3
של החברות  אשר תלויות במצבן הכספי, הנחות ביחס ליכולת החברה לקבל כספים מחברות מוחזקות

הדירקטוריון בחן את קיומן של . לרבות קבלת מימון בנקאי, המוחזקות ובתוצאות פעילותיהן העסקיות
והוא סבור כי מגבלות אלה לא תמנענה את העברת המקורות , מגבלות על העברת המקורות לתאגיד

 .הכספיים לתאגיד

ואשר אין מגבלה על  311%בשיעור של  בחברות מאוחדות, נכון לתאריך המאזן, חלוקה של כספים המצויים .4

 .חלוקתם

השלימה חברה מוחזקת , לאחר תאריך המאזן, 4130בחודש פברואר , בדוחות המאוחדים 44כמפורט בבאור  .1

 Century Shopping Centerמיליון דולר למרכז המסחרי  40.0מימון מחדש בסך של התקשרות בהסכם ל

 המוחזקתסכום זה שימש לפירעון קו האשראי שהועמד לחברת  מיליון דולר מתוך 43.2 -סך של כ. בשיקגו
עם . על ידי מוסד בנקאי אחר( המחזיקה במרכז בבוניטה ספרינגס שבפלורידה)קשורה  מוחזקתולחברת 

(. מיליון דולר 3.0חלק החברה הינו ) סך של שלושה מיליון דולר לבעלי המניות השלמת המימון מחדש חולק

, (בפלורידה ספרינגס מרכז המסחרי בבוניטהמוחזקת שהינה הבעלים של החברה   באמצעות) החברה, בנוסף
פרעון קו האשראי עם אשר )ספרינגס  בבוניטהמצוייה השלבים סופיים של השגת מימון בנקאי בגין הנכס 

דולר אשר צפוי להסתיים במהלך חודש  ןמיליו 13.0 -בהיקף של כ, (ללא מימון בנקאינותר כאמור לעיל 
לבעלי ומיועד לחלוקה  מיידית למשיכה יינתןמיליון דולר  42 -כ סך של, מתוך המימון האמור. 4130 לאפרי

 .מיליוני דולר 32-30 –כ החברה הינו של  החלק. והיתרה הינה לטובת השקעות בנכסהמניות 
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         89,789באירו 

       137,252בשקל צמוד מדד

         47,612בשקל לא צמוד

       274,653סה"כ

אלפי ש''ח

       121,515שנה ראשונה

           5,253שנה שנייה

         76,394שנה שלישית

           5,253שנה רביעית

         66,238שנה חמישית ואילך

      274,653סה"כ

אלפי ש''ח

ויותיה הנהלת החברה פועלת באופן עקבי להשגת מימון אשר ישמש לפיתוח פעילות החברה ולפרעון התחייב .2

, בפני החברה עומדות מספר חלופות אשר להערכת החברה. לרבות פירעון אגרות החוב, ואילך 4130בשנת 
ובכך יעמדו לרשותה הסכומים הנדרשים לשם , אחת או יותר מהן תתממשנה ברמת הסתברות גבוהה

החלופות  הבחירה של החברה בביצוע  מי מבין. עמידתה בצרכי תזרים המזומנים החזוי האמור לעיל
תיקבע בהתאם לסדר העדיפויות של החברה , ככל שיותר מאחת תתאפשר ברמת ודאות גבוהה, האמורות

 :להלן החלופות. כפי שזה יהיה מעת לעת

בהתאם לאינדיקציות ומשאים , להערכת החברה –ב "מימון מחדש לגבי מרכזים מסחריים בארה .א
ב "בגין אחד מהמרכזים הקיימים בארה, ומתנים הנמצאים בשלבים שונים עם מוסדות בנקאיים

 . החודשים הקרובים 34או לבצע מימון מחדש בתקופה של /ניתן יהיה לקבל מימון בנקאי חדש ו

 . גיוס של חוב או הון מהציבור או מגורמים פרטיים לרבות מוסדות פיננסיים .ב

ם בהתאם החברה ושותפיה בוחנים באופן שוטף אפשרויות שונות למימוש נכסי–מימוש נכסים  .ג

 . צרכי המזומנים ואפשרויות השקעה אלטרנטיביות, הצעות המתקבלות אצלם, למצב השוק

 .התזרים כולל בעיקר תשלומי ריבית למחזיקי אגרות החוב והוצאות הנהלה וכלליות בישראל .0

 וקרן איגרות חוב 4130מיליוני שקלים בסוף חודש מאי  22-על סך של כ' פרעון קרן איגרות חוב סידרה ב .1
בהקשר זה יצויין כי המקורות  .4130מיליוני שקלים נטו בסוף חודש נובמבר  12בסך של כ ' סידרה ג

הינם יתרות המזומנים בחברה ובחברות בנות כמפורט  4130העומדים לפרעון איגרות החוב בחודש מאי 
 1בסעיף  ב לאחר תאריך המאזן כמפורט"וכן התקבולים ממימון מחדש של נכסים בארה, לעיל 4בסעיף 

 .לעיל

 
צפויים התקבולים שתקבל , בהתבסס על אינדיקציות שנתקבלו מהנהלת החברה, להערכת דירקטוריון החברה

וכן , עוד יצויין כי לחברה לא קיימים חובות לבנקים. להיות גבוהים מצרכי מזומנים המפורטים לעיל, החברה

ב הניתנים "החברה הינם נכסים מניבים בארה מיליוני שקלים כאשר מרבית נכסי 321-לחברה הון עצמי של כ
  .בעת הצורך, למימוש

 

כל האמור בסעיף זה הינו בבחינת מידע הצופה פני עתיד אשר אינו בשליטה המלאה של החברה ואשר 
ח זה וכן כולל "המידע מבוסס על אינפורמציה הקיימת בקבוצה נכון למועד דו. התקיימותו בפועל אינה וודאית

אינם בשליטת 5 המבוססים במידה לא מבוטלת על גורמים שמעצם טבעם ות וכוונות של הקבוצההערכ5 ציפיות
הגורמים העיקריים שעשויים להביא לאי התממשות המידע צופה פני . (או אינם בשליטתה הבלעדית)החברה 

 ובכללם)אי הגעה להסכמות עם הצדדים שלישיים 5 שינויים בסביבה התחרותית והעסקית: עתיד הינם
וכן בשל התממשות של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה וחברות ( שותפים עסקיים וגופים ממנים
 .מוחזקות כמתואר בדוח השנתי

 
 

 מקורות מימון 3.2
 

 :4132בדצמבר  13להלן פרוט הרכב וזמני הפרעון של ההלוואות לזמן ארוך ליום 
 

 זמני פרעון. ב   הרכב הלוואות. א
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הינו  ואגרות החוב וסך ההלוואותח "אלפי ש 321,315 סך ההון העצמי של החברה עומד על, נכון למועד הדוח

והיחס בין החוב , 03% -כאמור לבין סך המאזן הינו כ ואגרות החוב היחס בין סך ההלוואות. ח"אלפי ש 442,101
   . 3.41לבין ההון העצמי הינו ( ות מזומניםבניכוי יתרואגרות חוב הלוואות )הפיננסי נטו 

 
, להלן 2כמפורט בסעיף ח "מיליוני ש 32.2 –בסך של כ  'אגח ד סידרה הרחבתבתקופת הדוח השלימה החברה 

 .  ח"מליון ש 22.3 –בסך של כ ' מיתרת קרן אגרות סידרה ב 01%וכן פרעה 
 

 היבטי ממשל תאגידי . 4

 
  תרומות .4.3

 . מדיניות תרומותוטרם גיבשה , תרמה החברה תרומות למוסדות שוניםבמהלך התקופה לא 

 

  בלתי תלוייםודירקטורים  יננסיתדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פ . 4.4
בדוח הכלול "( הפרטים הנוספים)"' לחלק ד 41ראה תקנה לעניין דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית 

 .4132התקופתי של החברה לשנת 
הפרטים )"' לחלק ד 45לעניין שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים כפי שנקבע בתקנון החברה ראה תקנה 

 .4132התקופתי של החברה לשנת בדוח הכלול  "(הנוספים
 

 פרטים בדבר מבקר הפנים של החברה  . 4.1
 

 :פרטי מבקר הפנים . א

  ח"רו, (יולי)יחיאל  ירדני -שם. 

  30.1.4114 -תחילת כהונה.  

  לחוק הביקורת הפנימית 5לחוק החברות ובהוראות סעיף ( ב)321המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף ,
 "(.חוק הביקורת הפנימית)" 3224 -ב "התשנ

 מטעם משרד  לחברה שירותי ביקורת פנים כנותן שירותים חיצוני מעניקח יולי ירדני "רו

 .ואינו עובד החברה רואי חשבון' גלפנד ושת –ירדני 

 המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור , מיטב ידיעת החברהל
 .אליה

 לא היו למבקר קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה , למיטב ידיעת החברה
 . או עם גוף קשור אליה

 
 :דרך המינוי . ב

הביקורת של החברה ודירקטוריון החברה ביום מינויו של מר ירדני כמבקר פנימי אושר על ידי ועדת 
30.1.4114 . 

 
 :זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי . ג

  .וזאת בהתאם לתקנון החברה ר הדירקטוריון"יוינו הממונה הארגוני על המבקר הפנימי ה
 

 :תכנית העבודה של המבקר הפנימי  .ד

 תכנית העבודה של המבקר הפנימי הינה שנתית. 

 עת תוכן תכנית העבודה הינה בהתאם להצעה לתכנית ביקורת אשר נערכת באופן עצמאי בידי דרך קבי

בהתייעצות עם . מבקר הפנים והמוצגת לועדת הביקורת של החברה טרם תחילת ביצוע עבודת הביקורת
 .ועדת הביקורת ובאישורה נקבעת תכנית הביקורת לשנה הנוכחית

 שנתית הינם בעיקרהת השיקולים בקביעת תכנית הביקורת השוטפ: 

 .הצעות מבקר הפנים לתכניות עבודה שנתיות (א
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, על הצעות מבקר הפנים, בין היתר, הצעות חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון בהתבסס (ב

 .ונושאים שנידונו בישיבות שוטפות של ועדות הביקורת ודירקטוריון החברה

 . בחברהיקפם אשר אירעו מורכבים ומהותיים בה, סקאות ואירועים מיוחדיםע (ג
למבקר הפנים שיקול דעת לסטות ממנה בכפוף , ללא קשר לתכנית העבודה, להערכת החברה (ד

לכך שיפנה אל הנהלת החברה ואל ועדת הביקורת במתן הסברים לצורך הסטייה מתוכנית 
 .העבודה ובקבלת אישור לשם כך

 

 :ל של תאגידים מוחזקים"בקורת בחו .ה
מחוץ , של מבקר הפנים מתייחסת גם לתאגידים מוחזקים מהותיים של החברהתוכנית הביקורת 

 .לישראל
 

  :היקף העסקת המבקר הפנימי  .ו
קביעת  .סקר סיכוניםבנושא בגין ביקורת  שעות 401הועסק המבקר הפנימי בהיקף של  4132בשנת 

העבודה העיקריים היכרות של המבקר את תהליכי , השעות נעשתה על סמך היקף פעילותה של החברה
 .המבנה הארגוני של החברה ותוכנית הביקורת, בה

 
 :תקנים מקצועיים מקובלים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת  .ז

 עורך המבקר הפנימי את ביקורתו בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים כאמור בסעיף , על פי הודעתו

  .לחוק הביקורת הפנימית( ב)2

 ירקטוריון החברה את דעתו כי המבקר הפנימי עמד בכל הדרישות שנקבעו בתקנים האופן בו הניח ד
, כשבמסגרת הדיון מדווח המבקר על דרך פעולתו, דוחות הביקורת נדונו בישיבת ועדת הביקורת: לעיל

 .הנהלים שיישם וממצאים שעלו

 
 : גישה למידע . ח

בכלל זה  ,לחוק הביקורת הפנימית 2בסעיף למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית למסמכים ולמידע כאמור 
 .לרבות נתונים כספיים, גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה

 
המועדים בהם הוגש דין וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי והמועדים בהם התקיים דיון בוועדת   .ט

 :הביקורת או הדירקטוריון בממצאים
ל "למנכ, ר הדירקטוריון"ליו בכתב ון על ממצאי המבקר הפנימילהלן המועדים בהם הוגש דין וחשב

 :ועדת הביקורת בממצאי המבקר הפנימי הר ועדת הביקורת והמועדים בהם דנ"וליו
 

  
 
 

 הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי אופי ורציפות, סבירות היקף .י
היו  4132בשנת אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי , להערכת דירקטוריון החברה

, במהות פעילויותיה העסקיות ובהיקפם, במבנה הארגוני שלה, סבירים בהתחשב בגודלה של החברה
 .תבהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימיהיה ו

 
 המבקר הפנימידרך התגמול של   .יא

בהתחשב , פעילותו זכאי המבקר הפנימי לתגמול כספי כפי שסוכם בינו ובין דירקטוריון החברהעבור 

 .דה של עבודת הביקורתבהיקף שעות העבו
 .להערכת דירקטוריון החברה לתגמולו של המבקר הפנימי אין השפעה על הפעלת שיקול דעתו המקצועי

 
 
 
 

 30.4.30 מועד הגשת דין וחשבון על ממצאי מבקר הפנים

       44.1.30 מועד הדיון בממצאי מבקר הפנים  
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 פרטים בדבר רואה החשבון המבקר . 4.2
  רואי חשבון, גבאי את קסירר, פורר, קוסט -שם. 

 החשבון והשעות שהושקעו בגינם רואי שכר טרחת : 

 
 
 
 
 
 

 .לל בעיקר ייעוץ בנושאי מסכו* 
 

 והוא מאושר על , שכר הטרחה נקבע בהתאם להיקף שעות הנדרשות לצורך ביצוע עבודת הביקורת בחברה
של  מוחזקותטרחה שלעיל הינו עבור החברה וכן חברות שכר ה .והדירקטוריון ידי הנהלת החברה

 .החברה

 

 תגמול נושאי משרה בכירה   .,.4

 
משרה בכירה הנושאי תגמול . אישרה אסיפת בעלי המניות מדיניות תגמול לחברה 4132במהלך חודש ינואר 

והינו  4132המהווה חלק בלתי נפרד מן הדוח התקופתי לשנת "( הפרטים הנוספים)"' לחלק ד 43 התקנמפורט ב

 . אושרה בחברהשבהתאם למדיניות התגמול 

 
 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה. 1
 

  אומדנים חשבונאיים קריטיים . 1.3
 .לדוחות המאוחדים 1ראה פרוט בבאור 

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן . 1.4
 .לדוחות המאוחדים 44ראה פרוט בבאור 

 

 הערכות שווי מהותיות מאוד המצורפות לדוחות הכספיים . 1.1
. בו שבסרביה'בפאנצרי ת מאוד למרכז המסחהערכת שווי מהותיפיים השנתיים סהחברה מצרפת לדוחות הכ

לתאור עסקי התאגיד  0.2 –ו  0.4בסעיפים הערכות השווי של החברה ניתן לראות הנכסים ולפרוט נוסף לגבי כל 
 .ח התקופתי"לתי נפרד מהדוהכלול כחלק ב

 

 

 4132 4131 
ביקורת 

 ודוחות מס
ביקורת  *אחר 

 ודוחות מס
 *אחר 

 341 110 25 140 (ח"אלפי ש)שכר טרחה 
 033 4,250 451 4,241 שעות עבודה
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  פרטים לגבי תעודות התחייבות שהנפיקה החברה .2
  פרטים בטבלה . א

 

 הסדרה

מועד 
הנפקת 
 הסדרה

סך כל 
שוויה 
הנקוב 
במועד 
 ההנפקה

 ח"בש

השווי 
הנקוב 

 שלה
 ח"בש

השווי הנקוב 
שהוא שלה כ

מוערך מחדש 
לפי תנאי 
ההצמדה 

 לתאריך הדוח
 ח"בש

סכום 
הריבית 
 שנצברה

 ח"בש

השווי 
ההוגן של 

הסדרה כפי 
שנכלל 
בדוחות 

הכספיים 
 האחרונים 

 ח"בש

השווי 
 הבורסאי

ליום 
13.34.4132 

 ח"בש
סוג הריבית 

 ושיעורה

מועדי 
תשלום 

 הקרן

מועדי 
תשלום 
 הריבית

בסיס 
ההצמדה 

 ותנאיה

האם איגרות 
וב ניתנות הח

 להמרה

זכות התאגיד 
לבצע פדיון 
מוקדם או 

המרה כפויה 
של תעודות 
ההתחייבות 
לניירות ערך 

ככל 5 אחרים
שקיימת 
והתנאים 
 למימושה

ניתנה ערבות 
לתשלום 

התחייבויות 
התאגיד על 

פי שטר 
 -הנאמנות 

 שם הערב
 13בכל  13.0.4130 2% -קבועה  22,140,111 24,134,111 311,401 22,340,111 22,340,111 01,401,111 13/10/4114 אגח ב

במאי 
 11ובכל 

בנובמבר 
של כל 
שנה 

קלנדרית 
עד למועד 
הפירעון 
הסופי 

 13ביום 
במאי 
4130 

ניתן להמרה  לא צמוד
למניות 

רגילות של 
החברה לפי 
שער המרה 

ח "ש 2.40של 
נ אגרות .ע

חוב למניה 
רגילה אחת 

ח "ש 1.13בת 
 .נ.ע

לא ניתנה  אין 
 ערבות
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 הסדרה

מועד 
הנפקת 
 הסדרה

סך כל 
שוויה 
הנקוב 
במועד 

 ההנפקה
 ח"בש

השווי 
הנקוב 

 שלה
 ח"בש

השווי 
הנקוב שלה 

כשהוא 
מוערך 

מחדש לפי 
תנאי 

ההצמדה 
לתאריך 

 ח"בשהדוח 

סכום 
הריבית 
 שנצברה

 ח"בש

השווי 
ההוגן של 

ה כפי הסדר
שנכלל 
בדוחות 

הכספיים 
 האחרונים

 ח"בש

השווי 
 הבורסאי

ליום 
13.34.4132 

 ח"בש

סוג 
הריבית 
 ושיעורה

מועדי 
תשלום 

 הקרן

מועדי 
תשלום 
 הריבית

היו הקרן או 
הריבית 
5 צמודות

יפורטו בסיס 
ההצמדה 

 ותנאיה

נקבע כי 
תעודות 

ההתחייבות 
ניתנות 
להמרה 

לנייר ערך 
 -אחר 

תצוין 
 עובדה זו

ת התאגיד לבצע זכו
פדיון מוקדם או המרה 

כפויה של תעודות 
ההתחייבות לניירות 

ככל 5 ערך אחרים
שקיימת והתנאים 

 למימושה

ניתנה 
ערבות 

לתשלום 
התחייבויות 
התאגיד על 

פי שטר 
 -הנאמנות 

 שם הערב
 –ה קבוע 15,401,111 11,333,111 210,111 11,222,111 14,011,111 14,011,111 31/33/4131 גאגח 

4.1% 
 13בכל  11.33.4130

במאי 
 11ובכל 

בנובמבר 
של כל 
שנה 

קלנדרית 
עד למועד 
הפירעון 
הסופי 

 11ביום 
 בנובמבר

4130 

למדד צמוד 
המחירים 

לצרכן 
כשהמדד 

היסודי הינו 
המדד 

שפורסם 
 30ביום 

, באוקטובר
בגין  4131

חודש 
 ספטמבר

4131. 

לא ניתנות 
 להמרה

, בכל עת, לתאגיד זכות
לפדות , ל דעתולפי שיקו

כולן , את אגרות החוב
הגבוה לפי , או חלקן

הערך ( 3: )מבין
ההתחייבותי של יתרת 

יתרת ( 4)ח שנפדה "האג
תזרים המזומנים של 
אגרות החוב הנפדות 

כשהיא מהוונת לפי 
+ תשואת אגח ממשלתי 

4%. 

לא ניתנה 
. ערבות
ניתנו 

ביטחונות 
כמפורט 
' בסעיף ו

 .להלן

 –קבועה  43,152,111 43,323,111 125,111 43,021,111 43,021,111 04,024,111 32/33/4131 *דאגח 
0.50% 

 13בכל  11.33.4134
במאי 

 11ובכל 
בנובמבר 
של כל 
שנה 

קלנדרית 
עד למועד 
הפירעון 
הסופי 

 11ביום 
 בנובמבר

4134 

למדד צמוד 
המחירים 

לצרכן 
כשהמדד 

היסודי הינו 
המדד 

שפורסם 
 30ביום 

, באוקטובר
בגין  4131

חודש 
 ספטמבר

4131. 

לא ניתנות 
 להמרה

, בכל עת, לתאגיד זכות
לפדות , לפי שיקול דעתו
כולן , את אגרות החוב

הגבוה לפי , או חלקן
הערך ( 3: )מבין

ההתחייבותי של יתרת 
יתרת ( 4)ח שנפדה "האג

תזרים המזומנים של 
אגרות החוב הנפדות 

כשהיא מהוונת לפי 
+ תשואת אגח ממשלתי 

ממוצע שווי  (1) 4.0%
הימים  11 –שוק ב 

שקדמו להודעה על 
בנוסף . הפידיון המוקדם

 21%במקרה של מכירת 
ויותר מהפארק המסחרי 

יבוצע פדיון  בו'בפנצ
מוקדם מלא או חלקי 

במקרה של מכירה )
לפי הנוסחה ( חלקית

( 4)שלעיל אך בחלופה 
מעל  2%המרווח יהיה 

 .ח הממשלתי"לאג

לא ניתנה 
. ערבות
ניתנו 

טחונות בי
כמפורט 
' בסעיף ו

 .להלן
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 "(הנאמנים"להלן )פרטים בדבר הנאמנים לתעודות ההתחייבות  . ב
 

 (:'סדרה ב)אגרות חוב 
 מ"חברה לנאמנויות בע משמרת: שם חברת הנאמנות

 מר רמי סבטי: שם האחראי על הסידרה לעיל אצל הנאמן

 trusts@bdo.co.il ל"דוא; 1142122-11פקס ; 1142104-11טלפון : פרטי התקשרות

 .תל אביב, 35קומה , בית אמות ביטוח, 21-25דרך מנחם בגין : כתובת למשלוח מסמכים
 

 (:'וסידרה ד 'סדרה ג)אגרות חוב 
 מ"נאמנויות בערזניק פז נבו : שם חברת הנאמנות

 ראשוני -אבטליון  ד מיכל"עו: שם האחראי על הסידרה לעיל אצל הנאמן

 fin.co.il-MichalAv@clalל "דוא; 1442522-11פקס ; 1442525-11טלפון : פרטי התקשרות

 .10441תל אביב , 14דרך מנחם בגין : כתובת למשלוח מסמכים

 

 ח להמרה"פרטים לגבי אג . ג
 

סדרת 

תעודת 

 ההתחייבות

ר פרטי ניי

 הערך האחר

יחס 

 עיקרי תנאי ההמרה ההמרה

זכות המנפיק 

לבצע המרה 

כפויה של 

 תעודות

 ח ב"אג

מניה רגילה 

אחת של 

החברה בת 

ח "ש 1.13

 נ.ע

ח "ש 2.40

נ אגרות .ע

חוב למניה 

רגילה 

אחת בת 

ח "ש 1.13

 .נ.ע

קיימות . 4130, במאי 30ח ניתנות להמרה בכל יום מסחר עד ליום "האג

ת על מחזיקי אגרות החוב במקרים של חלוקת מניות התאמות המגינו

חלוקת דיבידנדים ואיחוד או פיצול של הון , הנפקת זכויות, הטבה

 . המניות

 אין 

 

 דירוג . ד
 .אגרות החוב של החברה אינן מדורגות על ידי חברה מדרגת

 

 

 עמידה בתנאי שטר הנאמנות . ה
התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות של אגרות נכון לתום שנת הדיווח ובמהלכה החברה עמדה בכל 

במהלך תקופה זו לא נתקיימו תנאים . ('דסדרה )ואגרות החוב  ('גסדרה )אגרות החוב  ,('בסדרה )החוב 

( 'דסדרה )או אגרות החוב /ו( 'גסדרה )או אגרות החוב /ו( 'בסדרה )המקימים עילה להעמדת אגרות החוב 
 . לפירעון מיידי

 

 ם משועבדים להבטחת התחייבויות החברה על פי תנאי אגרות החובנכסי . ו

  ללא שיעבוד: ('סדרה ב)אגרות החוב 

  שיעבדה , ('ג סדרה)תנאי אגרות החוב עמידתה של החברה במלוא לכבטוחה  :('סדרה ג)אגרות החוב
ויות החברה את זכ, שעבוד קבוע ראשון ללא הגבלה בסכום, ('סדרה ג)החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב 

(. חברות הנכסים -להלן ) BAIFC Holdings LLC-וכן את זכויות החברה ב AAG Bonita Mezz LLC-ב

החברה התחייבה כי במקרה שיחס החוב בגין אגרות החוב המונפקות לשווי השעבוד כפי שהוא בא לידי 
כך , יד בטוחות נוספותהיא תעמ 21%-יהיה גבוה מ( יחס החוב לשעבוד -להלן )ביטוי בדוחותיה הכספיים 

או נכסים /כספים וככל שתקבל כי  ,כמו כן התחייבה החברה. 40%שיחס החוב לשעבוד לא יעלה על 
יחס החוב לשעבוד כתוצאה מהמשיכה  ,כל עוד זכויותיה בהן משועבדות כאמור לעיל, מחברות הנכסים

או )את השעבודים בכל אחת להמיר , תוכל החברה בתנאים מסוימים, כמו כן. 41%כאמור לא יעלה על 
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לרבות בדרך של מכירת הזכויות )סכומים במזומן ( 4)או /ו; יות/ערבות( 3: )מן הבטוחות שלהלן( יותר

בנכסים , במישרין או בעקיפין, שעבוד של זכויות החברה( 1)או /ו; (לשם כך, כולן או חלקן, המשועבדות
 .המצויינים בשטר הנאמנותהעומדים בקריטריונים 

 
 . 24.2%ן לתאריך המאזן יחס החוב לשיעבוד הינו נכו

 
בהתחייבויות נוספות אשר יהיה , ('סדרה ג)בנוסף לאמור לעיל התחייבה החברה כלפי בעלי אגרות החוב 

החברה לא תבצע חלוקת דיבידנד ( 3: )תקפות כל עוד לא פרעה חברה את מלוא קרן אגרות החוב שעיקרן
על פי דוחותיה ( ללא זכויות מיעוט אך כולל רווחי שערוך)ל החברה אשר בעקבותיה יפחת ההון העצמי ש

ללא זכויות ) הונה העצמי( 4); ח"מליון ש 301-מ, סקורים או מבוקרים, הכספיים המפורסמים האחרונים
בנטרול קרן , הסקורים או המבוקרים, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים, (מיעוט אך כולל רווחי שערוך

אי עמידה בהוראות סעיף זה . ח"מליון ש 40-לא יפחת מ, ובעות מתרגום דוחות כספייםהון מהתאמות הנ

אלא בחלוף שני , לא יקנה למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדה לפרעון מיידי של חוב החברה כלפיהם
כהגדרתו בשטר ) בחברה אירוע העברת שליטה( 1); רבעונים עוקבים בהם לא עמדה החברה בהתחייבות זו

החברה תפקיד ( 2); ייחשב כעילה לפרעון מיידי, שלא קיבל את אישור מחזיקי אגרות החוב  (נותהנאמ
, ('סדרה ג)בחשבון המשועבד סכום השווה לתשלום הריבית הקרוב הצפוי להשתלם למחזיקי אגרות החוב 

 . למעט הפרשי הצמדה צפויים
  

  שעבוד קבוע ראשון ללא , ('סדרה ד)החוב שיעבדה לטובת מחזיקי אגרות החברה  (:'סדרה ד)אגרות החוב

חברה קפריסאית המחזיקה באמצעות חברות )את מניות חברת אביב ארלון גלובל לימיטד , הגבלה בסכום
 לחברה שהונפקו 3-2 הממוספרים הון שטריכן ו"( המשועבדת החברה"להלן ( )ן בסרביה"בנות בנכסי נדל

 . אירו יליוןמ 34 -כ של כולל בסך המשועבדת החברה ידי על

 ויהי אשר נוספות בהתחייבויות, ('דסידרה ) החוב איגרות בעלי כלפי החברה התחייבה ,לעיל לאמור בנוסף
הגבלת מינוף בחברה המשועבדת ( 3: )שעיקרן החוב אגרות קרן מלוא את חברהה פרעה לא עוד כל תקפות

שבמחזור לא ( 'סידרה ד)החוב  באופן שסך ההלוואות הבנקאיות בחברה המשועבדת בתוספת יתרת אגרות
החברה ( 4); "(יחס הלוואות ואגח למאזן"להלן ) מסך המאזן של החברה המשועבדת 51%תעלה על 

 חלוקת תבוצע לא( 1) ;בהיקף העולה על חצי מיליון יורו( סולו)המשועבדת לא תיקח אשראי בנקאי עצמאי 
 דוחותיה על פי, (המיעוט זכויות ללא) ההחבר של ההון יפחת בעקבותיה אשר  החברה ידי על דיבידנד

 כך מינימלי הון על שמירה (2); ח"ש מיליון 341-מ, מבוקרים או סקורים, האחרונים המפורסמים הכספיים
 מליון 40-מ יפחת שלא, כספיים דוחות מתרגום הנובעות מהתאמות הון קרן בנטרול, החברה של שההון

 חוב של מיידי לפירעון להעמדה עילה החוב אגרות למחזיקי יקנה לא זה סעיף בהוראות עמידה אי. ח"ש
במידה שיחס ( 0) זו בהתחייבות החברה עמדה לא בהם עוקבים רבעונים שני בחלוף אלא, כלפיהם החברה

 -להלן )החוב בגין אגרות החוב המונפקות לשווי השיעבוד כפי שהוא בא לידי ביטוי בדוחותיה הכספיים 
כך שיחס החוב לשיעבוד לא , תעמיד החברה בטוחות נוספות 21%-ה גבוה מיהי"( יחס החוב לשיעבוד"

שלא קיבל את אישור , כהגדרתו בתוספת לשטר הנאמנות, אירוע העברת שליטה בחברה( 1) ;21%יעלה על 
מהזכויות  21%-פירעון מיידי בעת מכירת מעל ל( 4) ;ייחשב כעילה לפירעון מיידי, מחזיקי אגרות החוב

 .בדוחות המאוחדים 1' ד 32כמפורט בביאור , בו'י בפאנצהמסחר במרכז

 

 . 12% ויחס ההלוואות והאגח למאזן הינו , 24.0%נכון לתאריך המאזן יחס החוב לשיעבוד הינו 
 

 
 4130  ,סבמר 11

 

 
 

 
 

 

     
 איל לב ארי  יפתח אלוני  דורון אביב

 ל משותף"מנכ  ל משותף"מנכ  ר הדירקטוריון"יו



 

 

 

 

 

 4132בדצמבר  13דוחות כספיים ליום 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 מ"אביב ארלון בע

 
 מאוחדים דוחות כספיים
 
 

 4132, בדצמבר 13 ליום
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 

 עמוד 
 
 

 4 דוח רואה החשבון המבקר
 
 

 1-2 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 

 5 על הרווח הכוללדוחות מאוחדים 
 
 

 6 על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 
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 דוח רואה החשבון המבקר
 

 מ"לבעלי המניות של אביב ארלון בע
 
 

 ,בדצמבר 13לימים ( החברה -להלן )מ "בע ארלוןאביב של הדוחות המאוחדים על המצב הכספי ביקרנו את 
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת , ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל 4131, בדצמבר 13-ו 4132

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון . 4132 בדצמבר 13 משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום
 .נו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנואחריות. וההנהלה של החברה

 
 

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה . 3971-ג"התשל, (דרך פעולתו של רואה חשבון)

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

כת החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הער
 .בסיס נאות לחוות דעתנו תאנו סבורים שביקורתנו מספק. נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

 
 

את המצב , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הנ המאוחדים הדוחות הכספיים, לדעתנו
תוצאות ואת  4131בדצמבר  13-ו 4132בדצמבר  13שלה לימים  המאוחדותהכספי של החברה והחברות 

 משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום אחת השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל, פעולותיהן
דוחות כספיים )והוראות תקנות ניירות ערך ( (IFRSהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ב 4132בדצמבר  13

 .4131-ע"התש, (שנתיים
 

בדבר גרעון בהון החוזר ' ב3תשומת הלב לאמור בבאור  אנו מפנים את, ל "מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ
ן ולתוכניות ההנהלה לעמידה בפירעו ח"שאלפי  83,489-בסך של כ 4132 ,בדצמבר 13של החברה ליום 

 .התחייבויותיה השוטפות של החברה
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  הכספי המצב על מאוחדים דוחות

 
 
 בדצמבר 13ליום     
    4132  4131 
 ח"אלפי ש  באור  
       

       נכסים שוטפים
       

 67,296  17,652  5  מזומנים ושווי מזומנים
 -  4,211  'א6  פקדונות מוגבלים

 3,169  3,445  7  לקוחות
 4,726  1,946  8  חייבים ויתרות חובה

       
    25,418  73,133 

       נכסים לא שוטפים
       

 2,697  2,147  'ב6  פקדונות מוגבלים 
 348,118  381,825  33  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  

 52,265  63,126  33  הלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני וחייבים אחרים 
 48,939  21,287  9  מקרקעין לבנייה

 363,648  411,162  31  ן להשקעה "נדל
 437  388     רכוש קבוע

       
    291,457  177,912 
       
    515,295  229,425 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 בדצמבר 13ליום     
    4132  4131 
 ח"אלפי ש  באור  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 32,197  7,794  34  בנקאי  דאשראי מתאגי
 27,611  331,741  (4)32  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 

 3,636  295    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 1,871  2,537  31  זכאים ויתרות זכות

       
    346,547  67,286 

       התחייבויות לא שוטפות
       

 52,381  83,997  (3)32  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 22,449  -  (4)32  אגרות חוב ניתנות להמרה במניות

 337,421  73,323  (4)32  אגרות חוב
 768  817    פקדונות שהתקבלו משוכרים 

 421  148  'כ4  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 12,949  63,587  36  מסים נדחים

       
    435,861  453,589 

     37  הון 
       

 1,721  1,724    הון מניות 
 98,258  98,724    מניות פרמיה על

 797  558    כתבי אופציה 
 2,464  2,464    קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה

 26,657  86,127    יתרת רווח 
 (41,722)  (521)    קרן מהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

       
    391,318  311,371 
       
    515,295  229,425 

 
 
 

 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 

         4135, במרס 11
 אייל ברטוב  יפתח אלוני  איל לב ארי  דורון אביב  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 ל כספים"סמנכ  ל משותף"מנכ  ל משותף"מנכ  ר הדירקטוריון"יו  
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 על הרווח הכולל דוחות מאוחדים

 
 

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
    4132  4131  4134  

  באור  
 ח"שאלפי 

 (למניה( הפסד)למעט נתוני רווח נקי )
         

 31,518  31,311  32,566  'א38  הכנסות מדמי שכירות וניהול 
 3,832  4,133  4,159  'ב38  עלות אחזקת נכסים מושכרים

         
 8,742  33,189  34,517    רווח גולמי

         
 ( 37,152)  816  38,178  31  ן להשקעה "בשווי הוגן של נדל( ירידה)עלייה 

 (945)  -  -    אחרות( הוצאות)הכנסות 
 7,541  9,521  7,645  'ג38  הנהלה וכלליות, הוצאות שיווק

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי 
 53,126  67,251  61,131  33  נטו , שיטת השווי המאזני

         
 11,968  69,814   81,471    רווח תפעולי

         
 6,182  2,184  6,191  'ד38  הכנסות מימון
 (45,865)  (41,831)  (43,611)  'ד38  הוצאות מימון

         
 32,387  51,172  67,747    פני מסים על ההכנסהלרווח 

         
 31,471  45,675  48,117  36  מסים על ההכנסה 

         
 1,937  42,699  19,691    רווח נקי

         
         (:לאחר השפעת המס)כולל אחר ( הפסד)רווח 

סכומים שיסווגו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 
         :ספציפיים

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 
 (1,755)  (36,843)  41,413    חוץ 

         
 364  7,878  64,893    כ רווח כולל"סה

         
 1.13  1.17  1.33  41  (ח"בש)מניה לרווח נקי בסיסי ומדולל 

 
 
 
 
 

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

 
 

  
 הון

  מניות
 פרמיה

  על מניות
כתבי 
 אופציה

 

קרן בגין 
עסקה עם 
  בעל שליטה

 יתרת 
 רווח

  (הפסד)

קרן 
מהתאמות 
הנובעות 
מתרגום 

דוחות כספיים 
של פעילויות 

  חוץ
 כ"סה

 הון
 ח"אלפי ש  
               

 319,578  (1,368)  38,123  4,199  -  88,929  1,157  4134, בינואר 3 ליום יתרה
               

 1,937  -  1,937  -  -  -  -  רווח נקי 
 (1,755)  (1,755)  -  -  -  -  -  אחר כולל כ הפסד"סה

               
 364  (1,755)  1,937  -  -  -  -  כולל( הפסד) רווחכ "סה

               
 319,721  (6,941)  43,958  4,199  -  88,929  1,157  4134, בדצמבר 13 ליום יתרה

               
 9,894  -  -  -  -  9,519  181  הנפקת הון מניות 

 797  -  -  -  797  -  -  הנפקת כתבי אופציה
הטבה הונית מעסקה עם 

 3,861  -  -  3,861  -  -  -  בעל שליטה
 42,699  -  42,699  -  -  -  -  רווח נקי 

 (36,843)  (36,843)  -  -  -  -  -  אחר כולל כ הפסד"סה
               

 7,878  (36,843)  42,699  -  -  -  -  כולל( הפסד) רווחכ "סה
               

 311,371  (41,722)  26,657  2,464  797  98,258  1,721  4131, בדצמבר 13 ליום יתרה
               

כתבי מימוש ופקיעה של 
 27  -  -  -  (419)  482  4  אופציה
 19,691  -  19,691  -  -  -  -  רווח נקי 

 41,413  41,413  -  -  -  -  -  אחר כולל רווחכ "סה
               

 64,893  41,413  19,691  -  -  -  -  כולל רווחכ "סה
               

 391,318  (521)  86,127  2,464  558  98,724  1,724  4132, בדצמבר 13 ליום יתרה
 
 
 
 

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

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  4132  4131  4134  
 ח"אלפי ש  
       

       מפעילות שוטפתתזרימי מזומנים 
       

 1,937  42,699  19,691  רווח נקי
       

       :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

       :התאמות לסעיפי רווח והפסד
       

 8,792  8,781  5,825  שערוך אגרות חוב והתחייבויות לא שוטפות אחרות 
 3,214  4,892  (19)  מוחזקות חברות בשערוך הלוואות 

 37,152  (816)  (38,178)  ן להשקעה"בשווי הוגן של נדל( עלייה)ירידה 
 31,471  45,675  48,117  מסים על ההכנסה 

 17  93  82  פחת רכוש קבוע
חלק הקבוצה ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 

 (53,126)  (67,251)  (61,131)  נטו , המאזני
 16  312  88  נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

 33,161  9,971  31,719  נטו, הוצאות ריבית
 -  3,511  -  שנזקפו לקרן הון בגין הטבה מבעל שליטה מענקעלויות 

 371  (174)  (361)  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
       
  (11,847)  (39,618)  (3,591) 

       :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
       

 (668)  (65)  (371)  עלייה בלקוחות
 711  (4,475)  (292)  בחייבים ויתרות חובה( עלייה)ירידה 
 (3,225)  3,157  (263)  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים( ירידה)עלייה 
בזכאים ויתרות זכות לרבות פקדונות משוכרים לזמן ( ירידה)עלייה 
 846  53  (356)  ארוך

       
  (3,482)  (3,414)  (552) 

       :מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור
       

 (36,415)  (31,914)  (35,277)  ריבית ששולמה
 5,662  2,165  5,435  ריבית שהתקבלה

 45,976  11,861  43,763  שהתקבלדיבידנד 
 (3,451)  (697)  (897)  מסים ששולמו

       
  31,614  41,149  32,384 
       

 35,955  42,388  35,383  שוטפת מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 
 
 

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

 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  4132  4131   4134  
 ח"אלפי ש  

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (41,519)  (38,145)  (46,284)  ן להשקעה "עלויות נדל
 (3,735)  (3,385)  (34,355)  עלויות מקרקעין לבנייה

מוחזקת שטופלה בעבר לפי שיטת איחוד לראשונה של חברה 
 27,127  -  -  השווי המאזני

 (46,121)  (1,656)  -  השקעה בחברות מוחזקות 
 (9,488)  (32,483)  -  מתן הלוואות לחברות מוחזקות

 12,916  31,641  -  פרעון הלוואות לחברות מוחזקות
 -  (32)  (58)  רכישת רכוש קבוע

 (757)  (151)  (4,338)  פקדונות מוגבלים הפקדת
       

 41,632  (47,388)  (21,831)  השקעה( ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 -  9,894  -  (בניכוי הוצאות הנפקה)הנפקת הון מניות 
 -  797  -  (בניכוי הוצאות הנפקה) תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה

 -  -  27  מימוש כתבי אופציה 
 18,128  53,176  39,887  (בניכוי הוצאות הנפקה)הנפקת אגרות חוב 
 (24,197)  (24,216)  (29,345)  פרעון אגרות חוב 

 31,412  31,789  11,181  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 (4,764)  (1,254)  (34,118)  לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםפרעון הלוואות 

       
 6,191  46,966  ( 8,336)  מימון( ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

       
 (448)  (3,184)  1,916  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

       
 24,712  44,882  (49,824)  מזומניםבמזומנים ושווי ( ירידה)עלייה 

       
 3,878  22,634  67,296  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

       
 22,634  67,296  17,652  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

       
       פעילות מהותית שלא במזומן

       
 452  436  319  עלויות אשראי שהוונו לנכסים שטרם שולמו  

 -  329  -  עלויות מלאי מקרקעין שטרם שולמו
 3,951  721  86  ן להשקעה שטרם שולמו "עלויות נדל

       
  445  3,315  4,417 
 
 

 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 כללי- : 3באור 
 

 הקבוצהתאור  .א
 

הינה חברה תושבת ישראל אשר ניירות הערך שלה , (החברה -להלן )מ "אביב ארלון בע
או /באמצעות חברות מאוחדות ו, החברה. רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בישראל

ב "ן מניב בארה"פיתוח וניהול של נדל, עוסקת ברכישה, (הקבוצה -להלן ) בשליטה משותפת
( ביחד עם אחרים) מחזיקהלמועד הדוח הקבוצה . ן בסרביה"נדלוניהול פיתוח  ,וכן בייזום

פרוייקטים בהם היא מחזיקה  שלושהבסרביה לקבוצה . ב"מרכזים מסחריים בארה בעשרה
נכון למועד הדוח השלימה החברה את מרבית הקמתו של . בניםבזכויות בעלות בקרקע ובמ

ר המושכר במלואו וכן מצוייה בהקמה של "מ 46,111 -בהיקף של כ בו'מרכז מסחרי בעיר פאנצ
 11,111 –שני מרכזים מסחריים נוספים בערים בלגרד וזרניינין בשטח כולל להשכרה של כ 

 .ר"מ
 

 איגרות הנובע בעיקרו מפרעון קרן ח"אלפי ש 83,489-כ של בסך החוזר בהון גירעון לחברה .ב
 של בסך 'ג סידרה החוב ואיגרות 4135 מאי בחודש שקלים מיליון 29 -כ של בסך 'בסידרה  חוב

לאחר תאריך המאזן , (ב)44כמפורט בבאור  .4135 במברונ חודש ףבסו שקלים מיליוני 66-כ
מיליון  45.5של  בסך מימון מחדש 51%בשיעור של מוחזקת חברה השלימה החברה באמצעות 

מיליון דולר מתוך סכום  43.2 -סך של כ. בשיקגו Century Shopping Centerדולר למרכז המסחרי 
המחזיקה ) אחרת מוחזקת הולחבר המוחזקת הזה שימש לפירעון קו האשראי שהועמד לחבר

המימון מחדש עם השלמת . על ידי מוסד בנקאי אחר( במרכז בבוניטה ספרינגס שבפלורידה
(. מיליון דולר 3.5בסך של חלק החברה הינו ) לבעלי המניותחולקו סך של שלושה מיליון דולר 

באמצעות חברה מוחזקת שהינה הבעלים של המרכז המסחרי בבוניטה )החברה , בנוסף
שלבים סופיים של השגת מימון בנקאי בגין הנכס בבוניטה במצוייה , (ספרינגס בפלורידה

 –בהיקף של כ , (ללא מימון בנקאי נותרר עם פרעון קו האשראי כאמור לעיל אש)ספרינגס 
סך של , מתוך המימון האמור. 4135דולר אשר צפוי להסתיים במהלך חודש אפריל  ןמיליו 13.5

והיתרה הינה לטובת  לבעלי המניותמיליון דולר יינתן למשיכה מיידית ומיועד לחלוקה  49 -כ
ח לחברה מזומנים "נכון למועד הדו .מיליון דולר 32.5-כהינו חלק החברה . השקעות בנכס

 .ח"מיליון ש 16-ופקדונות בסך של כ
 

ב המצוי בשיעור "לנכס נוסף בארהבדרך של מימון מחדש , פועלת להשגת מימון נוסףהחברה 
גיוס הון או חוב , וכן בוחנת אפשרויות נוספות כגון מימוש נכסים מימון נמוך מהמקובל בשוק

את  וישמש, ל"כל המקורות הנ ,לרבות ביצוע הרחבת סידרה לאיגרות החוב הקיימות, אחר
 חוב איגרות קרן לרבות בעתיד הנראה לעין לפיתוח פעילותה ולפרעון התחייבויותיההחברה 
 .כאמור לעיל 'ג סידרהו 'בסידרה 

 
 הגדרות .ג

 
 -בדוחות כספיים אלה 

 
 .מ"אביב ארלון בע - החברה

   
הבת או החברה 

 הקפריסאית החברה
 .חברת אביב ארלון גלובל לימיטד -

   
ואשר דוחותיהן  [IFRS10-ן בכהגדרת]חברות אשר לחברה שליטה בהן -  חברות מאוחדות

 . מאוחדים עם דוחות החברה
   

. בהןשליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו אשר לחברה חברות -  עסקאות משותפות
 . עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני

   
 .והחברות בשליטה משותפת החברות המאוחדות ,החברה-  הקבוצה

   
 .IAS 24-בכהגדרתם -  צדדים קשורים

   
ובעלי  בעלי עניין
 שליטה 

-ע"התש, (דוחות כספיים שנתיים)כהגדרתם בתקנות ניירות ערך - 
4131. 

   
 .ב"ארהדולר  - דולר 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4אור ב
 

, בכל התקופות המוצגות, המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות
 . למעט אם נאמר אחרת

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

 

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

 .4131-ע"התש
 

ומכשירים  נדלן להשקעה: למעט, הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות הדוחות
 .פיננסיים נגזרים הנמדדים לפי השווי ההוגן

 
 .ת מאפיין הפעילותהחברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיט

 
 תקופת המחזור התפעולי .ב
 

המחזור התפעולי הינו יותר , בהתייחס לעבודות הקבלניות. לקבוצה שני מחזורים תפעוליים
המחזור התפעולי , בהתייחס ליתר הפעילויות. משנה ועשוי להימשך שנתיים עד שלוש שנים

, זור התפעולי ארוכה משנהכאשר תקופת המח, ביחס לעבודות הקבלניות, לפיכך. הינו שנה
הנכסים וההתחייבויות הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות מסווגים בדוח על המצב הכספי 

טרם הדוח נכון לתאריך . במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי
 . החלה הפעילות הקבלנית

 
 דוחות כספיים מאוחדים .ג
 

חברות )הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן 
חשיפה או , כוח השפעה על הישות המושקעתשליטה מתקיימת כאשר לחברה יש (. בנות

זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש 
בבחינת שליטה . שינבע מהישות המשוקעתבכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות 

איחוד הדוחות . רק אם הן ממשיות מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות
 .ועד למועד בו הופסקה השליטה, הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה

 
המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים

בונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה החש
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים . בדוחות הכספיים של החברה

 .בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 
 

  עסקים צירופי .ד
 

עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של . צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה
 . התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת

 
 .עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסד
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4אור ב
 

 (JOINT VENTURES)משותפות  עסקאות .ה
 

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

 . הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה
 

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

 
 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני .ו

 
 .השקעות הקבוצה בעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני

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

 הקבוצהרווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין . החברה הכלולה או העסקה המשותפת
 . ת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקהאו העסקה המשותפ הכלולה החברה לבין

 
. העסקה המשותפת ערוכים לתאריכים ולתקופות זהיםוהדוחות הכספיים של החברה 

המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה או העסקה המשותפת יושמה 
 .באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה

 
 חוץ ומטבע הצגהמטבע ה, הפעילות מטבע .ז
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .3
 

 .ח"מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש
 

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

 
מתורגמים לפי שער של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ נכסים והתחייבויות 

פריטי דוח רווח והפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים . סגירה בכל תאריך דיווח
בעת כולל אחר ( הפסד)לרווח הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים . בכל התקופות המוצגות

הרווח , תוך איבוד שליטה, או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ, מימוש פעילות חוץ
שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח או , המתייחס לאותה פעילותהמצטבר ( הפסד)

 . הפסד
 
 נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, עסקאות .4

 
 החליפין שער לפי בהן הראשונית ההכרה עם נרשמות חוץ במטבע הנקובות עסקאות

 הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים, הראשונית ההכרה לאחר. העסקה במועד
 במועד החליפין שער לפי הפעילות למטבע דיווח תאריך בכל מתורגמים חוץ במטבע

. הפסד או לרווח נזקפים, כשירים לנכסים המהוונים אלה למעט, שער הפרשי. זה
 מתורגמים עלות לפי המוצגים חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים

 במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים. העסקה במועד החליפין שער לפי
 במועד החליפין לשער בהתאם הפעילות למטבע מתורגמים הוגן שווי לפי המוצגים חוץ
 .ההוגן השווי נקבע שבו
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4אור ב

 
 פריטים כספיים צמודי מדד .1
 

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 
בהתאם , בכל תאריך דיווח, מותאמים לפי המדד הרלוונטי( המדד -להלן )בישראל 

 . לתנאי ההסכם
 
 שווי מזומנים .ח
 

ן הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמ, שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה
שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים  ,קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד

, או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס ממועד ההשקעה
 .ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה

 
 הפרשה לחובות מסופקים .ט
 

ן חובות שלהערכת הנהלת החברה ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגי
נגרעים במועד בו נקבע שחובות , חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם. גבייתם מוטלת בספק

 .אלה אינם ניתנים לגבייה
 
 מלאי מקרקעין .י
 

עלות המקרקעין כוללת עלויות אשראי . מקרקעין בבנייה נמדדים על בסיס העלות
עלויות בנייה , עלויות תכנון ועיצוב, שלמההמתייחסות למימון הקמת הנכס עד למועד הה

 . עקיפות שהוקצו ועלויות קשורות אחרות
 

 ההכרה בהכנס .אי
 

צפוי שההטבות , הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה 

ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה . ניתנות למדידה באופן מהימן
 . בניכוי הנחות

 
נים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה להלן הקריטריו

 :בהכנסה
 

 הכנסות מדמי שכירות 
 

עלייה קבועה . הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות
מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני , בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה

 .תקופת השכירות
 

 מסים על ההכנסה .יב
 

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

 
 מסים שוטפים .3

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או 

וכן התאמות נדרשות בקשר , לתאריך הדיווחעד , אשר חקיקתם הושלמה למעשה
   .לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות



 מ "אביב ארלון בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

31 

 
 
 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4אור ב
 

 מסים נדחים .4
 

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

 
 או ימומש הנכסיתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 

 הושלמה חקיקתם אשר או שחוקקו המס חוקי על בהתבסס, תסולק ההתחייבות
 . הדיווח לתאריך עד למעשה

 
, מופחתים הם ניצולם צפוי שלא ובמידה נבחנים נדחים מסים נכסי דיווח תאריך בכל

 ובמידה דיווח תאריך בכל נבחנים נדחים מסים נכסי הוכרו לא בגינם זמניים הפרשים
 .מתאים נדחה מס נכס מוכר צפוי שניצולם

 
 substantially) מרבית את להשיב במטרהן להשקעה המוחזק "נדל בגין הנדחים המסים

all )נמדדים, שימושולא בדרך של  מימושבדרך של  בו הגלומות הכלכליות ההטבות 
 .שימוש ולא מימוש בסיס על, לפי אופן היישוב הצפוי של נכס הבסיס

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

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

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

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

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

ב כחברה שקופה "מוגדרות על פי דיני המס בארהב "בארהחברות הקבוצה 
(disregarded entity או שותפויות ) בידי ולפיכך מרבית ההכנסות מתמסות ישירות

 .בתוספת מס מדינתי 15%-בשיעור של כ השותפים
 

 חכירות .יג
 

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים 
 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על

 
 הקבוצה כמחכיר

 
 חכירה תפעולית

 
, נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס

, עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה. תפעולית מסווגים כחכירה
תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר  .מתווספות לעלות הנכס המוחכר

כהכנסה ירה מותנים נזקפים לדוח על הרווח הכולל תקבולי חכ. על פני תקופת החכירה
 .במועד שבו לחברה זכאות לקבלה

 
 רכוש קבוע .יד

 
, בניכוי פחת שנצבר, פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות

 . ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת
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הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

 :כדלקמן, השימושיים בנכס
 
  % 
   

 6-11  ריהוט וציוד משרדי
 11  מחשבים 

 11  שיפורים במושכר
 

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

  .שבהם הקצרלפי , השיפורשל 
 

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

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

 עלויות אשראי .טו
 

אשר הקמה או ייצור של נכסים כשירים , הוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישהמ הקבוצה
  .לשימושם המיועד או מכירתם, נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתם

 
התחילו הפעולות , היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו

ושלמו מהותית כל הפעולות להכנת ומסתיים כאשר ה, להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי
הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת . הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו

 .הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות
 

 ן להשקעה "נדל .טז

 
מחכיר )המוחזק על ידי הבעלים ( או שניהם, קרקע או מבנה)ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל

, חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערךאו ( בחכירה תפעולית
ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות , או שתיהן
 .או מכירה במהלך העסקים הרגיל, מנהלתיות

 
לאחר . ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות"נדל

ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד "נדל, שוניתההכרה הרא
נזקפים , ן להשקעה"רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל. הדיווח

 .ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי"נדל. וח הכולל במועד התהוותםולדוח על הר
 

ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן "כנדל ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי"נדל
ן להשקעה "בסיס העלות של נדל. כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה

, בפיתוח כולל את עלות המקרקעין בתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה
 .ם להשכרתועלויות תכנון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי תיווך בשל התקשרויות בהסכמי

 
ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל

ן והינם בעלי "על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל
 . והנסיון הנדרשיםהידע 

 
זויות הטבות ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא ח"נדל

ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות . כלכליות עתידיות ממימושו
   .הכספיים מוכר בדוח הרווח הכולל בתקופה שבה נגרע הנכס
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 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .יז
 

נכסים לא פיננסיים כדוגמת מקרקעין לבנייה ורכוש החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך 
כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך , קבוע

במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של . השבה-שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת
-ום ברמופחתים הנכסים לסכ, ההשבה שלהם-הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי -סכום בר. ההשבה שלהם
בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס . שימוש

בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים . המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס
הפסדים מירידת . השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס-ם ברנקבע סכו

 .ערך נזקפים לרווח או הפסד
 

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

 השקעה בעסקה משותפת
 

בהפסד נוסף בגין ירידת החברה בוחנת אם יש צורך להכיר , לאחר יישום שיטת השווי המאזני
בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה . ערך של ההשקעה בעסקאות משותפות

בחינת ירידת הערך נעשית . אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בעסקה משותפת
 .בהתייחס להשקעה בכללותה

 
 מכשירים פיננסיים .יח

 
 נכסים פיננסיים .3
 

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

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

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

 
 נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (א
 

בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר 
 .וי הוגן דרך רווח או הפסדיועדו עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשו

 . נגזרים מסווגים כמוחזקים למסחר
 
 הלוואות וחייבים (ב

 
הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים 

הלוואות מוצגות , לאחר ההכרה הראשונית. לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל
תוך שימוש בשיטת , עלויות עסקה ישירות בתוספתעל פי תנאיהן לפי העלות 

לפי  יםלזמן קצר מוצגחייבים . ובניכוי הפרשה לירידת ערך, הריבית האפקטיבית
 . הנומינליבערכם בדרך כלל , תנאיהם
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 התחייבויות פיננסיות .4
 

והתחייבויות אחרות הנמדדות הלוואות , ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן
 .מוצגות בניכוי עלויות עיסקה ישירותבעלות מופחתת 

 
הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם , לאחר ההכרה הראשונית

 :כמפורט להלן
 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

 
מוצגות על פי תנאיהן לפי , והתחייבויות אחרות הלוואות, הראשוניתלאחר ההכרה 

 .  העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית

 
 מכשירים פיננסיים מורכבים .1

 
מפוצלות לשני , הכוללות רכיב המרה הוני ורכיב של התחייבות, אגרות חוב להמרה

של הרכיב ההתחייבותי בהתבסס תחילה שב על ידי קביעה מחו, הפיצול כאמור. רכיבים
הערך של רכיב ההמרה  כאשר על השווי ההוגן של התחייבות דומה ללא אופציית המרה

עלויות עסקה ישירות הוקצו בין רכיב ההון ורכיב ההתחייבות . ההוני נקבע כערך שייר
 .על בסיס יחס ההקצאה של התמורה לרכיבי ההון וההתחייבות

 
 גריעת מכשירים פיננסיים .2

 
 נכסים פיננסיים

 
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 

או החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס , הפיננסי
הפיננסי או נטלה על עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם 

ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים , ללא עיכוב משמעותי, לצד השלישי
וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל 

 .הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס
 

 התחייבויות פיננסיות
 

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

 
, בנכסים פיננסיים אחרים, פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן- 

 או, בסחורות או שירותים
 .משוחרר משפטית מההתחייבות- 

 
 ירידת ערך נכסים פיננסיים .5
 

דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס הקבוצה בוחנת בכל תאריך 
 :פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4אור ב

 
 מופחתת בעלות המוצגים פיננסיים נכסים

 
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן 

סכום . אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרהשלילי על 
ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין 

שאינם כוללים הפסדי אשראי )הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 
טיבית המקורית של המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפק, (עתידיים שטרם התהוו

ההיוון נעשה בהתאם לשיעור , אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה .הנכס הפיננסי
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן . הריבית האפקטיבית הנוכחית

את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה  ילייחס באופן אובייקטיב
 .לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכרביטול כאמור נזקף . בהפסד

 
 מדידת שווי הוגן .יט

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

 .התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה
 

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

 
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו 

בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים , בעת תמחור הנכס או ההתחייבות
 .הכלכליים שלהם

 
נסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק מדידת שווי הוגן לנכס לא פינ

הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר 
 . בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו

 
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק 

תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים , למדוד שווי הוגןנתונים שניתנים להשגה כדי 
 .שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה

 
הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים  כל

המשמעותית , ה ביותרבהתבסס על רמת הנתונים הנמוכ, השווי ההוגן מידרגלקטגוריות בתוך 
 :למדידת השווי ההוגן בכללותה

 
 .זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק( התאמותללא ) מצוטטים מחירים :3 רמה
 אשר ניתנים לצפייה במישרין 3שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  נתונים : 4 רמה

 .  או בעקיפין
טכניקות הערכה ללא )שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה  נתונים : 1 רמה

 (.שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4אור ב
 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .כ
 

 : בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים
 

 הטבות עובד לזמן קצר .3
 

 34הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני הטבות לעובדים לזמן קצר 
חודשים לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 

הבראה והפקדות , מחלה, ימי חופשה, כוללות משכורותהטבות אלו . המתייחסים
התחייבות בגין בונוס . יםמעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירות

במזומן מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את 
הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את 

 .הסכום
 
 הטבות לאחר סיום העסקה .4
 

וגות כתוכניות התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסו
 .להפקדה מוגדרת

 
לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן  32בהתאם לסעיף , לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת

הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים לעובדיה בישראל מבלי שתהיה לה מחוייבות 
משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים 

כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה  מספיקים כדי לשלם את
הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין . השוטפת ובתקופות קודמות

מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה , תגמולים
 .מהעובד

 
מוכרות כהוצאות , הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים

לקבוצה , בנוסף. בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירות העבודה מהעובד
, לפי החוק, תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין

 . זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם
 

 למניה( הפסד)רווח  .כא
 

 במספר החברה מניות לבעלי המיוחס הנקי הרווח של חלוקה ידי על מחושב למניה רווח
 .התקופה במהלך בפועל הקיים המשוקלל הרגילות המניות
רגילות פוטנציאליות  נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת  מניות

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

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

 
 בחבילה ערך ניירות הנפקת .כב

 
 לניירות (הנפקה הוצאות לפני) שהתקבלה התמורה מוקצית, בחבילה ערך ניירות של בהנפקה

 פיננסיים ומכשירים פיננסיים נגזרים: להלן ההקצאה לסדר בהתאם בחבילה שהונפקו הערך
 התחייבויות עבור ההוגן השווי נקבע מכן לאחר. תקופה מידי הוגן בשווי המוצגים אחרים

 נקבעת הוניים מכשירים עבור המוקצית התמורה כאשר, מופחתת בעלות הנמדדות פיננסיות
 ההנפקה עלויות .הוגןלפי פרופורציה של שווי  ומוקצית למכשירים ההוניים, שייר כערך

 . בחבילה רכיב לכל שנקבע הסכומים ליחס בהתאם רכיב לכל מוקצות
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 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע- : 1באור 
 

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

 :הכספיים
 
 השיקולים .א
 

 חכירה סיווג- 
 

בוחנת החברה האם , לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית
בכלל . החכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס

את , את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי, בין היתר, זאת בוחנת החברה
תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס  ואת הערך הנוכחי של תשלומי 

 .החכירה המינימליים ביחס לשווי ההוגן של הנכס
 
 אומדנים והנחות .ב
 

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

 .שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן. והוצאות
 

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

 : לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת

 
  להשקעה ן"נדל- 

 
לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר  מוצגלהשקעה הניתן למדידה מהימנה  ן"נדל

 ידי עלבדרך כלל השווי ההוגן נקבע . הפסד או רווחל זקפיםנשינויים בשווי ההוגן 
בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש , תלויים בלתי חיצוניים שווי מעריכי

בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס 
 השווי ההוגן נקבע, אם ניתן. אלה ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים

 .ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך"בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל
 

ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה "במדידת השווי ההוגן של נדל
מחירי , להשתמש בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה

הסתברות להשכרת שטחים , יםחידושי חוז, שיעורי התפוסה, ההשכרה העתידיים
איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות , הוצאות תפעול הנכסים, פנויים

על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים , מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי
ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי "שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל. מהנכסים

 .בשווי ההוגן
 

 ן להשקעה בהקמה"דידה מהימנה של נדלמ- 
 

, ן להשקעה בהקמה ניתן למדידה מהימנה"לצורך הבחינה האם השווי ההוגן של נדל
 :את הקריטריונים הרלוונטיים הבאים, בין היתר, מביאה הקבוצה בחשבון

 
 .ן בהקמה באיזור שבו השוק מפותח ונזיל"מיקום הנדל .3
הערכות קודמות של רכישה או מכירה של ציטוט מחיר מעסקאות אחרונות או  .4

 .נכסים במצב ומיקום דומים
 .חתימה על הסכם הקמה עם קבלן מבצע .1
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 (המשך) הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע- : 1באור 

 
 .השגת היתרי בניה .2
 .אחוז מהשטחים המיועדים להשכרה אשר הושכר מראש לשוכרים .5
 .אומדן מהימן של עלויות הקמה .6
 .אומדן מהימן של שווי הנכס המוגמר .7

 
ן להשקעה בהקמה ניתן "כאשר בחינת הגורמים לעיל מעלה כי שוויו ההוגן של הנדל

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

 . במידה שקיים, עלות בניכוי הפסד מירידת ערך
 

 נכסי מיסים נדחים- 
 

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים 
במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן , שטרם נוצלו, ניתנים לניכוי
נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים . יהיה לנצלם

מקורה , ם ההכנסה החייבת במס הצפויהסכו, שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי
 .  ואסטרטגיית תכנון המס

 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני - : 2באור 
 
 מכשירים פיננסיים - IFRS 9 .א

 
, מכשירים פיננסיים - IFRS 9 פירסם את הנוסח המלא והסופי של IASB-ה 4132בחודש יולי 
מתמקד ( התקן -להלן ) IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים - IAS 39 המחליף את

בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
IAS 39. 

 
קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי  ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעה לעניין

 . חדשות בנוגע לחשבונאות גידור  קן כולל דרישותהת. IAS 39הוראות 
 

אימוץ מוקדם . 4138, בינואר 3התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 .אפשרי

 
 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא IFRS 9-ל יקוניםלת ,החברה להערכת

 
 הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות - IFRS 15 .ב

 

35 IFRS ( התקן -להלן )פורסם על ידי ה-IASB 18 את מחליף התקן. 4132, במאי IAS הכנסות ,
 .בהכנסות בהכרה הדנים נוספים ופרסומים

 
 עם מחוזים הנובעות הכנסות על שיחול שלבים חמישה בן אחד כוללני מודל מציג התקן

 ביצוע מחויבויות זיהוי, הלקוח עם החוזה לזיהוי מנחים קווים, היתר בין, וקובע לקוחות

 בהכנסה ההכרה עיתוי וכן ביצוע למחויבויות והקצאתו העסקה מחיר קביעת, בחוזה נפרדות
 .ביצוע במחויבות עמידה בעת

 
, בינואר 3 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם התקן
 חלקי או מלא למפרע ביישום לבחור מאפשר התקן. אפשרי מוקדם אימוץ. לאחריו או 4137

 . מסוימות הקלות עם
 

 .לתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים, להערכת החברה
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 מזומנים ושווי מזומנים- : 5באור 
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  
     

 43,121  16,789  מזומנים למשיכה מיידית
 26,351  865  קצרפקדונות לזמן  -שווי מזומנים 

     
  17,652  67,296 

 
 .1.3%-הינה בשיעור של כהדוח  בתקופתלזמן קצר  הפקדונות בגין השנתית הריבית

 
 

  מוגבלים ומזומניםפקדונות - : 6באור 
 

 לזמן קצר מוגבלים ומזומנים פקדונות .א
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  
     

 -  4,211   הנפקת אגרות חובפקדונות מוגבלים בגין 
     
  4,211  - 

 
 פקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן ארוך .ב
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  
     

 4,511  311  פקדונות מוגבלים בגין הנפקת אגרות חוב
 4,362  2,447   פקדונות בגין הלוואות שהתקבלו ממוסד בנקאי בסרביה

     
  2,147  2,697 

 
 

 לקוחות- : 7באור 
 

לתאריך המאזן לא הכירה . ירידת ערך לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים
 . החברה בחובות מסופקים מאחר ואין חובות אשר להערכת החברה גבייתם מוטלת בספק

 
לפי תקופת , (הפרשה לחובות מסופקים)ירידת ערך להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם 

  :הפיגור בגבייה ביחס לתאריך הדיווח
 

             לקוחות שטרם  
   לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו  הגיע מועד  

  

 פרעונם 
ללא פיגור )

  (בגבייה
 עד

  יום 11
11-61  
  יום

61-91  
  יום

91-341  
 כ"סה  יום 341מעל   יום

 ח"אלפי ש  
               

 3,445  5  48  57  389  926  -  4132, בדצמבר 13

               
 3,169  91  21  77  319  741  -  4131, בדצמבר 13
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 חייבים ויתרות חובה- : 8באור 

 
 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  
     

 891  4,136  מוסדות
 863  263  הוצאות מראש ומקדמות לספקים
 -  643  נגזרים פיננסים על שערי חליפין 

 413  548  (3)צדדים קשורים 
 793  -  חייבים ויתרות חובה אחרים 

     
  1,946  4,726 
     
 .'א39אור ראה ב (3)

 
 

 מקרקעין לבנייה- : 9באור 
 

 3,377 - 4131) ח"שאלפי  34,134בסך של  4132 העלות כוללת עלויות ישירות שהוונו בשנת .א
אלפי  342-סך של כ ןמתוכ ,בגין תשלום מיסי עיר לצורך קבלת היתר בניה ןשעיקר( ח"אלפי ש

 םהמקרקעין לבניה הינ(. ח"אלפי ש 612 - 4131) 4132ח עלויות אשראי שהוונו בשנת "ש
חברה מוחזקת בשיעור  בבעלות םוהינ, בעיר בלגרד מיםר הממוק"מ 31,111 -בשטח של כ

311% AAP)) המקרקעין נרכש בסוף . לשינוי החקיקתי בדיני התכנון והבנייה בסרביה התאםב
 AAPבמהלך תקופת הדוח שינתה . מתוך כוונה להקים פרוייקט  למגורים ולמסחר 4117שנת 

ר "מ 31,511 -שיכלול הקמה של מרכז מסחרי שכונתי בהיקף של כ את תיכנון הפרוייקט באופן
המרכז המסחרי ייבנה על פני ארבע . למגורים בניהלשיועד  השטח צמצוםתוך  להשכרהנטו 

כאשר מרבית השטחים המסחריים הושכרו מראש לשוכרים מקומיים ורשתות , קומות
עם , 4132במהלך חודש אוקטובר  AAPלצורך בניית המרכז המסחרי התקשרה . בינלאומיות

ה מלאה של קבלן סרבי בהסכם פאושלי לתכנון וביצוע של הקמת המרכז המסחרי עד להשלמ
על פי ההסכם . מיליון אירו 8.5 -בתמורה לסך של כ ( TURN-KEY PROJECT)הפרוייקט 

לאחר תאריך , 4135בחודש פברואר . 4135השלמת הבניה צפוייה להיות עד לחודש ספטמבר 
על הסכם בנקאי  AAPהיתר בניה למרכז המסחרי האמור וכן חתמה  AAPקיבלה , המאזן

 .א44מיליון יורו כמפורט בבאור  8.5לליווי הבניה בסך של 
 

בוחנת  AAP. עם השלמת המרכז המסחרי ייותרו בקרקע זכויות בניה נוספות שטרם נוצלו
. חלופות שונות להשלמת ניצול זכויות הבניה בקרקע לרבות הקמה של פרוייקט למגורים

ן "לסיווג המקרקעין ממלאי לנדל  IAS40-לתאריך הדוחות טרם התקיימו התנאים שנקבעו ב
 . לפיכך ההשקעה מוצגת בדוחות הכספיים לפי העלות, להשקעה

 
 אירו אלפי 4,311בהסכם לקבלת הלוואה בסך של  AAPהתקשרה  4133, באוקטובר 2ביום  .ב

ריבית  נשאהההלוואה . בנקאי מוסד מאותו, קודמת הלוואה החליפה אשרממוסד בנקאי 
, 4132 שנת של הראשון הרבעון במהלך (.לשלושה חודשים) EURIBOR+  5.6%בשיעור של 

 .הבתבאמצעות השקעת החברה בשטרי הון של חברת  האמורה ההלוואה את AAPפרעה 
 

בסך לזמן קצר בהסכם לקבלת קו אשראי  AAPהתקשרה  4132במהלך הרבעון השלישי לשנת  .ג
+  5%קו האשראי נושא ריבית בשיעור של . אלפי אירו ממוסד בנקאי בסרביה 751של 

EURIBOR (לשלושה חודשים .) עם אפשרות להארכה )קו האשראי ניתן לתקופה של חצי שנה
בקרקע המיועדת  AAP זכויותכנגד שיעבוד ראשון על קו האשראי ניתן (. בחצי שנה נוספת

 עקב, לאחר תאריך המאזן 4135בחודש פברואר  .בבלגרד חרומס מגורים ייקטלבניית פרו
נפרע קו ( א)44קבלת ההלוואה ארוכת הטווח למימון הבניה בפרוייקט כמפורט בבאור 

 .האשראי האמור באמצעות השקעת החברה בשטרי הון של חברת הבת
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 ן להשקעה"נדל- : 31באור 
 

 תנועה .א
 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  
     

 328,331  363,648  בינואר  3יתרה ליום 
     

     תוספות במשך השנה
     

 436  17  עלויות אשראי שהוונו
 36,667  32,898  הוצאות הקמה והשבחה 

 -  31,771  מסחרי  מרכזלהקמת רכישה של מקרקעין 
 (2,373)  (4,151)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

 816  38,178  התאמת שווי הוגן 
     

 363,648  411,162  ן להשקעה "כ נדל"סה
 
 הרכב .ב

 
 :כדלקמן מורכבן להשקעה "נדל

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
  ח"ש אלפי  
     

 363,648  371,186  (3'ראה סעיף ה) ן להשקעה"נדל
 -  14,978  (4'ראה סעיף ה) לפי שווי הוגן נמדדן להשקעה בהקמה ה"נדל

     
  411,162  363,648 

 
שבוצעה על ידי מעריך  על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי נמדדן להשקעה "נדל .ג

סיון רב בנוגע למיקום וסוג ישווי חיצוני בלתי תלוי שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים ונ
בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס השווי ההוגן נקבע . ן שהוערך"הנדל
וכן בהתבסס על אומדן , ן שבבעלות החברה"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"לנדל

באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון . תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס
ומים בתזרימי הסיכון המובנה שלהם והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגל

המזומנים אשר נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין תוך התאמה למאפיינים 
 .הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו

 
לגבי יתרות הקרקע ) נעשה שימוש בשיטת החילוץבהקמה ן להשקעה "השווי של נדל בהערכת

חיצוני ובלתי  כפי שמצא לנכון מעריך שווי, זומניםאו בשיטת היוון תזרימי המ (שטרם פותחו
 מהפרוייקטההכנסות העתידיות הצפויות  אומדןעל  תהשווי ההוגן מבוסס קביעת. תלוי

תוך שימוש בתשואות מותאמות לסיכונים המשמעותיים הרלוונטיים לתהליך , המוגמר
וכחיות לגבי נכסי ה וההשכרה אשר הינן גבוהות מהתשואות הניסיכוני הבני לרבות, ההקמה

 רווחבתוספת , העלויות הצפויות הנותרות להשלמה. גמורים כשהםן להשקעה דומים "נדל
 .לעיל כאמור העתידיות ההכנסותמנוכות מאומדן , יזמי
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 (המשך) ן להשקעה"נדל- : 31באור 

 
ששימשו בהערכות ( ר להשכרה"לפי מ על בסיס ממוצעים משוקללים)הנחות משמעותיות 

  :מוצגות להלן השווי
 
 בדצמבר 13  
  4132  4131 

      המוצג בשווי הוגן ן להשקעה"נדל
     

ששימשה להיוון , תשואה ממוצעת מותאמת לסיכונים
 9.5%  9.5%   תזרימי מזומנים חיוביים נטו

 31  9.7  (יורו) לחודש ר"למ חזויים שכירות דמי
 98%  98%  שיעור תפוסה מייצג

לגבי מרכיב )ביחס לעלות אומדן שיעור רווח יזמי ממוצע 
 37%  37%  (הקרקע 

     
     בשווי הוגןהמוצג בהקמה  ן להשקעה"נדל

     
ששימשה להיוון , תשואה ממוצעת מותאמת לסיכונים

 -  31%   תזרימי מזומנים חיוביים נטו
 -  8.75  (יורו) לחודש ר"למ חזויים שכירות דמי

 -  41%  אומדן שיעור רווח יזמי ממוצע 
 

 .במדרג השווי ההוגן 1השווי ההוגן נמדד לפי נתוני רמה 
 

 .  להלן' ה ראה סעיף, באשר לשעבודים .ד
 
 להשקעהן "נדל נכסי לגבי רוטיפ .ה

 
 בו'אביב פארק בפאנצ .3

 
שהוקם מסחרי פתוח   פארק הינו  Aviv Retail Parkקרוי בשם המרכז המסחרי ה (א

, בשלבים 4131-4132בשנים  KLUPKO)) 311%חברה מוחזקת בשיעור של  ידי על
בעיר דונם  71 -הפארק המסחרי הוקם על קרקע בשטח של כ. בהתאם לביקושים

או  הפרוייקט –להלן ) לבלגרד מזרחיתמ "ק 31-כ הממוקמתבו שבסרביה 'פנצ
  .(הפארק המסחרי

 
ר להשכרה בנויים "אלפי מ 46-כולל כ המסחרי נכון למועד הדוח הפארק

ומושכרים במלואם לשוכרים אשר מרביתם רשתות בינלאומיות וחלקם שוכרים 
 4,111 –להקים בפארק מבנה נוסף של כ  KLUPKOבכוונת  כמו כן. מקומיים

כל נכון למועד הדוח . ר להשכרה הכולל קולנוע וכן שטחים נוספים להשכרה"מ
שיעור התפוסה  .ו מראש עוד טרם החלה הבניההשטחים במבנה האמור הושכר

 .311% –בפארק הינו כ 
 

למימון מחדש עם מוסד בנקאי  בהסכם KLUPKO התקשרה, 4132 ביולי 8 ביום (ב
 מיליון( 36) עשר שישה של בסך הלוואה KLUPKO-ל הועמדה לפיו, אירופאי

 החליףהסכם מימון זה "(. ההלוואה" -ו" המימון הסכם"בהתאמה )  אירו
-3שלבים  על ידי אותו מוסד בנקאי בגין KLUPKO-להלוואות קודמות שהועמדו 

ואשר הריבית בגינם ) מיליון יורו 33.9 -כ בסך של ,בו'המסחרי בפאנצפארק ב 5
 החדשה ההלוואה. (6%-5.75%מרווח של יוריבור בתוספת הריבית  הייתה

וף בכפ ,5%ת הועמדה לתקופה של עשר שנים בריבית של יוריבור בתוספ
החזר קרן ההלוואה יתבצע בארבעים . לתנאים נוספים שנקבעו בהסכם

תשלומים רבעוניים כאשר התשלום הראשון יתבצע תשעה חודשים לאחר 
ותשלום בסך שבעה וחצי מיליון אירו ישולם בתום תקופת , העמדת ההלוואה

 . ונייםבתשלומים רבע KLUPKOהריבית בגין ההלוואה תשולם על ידי . ההלוואה
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 (המשך) ן להשקעה"נדל- : 31באור 
 

החברה . בו'ההלוואה ניתנה כנגד שיעבוד ראשון על הפארק המסחרי בפנצ 
בהתחייבויותיה על פי הסכם  KLUPKOהעמידה ערבות להבטחת עמידתה של 

 911 -הקודמות האמורות בסך של כ ותקיימים בגין הלוואההפיקדונות . המימון
אלפי  511 –קדון נוסף בסך של כיכבטוחה להלוואה בתוספת פ יוותרואלפי יורו 

-לאשר ישוחרר בחזרה )יורו שייצבר בהדרגה מהתזרים השוטף של הפארק 
KLUPKO  התניות(. בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בהסכם 4136בשנת 

 בהסכם כהגדרתו, חוב כיסוי יחס הינן המימון בהסכם העיקריות הפיננסיות
 על יעלה שלא ההלוואות סך לבין הבטוחות שווי בין יחס וכן, 3.4 של, ההלוואה

 בהסכמי שמקובלות בהתחייבויות הבנק כלפי התחייבה KLUPKO כי, יצוין. 71%
לטובת עמידת  גלובל וחברתכמו כן ניתנה ערבות של החברה  .זה מסוג מימון

KLUPKO ההלוואה הסכמי פי על בהתחייבויותיה . 
 

פיננסי המוסד הבהסכם הלוואה עם  KLUPKOהתקשרה  4132בחודש ינואר 
מיליון יורו לטובת מימון הבניה של השלב  4.1 -האמור לעיל  בהיקף של כ

בריבית ההלוואה הינה . 4132השישי בפארק המסחרי אשר הושלם במהלך שנת 
קרן ההלוואה תוחזר , שנים 7לתקופה של  5.75%של יוריבור בתוספת 

ומים רבעוניים שווים לאורך תקופת ההלוואה למעט תשלום הקרן בתשל
.  אשר ישולם בתום תקופת ההלוואה האחרון שהינו בסך של כחצי מיליון יורו

ההתניות הפיננסיות ויתר תנאי ההלוואה הינן דומות לאמור לעיל בקשר 
 .3-5להלוואה בגין שלבים 

 
פיננסיות שנקבעו בהסכמי בכל ההתניות ה KLUPKOנכון לתאריך המאזן עומדת 

 . ההלוואות
 

 פרויקט אביב פארק בזרניינין .4
 

רכישה  PRIMA)) 311%חברה המוחזקת בשיעור של  השלימה ,4132באוקטובר  41ביום 
המיועדים לבניית מרכז מסחרי בעיר זרניינין דונם  311-בהיקף של כשל מקרקעין 

-סך כולל של כ PRIMAבתמורה לרכישת המקרקעין שילמה  ."(המקרקעין)"שבסרביה 
בפיתוח והקמה של  PRIMAמייד עם השלמת רכישת הקרקע החלה . מיליון אירו 4.1

את היתר המיקום הקובע  PRIMAקיבלה  4132בחודש דצמבר . מרכז מסחרי פתוח
אר בחודש ינו. ר והגישה בקשה לקבלת היתר בניה"מ 51,111זכויות בניה בקרקע של 

היתר בניה להקמת השלב הראשון והעיקרי של המרכז המסחרי  PRIMAקיבלה  4135
 מרביתאת  PRIMAשיווקה נכון למועד הדוח  . ר"מ 44,211 -הפתוח בשטח של כ

מהשטחים לשוכרים  27%וחתמה על הסכמי שכירות עבור , מראשלהשכרה השטחים 
 PRIMAשנחתמו מתעתדת על פי הסכמים . מקומיים מובילים ולרשתות בינלאומיות

במהלך הרבעון הרביעי נערכה . 4135להשלים את בניית המרכז המסחרי עד סוף שנת 
בה הוכרו רווחים , הערכת שווי למקרקעין על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי

 . מיליון אירו 2.2-ן להשקעה בסך של כ"מעליית שווי נדל
לטווח קצר בסך של ממוסד בנקאי בסרביה לאחר תאריך המאזן נתקבל מימון ביניים 

 PRIMA. 5%המימון ניתן בריבית של . אלפי יורו המיועד לתחילת עבודות הבניה 651 -כ
מצוייה בשלבים מתקדמים של משא ומתן להשגת מימון בנקאי ארוך טווח למימון 

 . עלויות הבניה בפרוייקט
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  חברות מוחזקותהשקעות ב- : 33 באור
 

 בהסדרים משותפיםהשקעות  .א
 

 משותפים הסדרים בדבר נוסף מידע .3

 
 מידע כללי

  

מקום עיקרי 
 של

  העסק

זכויות החברה 
בהון ובזכויות 

 הצבעה 
    % 

     4131 -ו 4132בדצמבר  13לימים 
     

AAG BONITA MEZZ LLC   28  ב"ארה)* 
BAI GLENBROOK MEZZ LLC   51  ב"ארה 

BON AVIV HOLDINGS  51  ב"ארה 
BON AVIV INVESTMENT  51  ב"ארה 

 
 .51% ןהינההצבעה של החברה בתאגיד האמריקאי  זכויות *(

 
  שחולקו על ידי הסדרים משותפים סכומי דיבידנד  .4

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  4132  4131  4134 
 ח"אלפי ש  
       

BON AVIV HOLDINGS   43,763  11,861  - 
BAIFC  HOLDINGS LLC  -  -  45,976 

       
  43,763  11,861  45,976 
 

 תמצית מידע פיננסי של עסקאות משותפות מהותיות
 

BON AVIV HOLDINGS 
 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"ש אלפי  

 לתאריך המשותפת העסקה של הכספי המצב על בדוח
     :הדיווח

 24,379  21,667  שוטפים נכסים
 33,849  5,441  מזומנים ושווי מזומנים: מתוכם

     
 551,276  686,141  לא שוטפים  נכסים

 34,249  41,651  שוטפות התחייבויות
 19,861  66,337  שוטפות פיננסיות התחייבויות
 3,137  3,414  שוטפות לא התחייבויות
 117,311  162,188  שוטפות לא פיננסיות התחייבויות

     
 414,429  472,611  כ הון "סה

 51%  51%  המשותפת בעסקה ההחזקה שיעור
     

 313,342  317,135  משותפת בעסקה ההשקעה סך
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 (המשך) חברות מוחזקותהשקעות ב- : 33 באור
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  4132  4131  4134 
 ח"אלפי ש  

 המשותפת העסקה של הפעולות תוצאות
      :בשנה

 

       
 23,372  26,634  57,311  מדמי שכירות  הכנסות

       
ראה ) ן להשקעה"בשווי ההוגן של נדל עלייה
 68,994  91,256  28,111   (1'ג33באור 

 35,928  35,128  43,214  ריבית הוצאות
 117  135  212  ההכנסה על מסים

       
 84,424  99,479  61,315  נקי  רווח

       
 51%  51%  51%  המשותפת בעסקה  ההחזקה שיעור

       
 23,343  29,619  13,568  המשותפת העסקה ברווח החברה חלק

 
AAG BONITA MEZZ LLC 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  

בדוח על המצב הכספי של העסקה המשותפת לתאריך 
     :הדיווח

 2,256  3,163  נכסים שוטפים
 4,119  333  מזומנים ושווי מזומנים: מתוכם

     
 81,812  375,115  נכסים לא שוטפים 

     
 872  2,529  התחייבויות שוטפות

 15,824  21,641  התחייבויות פיננסיות שוטפות
     

 376  125  התחייבויות לא שוטפות
 21,121  28,559  שוטפותהתחייבויות פיננסיות לא 

     
 5,148  83,991  כ הון "סה

     
 28%  28%  שיעור ההחזקה בעסקה המשותפת

     
 4,231  19,157  סך ההשקעה בעסקה משותפת
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 (המשך) חברות מוחזקותהשקעות ב- : 33 באור
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  4132  4131  4134 
 ח"אלפי ש  

תוצאות הפעולות של העסקה המשותפת 
      :בשנה

 

       
 6,378  5,351  5,754  הכנסות מדמי שכירות 

       
ן "בשווי ההוגן של נדל( ירידה)עלייה 

 (36,913)  3,475  25,211  ( 4'ג33ראה באור )להשקעה 
       

 5,857  2,862  2,778  הוצאות ריבית
 -  -  -  מסים על ההכנסה

       
 (39,131)  (791)  22,174  נקי ( הפסד)רווח 

       
 28%  28%  28%  בעסקה המשותפתשיעור ההחזקה 

       
העסקה ( הפסד) חלק החברה ברווח

 (9,471)  (179)  43,352  המשותפת
 

BAI GLENBROOK MEZZ  LLC 
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  

של העסקה המשותפת לתאריך  בדוח על המצב הכספי
     :הדיווח

 182  3,189  נכסים שוטפים
 313  624  מזומנים ושווי מזומנים: מתוכם

     
 65,817  95,624  נכסים לא שוטפים 

     
 3,755  5,489  התחייבויות שוטפות

 -  -  התחייבויות פיננסיות שוטפות
     

 34  39  התחייבויות לא שוטפות
 35,641  81,536  התחייבויות פיננסיות לא שוטפות

     
 28,812  7,917  כ הון "סה

     
 51%  51%  שיעור ההחזקה בעסקה המשותפת

     
 42,214  1,951  סך ההשקעה בעסקה משותפת
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 (המשך) חברות מוחזקותהשקעות ב- : 33 באור
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 13
  4132  4131  
 ח"ש אלפי  
      

      :תוצאות הפעולות של העסקה המשותפת בשנה
      

  2,421  6,575  הכנסות מדמי שכירות 
      

ראה באור )ן להשקעה "עלייה בשווי ההוגן של נדל
  12,435  35,655  ( 3'ג33
      

  3,559  4,259  הוצאות ריבית
  -  -  מסים על ההכנסה

      
  15,725  35,871  נקי רווח 

      
  51%  51%  בעסקה המשותפתשיעור ההחזקה 

      
  37,874  7,916  העסקה המשותפת חלק החברה ברווח

 
 4131 -ו 4132 לשנים  Bon Aviv Investmentsבגין חברת  הכולל( הפסד) ברווחהחברה  חלק

  .בהתאמה, ח"ש אלפי 475הפסד של וח "ש אלפי 54 של לרווחהסתכם 
 

  הלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני וחייבים אחרים .ב
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  
     

 Century (3)  8,925  7,981הלוואה לחברת 
 Bonita (3)  42,482  43,671הלוואה לחברת 
 Glenbrook (3 ,4)  8,751  7,831הלוואה לחברת 
 Rutland  (3)  6,651  5,915הלוואה לחברת 
 RH (3)  9,741  8,678הלוואה לחברת 

 54,179  58,154  סך הלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 4,186  4,992  (1)חייבים אחרים 

     
  63,126  52,265 
 
ועומדות לפרעון בתשלום  9.5%כל ההלוואות הינן דולריות בריבית שנתית בשיעור של  (3)

-ו 4137 4136, 4135בשנים . שנים ממועד העמדתם לחברות המוחזקות 5אחד לאחר 
 .ח בהתאמה"מיליוני ש 35.2-ו 9.7, 42.1, 8.9עומדות לפירעון הלוואות בסך של  4138

שליטה בסך ההוארכו הסכמי הלוואות מבעלי , לאחר תאריך המאזן, ב44כאמור בביאור 
ויועמדו , בשלוש שנים נוספות, 4135אשר מועד פרעונם בשנת , דולר מיליון 2.6של 

 .4138לפירעון בשנת 
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 (המשך) חברות מוחזקותהשקעות ב- : 33 באור
 
 BAIלחברת BAIFC HOLDINGS LLCה מוחזקת הלוואה שניתנה על ידי חבר (4)

GLENBROOK MEZZ LLC. 
 
את מלוא הזכויות בשטר  51%בשיעור של  בשליטה משותפתמכרה חברה  4134 שנתב (1)

מיליון דולר  24כאשר סך של , מיליון דולר 21.7חוב שהוחזק על ידה בתמורה לסך של 
מיליון דולר הינו תמורה עתידית  3.7שולם לחברת הבת במזומן וסך נוסף של עד 

נדחית אשר תשולם בעתיד מתוך תזרים המזומנים שייצר הנכס ולאחר החזר ההשקעה 
וכן בכפוף לתנאים , הרוכש בתוספת תשואה בשיעור שנקבע בהסכם המכירה של

היה ולא תשולם התמורה "(. התמורה הנדחית)"נוספים המפורטים בהסכם המכירה 
הנדחית בתוך שלוש שנים ממועד מכירת השטר תחל לשאת התמורה הנדחית ריבית 

 . בשנה 34%שנתית בשיעור של 
 

 הדיווח תקופתמוחזקות במהלך  בחברות משמעותיים אירועים .ג
 
( "ברוקנגל"להלן ) 51%השלימה חברה מוחזקת בשיעור של , 4132בספטמבר  1ביום  .3

המרכז "להלן )ב "ארה, באינדיאנה Glenbrook Commonsבשם  המסחרי במרכז המחזיקה
על פי הסכם "(. פיננסיההמוסד )"ב "הסכם הלוואה עם מוסד פיננסי בארה"( המסחרי

מיליון דולר  37.4הלוואה בסך של  גלנברוקעמיד המוסד הפיננסי לטובת הההלוואה 
ההלוואה ניתנה לתקופה של עשר שנים בריבית שנתית בשיעור "(. ההלוואה)"ב "ארה

החזר קרן ההלוואה . בכפוף לתנאים נוספים שנקבעו בהסכם ההלוואה 2.228% -של כ
כאשר קרן ההלוואה תחל להיות , שנה 11קין לתקופה של יתבצע לפי לוח סילו

ההלוואות ניתנו כנגד שיעבוד ראשון על . משולמת החל משנת ההלוואה החמישית
.  3.35 -במהלך תקופת ההלוואה יחס כיסוי החוב לא יפחת מ. המרכז המסחרי

ת המאזן עומדת גלנברוק בכל ההתניו לתאריך. non-recourseההלוואה הינה הלוואת 
 ידי על המסחרי למרכז שווי הערכת וצעהב האמורהמימון  קבלת אגב. הפיננסיות

 2,261ן להשקעה בסך "הוכרו רווחים מעליית שווי נדלו, תלוי ובלתי חיצוני שווי מעריך
 .(51%חלק החברה הינו ) בתקופת הדוח( ח"מיליון ש 35.6 -כ) דולר אלפי

 
" להלן)  28% של בשיעור החברה ידי על המוחזקות חברה חתמה 4131במהלך שנת  .4

המרכז "להלן )ב "הבעלים של מרכז מסחרי בבוניטה ספרינגס בארה שהינה, "(בוניטה
לתקופה ( רשת הספורמרקט)הסכם שכירות חדש עם שוכר העוגן במרכז  על, "(המסחרי

חנות חדשה  4132 -ו 4131במהלך השנים לשוכר  בוניטהעל פי הסכם זה בנתה . ארוכה
ודמי השכירות של אותו שוכר ( חשבון חנויות אחרות במרכז שפונו במהלך הזמןעל )

מרבית השיפוץ במרכז  םהושל 4132במהלך שנת . ר"דולר לר 36.5–ל 6.5-מ ועוגן על
מייד לאחר תום השלמת השיפוץ במרכז ועד למועד הדוח הושכרו במרכז . המסחרי

 .76% -לכ  15%-ה מכר והתפוסה במרכז עלת"מ 33,421-שטחים בהיקף של כ
ידי מעריך  על, המסחרי למרכז שווי הערכת נערכה 4132 לשנתהרבעון הרביעי  במהלך

 33.8-כ של בסך להשקעהן "נדל שווי מעליית רווחיםבה הוכרו , שווי חיצוני ובלתי תלוי
 (.28%חלק החברה הינו )ח "מיליון ש 25.2 -שהם כמיליון דולר 

 
בפעילות השבחת מוחזקות באמצעות חברות  ההחבר המשיכה תקופת הדוחבמהלך  .1

 יםלמרכז בתום תקופת הדוח בוצעו הערכות שווי. ב"המרכזים במסחריים בארה
 שווי מעליית רווחיםהוכרו ו, יםתלוי ובלתי יםחיצוני שווי כימערי ידי על יםהמסחרי

מוחזקות בכל יתר המרכזים המסחריים המוחזקים על ידי חברות   להשקעהן "נדל
 מיליון דולר 34.3 –כ  של כולל בסך( לעיל( 4)ו ( 3)למעט המרכזים האמורים בסעיפים )

 (.51%חלק החברה הינו ) ח"מיליון ש 28-שהם כ
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 (המשך) חברות מוחזקותהשקעות ב- : 33 באור
 

 שווי המאזניה שיטת המטופלות לפיחברות צירוף דוחות כספיים של  .ד
 

, הכספיים את הדוחות הכספיים של חברת בון אביב הולדינגסהחברה מצרפת לדוחותיה 
מטבע הפעילות של חברת בון . בשליטה משותפת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני החבר

ולכן דוחותיה הכספיים המצורפים מוצגים במטבע דולר , ב"אביב הולדינגס הוא דולר ארה
 . 34%-ח של הדולר מול השקל בכ"עלה ש 4132במהלך שנת . ב"ארה

 
חברות מוחזקות , Glenbrook-ו Investmentהחברה אינה מצרפת את הדוחות הכספיים של 

כמו כן . ת ביחס לדוחות המאוחדיםומהותי ואינןהואיל , המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
מהותית מוחזקת על אף היותה חברה  Bonitaהחברה אינה מצרפת את הדוח הכספי של חברת 

ן להשקעה שבוצע עם השלמת השיפוץ בנכס והשכרת "עקב שיערוך נדל בתקופת הדוח
לא הייתה מהותית  Bonitaזאת מכיוון שחברת   ,שטחים רבים בתקופת הדוח כמפורט לעיל

 . בשנת הדיווח הקודמת ואינה צפויה להיות מהותית בשנת הדיווח הבאה
 
 

 אשראי מתאגיד בנקאי- : 34 באור
 

 ההרכב .א

  
 ללא 
 הצמדה

 ח"שאלפי   
   4132, בדצמבר 13
   

 1,521  (3) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
 2,429  (4)חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

   
  7,794 

   4131, בדצמבר 13
   

 32,197  (1), (4) חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
   
  32,197 

 
שנלקחה , (ח"מיליון ש 1.5-כ) אלפי אירו 751-בסך של כקו אשראי מתאגיד בנקאי  (3)

 .ג9כמפורט בביאור , לצורך מימון פרויקט מקרקעין לבנייה בבלגרד
 

שנלקחו , כולל חלויות שוטפות בגין הלוואות למימון בניית הפארק המסחרי בסרביה (4)
 13לימים , (ח"מיליון ש 2.4 -ו 2.45 -כ) אלפי יורו 877-ו 899בסך של מתאגידים בנקאיים 

 . ב3ה31כמפורט  בביאור , בהתאמה 4131 -ו 4132בדצמבר 
 
שנלקחה , ( ח"מיליון ש 31-כ) אלפי אירו 4,311-כולל הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של כ (1)

ונפרעה בחודש , ב9כמפורט בביאור , לצורך מימון פרויקט מקרקעין לבנייה בבלגרד
 .4132ינואר 
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 זכאים ויתרות זכות- : 31 באור
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  
     

 46  314  שיקים לפרעון
 3,457  3,551  ריבית לשלם

 3,113  711  הוצאות לשלם
 912  941  (3)צדדים קשורים 

 425  442  בגין חופשה והבראההתחייבויות לעובדים 
 217  958  מוסדות

     
  2,537  1,871 
 .'א39 באור ראה (3)

 
 

 התחייבויות לא שוטפות- : 32באור 
 

 הרכבה
 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  
     

 52,381  83,997  (3)הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 22,449  -  (4)אגרות חוב ניתנות להמרה במניות 

 337,421  73,323  (4)אגרות חוב 
     
  351,318  435,629 

 
 יםבנקאי יםמתאגידהלוואות  (3)

 
 4132, בדצמבר 13ליום 

  
שיעור ריבית 

  נקוב
שיעור ריבית 

 יתרה  אפקטיבית
 ח"אלפי ש  %  %  
       

 5Euribor+  5.3  1,521  (  א)מבנק בגין מקרקעין לבנייה לזמן קצר הלוואה 
 ן להשקעה"הלוואות מבנק למימון בנייה של נדל

 Euribor+5-5.75  5.3-5.85  86,426  (א)בהקמה 
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן קצר ו –בניכוי 

 )7,794)      לא שוטפותהלוואות 
       
      83,997 

 4131, בדצמבר 13ליום 

  
שיעור ריבית 

  נקוב
שיעור ריבית 

 יתרה  אפקטיבית
 ח"אלפי ש  %  %  
       

 5.5Euribor+  5.89  31,413  (  א)הלוואה מבנק בגין מקרקעין לבנייה 
ן להשקעה "הלוואות מבנק למימון בנייה של נדל

 Euribor+5.75-6  6.33  58,176  (א)בהקמה 
 (32,197)      לא שוטפותחלויות שוטפות של הלוואות  -בניכוי 

       
      52,381 

 
ן "רוט לגבי הלוואות מתאגידים בנקאיים בגין מקרקעין לבנייה ובגין נדליראה פ (א)

 .'ה31-ו 'ג9, 'ב9להשקעה בבאורים 
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 (המשך) התחייבויות לא שוטפות- : 32באור 
 
 אגרות חוב (4)

 
 הרכבה (א)

 4132, בדצמבר 13ליום 

  
 סכום
  הקרן

שיעור ריבית 
  נקוב

שיעור ריבית 
 יתרה  אפקטיבית

 ח"אלפי ש  %  %  ח"אלפי ש  
         

 66,333  8  7.1  64,511  ( 'גסדרה )אגרות חוב 
 73,323  6.36  5.85  73,526  ('ד סדרה)חוב  תאגרו

 במניות ניתנות להמרהאגרות חוב 
 27,634  34  2  29,345  ('סדרה ב)

 (331,741)      (333,645)  חלויות שוטפות של אגרות חוב  -בניכוי 
         

 73,323      73,526  סך הכל
 

 4131, בדצמבר 13ליום 

  
 סכום
  הקרן

שיעור ריבית 
  נקוב

שיעור ריבית 
 יתרה  אפקטיבית

 ח"אלפי ש  %  %  ח"אלפי ש  
         

 65,819  8.1  7.1  64,511  ( 'סדרה ג)אגרות חוב 
 53,213  6.58  5.85  54,524  ('סדרה ד)אגרות חוב 

חוב ניתנות להמרה אגרות 
  93,814  34  2  98,451  ('סדרה ב) במניות

חלויות שוטפות של  -בניכוי 
 (27,611)      (29,345)  אגרות חוב 

         
 363,269      362,367  סך הכל

 
. נ.ח ע"ש 29,345,111 שבמחזור הינה( 'סידרה ב)נכון למועד המאזן יתרת איגרות החוב  (ב)

ונושאות ריבית , לא צמודות איגרות החוב. 4135, במאי 13 ביוםעומדות לפרעון ה
 11במאי ובכל  13אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיים בכל , 2%שנתית בשיעור של 

 .בנובמבר של כל שנה קלנדרית
 

א לפי יחס המרה "כ. נ.ח ע"ש 1.13אגרות החוב  ניתנות להמרה במניות רגילות בנות 
 . נ.ח ע"ש 1.13מניה רגילה בת ב( 'סדרה ב)אגרות חוב . נ.ח ע"ש 2.45של 

 
. נ.ח ע"ש 64,511,111 שבמחזור הינה( 'ג סידרה)נכון למועד המאזן יתרת איגרות החוב  (ג)

איגרות החוב נושאות ריבית  .4135, בנובמבר 11 ביום לום אחדשבת עומדות לפרעוןה
הריבית בגין אגרות החוב . למדד המחירים לצרכן( קרן וריבית)צמודות ו 7.1%של 

עד למועד בנובמבר  11במאי ובכל יום  13תשולם בתשלומים חצי שנתיים בכל יום 
 . הפרעון

שיעבדה החברה , ('ג סדרה)תנאי אגרות החוב עמידתה של החברה במלוא לכבטוחה 
את , שעבוד קבוע ראשון ללא הגבלה בסכום, ('סדרה ג)לטובת מחזיקי אגרות החוב 

 BAIFCוכן את זכויות החברה בחברת  AAG Bonita Mezz LLCזכויות החברה בחברת 

Holdings LLC ( חברות הנכסים -להלן .) החברה התחייבה כי במקרה שיחס החוב בגין
השעבוד כפי שהוא בא לידי ביטוי בדוחותיה הכספיים אגרות החוב המונפקות לשווי 

כך שיחס , היא תעמיד בטוחות נוספות 91%-יהיה גבוה מ( יחס החוב לשעבוד -להלן )
או /כספים וככל שתקבל כי  ,כמו כן התחייבה החברה. 75%החוב לשעבוד לא יעלה על 

יחס החוב  ,כל עוד זכויותיה בהן משועבדות כאמור לעיל, נכסים מחברות הנכסים
תוכל החברה בתנאים , כמו כן. 71%לשעבוד כתוצאה מהמשיכה כאמור לא יעלה על 

נכון למועד  .להחליף או להשלים שעבודים כאמור בתוספת לשטר הנאמנות, מסויימים
 .24.9%המאזן יחס החוב לשיעבוד הינו 
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 (המשך) התחייבויות לא שוטפות- : 32באור 
 

בהתחייבויות , ('סדרה ג)החברה כלפי בעלי אגרות החוב  בנוסף לאמור לעיל התחייבה
חברה את מלוא קרן אגרות החוב התקפות כל עוד לא פרעה  ונוספות אשר יהי

החברה לא תבצע חלוקת דיבידנד אשר בעקבותיה יפחת ההון העצמי של ( 3: )שעיקרן
ם על פי דוחותיה הכספיים המפורסמי( ללא זכויות שאינן מקנות שליטה)החברה 

ללא זכויות שאינן ) הונה העצמי( 4); ח"מליון ש 351-מ, סקורים או מבוקרים, האחרונים
הסקורים או , לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים, (מקנות שליטה אך כולל רווחי שערוך

 75-לא יפחת מ, בנטרול קרן מהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים, המבוקרים
שלא , כהגדרתו בתוספת לשטר הנאמנות, יטה בחברהאירוע העברת של( 1. )ח"מליון ש

החברה תפקיד ( 2); ייחשב כעילה לפרעון מיידי, קיבל את אישור מחזיקי אגרות החוב
בחשבון המשועבד סכום השווה לתשלום הריבית הקרוב הצפוי להשתלם למחזיקי 

 .למעט הפרשי הצמדה צפויים, ('סדרה ג)אגרות החוב 
 

דת בכל ההתניות הפיננסיות האמורות לעיל וכמפורט החברה עומ הדיווחלמועד 
 .בתוספת לשטר הנאמנות

 
ח ערך נקוב "ש 54,524,111השלימה החברה הנפקה של  4131מהלך חודש נובמבר ב (ד)

( קרן וריבית)צמודות  5.85%בריבית של , על פי תשקיף מדף, ('דסדרה )אגרות חוב 
מליון  53.2-הסתכמה לכ, סך התמורה נטו בניכוי הוצאות הנפקה .למדד המחירים לצרכן

במאי ובכל  13הריבית בגין אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים בכל יום  ח"ש
כאשר התשלום הראשון בגין הריבית , (כולל) 4137עד  4132בנובמבר בשנים  11יום 

 11תשלום אחד ביום אגרות החוב עומדות לפירעון ב. 4132במאי  13יבוצע ביום 
 . 4137בנובמבר 

 
שיעבדה החברה , ('ד סדרה)תנאי אגרות החוב עמידתה של החברה במלוא לכבטוחה  

 את, שעבוד קבוע ראשון ללא הגבלה בסכום, ('דסדרה )לטובת מחזיקי אגרות החוב 
חברה קפריסאית המחזיקה באמצעות חברות )מניות חברת אביב ארלון גלובל לימיטד 

 3-9 הממוספרים הון שטריכן ו"( המשועבדת החברה"להלן ( )ן בסרביה"בנכסי נדלבנות 
 בנוסף. אירו מיליון 37 -כ של כולל בסך המשועבדת החברה ידי על לחברה שהונפקו

 בהתחייבויות, ('דסידרה ) החוב איגרות בעלי כלפי החברה התחייבה ,לעיל לאמור
 החוב אגרות קרן מלוא את חברהה פרעה לא עוד כל תקפות ויהי אשר נוספות
 : שעיקרן

 
הגבלת מינוף בחברה המשועבדת באופן שסך ההלוואות הבנקאיות בחברה  (3)

 81%שבמחזור לא תעלה על ( 'סידרה ד)המשועבדת בתוספת יתרת אגרות החוב 
 ; מסך המאזן של החברה המשועבדת

העולה על  בהיקף( סולו)החברה המשועבדת לא תיקח אשראי בנקאי עצמאי  (4)
 ; חצי מיליון יורו

 בעיר פארק אביב בפרויקט המשועבדת החברה זכויות של מכירה של מקרהב (1)
 מהזכויות 21% מעל שנמכרו ובלבד, "(הפרוייקט" להלן) בסרביה בו'פאנצ

 בעת קרי, הנמכר החלק לשיעור יחסי באופן חלקי מוקדם פדיון יבוצע, האמורות
 הפדיון יבוצע, בפרויקט המשועבדת החברה מזכויות 51% של לדוגמא מכירה

 הזכות שמורה לחברה זאת עם יחד) החוב אגרות מסדרת 51%-ל ביחס המוקדם
(. החוב אגרות של מלא פדיון לבצע בפרויקט 21%-מ למעלה של מכירה בעת גם

 לפי יהיה כאמור מוקדם פדיון של במקרה החוב אגרות למחזיקי שישולם הסכום
; מוקדם לפדיון העומדות החוב אגרות של ההתחייבויות הערך( א: )מבין הגבוה

 שקדמו המסחר ימי 11 במהלך בבורסה החוב אגרות של הממוצע המחיר( ב)
( ג); הפרויקט של המכירה עסקת בדבר החברה שתפרסם הראשון המיידי לדיווח
 בתוספת קרן) מוקדם לפדיון העומדות החוב אגרות של המזומנים תזרים יתרת
 בחישוב 2% בתוספת הממשלתי האג״ח תשואת לפי מהוונת כשהיא( ריבית
 ; שנתי
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 (המשך) התחייבויות לא שוטפות- : 32באור 
 
 של ההון יפחת בעקבותיה אשר  החברה ידי על דיבידנד חלוקת תבוצע לא (2)

, האחרונים המפורסמים הכספיים דוחותיה על פי, (המיעוט זכויות ללא) החברה
 ;  ח"ש מיליון 341-מ, מבוקרים או סקורים

 מהתאמות הון קרן בנטרול, החברה של שההון כך מינימלי הון על שמירה (5)
 עמידה אי. ח"ש מליון 75-מ יפחת שלא, כספיים דוחות מתרגום הנובעות
 מיידי לפירעון להעמדה עילה החוב אגרות למחזיקי קנהת לא זה סעיף בהוראות

 עמדה לא בהם עוקבים רבעונים שני בחלוף אלא, כלפיהם החברה חוב של
 זו בהתחייבות החברה

שיחס החוב בגין אגרות החוב המונפקות לשווי השיעבוד כפי שהוא בא  במידה (6)
 91%-יהיה גבוה מ"( יחס החוב לשיעבוד" -להלן )ספיים כלידי ביטוי בדוחותיה ה

  ;91%לא יעלה על  החוב לשיעבודכך שיחס , בטוחות נוספות החברה תעמיד
שלא קיבל , כהגדרתו בתוספת לשטר הנאמנות, אירוע העברת שליטה בחברה (7)

 .ייחשב כעילה לפירעון מיידי, את אישור מחזיקי אגרות החוב
 
להחליף או להשלים שיעבודים כאמור בתוספת , תוכל החברה בתנאים מסויימים, כמו כן 

 .לשטר הנאמנות
 

בדרך של . נ.עח "ש 39,112,111השלימה החברה הנפקה של , 4132פברואר  חודש במהלך 
 .ח"מיליון ש 39.9-בתמורה לסך של כ ('דסדרה )הרחבת סדרת אגרות חוב 

 
למועד הדיווח החברה עומדת בכל ההתניות הפיננסיות האמורות לעיל וכמפורט בתוספת 

 .לשטר הנאמנות
 

 
 מכשירים פיננסיים- : 35באור 

 
 נכסים פיננסיים .א

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  
     

 -  643  (3) הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסים נכסים
     

     מופחתת בעלות פיננסים נכסים
 63,471  69,875  הלוואות וחייבים

     
 63,471  71,296  כ נכסים פיננסיים "סה

     
 4,318  31,768  כ שוטף "סה

     
 59,364  56,748  כ לא שוטף "סה

 
מיליון דולר  32ומכירה של  (PUT)מיליון דולר אופציית מכר  32בגין רכישה של  (3)

-ו 1.85 במחיר מימוש של , ב"ארה כאשר נכס הבסיס הוא דולר( CALL)אופציית רכש 
 .4135 יוניחודש  לתחילתלמימוש עד  ,בהתאמה 2.4
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 (המשך) מכשירים פיננסיים- : 35באור 
 
 הוגן שווי .ב
 

 ההשווי ההוגן של מכשירילבין היתרה בדוחות הכספיים משווה בין הטבלה שלהלן 
 :פי שווים ההוגן-המוצגים בדוחות הכספיים שלא על, פיננסייםה

 
 שווי הוגן  יתרה בספרים  
 בדצמבר 13  בדצמבר 13  
  4132  4131  4132  4131 
 ח "אלפי ש  

         התחייבויות פיננסיות
         

 441,816  389,535  431,376  385,783  (3)אגרות חוב 
         
  385,783  431,376  389,535  441,816 
 

חייבים , לקוחות, פקדונות מוגבלים, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים
, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים, הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים, ויתרות חובה

 .תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם מוחזקותזכאים ויתרות זכות והלוואות לחברות 
 
 במדרג 3 רמה) .הדיווח לתאריך פעיל בשוק מצוטטים מחירים על מבוסס ההוגן השווי (3)

 . היתרה בספרים כוללת ריבית שנצברה .(ההוגן השווי
 

 יעד ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ג
 

זכאים , ח"אג ,אשראיםמורכבות מהלוואות ו, ההתחייבויות הפיננסיות של החברהעיקרי 
. פעילות החברהת בעיקר לממן את ומיועדאלו התחייבויות פיננסיות . ויתרות זכות אחרות

, מוגבליםמזומנים ופיקדונות , חייבים ויתרות חובה הנכסים העיקריים של החברה כוללים
 . ישירות מפעילותה של החברה ובעיםאשר נ

 
 בהתאם מבוצע הסיכונים ניהול. וסיכון נזילות, סיכון אשראי, חשופה לסיכון שוקהחברה 
 לרבות הסיכונים לניהול עקרונותת מספק ההנהלה. הנהלת החברה ידי על שאושרה למדיניות
 .נזילות עודפי והשקעות חליפין שער סיכון כגון, לסיכונים מסויימות לחשיפות המדיניות

 

 שוק סיכוני .3
 

מכשיר פיננסי מהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים ששוק הוא הסיכון סיכון 
סיכון : שלושה סוגי סיכון כוללסיכון שוק . שינויים במחירי השוקישתנה כתוצאה מ

מחיר סיכון מחיר מניה וסיכון , וסיכוני מחיר אחרים כגון, סיכון מטבע, שיעור הריבית
, הלוואות, פעים מסיכון שוק כוללים בין היתרושמכשירים פיננסיים המ. סחורות

 .ים נגזריםפיננסי ומכשירים תפיקדונו, אשראים
 

 -ו 4132בדצמבר  13ביום  ותניתוח הרגישות בחלק המובא בהמשך מתייחס לפוזיצי
4131. 

 
היחס בין שיעור הריבית , הרגישות נעשו בהתבסס על כך שסכום החוב נטומבחני 

 . םקבועיהמשתנה לקבוע של החוב והיחס של מכשירים פיננסיים במטבע חוץ הם 
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 (המשך) פיננסייםמכשירים - : 35באור 
 
 מטבע חוץ סיכון (א

 
מטבע חוץ הוא הסיכון בו השווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים סיכון 

 .של מכשיר פיננסי אינו יציב בגלל שינויים בשיעורי מטבע חוץ
 

 חליפין שער לסיכון חשופה והיאב וישראל "ארה, כיום בסרביה פועלת הקבוצה
 שער סיכון .ב"לאירו ולדולר ארה בעיקר, שונים למטבעות מחשיפה הנובע
 שהוכרו והתחייבויות שהוכרו נכסים, עתידיות מסחריות מעסקאות נובע חליפין

 .חוץ בפעילויות נטו מהשקעות וכןהפעילות  מטבע שאינוחוץ  במטבע הנקובים
 בסרביה החוץ פעילות של נטו הפיננסיים מהנכסים הנובעת המטבעית החשיפה
ושל הנכסים הפיננסיים , באירו הנקובות הלוואות נטילת על ידי בעיקר מנוהלת

ב מנוהלת בעיקר על ידי נטילת הלוואות הנקובות "נטו של פעילויות החוץ בארה
  .בדולר

 
 סיכון ריבית (ב

 
תזרימי המזומנים העתידיים השווי ההוגן של סיכון ריבית הוא הסיכון ש

 .ם בשיעורי ריביות השוקשינויימ ישתנה כתוצאהמכשיר פיננסי מ
 

לזמן ארוך  ותהקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלווא
 14% ירובבק 4132, בדצמבר 13ליום . ריבית משתנה הנושאותמתאגיד בנקאי 

 . משתנה מההתחייבויות הפיננסיות נושאות ריבית
 
 מדד המחירים לצרכןסיכון  (ג
 
אגרות חוב שהונפקו אשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן  לקבוצה 

הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים אשר צמוד למדד המחירים . בישראל
 -כ 4131בדצמבר  13) ח"ש אלפי 318,115-כ הינו 4132בדצמבר  13ליום לצרכן 
 (. ח"אלפי ש 338,137

 
 אשראי סיכון .4
 

יו כלקוח או בהתחייבויותיעמוד סיכון שהצד שכנגד לא האשראי הוא סיכון 
 .בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד

 
אלפי  17,652הסתכמו המזומנים ושווי מזומנים בסך של  4132, דצמברב 13ליום נכון 

מופקדים בתאגידים פיננסיים  המזומנים. (ח"אלפי ש 67,296 -כ 4131 ,בדצמבר 13) ח"ש
 .איתנים

 
החברות . בסרביהההכנסות של החברות המאוחדות נובעות בעיקר מלקוחות 

ובדוחות הכספיים נכללות , המאוחדות עוקבות באופן שוטף אחר חובות הלקוחות
החברות החברה ולפי הערכת , הפרשות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה

 .לום בחובות שגבייתם מוטלת בספקאת ההפסד הג, המאוחדות
 

לחברה הכנסות שכירות בגובה  'א38כאמור בביאור , בגינו, לחברה לקוח עיקרי בסרביה
 .ח"מיליון ש 4.5-של כ
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 (המשך) מכשירים פיננסיים- : 35באור 
 

 סיכון נזילות .1
 

פי  הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על
 (:כולל תשלומים בגין ריבית) התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים

 
  4132, בדצמבר 13ליום 

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
  שנים 1עד 

שנים  1-מ
  שנים 2עד 

שנים  2-מ
  שנים 5עד 

 5מעל 
 כ"סה  שנים

 ח"שאלפי   
               

 יםמתאגידהלוואות 
 343,618  71,267  8,554  8,848  9,312  9,181  34,477  יםבנקאי

 817  817  -  -  -  -  -  התחייבויות אחרות
התחייבויות לספקים 

 295  -  -  -  -  -  295  ולנותני שירותים
 4,531  -  -  -  -  -  4,531  זכאים ויתרות זכות

 355,261  -  -  -  75,713  2,385  75,527  אגרות חוב
אגרות חוב ניתנות 

 51,318  -  -  -  -  -  51,318  להמרה
               
  321,917  31,565  82,815  8,848  8,554  72,472  111,993 

 
  4131, בדצמבר 13ליום 

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
  שנים 1עד 

שנים  1-מ
  שנים 2עד 

שנים  2-מ
  שנים 5עד 

 5מעל 
 כ"סה  שנים

 ח"שאלפי   
               

הלוואות מתאגידים 
 89,737  21,257  6,717  6,965  7,346  7,284  37,981  בנקאיים

 768  768  -  -  -  -  -  התחייבויות אחרות
התחייבויות לספקים 

 3,636  -  -  -  -  -  3,636  ולנותני שירותים
 4,164  -  -  -  -  -  4,164  זכאים ויתרות זכות

 323,152  -  -  55,636  1,172  72,215  7,949  אגרות חוב
אגרות חוב ניתנות 

 314,383  -  -  -  -  51,318  54,171  להמרה
               
  83,961  314,145  31,411  64,583  6,717  22,445  117,698 

 
 מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק .2

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"שאלפי   

     מבחן רגישות לשינויים בשיעורי ריבית היוריבור 
     :כולל מהשינוי( הפסד)רווח 

     
 (693)  (872)  3%עליית ריבית של 
 693  872  3%ירידת ריבית של 

     
     דולר/מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של שקל

     :כולל מהשינוי( הפסד)רווח 
     

 5,765  7,333  31%ח של "עליית שע
 (5,765)  (7,333)  31%ח של "ירידת שע

     
     

     מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל
     :כולל מהשינוי( הפסד)רווח 

     
 (4,161)  (2,760)  4%עליית מדד של 
 4,161  2,760  4%ירידת מדד של 
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 (המשך) מכשירים פיננסיים- : 35באור 
 

 מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות
 

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי 
 .שינויים אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה

 
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 

, לפני מס מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד. הפעולות או המצב הכספי המדווחים
. בורו נכון לכל מועד דיווחעבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר ע

בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב 
 .הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים

 
 .בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית

 
מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב , ואות לזמן ארוך בריבית משתנהבהלו

 (. Euribor  -ריבית ה)המשתנה בריבית 
 
 

 מסים על ההכנסה- : 36באור 
 

  חברות הקבוצהשיעורי המס החלים על  .א
 

 46.5% 4132ובשנת  45%היה   4131- 4134 בשנים שיעור מס החברות בישראל בשנת  .3
 . חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה

 
 

ב כפוף לדיני המס "סרביה וארה, סוי פעילות חברות מוחזקות בקפריסיןימ (א . 4
 .המקומיים בכל מדינה

 
 .פעילות החברה כפוף לדיני המס בישראל מיסוי (ב
 
ב כחברה שקופה "המס בארה ב מוגדרות על פי דיני"בארהחברות הקבוצה  (ג

(disregarded entity או שותפויות ) ולפיכך מרבית ההכנסות מתמסות ישירות בידי
 .בתוספת מס מדינתי 15%-השותפים בשיעור של כ

 
שיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות שמקום התאגדותן מחוץ  .1

 :לישראל הינם
 

 המדינה של מס, פדרלימס ) 21%-כ של קללמשו מס שיעור - ב"בארה המאוגדת חברה
 (.החברה פועלת בה והעיר

 
 . 35%שיעור מס של  -חברות המאוגדות בסרביה 
 .34.5%שיעור מס של  -חברה המאוגדת בקפריסין 

 
ן "נדל ציוד, ברכוש הוניות השקעות בגין, בסרביה חברות על מיסוי לחוק בהתאם

 21%-41%מזיכוי במס בשיעור של  ליהנות ניתן 4131שנעשו עד וכולל שנת  ב"וכיו
מסך ההשקעות כהגדרתם בחוק אשר יהיו ניתנים לניצול ( בהתאם לגודל החברה)

בגין . מסך ההכנסות החייבות לאותה שנה 71%יעלה על  אבאופן של, שנים 31למשך 
 . לא ינתן זיכוי במס 4132השקעות שנעשו החל משנת 
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 (המשך) מסים על ההכנסה- : 36באור 
 

 סופיות שומות מס .ב
 

 הנחשבות שומות הן החברה של 4131פקודת מס הכנסה השומות עד וכולל שנת המס  מתוקף
לכל יתר ) .4119 -ו 4118כמו כן לחברה התקיימו דיוני שומה בקשר עם השנים , כסופיות

 .(המאוחדות טרם הוצאו שומות מס סופיות מאז היווסדן החברות בקבוצה
 

 לצורכי מס להעברה לשנים הבאותהפסדים  .ג
 

 13הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות של החברה מסתכמים ליום 
בהיעדר צפי  מסים נדחיםח בגינם לא נוצרו נכסי "אלפי ש 346,652-לסך של כ 4132, בדצמבר

 .ודאי לניצולו בעתיד הנראה לעין
 

 בסרביה החברות קבוצת של הבאות לשנים המועברים מס לצורכי עסקיים הפסדים
בהיעדר צפי ודאי  נדחים מסיםח בגינם לא נוצרו נכסי "אלפי ש 9,991-כ של לסך מסתכמים

 .לעין הנראה בעתידלניצול 
 

 ברווח או הפסדמסים על ההכנסה הכלולים  .ד
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  
     

 516  3,138  מסים שוטפים 
 45,319  46,739  להלן' ראה גם סעיף ו, מסים נדחים

     
  48,117  45,675 

 
 מסים נדחים .ה
 

 :ההרכב
 הרווח הכוללדוחות על   דוחות על המצב הכספי  
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 13  בדצמבר 13  
  4132  4131  4132  4131 
 ח"אלפי ש  

         נדחיםהתחייבויות מסים 
         

 (45,872)  (11,786)  16,822  67,569  ן להשקעה המוצג בשווי הוגן"נדל
         
  67,569  16,822     

         נכסי מסים נדחים
         

 715  2,167  3,935  5,984  הפסדים מועברים לצורכי מס 
         
  5,984  3,935     
         

 (45,319)  (46,739)      מסים נדחים( הוצאות)הכנסות 
         

     12,949  63,587  (3) נטו, התחייבויות מסים נדחים
 

 . התחייבויות מסים נדחים הוצגו בדוח בקיזוז נכסי מסים נדחים 4131-ו 4132 יםבשנ (3)
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 (המשך) מסים על ההכנסה- : 36באור 
 

 במסגרת התחייבויות לא שוטפות דוח על המצב הכספיהמסים הנדחים מוצגים ב
 

מס משוקלל  21%-וכבסרביה  35%המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של 
  .על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש בהתבססב "בארה

 
  מס תיאורטי .ו

 
הרווחים , וההוצאות שהיה חל אילו כל ההכנסות, בין סכום המס התאמה תלהלן מובא
לבין סכום , שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםהיו מתחייב ברווח על הפסד וההפסדים

 :הפסד אוברווח שנזקף מסים על ההכנסה 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  4132  4131  4134 
 ח"אלפי ש  
       

 32,387  51,172  67,747  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 15%  15%  15%  (3) שיעור המס הסטטוטורי
       

 2,965  37,611  41,712  הסטטוטוריהמס  שיעורמחושב לפי   מס
, קודמותשנים מניצול הפסדים לצורכי מס 

 (2,915)  (3,514)  -  בגינם לא הוכרו מסים נדחים בעבר
בגינם מסים  הפסדים לצורכי מס שלא נזקפו

 3,564  8,593  7,217  נדחים
 8,678  986  (1,312)  יצירת מסים נדחים בשיעורי מס שונים

       
 31,471  45,675  48,117  מסים על ההכנסה 

 
 'ג4'א36ראה ביאור  (3)

 
 הון- : 37באור 

 
 הרכב הון המניות .א
 

 הרכב הון המניות של החברה
 בדצמבר 13  
  4132  4131 

  רשום   
 מונפק 
  רשום   ונפרע

 מונפק
 ונפרע

 ח"אלפי ש  
         

. נ.ח ע"ש 1.13מניות רגילות בנות 
 3,811,111,111  א"כ

 
172,466,636 

 
 3,811,111,111 

 
172,331,636 
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 (המשך) הון- : 37באור 

 
 התנועה בהון המניות של החברה .ב

 
 :ההון המונפק והנפרע

 .נ.ח ע"ש   מספר מניות  
     

 1,157,266  115,726,636   4131, בינואר 3 ליוםיתרה 
 181,621  18,162,111  (3) הנפקת מניות

     
 1,723,316  172,331,636  4131, בדצמבר 13 ליום יתרה

 3,561  356,111  (3)מימוש כתבי אופציה למניות 
     

 1,724,666  172,466,636  4132, בדצמבר 13 ליום יתרה
 
 .להלן 'סעיף דלפרטים ראה  (3)

 
 זכויות הנלוות למניות .ג

 
זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי , זכות לדיבידנד, הצבעה באסיפה הכלליתזכויות  .3

 .הדירקטורים בחברה
 
 .אביב-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל .4

 
  ואגרות חוב להמרה כתבי אופציה .ד

 
 33,558,841-ב להמרה ותהניתנ, ('בסדרה )חוב  אגרות 29,345,111 לחברה (4)32בביאור  כאמור

  .4135 ,במאי 13 ליום עד( כפוף להתאמותב)כל אחת  .נ.עח "ש 3מניות רגילות בנות 

 
שתי סדרות של מניות ו הכוללותיחידות  18,162הנפיקה החברה  4131, במהלך חודש דצמבר

ח "מיליון ש 9.9-מתוכם כ, ח"מליון ש 31.7 -בתמורה נטו בסך של כ( 2-ו 1סדרה )אופציה כתבי 
מניות  18,162,111בסך הכל הונפקו  .ח בגין כתבי אופציות"אלפי ש 811-בגין הון מניות וכ

כל כתב . 2סדרה  כתבי אופציה 9,593,111 -ו 1סדרה  כתבי אופציה 9,593,111 ,(נ.ע 1.13)
 4132בדצמבר  13עד לתאריך  נ.ח ע"ש 1.13ניתן להמרה למניה רגילה בת  1אופציה מסדרה 

ניתן להמרה למניה רגילה  2כל כתב אופציה מסדרה ו אגורות 11בתמורה לתוספת מימוש של 
 . אגורות 12בתמורה לתוספת מימוש של  4136בדצמבר  13נ עד לתאריך .ח ע"ש 1.13בת 

 
 39,384,111שהונפקו במועד זה ניתנים להמרה לסך של  2-ו 1סך כל כתבי האופציה סדרה 

 .נ.ח ע"ש 1.13מניות בנות 
 

כל  נ.ע 1.13 מניות 356,111 -ל 1סדרה כתבי אופציה  356,111 מומשו 4132בדצמבר  13ביום 
 . 4132בדצמבר  13פקעו ביום  1יתרת כתבי האופציה סדרה . ח"אלפי ש 27-בתמורה לכ, אחת

 
 .9,953,111הינה  4132בדצמבר  13שבמחזור ליום  2יתרת כתבי האופציה סדרה 
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 (המשך) הון- : 37באור 
 
 קרן בגין עסקה עם בעל שליטה .ה

 
בה או בין חברות  בעל השליטה לבין החברה בין עסקה בוצעה שלגביהם והתחייבויות נכסים

לבין  ההוגן השווי בין ההפרש. תחת אותה שליטה מוכרים במועד העסקה לפי שווי הוגן
 . להון בעסקה נזקף שנקבעה התמורה

 
ח "מיליון ש 35 -בסך של כ קצר לזמן אשראיהחברה  קיבלה ,4131 מאי חודש בסוף .3

בגין  .שהועמדו על ידי בעלי השליטה בבטוחותהמגובה בישראל  םבנקאי ותממוסד
נוצר הפרש בין סכום , הבטוחות שהועמדו על ידי בעלי השליטה לטובת ההלוואה

הפרש זה מהווה . ח"אלפי ש 161ההלוואה שהתקבלה לבין שוויה ההוגן בסך של 
קרן הון בגין עסקה עם בעל "במהותו השקעת בעלים ולכן מוצג בסעיף נפרד בהון 

 ". שליטה
 
במסגרתה אושרה על ידי האורגנים , אגב תהליך קביעת מדיניות התגמול בחברה .4

הנגזר מתוצאות מענק המוסמכים בחברה מדיניות תגמול אשר אינה כוללת מנגנון 
שנת בעלי השליטה לחברה במהלך  הודיעו, 39 בבאורשל החברה כאמור הכספיות 

האמור בהסכמי הניהול על מנת להתאימם המענק כי הם מוותרים על מנגנון , 4131
וזאת ללא תלות באישור מדיניות התגמול על ידי אסיפת , למדיניות התגמול החדשה

מענק בגין  4131בשנת כתוצאה מהוויתור האמור נזקפו הוצאות שכר . בעלי המניות
 . בהון" קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה"ח לסעיף "מליון ש 3.5 -האמור בסך של כ 

 
 ניהול ההון בחברה .ו
 

 :ול ההון שלה הינןבניהמטרות החברה 
 
לשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי  .3

 .םמשקיעים ובעלי עניין אחרי, המניות
 
לדאוג להבטחת תשואה הולמת לבעלי המניות באמצעות תמחור המוצרים המותאם  .4

 .לרמת הסיכון הקיימת בפעילותה העסקית של הקבוצה
 

 מפורטות, של תשואה על ההון מסוימתאו להשגת רמה  ידרישות כלשהן באשר להון מינימל
 חוב אגרותבקשר להנפקת  מליימינחייבות החברה לשמירה על הון להת בנוגע( 4)32 בבאור

  .('ד וסדרה 'גסדרה )
 

נדרשת החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות  'וסדרה ד' סדרה גהנפקת אגרות החוב בגין 
  .32כמפורט בבאור 

 
  .למועד הדוח הכספי החברה עומדת בכל ההתניות הפיננסיות האמורות לעיל
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 רווח או הפסדרוטים נוספים לסעיפי יפ- : 38באור 
 

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

   4132  4131  4134 
 ח"אלפי ש   

       מידע נוסף על הכנסות .א
        

 

, כל אחד, הכנסות מלקוחות עיקריים האחראים
ומעלה מסך ההכנסות המדווחות  31%-ל

       :בדוחות הכספיים
        
 4,626  4,561  4,515  מגזר סרביה -' לקוח א 

        
   4,515  4,561  4,626 

       אחזקת נכסים מושכרים  עלות .ב
        
 121  291  241  אגרות והיטלים 
 91  92  319  ביטוח 
 146  252  263  ייעוץ ושכר עבודה , דמי ניהול 
 688  872  3,143  אבטחה וניקיון  
 167  99  25  אחזקה ואחרות   
        
   4,159  4,133  3,832 
       וכלליות הנהלה, שיווקהוצאות  .ג
        
 1,624  1,251  1,111  משכורות וסוציאליות 
 -  3,511  -  מענק שנרשם כנגד קרן הון  
 3,124  3,487  3,212  יטוחוב מסים, אגרות, אחזקת משרד 
 3,659  4,125  4,121  עוץ מקצועיויביקורת , משפטיות 
 611  645  612  שיווק וקידום מכירות  
 311  395  147  נסיעות 
 11  93  82  פחת 
 337  22  71  אחרות  
        
   7,645  9,521  7,541 
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 (המשך) רווח או הפסדרוטים נוספים לסעיפי יפ- : 38באור 

 

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
   4132  4131  4134 
 ח"שאלפי    
       הכנסות והוצאות מימון .ד

        
       הכנסות מימון 
        

 
לחברות הכנסות ריבית מהלוואות שניתנו 

 2,532  2,144  5,171    מוחזקות
 3,226  -  531  שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסים  
 -  -  71  רווח נטו משינוי בשערי החליפין 
 342  161  221  מפקדונות בבנקים ואחרותהכנסות ריבית  
        
   6,191  2,184  6,182 

       הוצאות מימון 
        
 -  623  -  אשראי לזמן קצרהוצאות מימון בגין  

 
הוצאות ריבית והפחתת ניכיון בגין אגרות חוב 

 38,425  37,459  36,852  ואגרות חוב להמרה 
 3,742  121  -  החליפין נטו משינוי בשערי הפסד 
 1,257  1,299  2,651  הוצאות ריבית בגין הלוואות שהתקבלו מבנקים   

 
הוצאות הצמדה למדד בגין התחייבויות פיננסיות 

 4,113  3,717  -  הנמדדות לפי עלות מופחתת 
 318  113  349  אחרות 
        
   43,611  41,831  45,865 

 
 

 בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות - : 39באור 
 
 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .א

 
 4132, בדצמבר 13ליום ההרכב 

  
בדבר 
  תנאים

בעלי 
 שליטה

חברות  
בשליטה 
  משותפת 

 אנשי
מפתח 
 ניהוליים

 ח"אלפי ש  ראה באור  
         

המטופלות לפי שיטת הלוואות לחברות 
 -  58,154  -  (ב)33  השווי המאזני

 -  548  -    חייבים ויתרות חובה
 57  -  861  'ג39  (3)זכאים ויתרות זכות 

 
שטרם למנהלים  מענקיתרת הזכאים בגין צדדים קשורים מורכבת בעיקר מיתרת  (3)

 . שולמה
של החברה ', ד-ו' גיתרת החזקות בעלי השליטה באגרות חוב סדרה  13.34.4132ליום  (4)

מסך אגרות  4.4%-ו 4.6% -המהווים כ, נ בהתאמה.מיליון ע 3.55-מיליון ו 3.6-הינה כ
 .בהתאמה' ד-ו' גהחוב 
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 (המשך) בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות - : 39באור 
 

 4131, בדצמבר 13ההרכב ליום 

  
בדבר 
  תנאים

בעלי 
 שליטה

חברות  
בשליטה 
  משותפת 

 אנשי
מפתח 
 ניהוליים

 ח"אלפי ש  באורראה   
         

המטופלות לפי שיטת הלוואות לחברות 
 -  54,179  -  (3)33  השווי המאזני

 -  -  11    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 -  413  -    חייבים ויתרות חובה
 79  -  845  'ג39  (3)זכאים ויתרות זכות 

 
למנהלים שטרם  מענקיתרת הזכאים בגין צדדים קשורים מורכבת בעיקר מיתרת  (3)

 . שולמה
 
של החברה , 'ד-ו' גיתרת החזקות בעלי השליטה באגרות חוב סדרה  13.34.4131ליום  (4)

מסך אגרות החוב  1%-ו 1.8% -המהווים כ, נ בהתאמה.מיליון ע 3.6-מיליון ו 4.2-הינה כ
  .  בהתאמה' ד-ו' ג

 
 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ב
 

 4132, בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום 

  
  בדבר
  תנאים

 בעלי
  שליטה

 חברות
  מוחזקות

 אנשי
 מפתח

 ניהוליים
 ח"ש אלפי  באור ראה  
         

 168  -  4,314  'ה39  וכלליות הנהלה הוצאות
 -  19  -  (3)א33  מימון  הוצאות
 -  5,171  -  (3)א33  מימון הכנסות

         
    4,314  (5,113)  168 

 
 4131, בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום 

  
  בדבר
  תנאים

 בעלי
  שליטה

 חברות
   מוחזקות

 אנשי
 מפתח

 ניהוליים
 ח"ש אלפי  באור ראה  
         

 213 -   1,637  'ה39  וכלליות הנהלה הוצאות
-   282 -   (3)א33  מימון  הוצאות
-   2,144 -   (3)א33  מימון הכנסות

         
    1,637  (1,518)  213 
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 (המשך) בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות - : 39באור 
 

 4134, בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום 

  
 בדבר

  תנאים 
בעלי 
  שליטה

חברות 
בשליטה 
  משותפת 

 אנשי
מפתח 
 ניהוליים

 ח"אלפי ש  באורראה   
         

 214 -   4,622  'ה39  הוצאות הנהלה וכלליות
-   1,974 -   (3)א33  הוצאות מימון 
-   2,532 -   (3)א33  הכנסות מימון

         
    4,622  (524)  214 

 
 הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין בחברה .ג

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
   4132  4131  4134 
 ח"שאלפי    
שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או  .3

 154  124  139  מטעמה
        
מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר  

       וההטבות
        
 1  1  2  דירקטורים שאינם מועסקים בחברה 
        

 4,421  1,147  3,842  הטבות לאנשי מפתח ניהוליים .4
 
 מ"בע וארלון' ושות אביב עם ניהול בהסכמי התקשרות .ד
 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את הארכת  4134באוקטובר  36ביום 
כל )איל לב ארי ויפתח אלוני , דפנה הרלב, התקשרות החברה עם כל אחד מבין דורון אביב

נוספת בת שלוש שנים החל לתקופה "( המנהלים: "וביחד" המנהל"אחד מבניהם יקרא להלן 
: להלן)בין במסגרת הארכת תוקפם של הסכמי הניהול הקודמים , 4134בדצמבר  49מיום 

ובין במסגרת העסקתם של המנהלים כעובדי החברה או כעובדי חברות "( הסכמי הניהול"
ההסכם  -הארכת ההתקשרות בוצעה ביחס לשני הסכמי הניהול . המוחזקות על ידי החברה

, "(אביב)"מ "חברה קבלנית לעבודות ציבוריות ועבודות בניין בע 'ם אביב ושותע -האחד 
על פיו מעניקה אביב לחברה שירותי , ה דורון אביב ודפנה הרלב"חברה פרטית בשליטת ה

ר דירקטוריון פעיל ובאמצעות דפנה הרלב בתפקיד "באמצעות דורון אביב בתפקיד יו, ניהול
עם  -ההסכם השני ; 81%בשיעור של ( לשניהם יחדיו) בהיקף משרה כולל, ל משותף"מנכ

ה איל לב ארי ויפתח אלוני "חברה פרטית בשליטת ה, "(ארלון: "להלן)מ "ארלון בע
ל "באמצעות איל לב ארי בתפקיד מנכ, על פיו היא מעניקה לחברה שירותי ניהול, ורעיותיהם

ל "או סמנכ/ל ו"שנה למנכאו מ/משותף ובאמצעות יפתח אלוני בתפקיד מנהל פיתוח עסקי ו
( לשניהם יחדיו)בהיקף משרה כולל , ב"או בארה/עם אחריות לפעילות החברה באירופה ו

על פי הוראות הסכמי הניהול בכפוף לאישור הדירקטוריון ומינוים כדין . 81%בשיעור של 
פי ללא שדמי הניהול המשולמים על , לסירוגין, המנהלים עשויים לשמש בתפקידים אלו, בידו

 .הסכמי הניהול ישתנו
 

שירותי ניהול שיכללו ניהול כללי של  חברהיתנו ל( חברת הניהול -להלן לחוד )וארלון  אביב
, המנהלים באמצעות, לעיל המפורטים בתפקידים הכלולות המטלותוביצוע  ועסקיה החברה
 כדירקטורים וכהונה לעת מעת שתהיינה כפי החברה של מוחזקות חברות ניהול זה ובכלל

 (. שירותי הניהול -להלן ) שיידרש ככל, החברה של מוחזקות בחברות משרה ונושאי
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 (המשך) קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות - : 39באור 
 

דמי ניהול ( לכל אחת משתיהן)החברה לחברת הניהול  תשלםשירותי הניהול ל בתמורה
פרט לסכומים המפורטים בהסכם . מ"בתוספת מע, ב"הדולר אר 41,111-חודשיים בסך השווה ל

או יקבע אחרת /ואלא אם כן יאושר ו, (המענק ותשלום ההוצאות, דמי הניהול)הניהול 
או חברת הניהול לתגמול נוסף מהחברה /לא יהיו זכאים המנהלים ו, בהתאם להוראות כל דין

או נושאי /כדירקטורים ו לרבות בגין כהונתם)או מוחזקות של החברה /או חברות בנות ו/ו
מכלל הרווח  3.6%כל אחת מחברות הניהול זכאית למענק שנתי בשיעור של , בנוסף(. משרה

: להלן)השנתי המאוחד לפני מס של החברה על פי דוחותיה השנתיים המאוחדים המבוקרים 
(. הסכום היחסי –ובחלק משנה )בגין כל שנה שבה יוענקו לחברה שירותי הניהול , "(המענק"

 העסקתם תנאי התאמת לצורך כי, בחברה השליטה בעלי הודיעו 4131 ספטמבר בחודש
 החברה של התגמול מדיניות להוראות( הניהול חברות באמצעות, היתר בין, כאמור) בחברה

 זכותם על מוותרים הם, משתנים פיננסיים במדדים התלויים מענקים רכיב כוללת אינה אשר
 כתוצאה. 4131 בינואר 3 מיום החל וזאת, הניהול הסכמי להוראות בהתאם המענק לקבלת

ח "ש מליון 3.5 - כ של בסך המענק בגין הדוח בתקופת שכר הוצאות נזקפו האמור מהויתור
 .בהון" שליטה בעל עם עסקה בגין הוןקרן " לסעיף
כי נכון למועד הדוח זכאים המנהלים בהתאם לנוסחת המענק שנכללה בהסכמי , יובהר

אשר  4131-4134ח בגין השנים "אלפי ש 846הניהול בנוסחם הקודם למענק בסך כולל של 
 למועד נכון. מהרווח השנתי המאוחד לפני מס של החברה 4.5%חושב על בסיס שיעור של 

 המענק למשיכת זכותם כי אם, (היחסי חלקםלפי ) מענקה סכום אתהמנהלים  משכו לא, חהדו
 . החברה בספרי לזכותם ורשומה קיימת

 
( 3א)475בהתאם להוראות סעיף עם זאת , קצובות בזמן ןהניהול אינ בהסכמיתקשרויות הה

בכל . 4134בדצמבר  49הוארכו ההתקשרויות לתקופה של שלוש שנים מיום , לחוק החברות
עת במהלך תקופת ההסכם יהיה כל צד זכאי להביא את ההסכם לכלל סיום וזאת על ידי מתן 

 .מראשיום  91לפחות , הודעה בכתב לצד שכנגד
 

אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון הסכמי הניהול כך שהחל  4135בינואר  2 ביום
נהלת פיתוח עסקי ומר ל ומ"דפנה הרלב כמשנה למנכ' ממועד אישור האסיפה מכהנת גב

' וזאת מבלי שיהיה כל שינוי אחר בתנאי העסקתם של גב, ל משותף"יפתח אלוני מכהן כמנכ
 .  לרבות התגמול לו הם זכאים מן החברה, דפנה הרלב ומר יפתח אלוני

 
 ' שירותים עם אביב ושות בהסכם התקשרות .ה

 
הסכם  -להלן )העסקה להעברת השליטה התקשרה החברה בהסכם שירותים  במסגרת

על פיו החברה תשכור שטח מסוים במשרדי אביב וכן אביב תעניק , עם אביב( השירותים
 -שכירות ( 3: )כמפורט להלן, לחברה שירותי משרד ושירותי כח אדם מקצועי על פי צורך

 ח"ש 41,236דמי שכירות חודשיים בסך של במהלך תקופת הדוח ' לאביב ושות שילמההחברה 
 . מ"ובתוספת מע בגין חניותלרבות 

את שירותיהם לבשת החברה תעמיד ' ושות אביב, על פי הצורך -שירותי כח אדם מקצועי ( 4)
החברה תשא ..אשר יעניקו לחברה שירותים מקצועיים בתחום ההנדסה, עובדיהוזמנם של 

חושב לפי שעות עבודה בפועל מוכפלות בעלות שת', בעלות העסקת עובדי אביב ושות
במהלך תקופת הדוח סך ההוצאה ששולמה על ידי החברה בגין שירותים אלו . העסקה בפועל

  .ח"אלפי ש 38,111 –עמד על כ 
 

, אישרה ועדת הביקורת 46.8.4134ביום . שנים 5לתקופה של  49.34.4119נכרת ביום  ההסכם
 . ות הענייןכי תקופת ההתקשרות סבירה בנסיב
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 (המשך) קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות - : 39באור 
 

: אביב עם הסכמים בשני התקשרותוהדירקטוריון אישרו ועדת הביקורת  4135ינואר ב 38ביום 
השכירות  דמי, על פי הסכם השכירות שירותים הסכם, והשני שכירות הסכם, האחד

ר מושכר לחודש בתוספת תשלום בגין "למח "ש 93לפי )ח לחודש "ש 38,537הינםהחודשיים 
כי החברה  ,לגבי הסכם השירותים ניקבע. הסכום האמור יוצמד למדד המחירים לצרכן(. חניות

שעות שיושקעו בפועל הלפי ' תשלם בגין שימוש בשירותים של מהנדסים מחברת אביב ושות
בגין ' התמורה שתשלם החברה לאביב ושותך ס. ח"ש 451בסך שכר שעתי חישוב לפי ב

 .(מ"לא כולל מע)ח לחודש "ש 51,111שירותים הנדסיים על פי הסכם זה לא תעלה על 
 
 

 למניהנקי רווח - : 41באור 
 
 למניההנקי הרווח ששימשו בחישוב  (הפסד)והרווח פרוט כמות המניות  .א
 

 שהסתיימה ביוםלשנה   לשנה שהסתיימה ביום  לשנה שהסתיימה ביום  
 4134בדצמבר  13  4131בדצמבר  13  4132בדצמבר  13  

 
כמות מניות  

  רווח נקי  משוקללת 
כמות מניות 
  נקי רווח  משוקללת 

כמות מניות 
 רווח נקי  משוקללת 

 ח"שאלפי     ח"שאלפי     ח"שאלפי     
             

 1,937  115,726,636  42,699  117,331,115  19,691  172,331,636  הרווח הנקי ת וכמות המניו

 
מניות רגילות )בחישוב הרווח הנקי המדולל למניה לא נכללו ניירות ערך המירים  .ב

מקטינה את )כיוון שהכללתם מגדילה את הרווח , המפורטים להלן( פוטנציאליות מדללות
 :(השפעה אנטי מדללת)מפעילויות נמשכות למניה  הבסיסי( ההפסד

 .הניתנות להמרה במניות( 'סדרה ב)אגרות חוב  29,345,111
 .1כתבי אופציה סדרה  9,593,111
  2כתבי אופציה סדרה  9,593,111

  .'ד37 באור ראהלפרטים נוספים בדבר ניירות ערך המירים 
 
 

 פעילות מגזרי- : 43באור 
 

 כללי .א
 

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי הנהלת החברה לצורכי קבלת 
הקבוצה , למטרות ניהול, בהתאם לזאת. החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים

 :כדלקמן גיאוגרפייםבנויה לפי מגזרי פעילות 
 

 .ן המניב"פעילות בתחום הנדל - ב"מגזר ארה
   

  .ן למגורים"ן מניב ונדל"בתחום רכישת ופיתוח נדלפעילות  - מגזר סרביה
 

כמוצג  תפעולי( הפסד)מוערכים בהתבסס על רווח ( מגזרי( הפסד)רווח )ביצועי המגזרים 
 .בדוחות הכספיים

 
של היחידות העסקיות שלה בנפרד לצרכי קבלת ההנהלה עוקבת אחר תוצאות הפעילות 

ביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על . החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים
ומסים על הכנסה ( כולל עלויות מימון והכנסות מימון)מימון הקבוצה . נתונים כספיים נפרדים

קרים בהם ניתן ליחס למעט מ, ואינם מיוחסים למגזר פעילות, מנוהלים על בסיס קבוצתי
 .  עלויות מימון באופן ישיר למגזר

  



 מ "אביב ארלון בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

51 

 
 

 (המשך) פעילות מגזרי- : 43באור 
 

וגם השקעות בחברות , ן להשקעה"השקעות הוניות כוללות רכישות רכוש קבוע ונדל
 . מוחזקות

 
לצורך התאמת הדיווח המגזרי בהתאם לפעילות הגיאוגרפית של החברה ולמידע הנבחן על 

הרווח התפעולי והוצאות המימון , מוצגים נתוני ההכנסות, ידי מקבלי ההחלטות התפעוליות
לפי שיעור אחזקה יחסי , ב "מגזר ארהחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בשל 

מה של ההכנסות למוצג בדוח על הרווח הכולל תחת עמודת ובמקביל מבוצעת התא, (51%)
 . התאמות

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות .ב
 

 כ"סה  התאמות  סרביה  ב"ארה  
 ח"אלפי ש  

         4132, בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום 
         

 32,566  (12,381)  32,566  12,381  הכנסות מחיצוניים
 38,178  (51,118)  38,178  51,118  ן להשקעה"נדלעלייה בשווי הוגן של 

         
 14,622  (87,538)  14,622  87,538  כ "סה

         
 314,447  -  48,111  71,942  רווח תפעולי מגזרי

 38,161  -  2,726  31,632  הוצאות מימון מגזריות 
         

 81,867  -  41,557  61,131  רווח מגזרי
 5,121        הוצאות משותפות בלתי מוקצות

 31,797        הוצאות מימון בלתי מוקצות 
         

 67,747        רווח לפני מסים על ההכנסה
 

 כ"סה  התאמות  סרביה  ב"ארה  
 ח"אלפי ש  

         4131, בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום 
         

 31,311  (48,177)  31,311  48,177  הכנסות מחיצוניים
 816  (62,228)  816  62,228  ן להשקעה"עלייה בשווי הוגן של נדל

         
 31,916  (94,545)  31,916  94,545  כ "סה

         
 91,618  -  9,471  82,115  תפעולי מגזרי( הפסד)רווח 

 41,636  -  1,713  36,885  הוצאות מימון מגזריות 
         

 74,994  -  5,524  67,251  מגזרי( הפסד) רווח 
 6,943        הוצאות משותפות בלתי מוקצות

 35,697        הוצאות מימון בלתי מוקצות 
         

 51,172        רווח לפני מסים על ההכנסה
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 (המשך) פעילות מגזרי- : 43באור 
 

 כ"סה  התאמות  סרביה  ב"ארה  
 ח"שאלפי   

         4134, בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום 
         

 31,518  (41,752)  31,518  41,752  הכנסות מחיצוניים
ן "בשווי הוגן של נדל( ירידה)עלייה 

 להשקעה
 

46,169  (37,152)  (46,169)  (37,152) 
הכנסות מהשקעה בנכס פיננסי מגובה 

 משכנתא 
 

41,186  -  (41,186)  - 
         

 (6,836)  (71,519)  (6,836)  71,519  כ "סה
         

 51,168  -  (31,229)  61,537  תפעולי מגזרי( הפסד)רווח 
 36,125  -  1,572  34,273  הוצאות מימון מגזריות 

         
 17,141  -  (32,141)  53,126  מגזרי( הפסד) רווח 

 6,645        הוצאות משותפות בלתי מוקצות
 36,433        הוצאות מימון בלתי מוקצות 

         
 32,387        רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 *( מידע נוסף .ג

 כ"סה  סרביה  ב"ארה  
 ח"אלפי ש  

       4132, בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום 
       

 17,962  17,962  -  השקעות הוניות
 71  71  -  פחת והפחתות

       
       4132, בדצמבר 13ליום 

       
 292,543  454,111  424,393  נכסי המגזר

 21,972  -  -  נכסים שלא הוקצו
 94,621  94,621  -  התחייבויות המגזר

 429,727  -  -  התחייבויות שלא הוקצו
 

 כ"סה  סרביה  ב"ארה  
 ח"אלפי ש  

       4131, בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום 
       

 15,997  38,161  37,917  השקעות הוניות
 79  79  -  פחת והפחתות

       
       4131, בדצמבר 13ליום 

       
 178,455  395,784  384,271  נכסי המגזר

 71,991  -  -  נכסים שלא הוקצו
 74,335  74,335  -  התחייבויות המגזר

 426,961  -  -  התחייבויות שלא הוקצו
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 (המשך) פעילות מגזרי- : 43באור 
 

 כ"סה  סרביה  ב"ארה  
 ח"אלפי ש  

       4134, בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום 
       

 46,168  45,126  744  השקעות הוניות
 43  43  -  פחת והפחתות

 
לכן , באמצעות חברות המוצגות בשיטת השווי המאזניב הפעילות הינה "במגזר ארה *(

השקעות והלוואות החברה לחברות  והוצג ובהשקעות הוניות במגזר בנכסי המגזר
 .  המטופלות לפי שיטת השוי המאזני

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן- : 44באור 

 
שהינה הבעלים של , (AAP) 311%חברת מוחזקת בשיעור  חתמה, 4135בפברואר  5ביום  .א

על "(. המוסד פיננסי)"הסכם הלוואה עם מוסד בנקאי אירופאי על , מקרקעין המצויים בבלגרד
מיליון אירו  8.5 -הלוואה בסך של כAAP פי הסכם ההלוואה יעמיד המוסד הפיננסי לטובת 

ר "מ 31,511 –ההלוואה תשמש להקמת מרכז מסחרי בעיר בלגרד בשטח של כ "(. ההלוואה)"
. 4146במרץ  13מועד הפירעון הסופי של ההלוואה הינו . 9כמפורט בבאור , נטו להשכרה

למעט ) 5.45%ההלוואה הינה בריבית שנתית בשיעור של יוריבור לשלושה חודשים בתוספת 
החזר קרן (. 5.5%בתקופת ההקמה של הפרויקט שבה תהיה ריבית היוריבור בתוספת 

 4.81 -כאשר התשלום האחרון יהיה בסך של כ, ונייםתשלומים רבע 21 -ההלוואה יתבצע ב
ואילו  4135בספטמבר  11הריבית בגין ההלוואה תחל להיות משולמת החל מיום . מיליון אירו

במהלך "(. תקופת הגרייס)" 4136במרץ  13קרן ההלוואה תחל להיות משולמת החל מיום 
. רזרבה להבטחת שירות החוב אירו בפיקדונות 111,111 -תפקיד סך של כ AAPתקופת הגרייס 

אשר יוחלף בהמשך לשעבוד ראשון על , ההלוואה ניתנה כנגד שיעבוד ראשון על המקרקעין
הקובננטים הפיננסים העיקריים שנקבעו להלוואה הינם יחס כיסוי . המרכז המסחרי שיוקם

הינה  ההלוואה. 71%לא יעלה על ( LTV) ויחס ההלוואה לשווי הנכס , 3.4 -החוב לא יפחת מ
כי , יצוין. ערבות לסכום ההלוואההבת  הן החברה והן חברת כאשר, RECOURSEהלוואת 

.  חברת הבת התחייבה כלפי המוסד הפיננסי בהתחייבויות שמקובלות בהסכמי מימון מסוג זה
אלפי יורו  751בסך של    9 עם קבלת ההלוואה האמורה נפרע קו האשראי האמור בבאור

 .AAGבאמצעות השקעת החברה בשטרי הון של  AAP-שהועמד כהלוואת גישור ל
 

על ידי החברה  51%ב בשיעור של "בארה מוחזקתהשלימה חברת , 4135בפברואר  41ביום  .ב
(CENTURY"" ) שהינה הבעלים של מרכז מסחרי הידוע בשם"CENTURY SHOPPING 

CENTER" ,בהסכם הלוואה עם מוסד , "(המרכז המסחרי)" ב"ארה, אילינוי שיקגוהמצוי ב
לחברה האמריקאית הלוואה הבנק  העמיד על פי הסכם ההלוואה"(. הבנק)"ב "בארהבנקאי 

מיליון דולר  3.26של בסך נוסף הלוואה וכן אושר סכום   ב"דולר ארהמיליון  45.5 -כבסך של 
בגין הכנסת  המסחרי לטובת השקעות במרכז CENTURY שניתן למשיכה על פי שיקול דעת

 שימשההלוואה מיליון דולר מתוך סכום  43.2 -סך של כ"(. ההלוואה סכום)" שוכרים חדשים
לחברה האמריקאית  4133לפירעון קו האשראי שהועמד על ידי מוסד בנקאי אחר בשנת 

 CENTER"ם ולחברה אמריקאית קשורה בגין המרכז המסחרי ומרכז מסחרי נוסף הידוע בש

OF BONITA SPRINGS"  לצרכים שוטפים וכן לחלוקה לבעלי שבפלורידה והיתרה תשמש
שנתיים עם אפשרות הארכה בשנה נוספת בהתאם ההלוואה ניתנה לתקופה של . מניותיה

בתקופה זו החברה מתכוונת להמשיך בפיתוח . שנקבעו בהסכם ההלוואה לעמידה בתנאים
החזר  .4.45%ליבור בתוספת  של בריבית שנתית בשיעור ההלוואה הינה. הנכס ובהשבחתו

כאשר קרן ההלוואה תחל להיות , שנה 45קרן ההלוואה יתבצע לפי לוח סילוקין לתקופה של 
ההלוואות ניתנו כנגד שיעבוד ראשון על המרכז . השנייהמשולמת החל משנת ההלוואה 

להלוואה הינם יחס כיסוי החוב לא יפחת  ושנקבע יםהעיקרי יםהפיננסי יםהקובננט. המסחרי
    .31%-לא תפחת מ( חלקי יתרת ההלוואה NOI)וכן כי התשואה לחוב , 3.45 -מ



 מ "אביב ארלון בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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 (המשך)אירועים לאחר תאריך המאזן - : 44באור 
 
, BON AVIV HOLDINGS LLCכאשר  חברת , חלקי RECOURSEההלוואה הינה הלוואת  

סכום מ 51% -הינה ערבה ל, CENTURYפין את שהינה חברה  אמריקאית המחזיקה בעקי
בהתחייבויות הבנק האמריקאית כלפי  ההחברבמסגרת הסכם ההלוואה התחייבה . ההלוואה

 הוארכו הסכמי, אגב הסכם ההלוואה האמור לעיל .שמקובלות בהסכמי מימון מסוג זה
בשלוש , 4135אשר מועד פרעונם בשנת , מיליון דולר 2.6הלוואות מבעלי השליטה בסך של 

 .4138ויועמדו לפירעון בשנת , שנים נוספות
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 4132בדצמבר  13החברות המוחזקות בקבוצה ליום  רשימת
 

 

  
 שיעור הבעלות

  בדצמבר 13ליום 
  

 ארץ
 הרישום  הערה  4131  4132  
  %     
         

Aviv Arlon Global Limited (גלובל)  קפריסין  4  311  311 
Titanium D.o.o  311  311  1  סרביה 

Aviv Arlon Project D.o.o ("AAP")  311  311  1  סרביה 
Aviv Arlon Holding D.o.o  311  311  1  סרביה 

Klupko D.o.o "(KLUPKO)"  311  311  1  סרביה 
Aviv Arlon Prima D.o.o  311  -  1  סרביה 
Aviv Arlon Solar D.o.o  311  -  1  סרביה 

AAG Bonita Mezz LLC "(Bonita)"  28  28  4  ב"ארה 
AAG Bonita Springs LLC  28  28  1  ב"ארה 

BAI Federal Commons  LLC   311  311  1  ב"ארה 
BAIFC Holding  LLC (Baifc")"  311  311  4  ב"ארה 

BAI Century LLC (Century")"  51  51  1  ב"ארה 
Bon Aviv Holding LLC "(BAH)"  51  51  1  ב"ארה 

BAI Consumer Square West LLC  51  51  1  ב"ארה 
Bon Aviv Investment LLC "(Investment)"  51  51  4  ב"ארה 

Aviv Arlon USA LLC  311  311  4  ב"ארה 
 BAI RH LLC"(RH)"  51  51  1  ב"ארה 

BAI Park Place LP  51  51  1  ב"ארה 
BAI Stockton LP  51  51  1  ב"ארה 

BAI Rivergate LLC  51  51  1  ב"ארה 
BAI Rivergate OP LLC  51  51  1  ב"ארה 

BAI Hagerstown LLC  51  51  1  ב"ארה 
BAI Riverwalk LP  51  51  1  ב"ארה 

BAI Glenbrook Mezz LLC (Glenbrook)  51  51  1  ב"ארה 
BAI Glenbrook LLC   51  51  1  ב"ארה 

BAI Rutland LLC (Rutland)  25  25  1  ב"ארה 
BAI Rutland Mezz LLC  25  25  1  ב"ארה 

 
 הרשימה איננה כוללת חברות שאינן פעילות  (3)
 מוחזקות במישרין על ידי החברה (4)
 כלולות\מאוחדותמוחזקות באמצעות חברות  (1)
 
 
 

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

 
 4132 ,בדצמבר 13ליום 
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 לכבוד
 מ"אביב ארלון בע בעלי המניות של חברת

 
 
 

 ,.נ.ג.א
 
 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר  :הנדון
 3991-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך ' ג9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 
 

-ל"התש ,(ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות 'ג9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את ביקרנו
 שהאחרונה השנים משלוש אחת ולכל 4131-ו 4132 בדצמבר 13 לימים (החברה - להלן) מ"אביב ארלון בע של 3991
 הנפרד הכספי המידע. החברה של קופתיהת לדוח (4)'בפרק ג נכלל ואשר 4132 בדצמבר 13 ביום הסתיימה שבהן
 בהתבסס הנפרד הכספי המידע על דיעה לחוות היא אחריותנו .החברה של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו
 .ביקורתנו על

 
 

 את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על .בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
. להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותיתבמטרה  ולבצעה הביקורת

ביקורת . ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד
כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים 

. בכללותה נעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרדש
 .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

 
 

לתקנות ניירות ערך ' ג9בהתאם להוראות תקנה , מכל הבחינות המהותיות, המידע הכספי הנפרד ערוך, לדעתנו
 .3991-ל"התש, (ומיידיים דוחות תקופתיים)
 

בדבר גרעון בהון החוזר של ' ב3אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור , ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ
ן התחייבויותיה ולתוכניות ההנהלה לעמידה בפירעו ח"שאלפי  322,449 -בסך של כ 4132 ,בדצמבר 13החברה ליום 

 .השוטפות של החברה
 
 
 
 
 

 פורר גבאי את קסירר קוסט  ,אביב-תל
 רואי חשבון  4132, במרס 11 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525.   טל

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 'ג9דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדים הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 

 לחברההמיוחסים 
 
 
 

הדוחות הכספיים המאוחדים של  המבוססים על לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
המוצגים , (דוחות מאוחדים - להלן)המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים  4132, בדצמבר 13הקבוצה ליום 

 .3991-ל"התש ,(דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך  'ג9לתקנה בהתאם 
 

 .לדוחות המאוחדים 4עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 

 .בדוחות המאוחדים 3חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
 

 



 מ"אביב ארלון בע
 

 חברהלהרווח הכולל המיוחסים על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 בדצמבר 13ליום     
    4132  4131 
 ח"אלפי ש  מידע נוסף  

       נכסים שוטפים
       

 24,492  31,144  ב  מזומנים ושווי מזומנים
 -  4,211    פקדונות מוגבלים

 942  4,242    חייבים ויתרות חובה
 1,334  1,132  3ו  ז שוטפות עם חברות מוחזקות"יתרות חו

       
    43,411  24,939 

       שוטפים לאנכסים 
       

  4,211  311    פקדונות מוגבלים
 49,291  314,212  3ו  הון לחברה מוחזקת שטר

 22,449  29,414  3ו  הלוואות לחברות מוחזקות
 444,142  131,211    נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות

 39  49    רכוש קבוע
       
    242,414  144,499 
       
    249,414  239,234 

       התחייבויות שוטפות
       

 29,411  331,941  ד  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 
 -  29,444  3ו  הלוואות מחברות מוחזקות

 4,929  1,494    זכאים ויתרות זכות
       
    344,449  21,244 

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 339,421  93,323  ד  אגרות חוב
 22,449  -  ד  במניותאגרות חוב ניתנות להמרה 

 21,992  -  3ו  הלוואות מחברות מוחזקות 
 11,423  24,911  ה  מסים נדחים 

       
    349,423  414,442 

       הון 
       

 1,921  1,924    הון מניות 
 343,921  344,449    פרמיה על מניות

 4,932  4,932    תקבולים בגין אופציות המרה
 999  224    אופציהכתבי 

 (44,494)  (49,114)    יתרת הפסד
 (41,144)  (349)    קרן מהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 49,123  49,123    בגין עסקאות עם בעלי שליטהקרן 
       

 311,391  391,314    כ הון"סה
       
    249,414  239,234 
 

 .הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע 
 
 

         4132, במרס 11
 אייל ברטוב  יפתח אלוני  איל לב ארי  דורון אביב  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 ל כספים"סמנכ  ל משותף"מנכ  ל משותף"מנכ  ר הדירקטוריון"יו  



 מ"אביב ארלון בע
 

 חברהלהרווח הכולל המיוחסים על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 ביוםלשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 13

    4132  4131  4134 

 ח"אלפי ש  מידע נוסף  

         
 2,494  4,943  2,121    הוצאות הנהלה וכלליות

 942  -  -    הוצאות אחרות 
 19,144  91,144  43,444    נטו, חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

         
 11,941  44,219  94,142    תפעולי רווח

         
 3,222  219  434    הכנסות מימון

         
 41,223  39,932  39,139    הוצאות מימון

         
 4,942  4,999  2,111  4ו  הכנסות מימון בגין חברות מוחזקות 

         
 32,221  29,499  42,229    רווח לפני מסים על ההכנסה 

         
 31,411  42,994  42,949  2ה  מסים על ההכנסה 

         
 1,939  42,499  19,491    רווח נקי 

         
         :(לאחר השפעת המס) כולל אחר (הפסד)רווח 

         
של פעילות  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 (1,922)  (34,443)  41,413    חוץ

         
 344  9,494  44,493    כוללרווח כ "סה

 
 
 
 
 
 

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



 מ"אביב ארלון בע
 

 החברהמיוחסים לעל תזרימי המזומנים  ות המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוח
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  4132  4131  4134 
 ח"אלפי ש  

       של החברה תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 1,939  42,499  19,491  רווח נקי  המיוחס לחברה
       

של  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       :החברה

       
       :של החברה התאמות לסעיפי רווח והפסד

       
 4,199  9,431  9,231  נטו, הוצאות ריבית

 -  94  -  נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
 34  33  33  פחת רכוש קבוע

 3,214  294  (19)  הלוואות  שערוך
 4,931  4,943  2,143  נטו , שערוך אגרות חוב

 (19,144)  (91,144)  (43,444)  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות נטו
 31,411  42,994  42,949  מסים על ההכנסה 

 -  3,211  -  שליטה מבעל הטבה בגין הון לקרן שנזקפו מענק עלויות
 391  (194)  (341)  בגין יתרות מזומנים הפרשי שער

       
  (22,443)  (11,919)  (4,129) 

       :החברהשל  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
       

ז שוטפות "לרבות יתרות חו)בחייבים ויתרות חובה ( ירידה) עלייה
 (4,499)  3,149  (243)  (עם חברות מוחזקות

 (349)  (322)  (29)  בזכאים ויתרות זכות  ירידה
       
  (241)  942  (4,224) 

       :השנה בחברהבמהלך והתקבלו למו ומזומנים שש
       

 (34,924)  (31,211)  (34,314)  ריבית ששולמה
 2,442  1,149  2,219  ריבית שהתקבלה
   42,994  32,944  39,214  דיבידנד שהתקבל

 (3,421)  (294)  (499)  מסים ששולמו
       
  4,934  9,114  39,449 
       

 31,923  4,423  1,443  של החברה שוטפתשנבעו מפעילות מזומנים נטו 
 
 
 

 .הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד המידע
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 החברהמיוחסים לעל תזרימי המזומנים  ות המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוח
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  4132  4131  4134 
 ח"אלפי ש  

       
       של החברה תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

       
 -  (33)  (43)  רכוש קבוע רכישת 
 -  (311)  -  פקדונות מוגבליםהפקדת 

 12,914  -  -  מוחזקותחברות מהלוואה  גביית
 (9,444)  (2,912)  -  מוחזקותלחברות  ותמתן הלווא

 (19,144)  (4,112)  (32,339)  מוחזקותהשקעה בחברות 
       

 (33,912)  (34,143)  (32,321)  של החברה מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
       

       של החברה מזומנים מפעילות מימוןתזרימי 
       

 14,124  23,194  39,449  (ניכוי הוצאות הנפקהב)הנפקת אגרות חוב 
 -  -  29  מימוש כתבי אופציה

 -  9,494  -  (בניכוי הוצאות הנפקה)הנפקת הון מניות 
 -  999  -  תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה 

 9,932  14,919  -  קבלת הלוואות מחברות מוחזקות 
 (24,199)  (24,214)  (29,342)  אגרות חוב  ןפירעו

       
של  מימון( ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 1,442  24,214  (49,393)  החברה
       

 (391)  194  341   הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
       

 4,219  24,994  (19,119)   במזומנים ושווי מזומנים (ירידה)עלייה 
       

 3,124  1,499  24,492  שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 1,499  24,492  31,144  שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
 
 
 
 

 .נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי 
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 בסך 'בסידרה  חוב איגרות פרעון קרןהכוללים , ח"אלפי ש 322,449-כ של בסך החוזר בהון גירעון לחברה     .א

 ףבסו שקלים מיליוני 44-כ של בסך 'ג סידרה החוב איגרות ,4132 מאי בחודש שקלים מיליון 29 -כ של
אשר תפרע  29,444בסך של ( 311%בשיעור של )מאוחדת מחברה  פירעון הלוואהכן ו 4132 במברונ חודש

 לאחר תאריך המאזן השלימה, 'כמפורט בבאור ז, כמו כן. המאוחדתחלוקת רווחים מהחברה באמצעות 
מיליון דולר למרכז  42.2של  בסךמימון מחדש  21%בשיעור של מוחזקת החברה באמצעות חברה 

מיליון דולר מתוך סכום זה שימש לפירעון קו  43.2 -סך של כ. גובשיק Century Shopping Centerהמסחרי 
המחזיקה במרכז בבוניטה ספרינגס ) אחרת מוחזקת הולחבר המוחזקת ההאשראי שהועמד לחבר

עם השלמת המימון מחדש חולקו סך של שלושה מיליון דולר . על ידי מוסד בנקאי אחר( שבפלורידה
באמצעות חברה  מוחזקת )החברה , בנוסף(. מיליון דולר 3.2בסך של חלק החברה הינו ) לבעלי המניות

שלבים סופיים של השגת ב מצוייה, (שהינה הבעלים של המרכז המסחרי בבוניטה ספרינגס בפלורידה
ללא מימון  נותראשר עם פרעון קו האשראי כאמור לעיל )ספרינגס מימון בנקאי בגין הנכס בבוניטה 

מתוך המימון . 4132דולר אשר צפוי להסתיים במהלך חודש אפריל  ןמיליו 13.2 –בהיקף של כ , (בנקאי
והיתרה הינה  לבעלי המניותמיליון דולר יינתן למשיכה מיידית ומיועד לחלוקה  49 -סך של כ, האמור

ולחברות בנות  הח לחבר"נכון למועד הדו .מיליון דולר 32.2-כחלק החברה הינו . לטובת השקעות בנכס
י החברה או ניתנים "המוחזקים ע, ח"מיליון ש 14-מזומנים ופקדונות בסך של כ, במלואןהמאוחדות 

 .למשיכה ללא הגבלה
 

ב המצויי בשיעור מימון "לנכס נוסף בארהבדרך של מימון מחדש , פועלת להשגת מימון נוסףהחברה 
לרבות , חוב אחר גיוס הון או, וכן בוחנת אפשרויות נוספות כגון מימוש נכסים נמוך מהמקובל בשוק

לפיתוח פעילותה את החברה  וישמש, ל"כל המקורות הנ ,ביצוע הרחבת סידרה לאיגרות החוב הקיימות
כאמור  'ג סידרהו 'בסידרה  אגח חוב איגרות קרן לרבות בעתיד הנראה לעין ולפרעון התחייבויותיה

 . לעיל
 
 
 (בגין חברות מוחזקות ללא סכומים)יתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברה  .ב
 

 4132, בדצמבר 13
 

   ללא  במטבע חוץ או בהצמדה לו  
 כ"סה  הצמדה  אירו  דולר  
 ח "אלפי ש  
         

 34,211  4,499  1  31,441  מזומנים
 442  442  -  -  שווי מזומנים

         
  31,441  1  1,324  31,144 

 
 4131, בדצמבר 13

 
   ללא  או בהצמדה לובמטבע חוץ   
 כ"סה  הצמדה  אירו  דולר  
 ח "אלפי ש  
         

 4,244  3,219  34  2,199  מזומנים
 24,321  24,321  -  -  שווי מזומנים

         
  2,199  34  29,241  24,492 
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 (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים  .ג

 
 :לחברההמיוחסים   IAS 39-אם לפירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהת .3

 
 בדצמבר 13  

  4132  4131 

 ח"אלפי ש  

     
 4,211  4,211  הלוואות וחייבים 

 -  443  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 
-המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל מועדי .4

IAS 39  לחברההמיוחסים: 
 

 4132, בדצמבר 13
 

   1עד  4-מ  עד שנה  
 כ"סה  שנים    
 ח"אלפי ש  
       

 4,211  311  4,211  הלוואות וחייבים 
       

 443  -  443  הפסדנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או 
 

 4131, בדצמבר 13
 

   2עד  1-מ  משנה עד  
 כ"סה  שנים  שנתיים  
 ח"אלפי ש  
       

 4,211  311  4,211  הלוואות וחייבים 
       
  4,211  311  4,211 

 
 IAS 39 -תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל .1

 :לחברההמיוחסים 
 

 4132, בדצמבר 13
 כ"סה  ללא הצמדה  

 ח"אלפי ש  

     
 4,211  4,211  הלוואות וחייבים 

 443  443  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
 4131, בדצמבר 13
 כ"סה  ללא הצמדה  

 ח"אלפי ש  

     
 4,211  4,211  הלוואות וחייבים 

 -  -  פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדנכסים 
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 (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה  .ד

 
 המיוחסים לחברה זכאים ויתרות זכות .3
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  
     

 3,312  939  ריבית לשלם בגין אגרות חוב
 44  314  קים לפרעוןיש

 224  491  הוצאות לשלם
 321  349  התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת

     
  3,493  3,419 

 
 סיכון נזילות המיוחס לחברה .4
 

הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים 
 :לא מהוונים החוזיים בסכומים

 
 4132, בדצמבר 13ליום 

 

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
 1עד 

  שנים

שנים  1-מ
 2עד 

 כ"סה  שנים
 ח"אלפי ש  
           

 3,493  -  -  -  3,493  זכאים
 322,241  -  92,913  2,342  92,229   אגרות חוב

 21,314  -  -  -  21,314   אגרות חוב ניתנות להמרה
           

  349,244  2,342  92,913  -  419,224 
 

 4131, בדצמבר 13ליום 
 

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
 1עד 

  שנים

שנים  1-מ
 2עד 

 כ"סה  שנים
 ח"אלפי ש  
           

 3,419  -  -  -  3,419  זכאים
 323,122  22,434  1,192  92,212  9,949   אגרות חוב

 314,343  -  -  21,314  24,191   אגרות חוב ניתנות להמרה
           

  43,423  342,221  1,192  22,434  422,192 
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 (המשך) (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)לחברה גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות  .ד

 
לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים  לחברהתנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות המיוחסות  .1

 IAS 39 -בהתאם ל
 

 4132, בדצמבר 13

  

בהצמדה 
למדד 

   ללא   המחירים
 כ"סה  הצמדה  לצרכן  

 ח"אלפי ש  

       
 3,493  3,334  921  זכאים 

 319,424  -  319,424  אגרות חוב
 29,434  29,434  -  אגרות חוב ניתנות להמרה

       
  314,112  24,911  344,912 

 
 4131, בדצמבר 13

  

בהצמדה 
למדד 

   ללא   המחירים
 כ"סה  הצמדה  לצרכן  

 ח"אלפי ש  

       
 3,419  3,144  999  זכאים 

 339,421  -  339,421  אגרות חוב
 93,414  93,414  -  אגרות חוב ניתנות להמרה

       
  334,139  94,492  431,933 

 
 

ללא סכומים בגין ) לחברהמיוחסות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  .ה
ללא סכומים בגין ) לחברהוגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות ( חברות מוחזקות
  (חברות מוחזקות

 
 מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה

 
 החברהשיעורי המס החלים על  .3

 
 . 42% - 4131 -ו 4134ובשנת  44.2%היה  4132 שנתבשיעור מס החברות בישראל  .א

 . חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה
 
 disregarded)ב כחברה שקופה "ב מוגדרות על פי דיני המס בארה"בארהחברות הקבוצה  .ב

entity ולפיכך מרבית ההכנסות מתמסות ישירות בידי השותפים בשיעור של כ( או שותפויות-
 .בתוספת מס מדינתי 12%
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ללא סכומים בגין ) לחברהמיוחסות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  .ה
ללא סכומים בגין ) לחברהוגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות ( חברות מוחזקות
 (המשך) (חברות מוחזקות

 
 לחברהשומות מס המיוחסות  .4

 
 שומות מס סופיות

 
 כמו, כסופיות הנחשבות שומות הן 4131עד וכולל שנת המס  החברה פקודת מס הכנסה שומות מתוקף

 בקבוצה המאוחדות החברות יתר לכל. 4119 -ו 4114כן לחברה התקיימו דיוני שומה בקשר עם השנים 
 .היווסדן מאז סופיות מס שומות הוצאו טרם

 
 לחברההפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים  .1

 
 13לחברה הפסדים עסקיים והפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 

בגינם לא נוצרו נכסי מסים נדחים בהיעדר צפי ודאי  ,ח"אלפי ש 344,422-לסך של כ 4132, בדצמבר
 .לניצולו בעתיד הנראה לעין

 
 ברווח או הפסדהכלולים מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה  .2
 

  
 שהסתיימה ביוםלשנה 

 בדצמבר 13
  4132  4131  4134 
 ח"אלפי ש  
       

 911  214  3,134  מסים שוטפים
 9,911  42,224  41,229  מסים נדחים

       
  42,949  42,994  31,411 
 

 יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות .ו
 
 יתרות עם חברות מוחזקות .3

 
 ההרכב

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 ח"אלפי ש  
     

 1,334  1,132  (3) חייבים ויתרות חובה
 49,291  314,212  (4)הון  ישטר

 22,449  29,414  ( 1)שניתנו הלוואות 
 21,992  29,444  (2)הלוואה שהתקבלה מחברה מוחזקת 

 
 . לןהשל 1כאמור בסעיף  היתרה הינה בגין הסכם למתן שירותי ניהול ושירותים אחרים (3)
 
מהלך ב. אירו ואינו נושא ריביתבהשטר נקוב . הון בגין השקעת החברה בחברה הבת שטר (4)

 . אלפי יורו 4,941סך של בבשטר הון של החברה הבת גדילה החברה את השקעתה ה 4132שנת 
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 (המשך) יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות .ו
 
ב באמצעות הון עצמי והלוואות "את רכישת המרכזים המסחריים בארה החברה מממנת (1)

הלוואות . אלפי דולר 3,931העניקה החברה הלוואה נוספת בגובה של  4131בשנת . בעלים
המשולמת מידי שנה ועומדות לפרעון תשלום אחד  9.2%ל שהבעלים נושאות ריבית בשיעור 

עומדות לפירעון  4134-ו 4139 4134, 4132בשנים . שנים ממועד מתן ההלוואה 2לאחר 
לאחר תאריך , 4'כאמור בביאור ז. ח בהתאמה"מיליוני ש 4.9-ו 9.9, 42.1, 4.9הלוואות בסך של 

, 4132אשר מועד פרעונם בשנת , מיליון דולר 2.4הוארכו הסכמי הלוואות בסך של , המאזן
 .4134ויועמדו לפירעון בשנת , בשלוש שנים נוספות

 
 הניתנת ללא ריבית ועומדת ,מיליון דולר 34.9ב בסך של "בארה מאוחדתמחברה  הלוואה (2)

  .4132בחודש נובמבר לפירעון 
 
 

 חברות מוחזקות בגיןהכנסות והוצאות מימון  .4
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 13

  4132  4131  4134 
 ח"אלפי ש  
       

 3,911  242  2,492  הוצאות מימון
 2,232  1,443  9,449  הכנסות מימון 

       
  2,111  4,999  4,942 

 
 .הינן בגין הפרשי שער מהלוואות לחברות מוחזקות 4134-4132בשנים הוצאות המימון 

 .ב"לחברות מוחזקות בארההלוואות שניתנו משער ריבית והפרשי בגין  ןהכנסות המימון הינ
 

 עסקאות בין חברתיות .1
 

החברה פועלת בהסכם למתן שירותים עם חברות בנות לאספקת שירותי ניהול ושירותים אחרים 
 בגין להחזר זכאית תהיה החברה, על פי ההסכם. 31%בתמורה לעלות השירותים בתוספת של 

הנדסי , כלכלי, שירותי ייעוץ משפטי ותספק הבנות החברות לפעילות בקשר שהוצאו הוצאות
 1,194-וכ ח"אלפי ש 1,499-כ שלמצטבר לסך  4131-ו 4132 ,בדצמבר 13ים לימותכנוני שהסתכמו 

והינה כלולה ח "אלפי ש 1,132יתרה בסך של לתאריך המאזן טרם שולמה  .בהתאמה ,ח"אלפי ש
  .חייביםביתרת 

 
 משיכות מחברות מוחזקות  .2
 

, תומוחזקמחברות ח "אלפי ש 32,944 -ו 39,214 החברה סך שלקיבלה  4131-ו 4132השנים במהלך 
 .בהתאמה
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 המאזן תאריך לאחר אירועים .ז
 

שהינה הבעלים של מקרקעין , (AAP) 311%חתמה חברת מוחזקת בשיעור , 4132בפברואר  2ביום  .3
על פי הסכם "(. המוסד פיננסי)"על הסכם הלוואה עם מוסד בנקאי אירופאי , המצויים בבלגרד

"(. ההלוואה)"מיליון אירו  4.2 -הלוואה בסך של כAAP ההלוואה יעמיד המוסד הפיננסי לטובת 
, ר נטו להשכרה"מ 31,211 –ההלוואה תשמש להקמת מרכז מסחרי בעיר בלגרד בשטח של כ 

. 4144במרץ  13מועד הפירעון הסופי של ההלוואה הינו . בדוחות המאוחדים 9כמפורט בבאור 
למעט ) 2.42%לשלושה חודשים בתוספת ההלוואה הינה בריבית שנתית בשיעור של יוריבור 

החזר קרן ההלוואה (. 2.2%בתקופת ההקמה של הפרויקט שבה תהיה ריבית היוריבור בתוספת 
. מיליון אירו 4.41 -כאשר התשלום האחרון יהיה בסך של כ, תשלומים רבעוניים 21 -יתבצע ב

ואילו קרן ההלוואה תחל  4132בספטמבר  11הריבית בגין ההלוואה תחל להיות משולמת החל מיום 
תפקיד סך  AAPבמהלך תקופת הגרייס "(. תקופת הגרייס)" 4134במרץ  13להיות משולמת החל מיום 

ההלוואה ניתנה כנגד שיעבוד ראשון . אירו בפיקדונות רזרבה להבטחת שירות החוב 111,111 -של כ
הקובננטים הפיננסים . אשר יוחלף בהמשך לשעבוד ראשון על המרכז המסחרי שיוקם, על המקרקעין

) ויחס ההלוואה לשווי הנכס , 3.4 -העיקריים שנקבעו להלוואה הינם יחס כיסוי החוב לא יפחת מ
LTV ) ההלוואה הינה הלוואת . 91%לא יעלה עלRECOURSE ,האם  הן החברה והן חברת כאשר

ייבויות כי חברת הבת התחייבה כלפי המוסד הפיננסי בהתח, יצוין. ערבות לסכום ההלוואה
 9עם קבלת ההלוואה האמורה נפרע קו האשראי האמור בבאור .  שמקובלות בהסכמי מימון מסוג זה

באמצעות השקעת  AAP-אלפי יורו שהועמד כהלוואת גישור ל 921בסך של   לדוחות המאוחדים
 .AAGחברת החברה בשטרי הון של 

 
על ידי החברה  21%ור של ב בשיע"בארה מוחזקתהשלימה חברת , 4132בפברואר  41ביום  .4

(CENTURY"" ) שהינה הבעלים של מרכז מסחרי הידוע בשם"CENTURY SHOPPING CENTER" ,
ב "בארהבנקאי בהסכם הלוואה עם מוסד , "(המרכז המסחרי)" ב"ארה, שיקגו אילינויהמצוי ב

מיליון  42.2 -כבסך של לחברה האמריקאית הלוואה הבנק  העמיד על פי הסכם ההלוואה"(. הבנק)"
מיליון דולר שניתן למשיכה על פי שיקול  3.24של בסך נוסף הלוואה וכן אושר סכום   ב"דולר ארה

"(. ההלוואה סכום)" בגין הכנסת שוכרים חדשים המסחרי לטובת השקעות במרכז CENTURY דעת
על ידי מוסד לפירעון קו האשראי שהועמד  שימשההלוואה מיליון דולר מתוך סכום  43.2 -סך של כ

לחברה האמריקאית ולחברה אמריקאית קשורה בגין המרכז המסחרי ומרכז  4133בנקאי אחר בשנת 
לצרכים שבפלורידה והיתרה תשמש  "CENTER OF BONITA SPRINGS"מסחרי נוסף הידוע בשם 

שנתיים עם אפשרות הארכה ההלוואה ניתנה לתקופה של . שוטפים וכן לחלוקה לבעלי מניותיה
בתקופה זו החברה מתכוונת . שנקבעו בהסכם ההלוואה נוספת בהתאם לעמידה בתנאיםבשנה 

ליבור בתוספת  של בריבית שנתית בשיעור ההלוואה הינה. להמשיך בפיתוח הנכס ובהשבחתו
כאשר קרן ההלוואה תחל , שנה 42החזר קרן ההלוואה יתבצע לפי לוח סילוקין לתקופה של  .4.42%

ההלוואות ניתנו כנגד שיעבוד ראשון על המרכז . השנייהלהיות משולמת החל משנת ההלוואה 
 -להלוואה הינם יחס כיסוי החוב לא יפחת מ ושנקבע יםהעיקרי יםהפיננסי יםהקובננט. המסחרי

וואה הינה הלוואת ההל. 31%-לא תפחת מ( חלקי יתרת ההלוואה NOI)וכן כי התשואה לחוב , 3.42
RECOURSE כאשר  חברת , חלקיBON AVIV HOLDINGS LLC , שהינה חברה  אמריקאית המחזיקה

במסגרת הסכם ההלוואה התחייבה . סכום ההלוואהמ 21% -הינה ערבה ל, CENTURYבעקיפין את 
אגב הסכם  .בהתחייבויות שמקובלות בהסכמי מימון מסוג זההבנק האמריקאית כלפי  ההחבר
 2.4בסך של  CENTURYבחברת הוארכו הסכמי הלוואות מבעלי השליטה , וואה האמור לעילההל

 .4134ויועמדו לפירעון בשנת , בשלוש שנים נוספות, 4132אשר מועד פרעונם בשנת , מיליון דולר
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 גסינבון אביב הולד

 
 4132, בדצמבר 13 ליום מאוחדים דוחות כספיים
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 4 דוח רואה חשבון המבקר
 

 
 1 על המצב הכספימאוחד  ותדוח

 
 

 2 אחר כוללאו הפסד ורווח על הרווח דוח מאוחד 
 
 

 5 על השינויים בהוןמאוחד דוח 
 
 

 6-7 דוח מאוחד על תזרימי המזומנים
 
 

 8-46 מאוחדים באורים לדוחות הכספיים
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 דוח רואה החשבון המבקר
 

 בון אביב הולדינגס לבעלי המניות של
 
 

 
 

 מיםלי( החברה -להלן )בון אביב הולדינגס  המצורפים שלעל המצב הכספי  יםהמאוחד הדוחותביקרנו את 
לכל אחת השינויים בהון ותזרימי המזומנים , ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל 4131-ו 4132בדצמבר  13

 השותפיםדוחות כספיים אלה הינם באחריות . 4132בדצמבר  13משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
 .יותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנואחר. וההנהלה של החברה

 
 

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה . 3771-ג"התשל, (דרך פעולתו של רואה חשבון)

ביקורת כוללת בדיקה . ג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותיתבמטרה להשי
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי . מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

 וההנהלה של החברה וכן הערכת השותפיםהחשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
 .בסיס נאות לחוות דעתנו תאנו סבורים שביקורתנו מספק. נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

 
 

את המצב , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הנ המאוחדים הדוחות הכספיים, לדעתנו
השינויים , פעולותיהןואת תוצאות  4131-ו 4132בדצמבר  13ם מילי המאוחדות שלההחברה והחברות הכספי של 

התאם ב 4132בדצמבר  13משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום לכל אחת  ןלהבהון ותזרימי המזומנים ש
 .( (IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים 
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
 בדצמבר 13    
    4132  4131 
 אלפי דולר  באור  

       נכסים שוטפים
       

 1,218  3,121    מזומנים 
 7,227  6,551  5  פקדונות מוגבלים

 776  3,111  6  לקוחות
 143  161    חייבים ויתרות חובה

 -  3,373    ז עם חברות קשורות "יתרות חו
       
    31,257  34,354 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 1,111  1,111  5  פקדונות מוגבלים 
 355,571  371,211  7  ן להשקעה "נדל

       
    376,211  358,571 
       
    386,857  371,725 

       התחייבויות שוטפות
       

 33,282  34,213  8  בנקאי  דאשראי מתאגי
 -  2,611  (4)31  הלוואות מבעלי שליטה

 1,422  2,657  7  זכאים ויתרות זכות
 452  182  32  ז עם חברות קשורות"יתרות חו

 81  468    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
       
    44,134  35,165 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 81,737  82,841  (3)31  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 31,211  8,811  (4)31  הלוואות מבעלי שליטה

 471  117    פקדונות שהתקבלו משוכרים 
       
    71,747  77,234 

       הון 
       

 58,378  71,578    הון השותפים 
 71  38    שליטה מקנות שאינן זכויות

       
 58,468  71,636    כ הון"סה

       
    386,857  371,725 
 

 .מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 

     4135 ,במרס 11
 איל לב ארי    תאריך אישור הדוחות הכספיים

 מנהל    



 הולדינגסבון אביב 

 2 

 או הפסד ורווח כולל אחרהרווח על  דוחות מאוחדים

 
 

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
    4132  4131  4134 
 דולראלפי   באור  
         

 31,711  31,124  35,766    הכנסות מדמי שכירות 
 3,754  4,873  2,417  א31  עלות אחזקת נכסים מושכרים

         
 8,728  31,373  33,747    רווח גולמי

         
 37,887  46,413  34,545  7  ן להשקעה "עלייה בשווי הוגן של נדל

 341  -  -  ג31  הוצאות אחרות
 188  411  3,142  ב31  הוצאות הנהלה וכלליות

         
 46,347  16,414  41,411    רווח תפעולי

         
 7  7  -  ד31  הכנסות מימון
 2,725  8,125  6,115  ד31  הוצאות מימון

         
 43,187  47,866  36,875    פני מסים על ההכנסהלרווח 

         
 86  88  337  34  מסים על ההכנסה 

         
 43,111  47,778  36,778    רווח נקי 

         
 43,111  47,778  36,778    כ רווח כולל"סה

         
         : מיוחס ל

 43,111  47,777  36,562    בעלי מניות החברה
 -  3  432    זכויות שאינן מקנות שליטה

         
    36,778  47,778  43,111 
 
 
 
 

 .מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 הולדינגסבון אביב 

 5 

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 
 
 

  
הון 

  השותפים

זכויות שאינן 
מקנות 
 כ"סה  שליטה

 אלפי דולר  
       

 35,457  -  35,457   4134, בינואר 3 ליום יתרה
       

 43,111  -  43,111  כ רווח כולל"סה
 37,241  -  37,241  השקעות שותפים
 (615)  -  (615)  משיכות שותפים

       
 51,181  -  51,181  4134, בדצמבר 13 ליום יתרה

       
 47,778  3  47,777  כ רווח כולל"סה

 (44,777)  -  (44,777)  משיכות שותפים
 87  87  -  שנוצרו בחברות שאוחדו לראשונה שליטה מקנות שאינן זכויות

       
 58,468  71  58,378  4131, בדצמבר 13 ליום יתרה

       
 36,778  432  36,562  כ רווח כולל"סה

 1,145  -  1,145  השקעות שותפים
 (7,255)  (486)  (7,367)  משיכות שותפים

       
 71,636  38  71,578  4132, בדצמבר 13 ליום יתרה

 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  4132  4131  4134 
 דולראלפי   
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 43,111  47,778  36,778  רווח נקי 
       

       :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

       :התאמות לסעיפי רווח והפסד
       

 514  4,167  481  שוטפותשערוך התחייבויות לא 
 (37,887)  (46,413)  (34,545)  ן להשקעה"עלייה בשווי הוגן של נדל

 86  88  337  מסים על ההכנסה 
 2,322  2,281  6,134  נטו, הוצאות ריבית

       
  (6,336)  (37,576)  (31,355) 

       :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
       

 (554)  (343)  (57)  בלקוחותעלייה 
 (457)  37  (471)  בחייבים ויתרות חובה( עלייה)ירידה 
בזכאים ויתרות זכות לרבות פקדונות משוכרים לזמן ( ירידה)עלייה 
 (3,425)  3,171  141  ארוך

       
  (11)  773  (4,156) 

       :מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור
       

  (2,215)  (2,181)  (6,133)  ריבית ששולמה
  (86)  (88)  (337)  מסים ששולמו

       
  (6,348)  (2,273)  (2,543) 
       

 3,573  2,714  2,512  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 
 
 
 

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

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  4132  4131  4134 
 דולראלפי   
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (62,353)  (2,715)  -  ן להשקעה "רכישת נדל
 (3,477)  (4,337)  (1,788)  ן להשקעה "עלויות נדל

 -  -  (787)  מתן הלוואות לזמן קצר לחברות קשורות 
 (2,836)  (827)  877  נטו , פקדונות מוגבלים (הפקדת)משיכת 

       
 (71,462)  (7,677)  (1,878)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 37,241  -  1,145  השקעה בהון משותפים 

 (615)  (44,871)  (7,255)  משיכות שותפים
 56,287  72,641  4,112  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 (512)  (27,487)  (575)  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 (7,211)  (5,811)  -  פרעון הלוואות מחברות קשורות 
 31,811  1,811  -  שליטהקבלת הלוואות מבעלי 

       
 72,373  222  (4,673)  מפעילות מימון( ששימשו)מזומנים נטו שנבעו 

       
 5,278  (4,551)  (4,165)  במזומנים( ירידה)עלייה 

       
 281  5,763  1,218  יתרת מזומנים לתחילת השנה

       
 5,763  1,218  3,121  יתרת מזומנים לסוף השנה

        
       פעילות מהותית שלא במזומן (א)

        
 445  -  -  זכאים שנוצרו בעקבות  רכישת נכס 
 -  -  3,472  ן להשקעה שטרם שולמו "עלויות נדל 
        
   3,472  -  445 
 
 
 
 

 .מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 כללי- : 3באור 
 

באמצעות חברות מאוחדות אשר עוסקת , ב"הינה תושבת ארה, (החברה -להלן )בון אביב הולדינגס 
 .ב"ן מניב בארה"פיתוח וניהול של נדל, ברכישה

 
 מיליון דולר 33מקו אשראי בסך של  הנובעדולר  אלפי 33,855-כ של בסך החוזר בהון גרעון לחברה

שניתנו לחברה בת המחזיקה במרכז המסחרי בשיקאגו  דולר מיליון 2.6 של בסךוכן מהלוואת בעלים 
, המאזן תאריך לאחר, 35 בבאור כאמור. 4135לפרעון במהלך שנת שעומדים "( Century"להלן )

 ,בין השאר, ששימש מיליון דולר 45.5-כשל  בסךעם תאגיד בנקאי  הלוואה הסכם Century השלימה
 Centuryשל חברת  הוארכו הסכמי הלוואות הבעלים, כמו כן. לעיל האמורלפירעון קו האשראי 

  .4138 בשנת לפירעון ויועמדו, נוספות שנים בשלוש
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית- : 4באור 
 
 הגדרות .א

 
 -בדוחות כספיים אלה 

 
 .בון אביב הולדינגס אל אל סי - החברה

   
ואשר דוחותיהן [ IFRS10-בה כהגדרת]שליטה בהן  לחברהחברות אשר -  חברות מאוחדות

 .מאוחדים עם דוחות החברה

   
להלן פירוט החברות המאוחדות המוחזקות  .והחברות המאוחדות החברה-  הקבוצה

, BAI Consumer Square West LLC ,BAI Century LLC: 311%-בשיעור של כ
BAI RH LLC.  וכן מוחזקת חברתRutland Mezz BAI  71%בשיעור של .

 BAI Glenbrook Mezz LLC -ו AAG Bonita Mezz LLCכי חברות  יצויין
את זכויות השותף  מיצגתאינן נכללות בדוחות החברה היות שאחזקתן 

 .האחר בלבד
   

 השותפים
מ וחברה פרטית אחרת שאינה צד קשור לאביב "חברת אביב ארלון בע 

 .  בשיעור החזקה זהההמחזיקים בזכויות הבעלות , מ"ארלון בע
   

 .IAS  24-בכהגדרתם   צדדים קשורים
   

 .ב"דולר ארה - דולר 
 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .ב

 
 (. IFRS -להלן )הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

 
 נכסים; נדלן להשקעה: למעט, הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות הדוחות

 . והפסד רווח דרך הוגן בשווי המוצגים פיננסיות והתחייבויות
 .מאפיין הפעילותהחברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת 
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4אור ב

 
 דוחות כספיים מאוחדים .ג
 

חברות )הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן 
חשיפה או , שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת(. בנות

משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש זכויות לתשואות 
בבחינת שליטה . קעתושבכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המ

איחוד הדוחות . מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות
 .ה השליטהועד למועד בו הופסק, הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה

 
המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים

החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים . בדוחות הכספיים של החברה

 .בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 
 

 חוץ ומטבע מטבע ההצגה, הפעילות מטבע .ד
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
 

 .מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו דולר
 

מהו מטבע הפעילות של כל חברה ולפי מטבע זה , בקבוצההקבוצה קובעת עבור כל חברה 
 .הכספי ותוצאות פעולותיה של כל חברהנמדדים מצבה 

 
 שווי מזומנים .ה
 

הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן , שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה
שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים  ,קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד

, למשיכה מיידית ללא קנסאו שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים  ממועד ההשקעה
 .ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה

 
 הפרשה לחובות מסופקים .ו
 

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה 
נגרעים במועד בו נקבע שחובות , חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם. גבייתם מוטלת בספק

 .לגבייהאלה אינם ניתנים 
 

 ההכרה בהכנס .ז
 

צפוי שההטבות , הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה 

ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה . ניתנות למדידה באופן מהימן
 . וי הנחותבניכ
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4אור ב

 
להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה 

 :בהכנסה
 

 הכנסות מדמי שכירות
 

עלייה קבועה . הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות
מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני , תקופת החוזהבדמי השכירות לאורך 

 .תקופת השכירות

 
 מסים על ההכנסה .ח
 

 . תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד
 

 מסים שוטפים
 

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 
וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס , עד לתאריך הדיווח, למעשהחקיקתם הושלמה 

 .לתשלום בגין שנים קודמות
 

או  disregarded entity)ב כחברה שקופה "חברות הקבוצה מוגדרות על פי דיני המס בארה
בתוספת  15%-ולפיכך מרבית ההכנסות מתמסות ישירות לשותפים בשיעור של כ( שותפויות

 .מס מדינתי

 
 רותחכי .ט

 
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים 

 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על
 

 הקבוצה כמחכיר
 

 חכירה תפעולית
 

, נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס
, עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה. תפעוליתמסווגים כחכירה 

תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר . מתווספות לעלות הנכס המוחכר
תקבולי חכירה מותנים נזקפים לדוח על הרווח הכולל כהכנסה . על פני תקופת החכירה

 .במועד שבו לחברה זכאות לקבלה
 

 ן להשקעה "נדל .י

 
מחכיר )המוחזק על ידי הבעלים ( או שניהם, קרקע או מבנה)ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל

, או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך( בחכירה תפעולית
ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות , או שתיהן
 .העסקים הרגילאו מכירה במהלך , מנהלתיות

 
לאחר ההכרה . ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות"נדל

. ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח"נדל, הראשונית
לרווח או נזקפים , ן להשקעה"רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל

 .ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי"נדל. תהוותםבמועד ההפסד 
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4אור ב

 
ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל

ן והינם בעלי "על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל
 . הנסיון הנדרשיםהידע ו

 
ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות "נדל

ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות . כלכליות עתידיות ממימושו
 .הכספיים מוכר בדוח על הרווח הכולל בתקופה שבה נגרע הנכס

 
 מכשירים פיננסיים .אי

 
 פיננסייםנכסים  .3
 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך , ובתוספת עלויות עסקה ישירות

 .אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד, רווח או הפסד
 

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

 
 הלוואות וחייבים

 
הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה 

הלוואות מוצגות על פי תנאיהן , לאחר ההכרה הראשונית. שאינם נסחרים בשוק פעיל
, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, עלויות עיסקה ישירות בתוספתלפי העלות 

 םבדרך כלל בערכ, הםלפי תנאי יםלזמן קצר מוצג חייבים. ובניכוי הפרשה לירידת ערך
 . הנומינלי

 
 התחייבויות פיננסיות .4
 

הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות , ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן
 .מוצגות בניכוי עלויות עיסקה ישירותבעלות מופחתת 

 
הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם , לאחר ההכרה הראשונית

 :כמפורט להלן
 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

 
מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות  הלוואות, לאחר ההכרה הראשונית

 .  עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
 

 גריעת מכשירים פיננסיים .1

 
 נכסים פיננסיים

 
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 

לקבלת תזרימי המזומנים החברה העבירה את הזכויות החוזיות כאשר או , הפיננסי
מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו 

ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל  .ללא עיכוב משמעותי, במלואם לצד השלישי
או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את  ,הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס

 .שורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכסכל הסיכונים וההטבות הק
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4אור ב

 
 התחייבויות פיננסיות

 
בוטלה או , דהיינו ההתחייבות נפרעה, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת

פורע את ההתחייבות על  (הקבוצה)התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב . פקעה
משוחרר  או, בסחורות או שירותים, בנכסים פיננסיים אחרים, תשלום במזומןידי 

 .משפטית מההתחייבות
 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים .2
 

הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס 
 :פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים

 
 מופחתת לותבע המוצגים פיננסיים נכסים

 
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן 

סכום . שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה
ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין 

שאינם כוללים הפסדי אשראי )ים העתידיים הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנ
המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של , (עתידיים שטרם התהוו

ההיוון נעשה בהתאם לשיעור , אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה. הנכס הפיננסי
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן . הריבית האפקטיבית הנוכחית

את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה  יייחס באופן אובייקטיבל
 .ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר. בהפסד

 
 מדידת שווי הוגן .בי

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

 .במועד המדידה התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק
 

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

 
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו 

בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים  ,בעת תמחור הנכס או ההתחייבות
 .הכלכליים שלהם

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

 . בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו
 

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

 .שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית- : 4באור 
 

חייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים הנכסים וההת כל
המשמעותית , בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, השווי ההוגן מידרגלקטגוריות בתוך 

 :למדידת השווי ההוגן בכללותה
 

 .זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק( התאמותללא ) מצוטטים מחירים :3 רמה
 אשר ניתנים לצפייה במישרין 3שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  נתונים : 4 רמה

 .  או בעקיפין
טכניקות הערכה ללא )שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה  נתונים : 1 רמה

 (.שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה
 
 

 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע- : 1באור 
 

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

 :הכספיים
 
 השיקולים .א

 
 חכירה סיווג- 

 
בוחנת החברה האם , לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית

בכלל . החכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס
את , את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי, בין היתר, זאת בוחנת החברה

תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס  ואת הערך הנוכחי של תשלומי 
 .וי ההוגן של הנכסהחכירה המינימליים ביחס לשו

 
 אומדנים והנחות .ב

 
והנחות המשפיעים על , נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, בעת הכנת הדוחות הכספיים

הכנסות , התחייבויות, יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים
 .מדןשינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האו. והוצאות

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

 :לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת
 

  להשקעה ן"נדל- 
 

לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר  מוצגמדידה מהימנה להשקעה הניתן ל ן"נדל
 ידי עלבדרך כלל השווי ההוגן נקבע . הפסד או רווחל זקפיםנשינויים בשווי ההוגן 

בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש , תלויים בלתי חיצוניים שווי מעריכי
עתידיים הצפויים מהנכס בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים 

השווי ההוגן נקבע , אם ניתן. אלה ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים
 .ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך"בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל
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 (המשך) הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע- : 1באור 
 

ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה "ההוגן של נדלבמדידת השווי 
מחירי , להשתמש בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה

הסתברות להשכרת שטחים , חידושי חוזים, שיעורי התפוסה, ההשכרה העתידיים
כות הנובעות איתנותם הפיננסית של השוכרים והשל, הוצאות תפעול הנכסים, פנויים

על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים , מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי
ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי "שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל. מהנכסים

 .בשווי ההוגן
 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני - : 2באור 
 
 מכשירים פיננסיים - IFRS 7 .א

 
, מכשירים פיננסיים - IFRS 9 פירסם את הנוסח המלא והסופי של IASB-ה 4132בחודש יולי 
מתמקד ( התקן -להלן ) IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים - IAS 39 המחליף את

 .בהפרדה בין מכשירי חוב למכשירי הוןבעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים 
 

קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי  ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעה לעניין
השווי לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת  IAS 39הוראות 

 . ההוגן
 

 . התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור 
 

אימוץ מוקדם . 4138, רבינוא 3התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 .אפשרי

 
  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא IFRS 7-ל יקוניםלת ,החברה להערכת

 
 לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה - IFRS 15 .ב

 
35 IFRS ( התקן -להלן )פורסם על ידי ה-IASB 18 את מחליף התקן. 4132, במאי IAS הכנסות ,

 .בהכנסות בהכרה הדנים נוספים ופרסומים
 

 עם מחוזים הנובעות הכנסות על שיחול שלבים חמישה בן אחד כוללני מודל מציג התקן
 ביצוע מחויבויות זיהוי, הלקוח עם החוזה לזיהוי מנחים קווים, היתר בין, וקובע לקוחות

 בהכנסה ההכרה עיתוי וכן ביצוע למחויבויות והקצאתו העסקה מחיר קביעת, בחוזה נפרדות
 .ביצוע במחויבות עמידה בעת

 
, בינואר 3 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם התקן
 חלקי או מלא למפרע ביישום לבחור מאפשר התקן. אפשרי מוקדם אימוץ. לאחריו או 4137

 . מסוימות הקלות עם
 

 .הדוחות הכספייםלתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על , להערכת החברה
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 פקדונות מוגבלים- : 5באור 
 

 לזמן קצר מוגבלים פקדונות .א
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
  דולראלפי   
     

 7,227  6,551  (3)פקדונות מוגבלים בגין הלוואות שהתקבלו 
     
  6,551  7,227 

 
 .31כמפורט בבאור  ב"נדרשים כחלק מהסכמי המימון בארה ויתרות נזילות פקדונות (3)

 במרכזים הוניות להשקעות שישמשו סכומים הבנק בידי הופקדו אלו הלוואות במסגרת
וכן הוגדרו יתרות  ביטוחיים כיסויים בגין לתשלום ,ן"נדל מסי לתשלום, המסחריים

 . נזילות מינימליות נידרשות בחברה

 
 מוגבלים לזמן ארוךפקדונות ומזומנים  .ב
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
  דולראלפי   
     

 1,111  1,111  (3)פקדונות בגין הלוואות שהתקבלו ממוסד בנקאי 
     
  1,111  1,111 

 
 31בבאור  אמורב כ"יתרות נזילות נידרשות כחלק מהסכמי המימון בארה (3)
 
 

 לקוחות- : 6באור 
 בדצמבר 13  
  4132  4131 
  דולראלפי   
     

 3,167  3,373  חובות פתוחים 
 73  358  הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 

     
 776  3,111  נטו, לקוחות

 
 .ירידת ערך חובות לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים

 
לפי תקופת , (הפרשה לחובות מסופקים)להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך 

 : הפיגור בגבייה ביחס לתאריך הדיווח
 

             לקוחות שטרם  
   לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו  הגיע מועד  

  
ללא )פרעונם 

  (פיגור בגבייה
 עד

  יום 11
11-61  
  יום

61-71  
  יום

71-341  
  יום

 341מעל 
 כ"סה  יום

 דולראלפי   
               

 3,111  455  27  23  23  381  262  4132, בדצמבר 13
               

 776  117  37  42  37  14  577  4131, בדצמבר 13
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 ן להשקעה"נדל- : 7 באור

 
 הרכב ותנועה .א
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 דולראלפי   
     

 344,531  355,571  בינואר  3יתרה ליום 
     

     תוספות במשך השנה
     

 2,715  -  רכישות
 4,337  5,484  הוצאות הקמה והשבחה 

 46,413  34,545  התאמת שווי הוגן 
     

 355,571  371,211  ן להשקעה "כ נדל"סה
 

 ן להשקעה"מדידת שווי הוגן של נדל .ב
 

 כין להשקעה נמדד על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מערי"נדל
כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג  יבעל יםבלתי תלוי יםשווי חיצוני

השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס . ן שהוערך"הנדל
וכן בהתבסס על אומדן , ן שבבעלות החברה"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"לנדל

רימי המזומנים הובא בחשבון באמידת תז. תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס
הסיכון המובנה שלהם והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי 
המזומנים אשר נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין תוך התאמה למאפיינים 

 .הםורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות מ יםהספציפיים של הנכס

 
ששימשו בהערכות ( ר להשכרה"רלפי  סיס ממוצעים משוקלליםעל ב)הנחות משמעותיות 

 :השווי מוצגות להלן

  
בדצמבר  13

4132 
   ן להשקעה"נדל

   
 33.7  (באלפי דולר) 3לשנה שנה ר "רדמי שכירות ממוצעים ל

 7.3%  (%-ב)שיעורי היוון 
 31.6  (באלפי דולר) לשנהר "רחזויים ל מייצגים דמי שכירות

 71.7%  שיעור תפוסה מייצג 
 

עליה משמעותית בשווי השכירות המוערך או בשיעור עליית דמי השכירות תביא לעליה 
עליה משמעותית בשיעור התפוסה או ירידה . משמעותית בשווי ההוגן של הנכסים

 .משמעותית בשיעור ההיוון יביאו לעלייה בשווי ההוגן של הנכסים
 

 .הוגןהשווי הבמדרג  1מדידת הנדלן להשקעה מבוססת על נתוני רמה 
 

 ב"ארה, מרכז מסחרי בעיר הגרסטאון .ג
 

במהלך תקופת הדוח החלה החברה בהליכים למכירת מרכז מסחרי הממוקם בעיר הגרסטאון 
נחתם הסכם מותנה  4132ביולי  35ביום . ב ובהתאם לכך סווג הנכס כמוחזק למכירה"בארה

ההסכם בוטל  4132באוגוסט  43ביום . מיליון דולר 33.8-למכירת המרכז המסחרי בתמורה לכ
חדלה החברה בהליכים למכירת הנכס ולכן , לאחר ביטול ההסכם. בשל קשיי מימון של הרוכש

 . ן להשקעה"הנכס סווג כנדל
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 אחריםואשראי מתאגידים בנקאיים - : 8באור 
 
 ההרכב .א

  
 ללא 
 כ"סה  הצמדה

 אלפי דולר  
     4132, בדצמבר 13
     

 34,213  34,213   חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
     

     4131, בדצמבר 13
     

 346  346  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
 33,158  33,158   חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

     
  33,282  33,282 

     
 
 
 זכאים ויתרות זכות :7 אורב
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 דולראלפי   
     

 215  216  ריבית לשלם
 3,117  3,587  מוסדות

 3,514  4,666  הכנסות מראש וזכאים אחרים
     
  2,657  1,422 

 

 
  התחייבויות לא שוטפות- : 31באור 

 

 הרכבה .א
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 אלפי דולר   
     

 81,737   82,841  (3)הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 31,211   8,811  (4)הלוואות מבעלי השליטה 

     
  71,641  77,337 
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 (המשך) התחייבויות לא שוטפות- : 31באור 
 

 הלוואות מתאגידים בנקאיים (3)
 

 4132, בדצמבר 13ליום 

  
שיעור ריבית 

  נקוב

שיעור 
ריבית 

 יתרה  אפקטיבית
 אלפי דולר  %  %  
       

הלוואות מבנק למימון מרכזים מסחריים 
 72,116  5.1  2.78  (  א)ב "בארה

הלוואה מבנק למימון רכישת מרכז מסחרי 
 7,547  5.7  5.14  (ב)ב "בארה

קו אשראי מבנק למימון רכישת מרכזים 
 Libor+2.5  4.7  33,155  (ג)ב "מסחרי בארה

הלוואה מבנק למימון רכישת מרכז מסחרי 
 4,111  6.2  2.27  (ד)ב "בארה
לא חלויות שוטפות של הלוואות  -בניכוי 

 (34,213)      שוטפות
       
      82,841 

 
 4131, בדצמבר 13ליום 

  
שיעור ריבית 

  נקוב

שיעור 
ריבית 

 יתרה  אפקטיבית
 אלפי דולר  %  %  
       

הלוואות מבנק למימון מרכזים מסחריים 
 72,277  5.3  2.78  (  א)ב "בארה

הלוואה מבנק למימון רכישת מרכז מסחרי 
 7,625  5.7  5.14  (ב)ב "בארה

קו אשראי מבנק למימון רכישת מרכזים 
 Libor+2.5  4.75  31,715  (ג)ב "מסחרי בארה

לא חלויות שוטפות של הלוואות  -בניכוי 
 (33,158)      שוטפות

       
      81,737 

 

באמצעות חברות בנות שהינן , התקשרה החברה 4131במהלך חודש אוקטובר  (א)
בהסכמי הלוואה  "(החברות הבנות"להלן ) מרכזים מסחריים חמשההבעלים של 

על פיהם העמיד המוסד הפיננסי "( המוסד פיננסי)"ב "עם מוסד פיננסי בארה
להלן ) ב"דולר ארהמיליון  75.2-כשל כולל בסך לטובת החברות הבנות הלוואות 

הלוואה בנקאית שניתנה בעת אלו החליפו הלוואות "(. ההלוואות החדשות"
מתוך ההלוואות . מיליון דולר 27.5בסך של  4134בשנת רכישת הנכסים כאמור 

מיליון דולר הופקד כעתודות לטובת השקעות נדרשות  5.2-החדשות סך של כ
בנכסים כתוצאה מהסכמי שכירות חדשים וכן לעתודות אחרות כמקובל 

שנים בריבית לתקופה של עשר נו נית החדשות ההלוואות. בהסכמים מסוג זה
 .בכפוף לתנאים נוספים שנקבעו בהסכמי ההלוואה 2.78% של שנתית בשיעור

כאשר קרן , שנה 11החזר קרן ההלוואות יתבצע לפי לוח סילוקין לתקופה של 
 .החל משנת ההלוואה השנייהברובה ההלוואות תחל להיות משולמת 



 בון אביב הולדינגס

 באורים לדוחות הכספיים מאוחדים

 37 

 
 

 (המשך) התחייבויות לא שוטפות- : 31באור 
 

, מיליון דולר 1.7-הינו כ, שירות החוב השנתי בגין ההלוואה בשנה הראשונה
ההלוואות ניתנו כנגד שיעבוד . מיליון דולר 2.85-והחל מהשנה השנייה הינו כ

נון  ההלוואות החדשות הינן הלוואות. ב"ראשון על נכסי החברות הבנות בארה
  .ריקורס

 
הבנות הינן שמירה על יחס כיסוי חוב ההתניה הפיננסית העיקרית של החברות 

התניה הפיננסית העיקרית של החברה הינה שמירה על ערך . 3.35-שלא יפחת מ
סכום שיילך ויפחת במידה שיימכרו חלק )מיליון דולר  45-נכסי נקי שלא יפחת מ

וכן שמירה על יתרות נכסים ( מהמרכזים המסחריים המשועבדים להלוואות
כי החברות הבנות והחברה התחייבו , יצוין.  ולר לפחותמיליון ד 1נזילים בסך 

למועד הדיווח . כלפי הבנק בהתחייבויות שמקובלות בהסכמי מימון מסוג זה
 .החברה עומדת בכל ההתניות שנקבעו בהסכמי ההלוואות

 

, ב"ארה, הבעלים של מרכז מסחרי באוהיושהינה , קיבלה חברה בת 4133בשנת  (ב)
מליון דולר אשר הועמדה על ידי  31-היקף של כהלוואה מסוג נון ריקורס ב

ההלוואה נושאת ריבית שנתית . שנים 5ב למשך תקופה של "תאגיד בנקאי בארה
בחלקה לאורך תקופת ההלוואה  מוחזרתקרן ההלוואה . 5.14%-בשיעור של כ

והיתרה , (שנה 11בהתאם ללוח סילוקין המחושב לפי תקופת החזר קרן של )
הסכם ההלוואה כולל התנייה של עמידה ביחס כיסוי . בתום תקופת ההלוואה

המקובלות בהסכמי מימון מסוג וכן התחייבויות והתניות נוספות  3.4חוב של 
 .עומדת בכל ההתניות שנקבעו בהסכם ההלוואה הבת למועד הדיווח החברה. זה

 

   BAI Century LLCהחברה באמצעות חברתהשלימה  4133, באוקטובר 46ביום  (ג)
המוחזקת על ידי ) AAG Bonita Mezz LLCת יחד עם חבר( להלן החברה הבת)

מוסד בנקאי התקשרות בהסכם הלוואה עם ,  (בוניטה -להלן ) (השותפים בחברה
קו  החברה הבת ובוניטהלפיו יעמיד הבנק לטובת , (הבנק -להלן )ב "בארה

קו האשראי . ב ושיפור נכסים קיימים"לצורך מימון רכישת נכסים בארה אשראי
בכפוף  4.5%ניתן למשך שלוש שנים בריבית שנתית בשיעור ליבור בתוספת 

 . לתנאים נוספים שנקבעו בהסכם ההלוואה
 

מיליון  43.5נכון למועד הדוחות הכספיים יתרת קו האשראי שנמשכה הינה 
  .מיליון דולר 33-חלק החברה הבת הינו כ, דולר

 
וכן נקבעו בהסכם  חברת בוניטה החברה ושלבערבות של  ןנית קו האשראי

התניות פיננסיות על החברה והחברות המלוות אשר בכולם עמדה החברה 
 . בתקופת הדוח

 
 .נפרע במלואו קו האשראי האמור, לאחר תאריך המאזן, 35כמפורט בבאור 

 

, 71%השלימה חברה בת המוחזקת בשיעור של , 4132חודש פברואר במהלך  (ד)
, "(החברה הבת"להלן )ב "ארה, אשר מחזיקה במרכז מסחרי במדינת ורמונט

להלן )שנים  1לתקופה של , מיליון דולר 4.25קבלת מימון ממוסד פיננסי בסך של 
קרן ההלוואה  ,2.27%-ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ"(. ההלוואה"

בהתאם ללוח סילוקין המחושב לפי )לאורך תקופת ההלוואה  תוחזר בחלקה
ההתנייה  .והיתרה בתום תקופת ההלוואה, (שנה 41תקופת החזר קרן של 

. 3.45של , כהגדרתו בהסכם ההלוואה, הפיננסית העיקרית הינה יחס כיסוי חוב
יצויין כי החברה הבת התחייבה כלפי הבנק בהתחייבויות שמקובלות בהסכמי 

נכון לתאריך המאזן עומדת החברה הבת בהתניות הפיננסיות . סוג זהמימון מ
 . בגין ההלוואה
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 (המשך) התחייבויות לא שוטפות- : 31באור 
 

 הלוואות מבעלי שליטה (4)
 

 4131, בדצמבר 13ליום 
 

  
 סכום
  הקרן

שיעור ריבית 
  נקוב

שיעור ריבית 
 יתרה  אפקטיבית

 דולראלפי   %  %  דולראלפי   
         

 31,211  7.5  7.5  31,211  4132, בדצמבר 13
בניכוי חלויות שוטפות של 

 (2,611)      (2,611)  הלוואות מבעלי שליטה
         

 8,811      8,811  סך הכל 
         

 31,211  7.5  7.5  31,211  4131, בדצמבר 13
 

ב באמצעות הון "בעלי השליטה בחברה מממנים את רכישת המרכזים המסחריים בארה
המשולמת  7.5%הלוואות הבעלים נושאות ריבית בשיעור של . עצמי והלוואות בעלים

בשנים  .שנים ממועד מתן ההלוואה 5תשלום אחד לאחר במידי שנה ועומדות לפרעון 
מיליוני דולר  1.8-ו 5, 2.6סך של עומדות לפירעון הלוואות ב 4138-ו 4137, 4135

הלוואות מבעלי  הסכמי הוארכו, לאחר תאריך המאזן, 35כאמור בבאור . בהתאמה
בשלוש שנים , 4135אשר מועד פרעונם בשנת , מיליון דולר 2.6השליטה בסך של 

 .4138ויועמדו לפירעון בשנת , נוספות
 
 

 מכשירים פיננסיים- : 33באור 
 

 נכסים פיננסיים  .א
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 דולראלפי   

     מופחתת בעלות פיננסים נכסים
 33,241  33,752  הלוואות וחייבים

     
     

 8,241  8,752  כ שוטף "סה
 1,111  1,111  כ לא שוטף "סה

 
 יעד ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ב

 
זכאים ויתרות , מורכבות מהלוואות ואשראים, החברהההתחייבויות הפיננסיות של עיקרי 

. של החברה התחייבויות פיננסיות אלה מיועדת בעיקר לממן את פעילותה. זכות אחרות
, מזומנים ופיקדונות מוגבלים, הנכסים העיקריים של החברה כוללים חייבים ויתרות חובה

 . אשר נובעים ישירות מפעילותה של החברה
 

 בהתאם מבוצע הסיכונים ניהול. וסיכון נזילות, סיכון אשראי, חשופה לסיכון שוקהחברה 
 לרבות הסיכונים לניהול עקרונותת מספק ההנהלה. הנהלת החברה ידי על שאושרה למדיניות
 .נזילות עודפי עותהשק כגון, לסיכונים מסויימות לחשיפות המדיניות
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 (המשך) מכשירים פיננסיים- : 33באור 
 

 שוק סיכוני .3
 

שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי סיכון 
סיכון : סיכון שוק כולל שלושה סוגי סיכון. ישתנה כתוצאה משינויים במחירי השוק

מכשירים . סיכון מחיר מניה וסיכוני מחיר אחרים כגון, סיכון מטבע, שיעור הריבית
 .תאשראים  ופיקדונו, הלוואות, סיכון שוק כוללים בין היתרפיננסיים המושפעים מ

 
 -ו 4132בדצמבר  13ניתוח הרגישות בחלק המובא בהמשך מתייחס לפוזיציות ביום 

4131. 
 

הרגישות נעשו בהתבסס על כך שסכום החוב נטו והיחס בין שיעור הריבית מבחני 
 . המשתנה לקבוע של החוב הם קבועים

 
 

 סיכון ריבית
 

סיכון ריבית הוא הסיכון שהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר 
 .פיננסי ישתנה כתוצאה משינויים בשיעורי ריביות השוק

 
הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות לזמן ארוך 

 31% בירובק 4132, בדצמבר 13ליום . הנושאות ריבית משתנה יםבנקאי יםמתאגיד
 .מההתחייבויות הפיננסיות נושאות ריבית משתנה

 
 

 ויתרת לקוחות  אשראי סיכון .4
 

סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או 
 .בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד

 
בעיקר מיתרות )הקבוצה חשופה לסיכון אשראי כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה 

 . ומיתרות המזומנים בחשבונות הבנק( לקוחות
 

ובדוחות הכספיים , החברות המאוחדות עוקבות באופן שוטף אחר חובות הלקוחות
לפי הערכת החברה , נכללות הפרשות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה

 .את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק, המאוחדותוהחברות 
 

, בדצמבר 13) דולראלפי  3,121הסתכמו המזומנים בסך של  4132, בדצמבר 13נכון ליום 
 .המזומנים מופקדים בתאגידים פיננסיים איתנים(. דולראלפי  1,218 -כ 4131
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 (המשך) מכשירים פיננסיים- : 33באור 
 

 סיכון נזילות .1
 

טבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי ה
 (:כולל תשלומים בגין בגין ריבית) התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים

 
  4132, בדצמבר 13ליום 

 

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
  שנים 1עד 

שנים  1-מ
  שנים 2עד 

שנים  2-מ
  שנים 5עד 

 5מעל 
 כ"סה  שנים

 דולראלפי   
               

הלוואות מתאגידים 
 314,837  82,171  2,827  2,827  7,188  32,847  36,835  בנקאיים

התחייבויות לספקים 
 468  -  -  -  -  -  468  ולנותני שירותים
 1,256  -  -  -  -  -  1,256  זכאים ויתרות זכות

 36,247  -  -  2,366  5,542  828  5,873  הלוואות מבעלי שליטה
 117  117  -  -  -  -  -  התחייבויות אחרות 

               
  46,211  35,675  34,634  7,131  2,827  82,714  351,477 

 
  4131, בדצמבר 13ליום 

 

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
  שנים 1עד 

שנים  1-מ
  שנים 2עד 

שנים  2-מ
  שנים 5עד 

 5מעל 
 כ"סה  שנים

 אלפי דולר  
               

הלוואות מתאגידים 
 315,172  87,421  2,827  2,827  32,637  5,542  35,777  בנקאיים

התחייבויות לספקים 
 81  -  -  -  -  -  81  ולנותני שירותים
 4,373  -  -  -  -  -  4,373  זכאים ויתרות זכות

 37,741  -  2,366  5,542  828  5,873  3,473  הלוואות מבעלי שליטה
 471  471  -  -  -  -  -  התחייבויות אחרות 

               
  37,564  33,235  35,267  31,173  7,131  87,511  355,163 

 
 מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק .2
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 דולראלפי   

     מבחן רגישות לשינויים בשיעורי ריבית הליבור 
     :לפני מס( הפסד)רווח 

     
 (333)  (333)  3%עליית ריבית של 

 333  333  3%ריבית של  ירידת
 

 מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות
 

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי 
 .שינויים אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה

 
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 

, מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד לפני מס. הפעולות או המצב הכספי המדווחים
. עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווח

בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב 
 .כון ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועיםהכספי בגין כל גורם סי



 בון אביב הולדינגס

 באורים לדוחות הכספיים מאוחדים

 41 

 
 

 (המשך) מכשירים פיננסיים- : 33באור 
 

 .בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית
 

מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב , בהלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה
 (. LIBOR-ריבית ה)המשתנה בריבית 

 
 

  מסים על ההכנסה- : 34באור 
 

 בה והעיר המדינה של מס, פדרלימס כולל ) 21%-כ החל על החברה הינו משוקללשיעור המס ה
  (.כל חברה בת המחזיקה בפעילות או בנכסים פועלת

 
( או שותפויות disregarded entity)ב כחברה שקופה "חברות הקבוצה מוגדרות על פי דיני המס בארה

 .ם ולפיכך מרבית ההכנסות מתמסות ישירות לשותפי
 

הינם בגין ( אלפי דולר בתקופה המקבילה 88)אלפי דולר  337הוצאות בגין מיסים על הכנסה בסך של 
 . מיסי מדינה בשני נכסים של החברה אשר המס בגינם חל על החברה

 
 

 רווח או הפסדרוטים נוספים לסעיפי יפ- : 31באור 
 

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

   4132  4131  4134 
 דולראלפי    

        
       אחזקת נכסים מושכרים  עלות .א
        
 281  772  781  אגרות  
 377  327  461  ביטוח 
 854  3,276  3,532  ייעוץ ושכר עבודה , דמי ניהול 
 243  272  3,277  אחזקה ואחרות 
        
   2,417  4,873  3,754 
       וכלליות הוצאות הנהלה .ב
        
 47  -  1  יטוחוב מסים, אגרות, אחזקת משרד 
 158  411  131  עוץ מקצועיויביקורת , משפטיות 
 -  -  611  מענק בגין שירותי ניהול 
 -  -  318  ואבודים חובות מסופקים 
 3  -  -  נסיעות 
        
   3,142  411  188 

       הוצאות אחרות .ג
        
 341  -  -  הוצאות נלוות לעסקאות שלא יצאו לפועל 
 -  -  -  אחרות  
        
   -  -  341 



 בון אביב הולדינגס

 באורים לדוחות הכספיים מאוחדים

 42 

 
 

 (המשך) רווח או הפסדרוטים נוספים לסעיפי יפ- : 31באור 
 

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

   4132  4131  4134 
 דולראלפי    

        
       הכנסות והוצאות מימון .ד
        

       הכנסות מימון 
        
 7  7  -  הכנסות ריבית מפקדונות בבנקים  
        
   -  7  7 

       הוצאות מימון 
        
 3,447  716  3,473  הוצאות ריבית בגין הלוואות מבעלי שליטה  
 1,254  2,327  5,111  הוצאות מימון בגין הלוואות שהתקבלו מבנקים   

 
הוצאות בגין פירעון מוקדם של הלוואות 

 -  1,377  -  שהתקבלו מבנקים
 66  65  22  אחרות 
        
   6,115  8,125  2,725 

 
 

 בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות - : 32באור 
 
 עניין וצדדים קשורים יתרות עם בעלי .א

 
 4132, בדצמבר 13ההרכב ליום 

 

  
 בדבר 
  תנאים

 בעלי 
 שליטה

חברות  
 קשורות 

 דולראלפי   ראה באור  
       

 -  31,211  (4)31  הלוואות מבעלי שליטה 
 3,373  -    חייבים ויתרות חובה 
 -  182    זכאים ויתרות זכות 

 
 4131, בדצמבר 13ההרכב ליום 

 

  
 בדבר 
  תנאים

 בעלי 
 שליטה

חברות  
 קשורות 

 אלפי דולר  ראה באור  
       

 -  31,211  (4)31  הלוואות מבעלי שליטה 
 351  312     זכאים ויתרות זכות 
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 (המשך) בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות - : 32באור 
 

 קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות .ב
 

 4132, בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום 
 

  
 בדבר 
  תנאים

 בעלי 
 שליטה

חברות  
 קשורות 

 אלפי דולר  ראה באור  
       

 773  -    (3) עלות אחזקת נכסים מושכרים
 -  3,473  (4)31  מימון  הוצאות

       
    3,473  773 
 
 83-בתמורה לסך של כ,  מחברה אחות( Asset management)בגין שירותי ניהול נכסים  (3)

 . אלפי דולר לחודש
 

 4131, בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום 
 

  
 בדבר 
  תנאים

 בעלי 
 שליטה

חברות  
 קשורות 

 אלפי דולר  ראה באור  
       

 745 -     (3)עלות אחזקת נכסים מושכרים 
 -  716  (4)31  מימון  הוצאות

       
    716  745 
 
 77-בתמורה לסך של כ,  מחברה אחות( Asset management)בגין שירותי ניהול נכסים  (3)

 . אלפי דולר לחודש
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 אירועים לאחר תאריך המאזן- : 35באור 
 

על ידי החברה  311%ב המוחזקת בשיעור של "השלימה חברת בת בארה, 4135בפברואר  41ביום 
(Century"" ) הידוע בשם שהינה הבעלים של מרכז מסחרי"Century Shopping Center" , המצוי בשיקגו

על פי הסכם "(. הבנק)"ב "הסכם הלוואה עם מוסד בנקאי בארה, "(המרכז המסחרי)"ב "ארה, אילינוי
נוסף הלוואה וכן אושר סכום  ב"דולר ארהמיליון  45.5 -כבסך של הלוואה  Century-העמיד הבנק ל

 לטובת השקעות במרכז Century למשיכה על פי שיקול דעתמיליון דולר שניתן  3.26של בסך 
מיליון דולר מתוך סכום  43.2 -סך של כ"(. ההלוואה סכום)" בגין הכנסת שוכרים חדשים המסחרי

 Century-ל 4133ההלוואה שימש לפירעון קו האשראי שהועמד על ידי מוסד בנקאי אחר בשנת 
 Center of Bonita"מרכז מסחרי נוסף הידוע בשם ולחברה אמריקאית קשורה בגין המרכז המסחרי ו

Springs" ההלוואה ניתנה . שבפלורידה והיתרה תשמש לצרכים שוטפים וכן לחלוקה לבעלי מניותיה
לתקופה של שנתיים עם אפשרות הארכה בשנה נוספת בהתאם לעמידה בתנאים שנקבעו בהסכם 

בריבית  ההלוואה הינה. ס ובהשבחתובתקופה זו החברה מתכוונת להמשיך בפיתוח הנכ. ההלוואה
החזר קרן ההלוואה יתבצע לפי לוח סילוקין לתקופה של  .4.45%של ליבור בתוספת  שנתית בשיעור

ההלוואות ניתנו . כאשר קרן ההלוואה תחל להיות משולמת החל משנת ההלוואה השנייה, שנה 45
יקריים שנקבעו להלוואה הינם הקובננטים הפיננסיים הע. כנגד שיעבוד ראשון על המרכז המסחרי

 -לא תפחת מ( חלקי יתרת ההלוואה NOI)וכן כי התשואה לחוב , 3.45 -יחס כיסוי החוב לא יפחת מ
. מסכום ההלוואה 51% -כאשר החברה הינה ערבה ל, חלקי recourseההלוואה הינה הלוואת . 31%

קובלות בהסכמי מימון כלפי הבנק בהתחייבויות שמ Centuryבמסגרת הסכם ההלוואה התחייבה 
כמפורט  ,הלוואות מבעלי השליטה הסכמי הוארכו, אמור לעילהההלוואה הסכם אגב . מסוג זה
ויועמדו , בשלוש שנים נוספות , 4135מועד פרעונם בשנת ר שא, ליון דולרמי 2.6בסך של , 31בבאור 

 . 4138לפירעון בשנת 
 
 
 
 
 
 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
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 4132, בדצמבר 13 ליום מאוחדים דוחות כספיים
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 

 עמוד 
 
 

 4 דוח רואה החשבון המבקר
 
 

 1-2 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 

 5 הכולל הרווח עלדוחות מאוחדים 
 
 

 6 על השינויים בהון מאוחדיםדוחות 
 
 

 7-8 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

 9-11 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
 



 

 4 

 
 
 

 
 
 
 

 המבקר החשבון רואה דוח
 

 די.טי.אביב ארלון גלובל אללבעלי המניות של 
 
 

 -להלן ) די.טי.אביב ארלון גלובל אלהמצורפים של על המצב הכספי  הדוחות המאוחדיםביקרנו את 
השינויים בהון ותזרימי , ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל 4131-ו 4132בדצמבר  13לימים ( החברה

דוחות כספיים אלה הינם . 4132בדצמבר  13משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום המזומנים לכל אחת 
אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על . ל החברהבאחריות הדירקטוריון וההנהלה ש

 .ביקורתנו
 
 

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
ה על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצע. 3971-ג"התשל, (דרך פעולתו של רואה חשבון)

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

החברה וכן הערכת  החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של
 .בסיס נאות לחוות דעתנו תאנו סבורים שביקורתנו מספק. נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

 
 

את המצב , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הנ המאוחדים הדוחות הכספיים, לדעתנו
השינויים , ואת תוצאות פעולותיהן 4131-ו 4132בדצמבר  13שלה לימים  המאוחדותהכספי של החברה והחברות 

התאם ב 4132בדצמבר  13משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  אחת בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל
 .((IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 קסירראת  גבאיקוסט פורר   ,אביב-תל
 רואי חשבון  4135, במרס 11 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525.   טל

 972-3-5622555+פקס  
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
 

 

 בדצמבר 13ליום     
    4132  4131 
 יורואלפי   באור  
       

       שוטפים נכסים
       

 417  278     מזומנים
 442  459  5  לקוחות

 369  388  6  חייבים ויתרות חובה
       
    945  611 
       

       שוטפים לא נכסים
       

 251  895  7  מוגבלים  פקדונות
 6,128  8,571  8  לבנייה מקרקעין

 11,811  24,981  9  ן להשקעה "נדל
 23  12    רכוש קבוע 

       
    54,279  21,124 
       
    51,212  21,924 

 
 
 
 

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

 
 
 
 בדצמבר 13ליום     
    4132  4131 
 יורואלפי   באור  
       

       שוטפות התחייבויות
       

 1,131  3,629  31  בנקאי דאשראי מתאגי
 3,377  3,158  33  זכאים ויתרות זכות

       
    4,717  2,387 
       

       שוטפות לא התחייבויות
       

 33,111  37,156  34  בנקאיים מתאגידים הלוואות
 363  373    שהתקבלו משוכרים  פקדונות

 53  69    לעובדים הטבות בשל התחייבויות
 154  3,115  32  נדחים מסים

       
    38,613  33,892 

     35   הון
       

 43  43    מניות  הון
 3,979  3,979    מניות על פרמיה

 227  227    שליטה בעל עם עסקה בגין קרן
 38,743  43,683     הון שטרי
 1,691  7,918    רווח  יתרת

       
    14,166  42,863 
       
    51,212  21,924 

 
 
 

 .המאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4135, במרס 11
 נטשה איקונוב  אייל ברטוב  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 חברת הדירקטוריון  מ"אביב ארלון בע, ל כספים"סמנכ  
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 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

 
 

    
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
    4132  4131  4134 
 יורו אלפי  באור  
         

 4,347  4,711  1,168  'א37  וניהול  שכירות מדמי הכנסות
 166  239  212  'ב37  מושכרים נכסים אחזקת עלות

         
 3,763  4,132  4,612    גולמי רווח

         
 (1,299)  368  1,775  9  ן להשקעה "הוגן של נדל בשווי( ירידה) עלייה

         
 (167)  (527)  (283)  'ג37  הנהלה וכלליות, שיווק הוצאות

         
 (4,315)  3,915  5,948    תפעולי( הפסד) רווח

         
 5  -  -  'ד37  מימון הכנסות
 (748)  (779)  (3,111)  'ד37  מימון הוצאות

         
 (4,848)  3,356  2,948    ההכנסה על מסים פניל( הפסד) רווח

         
 (71)  338  681  32  (מסהטבת ) ההכנסה על מסים

         
 (4,755)  3,118  2,425    ( הפסד)נקי  רווח

         
 (4,755)  3,118  2,425    כולל( הפסד)כ רווח "סה

         
 
 
 
 
 

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

  
 הון

  מניות
 פרמיה

  מניות על

 בגין קרן
 עם עסקה

 בעל
  שליטה

 שטרי
  הון

 רווח יתרת
  (הפסד)

 כ"סה
 הון

 יורואלפי   
             

 41,125  5,231  35,388  227  3,979  43   4134, בינואר 3ליום  יתרה
             

 (4,755)  (4,755)  -  -  -  -  כולל הפסדכ "סה
 4,442  -  4,442  -  -  -  הנפקת שטרי הון

             
 44,532  4,655  37,234  227  3,979  43  4134, בדצמבר 13 ליום יתרה

             
 3,118  3,118  -  -  -  -  כולל רווחכ "סה

 3,119  -  3,119  -  -  -  הנפקת שטרי הון 
             

 42,863  1,691  38,743  227  3,979  43  4131, בדצמבר 13 ליום יתרה
             

 2,425  2,425  -  -  -  -  כולל רווחכ "סה
 4,961  -  4,961  -  -  -  הנפקת שטרי הון 

             
 14,166  7,918  43,683  227  3,979  43  4132, בדצמבר 13 ליום יתרה

 
 
 
 
 

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

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  4132  4131  4134 
 יורו אלפי  

       שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
       

 (4,755)  3,118  2,425  ( הפסד)נקי  רווח
       

       :שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי להצגת הדרושות התאמות
       

       :והפסד רווח לסעיפי התאמות
       

 1,299  (368)  (1,775)  להשקעהן "נדל של הוגן בשווי (עליה)ירידה 
 (71)  338  681  (הטבת מס) ההכנסה על מסים
 6  36  35  קבוע רכוש פחת
 7  6  38  נטו, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות שינוי

 11  31  334  שערוך התחייבויות לא שוטפות
 695  749  819  נטו, ריבית הוצאות

       
  (4,318)  732  2,362 
       

       :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
       

 (315)  (35)  (15)  בלקוחות עלייה
 216  (82)  15  חובה ויתרות בחייבים( עלייה) ירידה
לרבות פקדונות משוכרים  זכות ויתרות בזכאים (ירידה) עלייה

 (369)  174  (317)  לזמן ארוך
       
  (317)  471  314 
       

       :עבור השנה במהלך והתקבלו ששולמו מזומנים
       

 (697)  (749)  (712)  ששולמה ריבית
       

 822  3,496  3,146  שוטפתשנבעו מפעילות  נטו מזומנים
 
 
 
 

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

 

 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  4132  4131  4134 
 יורו אלפי  

       השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
       

 (2,623)  (1,851)  (1,137)  ן להשקעה "נדל עלויות
 -  -  (4,451)  להשקעהן "נדלרכישת 
 (116)  (435)  (4,544)  לבנייה מקרקעין עלויות
 (359)  (22)  (224)  מוגבלים פקדונות הפקדת
 -  -  (8)  קבוע רכוש רכישת

       
 (5,316)  (2,334)  (8,519)  השקעה ששימשו לפעילות נטו מזומנים

       
       מימון מפעילות מזומנים תזרימי

       
 4,667  4,451  6,122   בנקאיים מתאגידים ארוך לזמןהלוואות  קבלת
 -  -  751  בנקאיים מתאגידים קצר לזמןהלוואות  קבלת
 (555)  (738)  (4,571)  בנקאיים מתאגידים ארוך לזמןהלוואות  פרעון

 4,442  3,119  4,961  הנפקת שטרי הון
       

 2,116  4,822  7,282  מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים
       

 72  48  473  מזומנים ושווי במזומנים עלייה
       

 315  379  417  השנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת
       

 379  417  278  השנה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת
 
 
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
   4132  4131  4134 
 יורו אלפי   
        
       במזומן שלא מהותית פעילות (א)

        
 516  355  38    ן להשקעה שטרם שולמו"נדל עלויות 
 71  13  -   שולמומלאי מקרקעין שטרם  עלויות 
 -  25  49  עלויות אשראי שהוונו לנכסים שטרם שולמו 
        
   27  413  579 

 
 
 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 באורים לדוחות הכספיים
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 כללי-  :3באור 
 

 הקבוצהתאור  .א
 

 4117, בדצמבר 33שהתאגדה על פי חוקי מדינת קפריסין ביום , הינה חברה פרטית החברה
 מאוחדות חברות באמצעות, החברה. מ"ומוחזקת במלואה על ידי חברת אביב ארלון בע

הדוח  דנכון למוע. בסרביה למגוריםן "ונדלמרכזים מסחריים  של וניהול פיתוח, יזוםב עוסקת
ר "מ 46,111 -בהיקף של כ בו'מרכז מסחרי בעיר פאנצהקמתו של  מרבית השלימה החברה את

המושכר במלואו וכן מצוייה בהקמה של שני מרכזים מסחריים נוספים בערים בלגרד וזרניינין 
 . ר"מ 11,111 -בשטח כולל להשכרה של כ 

 
-שוטפות בסך של כ חלויותבגין  שעיקרו אלפי אירו 3,784גרעון בהון החוזר בסך של  לחברה

ן "המשולמות מהתזרים השוטף של הנדל מניבן "נדל בניית למימון הלוואותאלפי יורו על  899
 תאריך לאחר במלואה נפרעהאשר  אלפי יורו 751בסך של  זמן קצרל ההלוואהמניב וכן בגין 

  .באמצעות השקעת החברה האם בשטרי הון של החברה המאזן
 

 הגדרות .ב
 

- בדוחות כספיים אלה 
 

 .די.טי.אל גלובל ארלון אביב-  החברה
   

 .מ"אביב ארלון בע-  האם החברה
   

ואשר דוחותיהן [ IFRS10-ב הכהגדרת]שליטה בהן  לחברהחברות אשר -  חברות מאוחדות
 . מאוחדים עם דוחות החברה

   
AAP  -Aviv Arlon Project Doo  - ובבעלות בשליטה בסרביה שנתאגדה חברה 

 מגורים טקלפרוי בקרקע הזכויות במלא המחזיקה, החברה של מלאה
 .בבלגרד ומסחר

   
KLUPKO 
 

 המחזיקה, החברהבשליטה ובבעלות מלאה של , שנתאגדה בסרביה חברה- 
 .בסרביהבו 'פאנצ בעיר בהקמה המסחרי במרכז הזכויות במלוא

   
AAH  -Aviv Arlon Holding Doo - בסרביה בשליטה ובבעלות  שנתאגדה חברה

 .מלאה של החברה
   

Titanium  -Aviv Arlon Titanium Doo -  חברה שנתאגדה בסרביה בשליטה ובבעלות
 .מלאה של החברה

   
Prima 

 
 -  - Aviv Arlon Primaבשליטה , 4132בשנת  שנתאגדה בסרביה חברה

המיועד  במקרקעין הזכויות במלוא המחזיקה, החברהובבעלות מלאה של 
 .בסרביה זרניינין בעיר המסחרי מרכזלהקמת 

 
Solar  -  - Aviv Arlon Solar  בשליטה , 4132בשנת  שנתאגדה בסרביהחברה

 . החברהובבעלות מלאה של 
   

 .החברות המאוחדותו החברה-  הקבוצה
   

 .IAS 24-בכהגדרתם -  צדדים קשורים
   

בעלי עניין ובעלי 
 שליטה 

 .4131-ע"התש, (דוחות כספיים שנתיים)כהגדרתם בתקנות ניירות ערך - 

   
 שימוש זכות

 במקרקעין
שאינה מוגבלת בזמן לעשות שימוש במקרקעין , הניתנת לרישום זכות- 

 .הקרקע על נמצאים המבניםלבנייה כל עוד 
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 החשבונאית המדיניות עיקרי- : 4 אורב

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

 . למעט אם נאמר אחרת
 
 הכספיים הדוחות הצגת בסיס .א
 

 (. IFRS -להלן )הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
 

הנמדד בשווי  להשקעה ן"נדל למעט, העלות בסיס על ערוכים החברה של הכספיים הדוחות
  .הוגן

 
 .לפי שיטת מאפיין הפעילות ההפסד או הרווח פריטיבחרה להציג את  החברה
 

 תקופת המחזור התפעולי .ב
 

המחזור התפעולי הינו יותר , בהתייחס לעבודות הקבלניות. לקבוצה שני מחזורים תפעוליים
המחזור התפעולי , בהתייחס ליתר הפעילויות. משנה ועשוי להימשך שנתיים עד שלוש שנים

, כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה, ביחס לעבודות הקבלניות, לפיכך. הינו שנה
הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות מסווגים בדוח על המצב הכספי הנכסים וההתחייבויות 

הדיווח נכון לתאריך . במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי
 . טרם החלה הפעילות הקבלנית

 
 דוחות כספיים מאוחדים .ג
 

חברות )בהן הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה 
חשיפה או , כח השפעה על היישות המושקעת שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש(. בנות

זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה ביישות המושקעת וכן היכולת להשתמש 
בבחינת שליטה . בכח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת

איחוד הדוחות  .רק אם הן ממשיותפוטנציאליות  מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה
 .ועד למועד בו הופסקה השליטה, הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה

 
המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים

שיושמה  החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים . בדוחות הכספיים של החברה

 .בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 
 

 ומטבע חוץ ההצגה מטבע, הפעילות מטבע .ד
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .3
 

 .יורוההצגה של הדוחות הכספיים הינו  מטבע
 

 .מהו מטבע הפעילות של כל חברה, בקבוצהקובעת עבור כל חברה  הקבוצה



 די.טי.אביב ארלון גלובל אל

 באורים לדוחות הכספיים

33 

 
 
 (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי- : 4 אורב

 
 נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, עסקאות .4
 

 החליפין שער לפי בהן הראשונית ההכרה עם נרשמות חוץ במטבע הנקובות עסקאות
 הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים, הראשונית ההכרה לאחר. העסקה במועד
 במועד החליפין שער לפי הפעילות למטבע דיווח תאריך בכל מתורגמים חוץ במטבע

 הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים. הפסד או לרווח נזקפים,  שער הפרשי. זה
 נכסים. העסקה במועד החליפין שער לפי מתורגמים עלות לפי המוצגים חוץ במטבע

 מתורגמים הוגן שווי לפי המוצגים חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות
 .ההוגן השווי נקבע שבו במועד החליפין לשער בהתאם הפעילות למטבע

 
 שווי מזומנים .ה
 

לזמן הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים , שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה
שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים  ,קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד

, או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס ממועד ההשקעה
 .ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה

 
 הפרשה לחובות מסופקים .ו
 

בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי 
נגרעים במועד בו נקבע שחובות , חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם. גבייתם מוטלת בספק

 .אלה אינם ניתנים לגבייה
 

 בנייהלמקרקעין  .ז
 

עלות המקרקעין כוללת עלויות אשראי . מקרקעין בבנייה נמדדים על בסיס העלות
עלויות בנייה , עלויות תכנון ועיצוב, עד ההשלמההמתייחסות למימון הקמת הנכס עד למו
 . עקיפות שהוקצו ועלויות קשורות אחרות

 
 ההכרה בהכנס .ח

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

הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה 
ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה . למדידה באופן מהימן ניתנות

 . בניכוי הנחות
 

להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה 
 :בהכנסה

 
  הכנסות מדמי שכירות

 
לייה קבועה ע. הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות

מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני , בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה
 .תקופת השכירות
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 (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי- : 4 אורב

 
 מסים על ההכנסה .ט
 

 הפסד או לרווח נזקפות נדחים או שוטפים מסים בגין המס תוצאות
 
 מסים שוטפים .3
 

שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או חבות בגין מסים 
וכן התאמות נדרשות בקשר , עד לתאריך הדיווח, אשר חקיקתם הושלמה למעשה

 .לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות
 
 מסים נדחים .4
 

 הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 
 .ם המובאים בחשבון לצורכי מסלבין הסכומי

 
 או ימומש הנכסיתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 

 הושלמה חקיקתם אשר או שחוקקו המס חוקי על בהתבסס, תסולק ההתחייבות
 . הדיווח לתאריך עד למעשה

 
, מופחתים הם ניצולם צפוי שלא ובמידה נבחנים נדחים מסים נכסי דיווח תאריך בכל

 ובמידה דיווח תאריך בכל נבחנים נדחים מסים נכסי הוכרו לא בגינם זמניים הפרשים
 .מתאים נדחה מס נכס מוכר צפוי שניצולם

 
 substantially) מרבית את להשיב במטרהן להשקעה המוחזק "נדל בגין הנדחים המסים

all )נמדדים, שימושולא בדרך של  מימושבדרך של  בו הגלומות הכלכליות ההטבות 
 .שימוש ולא מימוש בסיס על, לפי אופן היישוב הצפוי של נכס הבסיס

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

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

וחדת הגוררת או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על ידי חברה מא
 .חבות מס נוספת

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

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

 חכירות .י
 

נבחנים המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם 
 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על
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 (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי- : 4 אורב

 
 הקבוצה כמחכיר

 
 חכירה תפעולית

 
, נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס

, שהתהוו בגין הסכם החכירהעלויות ראשוניות ישירות . מסווגים כחכירה תפעולית
תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר  .מתווספות לעלות הנכס המוחכר

תקבולי חכירה מותנים נזקפים לדוח על הרווח הכולל כהכנסה . על פני תקופת החכירה
 .במועד שבו לחברה זכאות לקבלה

 
 רכוש קבוע .יא

 
, בניכוי פחת שנצבר, ת בתוספת עלויות רכישה ישירותפריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלו
 . ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת

 
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

 :כדלקמן, השימושיים בנכס
 

  % 
   

 6-11  ריהוט וציוד משרדי
 11  מחשבים 

 11  שיפורים במושכר
 

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

 
הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד 

 . שבו הנכס נגרע
 

 עלויות אשראי .יב
 

אשר הקמה או ייצור של נכסים כשירים , מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה הקבוצה
  .לשימושם המיועד או מכירתם, נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתם

 
התחילו הפעולות , היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו

ם כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת ומסתיי, להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי
הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת . הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו

 .הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות
 

 ן להשקעה"נדל .יג

 
מחכיר )המוחזק על ידי הבעלים ( או שניהם, קרקע או מבנה)ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל

, או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך( תפעוליתבחכירה 
ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות , או שתיהן
 .או מכירה במהלך העסקים הרגיל, מנהלתיות
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 (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי- : 4 אורב

 
לאחר . לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירותן להשקעה נמדד לראשונה "נדל

ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד "נדל, ההכרה הראשונית
נזקפים , ן להשקעה"רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל. הדיווח

 .ופחת באופן שיטתין להשקעה אינו מ"נדל. לדוח על הרוח הכולל במועד התהוותם
 

ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן "ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי כנדל"נדל
ן להשקעה "בסיס העלות של נדל. כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה

, בפיתוח כולל את עלות המקרקעין בתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה
 .נון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי תיווך בשל התקשרויות בהסכמים להשכרתועלויות תכ

 
ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל

ן והינם בעלי "על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל
 . והנסיון הנדרשיםהידע 

 
ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות "נדל

ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות . כלכליות עתידיות ממימושו
 .הכספיים מוכר בדוח על הרווח הכולל בתקופה שבה נגרע הנכס

 
  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .יד
 

ורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כדוגמת מקרקעין לבנייה ורכוש החברה בוחנת את הצ
כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך , קבוע

במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של . השבה-שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת
-חתים הנכסים לסכום ברמופ, ההשבה שלהם-הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי -סכום בר. ההשבה שלהם
בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס . שימוש

צמאיים בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים ע. המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס
הפסדים מירידת . השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס-נקבע סכום בר

 .ערך נזקפים לרווח או הפסד
 

 מכשירים פיננסיים .טו
 
 נכסים פיננסיים .3
 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
 .ובתוספת עלויות עסקה המיוחסות ישירות

 
הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על , לאחר ההכרה הראשונית

 :להלן כמפורטסיווגם 
 

 הלוואות וחייבים

 
יעה הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקב

הלוואות מוצגות על פי תנאיהן , לאחר ההכרה הראשונית. שאינם נסחרים בשוק פעיל
, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, עלויות עסקה ישירות בתוספתלפי העלות 

 . הנומינלי םבדרך כלל בערכ, הםלפי תנאי יםמוצג חייבים. ובניכוי הפרשה לירידת ערך
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 (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי- : 4 אורב
 

 התחייבויות פיננסיות .4
 

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

 
הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם , לאחר ההכרה הראשונית

 :כמפורט להלן
 

 בעלות מופחתתהתחייבויות פיננסיות 

 
מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות  לאחר ההכרה הראשונית הלוואות

 .  עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
 

 גריעת מכשירים פיננסיים .1

 
 נכסים פיננסיים

 
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 

או החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס  ,הפיננסי
הפיננסי או נטלה על עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם 

ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים , ללא עיכוב משמעותי, לצד השלישי
אופן ממשי את כל וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא הותירה ב

 .הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס
 

 התחייבויות פיננסיות
 

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

 

 בנכסים פיננסיים אחרים, ומןפורע את ההתחייבות על ידי תשלום במז ,
 או, בסחורות או שירותים

 משוחרר משפטית מההתחייבות. 
 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים .2
 

הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס 
 :פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים

 
 מופחתת בעלות המוצגים פיננסיים נכסים

 
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן 

סכום . שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה
ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין 

שאינם כוללים הפסדי אשראי )עתידיים הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים ה
המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של , (עתידיים שטרם התהוו

ההיוון נעשה בהתאם לשיעור , אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה. הנכס הפיננסי
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן . הריבית האפקטיבית הנוכחית

את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה  יבאופן אובייקטיב לייחס
 .ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר. בהפסד
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 (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי- : 4 אורב

 
 מדידת שווי הוגן .טז

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

 .התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה
 

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

 
שמשתתפים בשוק ישתמשו השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות 

בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים , בעת תמחור הנכס או ההתחייבות
 .הכלכליים שלהם

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

 . בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו
 

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

 .לצפייה ניתנים שאינם בנתונים השימוש ומיזעור לצפייה יתניםשנ
 

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

 :בכללותה ההוגן השווי למדידת
 

 .זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק( התאמותללא ) מצוטטים מחירים :  3 רמה
 

 אשר ניתנים לצפייה במישרין  3שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  נתונים : 4רמה 
 .  בעקיפין או

 
 שימוש ללא הערכהטכניקות ) לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים : 1 רמה

 (.לצפייה ניתנים שוק בנתוני
 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .יז
 

 : בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים
 

 הטבות עובד לזמן קצר .3
 

 34הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני לזמן קצר הטבות לעובדים  
חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 

ומוכרות כהוצאה עם  המחל, ימי חופשה, משכורותהטבות אלו כוללות . המתייחסים
התחייבות בגין בונוס במזומן מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות . מתן השירותים

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

 
 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה  .4

 
הטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי לתוכנית החברה מפעילה 

 . זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם ,לפי החוק. פיטורין
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 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע- : 1באור 
 

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

 :הכספיים
 
 השיקולים .א
 

 חכירה סיווג- 
 

בוחנת החברה האם , לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית
בכלל . לבעלות בנכסהחכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים 

את , את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי, בין היתר, זאת בוחנת החברה
תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס  ואת הערך הנוכחי של תשלומי 

 .החכירה המינימליים ביחס לשווי ההוגן של הנכס
 
 אומדנים והנחות .ב
 

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

 .שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן. והוצאות
 

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

 : לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת
 
  להשקעה ן"נדל- 

 
לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר  מוצגלהשקעה הניתן למדידה מהימנה  ן"נדל

 ידי עלבדרך כלל השווי ההוגן נקבע . הפסד או רווחל זקפיםנשינויים בשווי ההוגן 
בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש , תלויים בלתי חיצוניים שווי מעריכי

כס בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנ
השווי ההוגן נקבע , אם ניתן. אלה ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים

 .ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך"בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל
 

ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה "במדידת השווי ההוגן של נדל
מחירי , הנדרשים לגבי נכסי הקבוצהלהשתמש בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה 

הסתברות להשכרת שטחים , חידושי חוזים, שיעורי התפוסה, ההשכרה העתידיים
איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות , הוצאות תפעול הנכסים, פנויים

על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים , מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי
ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי "וי בהנחות המשמשות במדידת הנדלשינ. מהנכסים

 .בשווי ההוגן
 

 ן להשקעה בהקמה"מדידה מהימנה של נדל- 
 

, ן להשקעה בהקמה ניתן למדידה מהימנה"לצורך הבחינה האם השווי ההוגן של נדל
 :את הקריטריונים הרלוונטיים הבאים, בין היתר, מביאה הקבוצה בחשבון

 
 .ן בהקמה באיזור שבו השוק מפותח ונזיל"הנדלמיקום  .3
ציטוט מחיר מעסקאות אחרונות או הערכות קודמות של רכישה או מכירה של  .4

 .נכסים במצב ומיקום דומים
 .חתימה על הסכם הקמה עם קבלן מבצע .1
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 (המשך) הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע- : 1באור 

 
 .היתרי בניההשגת  .2
 .אחוז מהשטחים המיועדים להשכרה אשר הושכר מראש לשוכרים .5
 .אומדן מהימן של עלויות הקמה .6
 .אומדן מהימן של שווי הנכס המוגמר .7

 
ן להשקעה בהקמה ניתן "כאשר בחינת הגורמים לעיל מעלה כי שוויו ההוגן של הנדל

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

 . במידה שקיים, עלות בניכוי הפסד מירידת ערך
 

 
 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני - : 2באור 

 

 מכשירים פיננסיים - IFRS 9 .א
 

, מכשירים פיננסיים - IFRS 9 פירסם את הנוסח המלא והסופי של IASB-ה 4132בחודש יולי 
קובע כללים ( התקן -להלן ) IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים - IAS 39 המחליף את

 . באשר לסיווג ומדידה של נכסים והתחייבויות פיננסיים
 

מוץ מוקדם אי. 4138, בינואר 3התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 .אפשרי

 
  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא IFRS 9-ל יקוניםלת ,החברה להערכת

 
 לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה - IFRS 15 .ב

 
35 IFRS ( התקן -להלן )פורסם על ידי ה-IASB 18 את מחליף התקן. 4132, במאי IAS הכנסות ,

 .בהכנסות בהכרה הדנים נוספים ופרסומים
 

 עם מחוזים הנובעות הכנסות על שיחול שלבים חמישה בן אחד כוללני מודל מציג התקן
 ביצוע מחויבויות זיהוי, הלקוח עם החוזה לזיהוי מנחים קווים, היתר בין, וקובע לקוחות

 בהכנסה ההכרה עיתוי וכן ביצוע למחויבויות והקצאתו העסקה מחיר קביעת, בחוזה נפרדות
 .ביצוע במחויבות עמידה בעת

 
, בינואר 3 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם התקן
 חלקי או מלא למפרע ביישום לבחור מאפשר התקן. אפשרי מוקדם אימוץ. לאחריו או 4137

 . מסוימות הקלות עם
 

 .לתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים, להערכת החברה



 די.טי.אביב ארלון גלובל אל

 באורים לדוחות הכספיים

39 

 
 

 לקוחות- : 5באור 

 
 תקופת לפי, (מסופקים לחובותהפרשה ) ערך ירידת בגינם הוכרה שלא הלקוחות יתרת ניתוח להלן

 : הדיווח לתאריך ביחס בגבייה הפיגור
 

             שטרם לקוחות  
   הינו בגבייתם והפיגור עבר פרעונם שמועד לקוחות  מועד הגיע  

  
ללא ) פרעונם

  (בגבייה פיגור
 עד

  יום 11
11-61  
  יום

61-91  
  יום

91-341  
  יום

 341 מעל
 כ"סה  יום

 יורו אלפי  
               

 459  2  6  34  21  397  -  4132, בדצמבר 13
               

 442  41  9  36  49  351  -  4131, בדצמבר 13

 
 

 חייבים ויתרות חובה- : 6 באור
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 יורו אלפי  
     

 9  331  מוסדות
 352  75  ומקדמות לספקים מראש הוצאות
 6  -  ויתרות חובה אחרים  חייבים

     
  388  369 

 
 

  מוגבלים ומזומנים פקדונות- : 7 באור
 

מוגבלים לזמן ארוך המשמשים כבטוחה להלוואות שנלקחו בקשר עם פיתוח  פקדונותיתרת  חברהל
  .ה9 אורבבסרביה כמפורט , בו'פאנצהמרכז המסחרי ב

 
 

 לבנייה מקרקעין- : 8באור 
 

 יורו אלפי 4,544-כבסך של  4132 בשנת שהוונו ישירות עלויות כוללת המקרקעין לבניה עלות .א
 סך מתוכם ,שעיקרם בגין תשלום מיסי עיר לצורך קבלת היתר בניה( אלפי יורו 426 - 4131)

המקרקרעין  (.אלפי יורו 346 - 4131) 4132עלויות אשראי שהוונו בשנת  יורו אלפי 46-כ של
 התאםב  AAPוהינו בבעלות , ר הממוקם בעיר בלגרד"מ 31,111 -הינו בשטח של כ לבניה

מתוך  4117בסוף בשנת  נרכש המקרקעין. לשינוי החקיקתי בדיני התכנון והבנייה בסרביה
במהלך תקופת הדוח שינתה החברה את תיכנון . ולמסחר מגוריםל כוונה להקים פרוייקט

 ר להשכרה"מ 31,511 -הקמה של מרכז מסחרי שכונתי בהיקף של כ שיכלול הפרוייקט באופן
כאשר , קומות המרכז המסחרי ייבנה על פני ארבע. למגורים לבניהשיועד  השטח צמצוםתוך 

לצורך . הושכרו מראש לשוכרים מקומיים ורשתות בינלאומיות המסחריים מרבית השטחים
עם קבלן סרבי בהסכם , 4132במהלך חודש אוקטובר  AAPהתקשרה  בניית המרכז המסחרי

-TURN)מה מלאה של הפרוייקט פאושלי לתכנון וביצוע של הקמת המרכז המסחרי עד להשל

KEY PROJECT ) על פי ההסכם השלמת הבניה צפוייה . מיליון אירו 8.5 -בתמורה לסך של כ
 AAPקיבלה  ,המאזןלאחר תאריך , 4135 בחודש פברואר. 4135 ספטמברחודש ללהיות עד 

 8.5ווי הבניה בסך של יעל הסכם בנקאי לל AAPהיתר בניה למרכז המסחרי האמור וכן חתמה 
 .39מיליון יורו כמפורט בבאור 
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 (המשך) לבנייה מקרקעין- : 8באור 
 

בוחנת  AAP. עם השלמת המרכז המסחרי ייותרו בקרקע זכויות בניה נוספות שטרם נוצלו
  .הקמה של פרוייקט למגורים חלופות שונות להשלמת ניצול זכויות הבניה בקרקע לרבות

ן "לסיווג המקרקעין ממלאי לנדל  IAS40-שנקבעו בלתאריך הדוחות טרם התקיימו התנאים 
 . לפיכך ההשקעה מוצגת בדוחות הכספיים לפי העלות, להשקעה

 
 אירו אלפי 4,311בהסכם לקבלת הלוואה בסך של  AAPהתקשרה  4133, באוקטובר 2ביום  .ב

ריבית  נשאהההלוואה . בנקאי מוסד מאותו, קודמת הלוואה החליפה אשרממוסד בנקאי 
, 4132 שנת של הראשון הרבעון במהלך (.לשלושה חודשים) EURIBOR+  5.6%בשיעור של 

 .באמצעות השקעת החברה האם בשטרי הון של החברה האמורה ההלוואה את AAPפרעה 
 

 751בסך של  קו אשראיבהסכם לקבלת  AAPהתקשרה  4132לשנת  השלישיבמהלך הרבעון  .ג
 EURIBOR+  5%ריבית בשיעור של  קו האשראי נושא. בסרביה אלפי אירו ממוסד בנקאי

עם אפשרות להארכה בחצי שנה )קו האשראי ניתן לתקופה של חצי שנה (. לשלושה חודשים)
בקרקע המיועדת לבניית  AAP זכויותכנגד שיעבוד ראשון על קו האשראי ניתן (. נוספת

 AAPבטחת עמידתה של העמידה ערבות לה החברה. בבלגרד ומסחר מגורים ייקטפרו
עקב קבלת , לאחר תאריך המאזן 4135בחודש פברואר . בהתחייבויותיה על פי הסכם המימון

נפרע קו האשראי האמור  39ההלוואה ארוכת הטווח למימון הבניה בפרוייקט כמפורט בבאור 
 .באמצעות השקעת החברה בשטרי הון של חברת הבת

 
 

 להשקעהן "נדל- : 9באור 
 

 תנועה .א
  4132  4131 
 יורו אלפי  
     

 11,311  11,811  בינואר  3ליום  יתרה
     

     השנה במשך תוספות
     

 25  17  שהוונו אשראי עלויות
 -  4,451  נדלן להשקעה בהקמהעלויות רכישת 

 1,287  1,338   והשבחההקמה  עלויות
 368   1,775   שווי הוגן  התאמת

     
 11,811  24,981  לתאריך המאזןן להשקעה "נדל כ"סה

 
 הרכב ב

 
 :כדלקמן מורכבן להשקעה "נדל

 
 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 יורו  אלפי  
     

 11,811  16,111  (3'ראה סעיף ה)הנמדד לפי שווי הוגן  ן להשקעה"נדל
 -  6,981  (4'ראה סעיף ה) לפי שווי הוגן נמדדן להשקעה בהקמה ה"נדל

     
  24,981  11,811 
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 (המשך) להשקעהן "נדל- : 9באור 
 

שבוצעה על ידי מעריך  על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי נמדדן להשקעה "נדל .ג
סיון רב בנוגע למיקום וסוג ישווי חיצוני בלתי תלוי שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים ונ

נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס השווי ההוגן . ן שהוערך"הנדל
וכן בהתבסס על אומדן , ן שבבעלות החברה"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"לנדל

באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון . תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס
ם הגלומים בתזרימי הסיכון המובנה שלהם והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכוני

המזומנים אשר נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין תוך התאמה למאפיינים 
 .הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו

 
לגבי יתרות הקרקע ) נעשה שימוש בשיטת החילוץבהקמה ן להשקעה "השווי של נדל בהערכת

חיצוני ובלתי  כפי שמצא לנכון מעריך שווי, או בשיטת היוון תזרימי המזומנים (שטרם פותחו
 מהפרוייקטההכנסות העתידיות הצפויות  אומדןעל  תהשווי ההוגן מבוסס קביעת. תלוי

תוך שימוש בתשואות מותאמות לסיכונים המשמעותיים הרלוונטיים לתהליך , המוגמר
ה וההשכרה אשר הינן גבוהות מהתשואות הנוכחיות לגבי נכסי יסיכוני הבני לרבות, ההקמה

 רווחבתוספת , העלויות הצפויות הנותרות להשלמה. גמורים כשהםן להשקעה דומים "נדל
 .לעיל כאמור העתידיות ההכנסותמנוכות מאומדן , יזמי

 
ששימשו בהערכות ( ר להשכרה"על בסיס ממוצעים משוקללים לפי מ)הנחות משמעותיות 

 : וי מוצגות להלןהשו
 בדצמבר 13  
  4132  4131 

     המוצג בשווי הוגן ן להשקעה"נדל
     

ששימשה להיוון , תשואה ממוצעת מותאמת לסיכונים
 9.5%  9.5%   תזרימי מזומנים חיוביים נטו

 31  9.7  (יורו) לחודש ר"למ חזויים שכירות דמי
 98%  98%  שיעור תפוסה מייצג

לגבי מרכיב )ביחס לעלות אומדן שיעור רווח יזמי ממוצע 
 37%  37%  (הקרקע 

     
     בשווי הוגןהמוצג בהקמה  ן להשקעה"נדל

     
ששימשה להיוון , תשואה ממוצעת מותאמת לסיכונים

 -  31%   תזרימי מזומנים חיוביים נטו
 -  8.75  (יורו) לחודש ר"למ חזויים שכירות דמי

 -  41%  אומדן שיעור רווח יזמי ממוצע 
 

 .הוגן שווי במדרג 3 רמה נתוני על מבוססתן להשקעה בהקמה "ונדל להשקעה ן"הנדל מדידת
 

 . להלן' ה סעיף ראה, לשעבודים באשר .ד
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 (המשך) להשקעהן "נדל- : 9באור 
 

  להשקעהן "נדל נכסי לגבי פירוט .ה
 

 בו'אביב פארק בפאנצ .3
 

 שהוקםמסחרי פתוח   פארק הינו  Aviv Retail Parkקרוי בשם ההמרכז המסחרי  (א
הפארק . בהתאם לביקושים, בשלבים 4131-4132בשנים  KLUPKOידי  על

בו שבסרביה 'בעיר פנצדונם  71 -המסחרי הוקם על קרקע בשטח של כ
 .(או הפארק המסחרי הפרוייקט –להלן ) לבלגרד מזרחיתמ "ק 31-כ הממוקמת

 . ר"מ 57,711-זכויות הבנייה בקרקע מסתכמות לכ
ר להשכרה בנויים "אלפי מ 46-כולל כ  המסחרי נכון למועד הדוח הפארק

ומושכרים במלואם לשוכרים אשר מרביתם רשתות בינלאומיות וחלקם שוכרים 
 –להקים בפארק מבנה נוסף של כ  KLUPKOנכון למועד הדוח בכוונת . מקומיים

כל השטחים . נוספים להשכרהר להשכרה הכולל קולנוע וכן שטחים "מ 4,111
 .במבנה האמור הושכרו מראש עוד טרם החלה הבניה

 
למימון מחדש עם מוסד בנקאי  בהסכם KLUPKO התקשרה, 4132 ביולי 8 ביום (ב

 מיליון( 36) עשר שישה של בסך הלוואה KLUPKO-ל הועמדה לפיו, אירופאי
 החליףהסכם מימון זה "(. ההלוואה" -ו" המימון הסכם"בהתאמה )  אירו

על ידי אותו מוסד בנקאי בגין הפארק  KLUPKO-להלוואות קודמות שהועמדו 
 33.9 -כ בסך של , 3-5בגין שלבים , לעילכמפורט  ,סרביה, בו'המסחרי בפאנצ

ח של מרוויוריבור בתוספת הריבית  ואשר הריבית בגינם היתה) מיליון יורו
הועמדה לתקופה של עשר שנים בריבית של  החדשה ההלוואה. (6%-5.75%

החזר קרן . וף לתנאים נוספים שנקבעו בהסכםבכפ ,5%יוריבור בתוספת 
ההלוואה יתבצע בארבעים תשלומים רבעוניים כאשר התשלום הראשון יתבצע 

 ותשלום בסך שבעה וחצי מיליון אירו, תשעה חודשים לאחר העמדת ההלוואה
 KLUPKOהריבית בגין ההלוואה תשולם על ידי . ישולם בתום תקופת ההלוואה

 . בתשלומים רבעוניים
 
החברה . בו'ההלוואה ניתנה כנגד שיעבוד ראשון על הפארק המסחרי בפנצ 

בהתחייבויותיה על פי הסכם  KLUPKOהעמידה ערבות להבטחת עמידתה של 
 911 -דמות האמורות בסך של כהקו ותקיימים בגין הלוואההפיקדונות . המימון

אלפי  511 –קדון נוסף בסך של כיכבטוחה להלוואה בתוספת פ יוותרואלפי יורו 
אשר ישוחרר בחזרה לחברת )יורו שייצבר בהדרגה מהתזרים השוטף של הפארק 

 התניות(. בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בהסכם 4136הבת בשנת 
 בהסכם כהגדרתו, חוב כיסוי יחס הינן המימון בהסכם העיקריות הפיננסיות
 על יעלה שלא ההלוואות סך לבין הבטוחות שווי בין יחס וכן, 3.4 של, ההלוואה

 בהסכמי שמקובלות בהתחייבויות הבנק כלפי התחייבה KLUPKO כי, יצוין. 71%
לטובת עמידת  האם וחברתכמו כן ניתנה ערבות של החברה  .זה מסוג מימון

KLUPKO ההלוואה הסכמי פי על בהתחייבויותיה . 
מוסד הבהסכם הלוואה עם  KLUPKOהתקשרה  4132בחודש ינואר , כמו כן

מיליון יורו לטובת מימון הבניה של  4.1 -פיננסי האמור לעיל  בהיקף של כה
ההלוואה הינה . 4132השלב השישי בפארק המסחרי אשר הושלם במהלך שנת 

 תוחזרקרן ההלוואה , שנים 7לתקופה של  5.75%בריבית של יוריבור בתוספת 
בתשלומים רבעוניים שווים לאורך תקופת ההלוואה למעט תשלום הקרן 

 . אשר ישולם בתום תקופת ההלוואה האחרון שהינו בסך של כחצי מיליון יורו
 לתנאים שהתקבלו בגין דומיםההתניות הפיננסיות ויתר תנאי ההלוואה 

 .3-5שלבים עבור הלוואה ה
 

שנקבעו בהסכמי נכון לתאריך המאזן עומדת החברה בכל ההתניות הפיננסיות 
 . ההלוואות
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 (המשך) להשקעהן "נדל- : 9באור 
 

 פרויקט אביב פארק בזרניינין .4
 

דונם  311-בהיקף של כרכישה של מקרקעין  PRIMA השלימה ,4132באוקטובר  41ביום 
בתמורה  ."(המקרקעין)"שבסרביה המיועדים לבניית מרכז מסחרי בעיר זרניינין 

מייד עם השלמת . מיליון אירו 4.1-סך כולל של כ PRIMAלרכישת המקרקעין שילמה 
בחודש דצמבר . בפיתוח והקמה של מרכז מסחרי פתוח PRIMAרכישת הקרקע החלה 

ר "מ 51,111את היתר המיקום הקובע זכויות בניה בקרקע של  PRIMAקיבלה  4132
היתר בניה  PRIMAקיבלה  4135בחודש ינואר . והגישה בקשה לקבלת היתר בניה

.  ר"מ 44,211 -להקמת השלב הראשון והעיקרי של המרכז המסחרי הפתוח בשטח של כ
ה על וחתמ, השטחים להשכרה מראש מרביתאת  PRIMAנכון למועד הדוח שיווקה 
מהשטחים לשוכרים מקומיים מובילים ולרשתות  27%הסכמי שכירות עבור 

להשלים את בניית המרכז  PRIMAעל פי הסכמים שנחתמו מתעתדת . בינלאומיות
 . 4135המסחרי עד סוף שנת 

 
אלפי יורו המיועד  651 -תקבל מימון ביניים לטווח קצר בסך של כלאחר תאריך המאזן נ

החברה מצוייה בשלבים . 5%המימון ניתן בריבית של . לתחילת עבודות הבניה
מתקדמים של משא ומתן להשגת מימון בנקאי ארוך טווח למימון מרבית עלויות 

 . הבניה בפרוייקט
 

 
 אשראי מתאגידים בנקאיים- : 31 באור

 
 ההרכב .א

 

 אלפי יורו  
   4132, בדצמבר 13
   

 751  (3) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
 899  (4)חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

   
  3,629 

   4131, בדצמבר 13
   

 1,131  (1), (4) חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
   
  1,131 

 
שנלקח לצורך מימון פרויקט , אלפי אירו 751-קו אשראי מתאגיד בנקאי בסך של כ (3)

 .ג8בביאור כמפורט , מקרקעין לבנייה בבלגרד
 

, סרביה, בו'פאנצבגין הלוואות למימון בניית הפארק המסחרי ב כולל חלויות שוטפות (4)
 -ו 4132בדצמבר  13לימים  ,אלפי יורו 877-ו 899בסך של שנלקחו מתאגידים בנקאיים 

 . ה9ביאור ב כמפורט , בהתאמה 4131
 
שנלקחה לצורך מימון , אלפי אירו 4,311-הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של כ כולל (1)

 .4132בחודש ינואר  ונפרעה, ב8ביאור ב כמפורט, פרויקט מקרקעין לבנייה בבלגרד
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 זכאים ויתרות זכות- : 33 באור
 

 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 יורו אלפי  
     

 14  315  לשלם ריבית
 236  311  הוצאות לשלם

 628  697  (3) קשורים צדדים
 39  42  שכר ומשכורת בגיןהתחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות 

 64  99  מוסדות
     
  3,158  3,377 
 
 .א38 באור ראה (3)

 
 

 מתאגידים בנקאיים התחייבויות- : 34באור 
 

 4132, בדצמבר 13 ליום

  
 ריבית שיעור

  נקוב

 שיעור
 ריבית

 יתרה  אפקטיבית
 יורו אלפי  %  %  
       

ן להשקעה "נדל שלמבנק למימון בנייה  הלוואות
 Euribor+5-5.75  5.3-5.8  38,455  (א)

 899      שוטפות לאחלויות שוטפות של הלוואות  - בניכוי
       
      37,156 

 
 4131, בדצמבר 13 ליום

  
 ריבית שיעור

  נקוב

 שיעור
 ריבית

 יתרה  אפקטיבית
 יורו אלפי  %  %  
       

 6.5Euribor+  5.89  4,311  (  א) לבנייה מקרקעין בגין מבנק הלוואה
 Euribor+5.75-6  6.33  34,417  (א)ן להשקעה "נדל שלמבנק למימון בנייה  הלוואות

 1,131      שוטפות לאחלויות שוטפות של הלוואות  - בניכוי
       
      33,111 
 
ן להשקעה "לגבי הלוואות מתאגידים בנקאיים בגין מקרקעין לבנייה ובגין נדל פירוט ראה (א)

 .בהתאמה, 'ה9-ו' ב8בבאורים 
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 מכשירים פיננסיים- : 31באור 
 

 םנכסים פיננסיי .א
 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 יורו אלפי  

     :בעלות מופחתת פיננסיים נכסים
     

 684  3,352  ופקדונות חייבים, תהלוואו
 
 הוגן שווי .ב

 
 חייבים, לקוחות, מוגבלים פקדונות, בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים היתרה
זכאים , שירותים ולנותני לספקים התחייבויות, בנקאיים מתאגידים הלוואות, חובה ויתרות

 .שלהם ההוגן לשווי קרובה או תואמתויתרות זכות 
 
 יעד ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ג

 
ויתרות  זכאים, אשראיםמורכבות מהלוואות ו, ההתחייבויות הפיננסיות של החברהעיקרי 

הנכסים . אלה מיועדת בעיקר לממן את פעילותההתחייבויות פיננסיות . אחרות זכות
אשר , מוגבליםדונות מזומנים ופיק, חייבים ויתרות חובה העיקריים של החברה כוללים

 . ישירות מפעילותה של החברה ובעיםנ
 

 בהתאם מבוצע הסיכונים ניהול. וסיכון נזילות, סיכון אשראי, חשופה לסיכון שוקהחברה 
 לרבות הסיכונים לניהול עקרונותת מספק ההנהלה. הנהלת החברה ידי על שאושרה למדיניות
 .נזילות עודפי והשקעות חליפין שער סיכון כגון, לסיכונים מסויימות לחשיפות המדיניות

 
 שוק סיכוני

 
מכשיר פיננסי מהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים ששוק הוא הסיכון סיכון 

סיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה . שינויים במחירי השוקישתנה כתוצאה מ
 :החברה הם כלהלן

 
 חוץ מטבע סיכון . 3

 
הסיכון בו השווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים של מטבע חוץ הוא סיכון 

 .מכשיר פיננסי אינו יציב בגלל שינויים בשיעורי מטבע חוץ
 הסרבי לדינר מחשיפה הנובע חליפין שער לסיכון חשופה והיאבסרביה  פועלת הקבוצה

 שהוכרו נכסים, עתידיות מסחריות מעסקאות נובע חליפין שער סיכון. ביחס לאירו
 המטבעיתהחשיפה . הפעילות מטבע שאינו חוץ במטבע הנקובים שהוכרו חייבויותוהת

 ידי על בעיקר מנוהלת בסרביה החוץ פעילות של נטוהפיננסיים  מהנכסים הנובעת
  .והצמדת חוזי השכירות לאירו ,באירו הנקובות הלוואות נטילת

 
 ריבית סיכון .4
 

מכשיר תזרימי המזומנים העתידיים מהשווי ההוגן של סיכון ריבית הוא הסיכון ש
 .שינויים בשיעורי ריביות השוקמ ישתנה כתוצאהפיננסי 

לזמן ארוך  מהלוואות הנובע השוק בריבית שינויים בגין לסיכון חשופה הקבוצה
 ההתחייבויותמרבית  4132, בדצמבר 13ליום . משתנה ריבית הנושאותמתאגיד בנקאי 

 . משתנה ריבית נושאות הפיננסיות
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 (המשך) מכשירים פיננסיים- : 31באור 
 

 :הקבוצה של הריבית נושאי הפיננסיים המכשירים של הריבית סוג בדבר פירוט להלן
 
 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 יורו אלפי  

     משתנה בריבית מכשירים
     

 32,121  39,115  פיננסיות התחייבויות
 

 אשראי סיכון .1
 

יו כלקוח או בהתחייבויותיעמוד סיכון שהצד שכנגד לא האשראי הוא סיכון 
 .בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד

אשראי עשוי להיווצר  סיכון .אשראי סיכון של משמעותיים ריכוזים איןלקבוצה 
מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים פיננסיים עם גוף אחד או כתוצאה 

שיכולתם , ת עם מספר קבוצות חייבים בעלות אפיונים כלכליים דומיםמהתקשרו
לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים כלכליים 

תכונות העשויות לגרום לריכוז סיכון כוללות את מהות הפעילויות שבהן . או אחרים
הגיאוגרפי שבו מתבצעות האזור , כגון הענף שבו הם פועלים, עוסקים החייבים

 . פעילויותיהם ורמת איתנותם הפיננסית
 

 13) יורו אלפי 278של סך להסתכמו המזומנים ושווי מזומנים  4132, בדצמבר 13 ליום
 .מופקדים בתאגידים פיננסיים איתנים המזומנים שווי(. יורואלפי  417-כ 4131, בדצמבר

 
-שכירות בגובה של כ לחברה הכנסות א37כאמור בביאור , בגינו, לחברה לקוח עיקרי

 .אלפי אירו 512
 

אשר מרביתם רשתות בין  בסרביה לקוחותמשל החברות המאוחדות נובעות  ההכנסות
החברות המאוחדות עוקבות באופן שוטף אחר חובות . לאומיות מוכרות באירופה

ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים המשקפות בצורה , הלקוחות
 שגבייתם בחובות הגלום ההפסד את, המאוחדות והחברות החברהלפי הערכת , ותהנא

 .בספק מוטלת
 

 שוק בגורמי שינוי בגין רגישות מבחני .2
 בדצמבר 13  
  4132  4131 
 יורו אלפי  

     היוריבור  ריבית בשיעורי לשינויים רגישות מבחן
     :מהשינוי ההשפעה על הרווח לפני מס

     
 (345)  (381)  3% של ריבית עליית
 345  381  3% של ריבית ירידת

     
רגישות לשינויים בשער החליפין של הדינר  מבחן

     אירו/הסרבי
     

     :ההשפעה על הרווח לפני מס
     

 (43)  (5)  31% שלח "שע עליית
 43  5  31% שלח "שע ירידת
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 (המשך) מכשירים פיננסיים- : 31באור 
 

 העיקריות העבודה והנחות רגישות מבחני
 

 לגבי ההנהלה להערכות בהתאם נקבעו הרלוונטיים הסיכון במשתני שנבחרו השינויים
 .אלה סיכון במשתני סבירים אפשריים שינויים

 
 על להשפיע כדי בהם שיש עיקריים שוק סיכון לגורמי רגישות מבחני ביצעה החברה

 או הרווח את מציגים הרגישות מבחני. המדווחים הכספי המצב או הפעולות תוצאות
 עבורו שנבחר הרלוונטי הסיכון משתנה בגין פיננסי מכשיר כל עבור, לפני מס ההפסד

 של החשיפה מהותיות בסיס על נעשתה הסיכון גורמי בחינת. דיווח מועד לכל נכון
 הפעילות עלמטב בהתייחס סיכון גורם כל בגין הכספי המצב או הפעולות תוצאות
 .קבועים המשתנים שאר שכל ובהנחה

 
מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על , לזמן ארוך בריבית משתנה בהלוואות

 (. Euribor  -ריבית ה)הרכיב המשתנה בריבית 
 

 נזילות סיכון .5
 

 פי על הקבוצה של הפיננסיות ההתחייבויות של הפרעון זמני את מציגה שלהלן הטבלה
 :וכוללת תשלומים בגין ריבית מהוונים לא בסכומים החוזיים התנאים

 
  4132, בדצמבר 13 ליום

 

  
 עד

  שנה
 עד משנה

  שנתיים
 משנתיים

  שנים 1 עד
 שנים 1-מ
  שנים 2 עד

 שנים 2-מ
  שנים 5 עד

 5 מעל
 כ"סה  שנים

 יורו אלפי  
               

  הלוואות
 מתאגידים

 45,815  35,599  3,836  3,872  3,912  3,991  4,589  יםבנקאי
 ויתרות זכאים

 3,316  373  -  -  -  -  915  זכות
               
  1,542  3,991  3,912  3,872  3,836  35,771  46,933 

 
  4131, בדצמבר 13 ליום

 

  
 עד

  שנה
 עד משנה

  שנתיים
 משנתיים

  שנים 1 עד
 שנים 1-מ
  שנים 2 עד

 שנים 2-מ
  שנים 5 עד

 5 מעל
 כ"סה  שנים

 יורו אלפי  
               

  הלוואות
 מתאגידים

 38,751  9,188  3,211  3,257  3,291  3,565  1,751  יםבנקאי
 ויתרות זכאים

 3,457  363  -  -  -  -  3,196  זכות
               
  2,826  3,565  3,291  3,257  3,211  9,429  41,311 
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 מסים על ההכנסה- : 32באור 
 
 הקבוצה חברות חוקי המס החלים על .א

 
 .מיסוי פעילות החברה בקפריסין כפופה לדיני המס בקפריסין .3
 .מיסוי פעילות החברות המאוחדות בסרביה כפופה לדיני המס בסרביה .4
ן "נדל ציוד, ברכוש הוניות השקעות בגין, בסרביה חברות על מיסוי לחוק בהתאם .1

 21%-41%מזיכוי במס בשיעור של  ליהנות ניתן 4131שנעשו עד וכולל שנת  ב"וכיו
מסך ההשקעות כהגדרתם בחוק אשר יהיו ניתנים לניצול ( בהתאם לגודל החברה)

בגין . בות לאותה שנהמסך ההכנסות החיי 71%באופן של יעלה על , שנים 31למשך 
 . לא ינתן זיכוי במס 4132השקעות שנעשו החל משנת 

 
  שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה .ב

 
שיעור המס על הכנסה מעסק ועל רווח הון החל על החברה הכפופה לדיני המס בקפריסין 

 .35%-כהחברות המאוחדות הכפופות לדיני המס בסרביה הינו בגין ו 34.5%הוא 
 
 שומות מס .ג

 
 .לחברה ולחברות המאוחדות טרם הוצאו שומות מס סופיות מאז היווסדן 
 
 הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות .ד

 
עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות של קבוצת החברות בסרביה  הפסדים

 ודאי צפי בהיעדר נדחים מסיםנוצרו נכסי  לאאלפי יורו בגינם  4,193-מסתכמים לסך של כ
 .לעין הנראה בעתיד לניצול

 
 מסים נדחים .ה

 
 :ההרכב

 הכולל הרווחעל  דוחות  דוחות מאוחדים על   
 ביום שהסתיימה לשנה  המצב הכספי  
 בדצמבר 13  בדצמבר 13  
  4132  4131  4132  4131  4134 
 יורו אלפי  

           נדחים מסים התחייבויות
           

 (97)  377  736  251  3,369  הוגן בשווי המוצג להשקעה ן"נדל
           
  3,369  251       

           נכסי מסים נדחים
           

 42  (59)  (11)  313  312  הפסדים מועברים לצורכי מס 
           
  312  313       
           

 (71)  338  681      נדחים מסים( הכנסות) הוצאות
           

       154  3,115  נטו, נדחים מסים התחייבויות
 

על שיעורי המס  בהתבסס בסרביה 35%המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של 
 . הצפויים לחול בעת המימוש
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 (המשך) מסים על ההכנסה- : 32באור 
 

 תיאורטי מס .ו
 

הרווחים , שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, בין סכום המס התאמה תלהלן מובא
לבין סכום , הסטטוטורי המס שיעורבמס לפי  יםהיו מתחייב הפסד על ברווחוההפסדים 

 :הפסד או ברווחעל ההכנסה שנזקף  מסים
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  4132  4131  4134 
 יורו אלפי  
       

 (4,848)  3,356  2,948  ההכנסה על מסים לפני( הפסד) רווח
       

 31%  35%  35%  שיעור המס הסטטוטורי
       

 (484)  371  719  הסטטוטוריהמס  שיעורמס מחושב לפי 
 -  337  -  השפעת שינוי שיעור מס

הפסדים לצורכי מס שלא נזקפו בגינם ניצול 
 17  -  -  מסים נדחים

       
 374  (374)  (56)  מס לצורכי נוסף וניכוי זיכוי

       
 (71)  338  681  (מסהטבת )מסים על ההכנסה 

 
 

 הון- : 35באור 
 

 הרכב הון המניות .א
 

  המניות הון הרכב
 4131-ו 4132 בדצמבר 13  

 ונפרע מונפק   רשום  
 מניות מספר  
     

 3,111  3,111  א"כ. נ.ע אירו 3מניות רגילות בנות 

     
 3,999,111  4,999,111  א"כ. נ.ע אירו 1.13מניות רגילות בנות 

 
 החברה של המניות בהון התנועה .ב

 
 :והנפרע המונפק ההון

 .נ.ע יורו   מניות מספר  
     

בדצמבר  13-ו 4131, בדצמבר 13 4131, בינואר 3 לימים יתרה
4132   4,111,111  41,991 

 
 זכויות הנלוות למניות .ג

 
 למינוי וזכות החברה בפירוק זכויות, לדיבידנד זכות, הכללית באסיפה הצבעהזכויות 

 .בחברה הדירקטורים
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 (המשך) הון- : 35באור 
 

 הון שטרי .ד
 

, 4133, 4131השנים במהלך . רואימיליון  34הונפקו שטרי הון בסך של כ , 4119בסוף שנת 
ירו אאלפי  4,961-ו, 3,119 4,442 3,915, 3,481הונפקו שטרי הון בסך של כ  4132-ו 4131, 4134

לחברה קיימת אפשרות . וייפרעו בעת פירוק החברה נושאי ריביתשטרי ההון אינם . בהתאמה
 . לבצע פידיון מוקדם של שטרי ההון על פי שיקול דעתה

 
כבטוחה לעמידתה של (. 'סדרה ד)הנפיקה חברת האם אגרות חוב  4131במהלך חודש נובמבר 

בסכום שעבוד קבוע ראשון ללא הגבלה , שיעבדה חברת האם, חברת האם בתנאי אגרות החוב
מיליון  37שהונפקו לחברה האם בסך של  3-9את מניות החברה ואת שטרי ההון הממוספרים 

 .אירו
 

 בחברה ההון ניהול .ה
 

 :הינן שלה ההון בניהולהחברה  מטרות
 
 לבעלי תשואה ליצור ובכך העסק המשכיות את להבטיח הקבוצה יכולת את לשמר .3

 .אחרים עניין ובעלי משקיעים, המניות
 
 המותאם השירותים תמחור באמצעות המניות לבעלי הולמת תשואה להבטחת לדאוג .4

 .הקבוצה של העסקית בפעילותה הקיימת הסיכון לרמת
 

 :הרלוונטיות לתקופות מותאם להון נטו חוב יחס בדבר נתונים להלן
 
 בדצמבר 13  
  4132  4131 
  יורו אלפי  
     

 35,749  41,111  הכספיים בדוחות מדווח חוב הכל סך
 417  278   מזומנים - בניכוי

     
 35,544  39,845  נטו חוב

     
 42,863  14,166  מותאם הון

     
 1.64  1.64  מותאם להון נטו חוב יחס

 
 

 התקשרויות- : 36באור 
 
 ההכנסות מסך ומעלה 31%-להאחראים ) מהותי עוגן שוכר עם אחת התקשרות לחברה .א

 : להלן פרטים עיקריים מהסכם השכירות(. הדוח בתקופת הכספיים בדוחות המדווחות
לפיו השוכר ישכור ( השוכר -להלן ) DISעל הסכם שכירות עם  KLUPKOחתמה  4131בשנת 

 4131החל מחודש יוני , אלפי אירו 22.5-ר בתמורה חודשית של כ"מ 2,211שטח בגודל של 
אופציה להעלות  KLUPKO-ל. שנים נוספות 31-שנים עם אופציה להארכה ל 31לתקופה של 

יהיה רשאי השוכר לסיים את , ובמידה שתעשה כן, שנים 5בחלוף כל  7%-את השכירות ב
 .  שנים 5-חודשים לפני סיום התקופה בת ה 6הסכם השכירות במתן התראה של 

 
אור אה בר, סרביה, מרכז מסחרי בבלגרדלעניין התקשרות עם קבלן מבצע בפרויקט לבניית  .ב

 .א8
 

 .38ראה באור , התקשרות עם צדדים קשורים לעניין .ג
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 הפסד או רווחרוטים נוספים לסעיפי יפ- : 37באור 
 

   
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
   4132  4131  4134 
 יורואלפי    

       הכנסות על נוסף מידע .א
        

 

, אחד כל, האחראים עיקריים מלקוחות הכנסות
 המדווחות ההכנסות מסך ומעלה 31%-ל

       :הכספיים בדוחות
        
 512  512  512  (3)' א לקוח 

        
       א36ראה באור  (3) 
        
       אחזקת נכסים מושכרים  עלות .ב
        
 66  95  97  עבודה  ושכר ייעוץ, ניהול דמי 
 69  314  89  אגרות והיטלים 
 413  444  428  ואחרות   אחזקה 
        
   212  239  166 

       הנהלה וכלליות, שיווקהוצאות  .ג
        
 26  313  27  משכורות וסוציאליות 
 343  318  315  מסים וביטוח, אגרות, אחזקת משרד 
 67  393  351  עוץ מקצועיויביקורת , משפטיות 
 348  313  312  וקידום מכירות  שיווק 
 5  36  35  פחת 
        
   283  527  167 
        
       מימון והוצאות הכנסות .ד

        
       מימון הכנסות 
        
 5  -  -  בבנקים מפקדונות ריבית הכנסות 
        
   -  -  5 

       מימון הוצאות 
        
 36  17  47  החליפין בשערי משינוי נטו הפסד 
 698  711  953  ריבית בגין הלוואות שהתקבלו מבנקים הוצאות 
 32  34  44  אחרות 
        
   3,111  779  748 
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 קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות - : 38באור 
 
 קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרות .א
 

   
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
   4132  4131  4134 
 יורואלפי    
        
דירקטורים שאינם מועסקים  שכר .3

 1  2  2  בחברה 

        

 
 מתייחסים אליהם האנשים מספר

       וההטבות השכר
        
 4  4  4   בחברה מועסקים שאינם דירקטורים 
 
חברת  םע בהסכם שירותים במלואהבת המאוחדת ה תחברהתקשרה  4131שנת  במהלך .4

הנדסי ותכנוני , משפטי, לחברה הבת שירותי ייעוץ כלכלי ברת האםחלפיו תספק  ,האם
 נרשמו להסכם בהתאם. 31% של מרווח בתוספתבתמורה לתשלום על בסיס עלות 

אלפי  76וסך של  יורואלפי  38סך של מתוכם , יורואלפי  324הוצאות בסך  4132 בשנת
 4131בשנת . בהתאמה, ן להשקעה"נזקפו כעלות שהוונה למקרקעין ולבנייה ולנדל יורו

נזקפו  יורואלפי  23וסך של  יורואלפי  9סך של . יורואלפי  311של  בסך הוצאות נרשמו
נכון למועד הדוחות . בהתאמה, ן להשקעה"כעלות שהוונה למקרקעין לבנייה ונדל

 4131ולשנת , אלפי יורו 697בגובה של  הינה קשרותבגין ההת יתרת זכאיםהכספיים 
 . אלפי יורו 628היתה יתרה בגובה של 

 
סך , ושותפות ארלון' תל שנחתמו בין חברת האם לבין אביב ושוובמסגרת הסכמי הניה .1

. יורו לחודש משולמים כדמי ניהול מחברה בת בסרביה לשותפות ארלון 1,271-של כ
לכל  אלפי יורו 24-של כהוצאות בסך  4131 -ו  4132 בשנים נרשמו להסכם התאםב

 .ן להשקעה בהקמה"למקרקעין לבנייה ונדלבחלקה כעלות שהוונה  ,שנה
 
 לחברה יתרת שטרי הון שהונפקו לחברת האם בסך של  4131-ו 4132בדצמבר  13ליום  .2

 (.ד)35לפרטים נוספים ראה באור . אלפי יורו בהתאמה 38,743-ו 43,683
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 אירועים לאחר תאריך המאזן- : 39באור 
 

הסכם , שהינה הבעלים של מקרקעין המצויים בבלגרד, AAPהשלימה חברת , 4135בפברואר  5ביום 
על פי הסכם ההלוואה יעמיד המוסד הפיננסי "(. המוסד פיננסי)"הלוואה עם מוסד בנקאי אירופאי 

ההלוואה תשמש להקמת מרכז "(. ההלוואה)"מיליון אירו  8.5 -לטובת חברת הבת הלוואה בסך של כ
מועד הפירעון . (א)8כמפורט בבאור  ,הר נטו להשכר"מ 31,511 –מסחרי בעיר בלגרד בשטח של כ 

ההלוואה הינה בריבית שנתית בשיעור של יוריבור לשלושה . 4146במרץ  13הסופי של ההלוואה הינו 
שבה תהיה ריבית היוריבור בתוספת למעט בתקופת ההקמה של הפרויקט ) 5.45%חודשים בתוספת 

כאשר התשלום האחרון יהיה בסך של , תשלומים רבעוניים 21 -החזר קרן ההלוואה יתבצע ב(. 5.5%
ואילו  4135בספטמבר  11הריבית בגין ההלוואה תחל להיות משולמת החל מיום . מיליון אירו 4.81 -כ

במהלך תקופת "(. תקופת הגרייס)" 4136במרץ  13קרן ההלוואה תחל להיות משולמת החל מיום 
ההלוואה . אירו בפיקדונות רזרבה להבטחת שירות החוב 111,111 -תפקיד סך של כ AAPהגרייס 

אשר יוחלף בהמשך לשעבוד ראשון על המרכז המסחרי , ניתנה כנגד שיעבוד ראשון על המקרקעין
, 3.4 -וי החוב לא יפחת מהקובננטים הפיננסים העיקריים שנקבעו להלוואה הינם יחס כיס. שיוקם

הן  כאשר, RECOURSEההלוואה הינה הלוואת . 71%לא יעלה על ( LTV) ויחס ההלוואה לשווי הנכס 
כי חברת הבת התחייבה כלפי המוסד הפיננסי , יצוין. האם ערבות לסכום ההלוואה החברה והן חברת

אמורה נפרע קו האשראי עם קבלת ההלוואה ה . בהתחייבויות שמקובלות בהסכמי מימון מסוג זה
באמצעות השקעת  AAP-שהועמד כהלוואת גישור לאלפי יורו  751בסך של  (  ג)8האמור בבאור 

 .החברה האם בשטרי הון של החברה
 
 

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
 
 



 

 

 

 

 

 פרטים נוספים על החברה
 



 פרטים נוספים –פרק ד 

 

 0791-ל"התש, (ייםידומיחות תקופתיים "דו)ההפניה לתקנות בחלק זה הינה לתקנות בתקנות ניירות ערך 

 מ"אביב ארלון בע :שם החברה

 25-111050-6    :חברה ברשם החברות' מס

 :מען רשום

 (א52תקנה )

קבלנית חברה ' אצל אביב ושות, 2525119רמת גן , 9בוטינסקי 'דרך ז
 מ"לעבודות ציבוריות ועבודות בנין בע

 :טלפון

 (א52תקנה )

10-9200500  

 :פקסימיליה

 (א52תקנה )

10-9205507  

 :ל"כתובת דוא

 (א52תקנה )

keren@avivarlon.com 

 :תאריך המאזן

 (7תקנה )

 1034בדצמבר  13

 :תאריך הדוח

 (9-ו 0תקנות )

 1032במרץ  10
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 רבעונייםהכולל רווח העל תמצית דוחות  -א 30תקנה 

  :רבעוניים של החברהכולל הרווח על החות "להלן תמצית דו

 

 
 

 שימוש בתמורת ניירות הערך –ג 30תקנה 

 של החברה ( 'סדרה ד)להנפקה של אגרות חוב  1034וחודש פברואר  1031 נובמבר מחודש מדף הצעת ותדוח

 ודוחות ,5100 בנובמבר 01 ביום החברה שפרסמה מדף הצעת דוח פי על החברה הנפיקה, 5100 נובמברחודש ב
, 5100 בפברואר 59 מיום לו והתיקון 5105 באוגוסט 00 מיום מדף תשקיף פי על, 5100 בנובמבר 01 מיום מתקנים

2 ח"ש ליוןימ 2522 -כ של לסך בתמורהשל החברה ( 'ד סדרה) חוב אגרות נקוב ערך ח"שאלפי  25,215 של סך
הנפיקה החברה במסגרת הרחבה של סדרת , 5101בפברואר  7מכוח דוח הצעת מדף מיום , 5101פברואר בחודש 

-כ של לסך בתמורהנוספות ( 'ד סדרה) חוב אגרות נקוב ערך ח"שאלפי  07,111 של החברה ('סדרה ד)אגרות החוב 
לדוח הדירקטוריון של א 1סעיף  אהר, של החברה( 'סדרה ד)אגרות החוב אודות לפרטים  2ח"ש ליוןימ 512011

 51012בדצמבר  00החברה ליום 

 וכתבי אופציה למניותלהנפקה של מניות  1031 דצמבר מחודש מדף הצעת דוח

 00 מיום מדף תשקיף פי על, 5100 בדצמבר 06 מיום מדף הצעת דוח פי על החברה הנפיקה, 5100 דצמברבחודש 
כתבי  7,270,111של  סךמניות של החברה ו 00,061,111, 5100 בפברואר 59 מיום לו והתיקון 5105 באוגוסט
, של החברה הניתנים למימוש למניות של החברה( 1סדרה )-ו( 0סדרה )מכל אחת מסדרות כתבי אופציה אופציה 

, כתבי אופציה מומשו 026,111 ,(0סדרה )מתוך סדרת כתבי אופציה  2ח"ש אלפי 00,052-בסך של כבתמורה כוללת 
 00פקעה ביום ( 0סדרה )יתרת כתבי אופציה 2 ח"ש אלפי 1620 -ל בתמורה החברה של למניות 5101 שנת במהלך

       02025109ניתנים למימוש למניות של החברה עד ליום ( 1סדרה )כתבי אופציה 2 5101בדצמבר 

שנה 

שנסתיימה

 ביום

31.3.1430.6.1430.9.1431.12.1431.12.14

     14,566       4,148       3,532         3,480      3,406הכנסות מדמי שכירות וניהול

       2,059          567          492            441         559עלות אחזקת נכסים מושכרים

     12,507       3,581       3,040         3,039      2,847רווח גולמי

     18,078     18,078              -                -              -עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי 

     60,310     46,938       8,689         2,433      2,250שיטת השווי המאזני

       7,625       2,046       1,735         1,866      1,978הוצאות שיווק והנהלה וכלליות

     83,270     66,551       9,994         3,606      3,119רווח  תפעולי

       6,090       2,078       1,191         1,332      1,489הכנסות מימון

     21,633       5,001       4,941         6,107      5,584הוצאות מימון

     67,727     63,628       6,244        (1,169)        (976)רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

     28,037     22,767       3,006            839      1,425מסים על הכנסה 

     39,690     40,861       3,238        (2,008)     (2,401)רווח )הפסד( נקי
-           

           -רווח )הפסד( כולל אחר:
     23,201     13,892     13,663        (6,116)      1,762התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

-           
               -     62,891     54,753     16,901        (8,124)        (639)סה"כ רווח )הפסד( כולל

שלושת החודשים שנסתיימו ביום 
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 של השוטפת פעילותה מימון תמורת ההנפקות לצורך שימשה, עילעל פי האמור בדוחות הצעת המדף האמורים ל
החברה , נכון למועד הדוח 2וביצוע השקעות בנכסים לרבות לצורך עמידה בהתחייבויותיה לפירעון חוב, החברה

 2 ות האמורות לעילההנפקהתמורה שהתקבלה מ במלא מושיעשתה ש



 0הכלולותבחברות בת ובחברות רשימת השקעות  - 33תקנה 
   

 כ"סה כמות מניות סוג המניה שם החברה
ח "בש)ערך נקוב 

אלא אם כן מצוין 
 (אחרת

בדוח הכספי הנפרד של החברה  ןערכ
  (ח"אלפי ש)

 

ושטרי הון יתרת הלוואות  שיעור ההחזקה
ח על המצב הכספי "בדו
ועיקר ( ח"באלפי ש)

  םתנאיה

בהון  במניה
המניות 
 המונפק

בכוח  
 הצבעה

בסמכות 
למנות 

 דירקטורים
Aviv Arlon Global 

Limited 

 015,1120 011% 011%  011% 011% 17,190 אירו 51,771 5,111,111 רגילה

Aviv Arlon USA  

LLC 

 52,0091,2 011% 011%  011% 011% 007,207 אין-  זכויות השתתפות

AAG Bonita Mezz 

LLC2 

 51,5001 21% 21%  10% 10% 11,115 אין   - זכויות השתתפות

BAIFC Holdings 

LLC 

 - 011%  011%   011% 011% 02,970 אין - זכויות השתתפות

 

בתוצאות התאגידים המוצגים משתקפות  הןותוצאותי ןפעילות משל עצמהן אין לשחברות וכן אינו כולל , (ממאזן החברה 2% -חברות שהשקעת החברה בהן הינה פחות מ)אינן מהותיות לא כולל חברות אשר  02
  2טבלה שלעיל

 Ami Lustig 2-ו Roy Ben-Yamiה "הבתאגיד זה מוחזקות על ידי  הזכויות יתרת, החברה עתידי למיטב 52
 2ריבית נושאים שאינם הון שטרי באמצעות השקעה מייצג סכוםה 02
 2 המאוחדים לדוחות (0)00 ביאור ראה ההלוואות לתנאי, בת או לחברות המוחזקות על ידיהן\לחברה הכלולה החברה ידי על שניתנו הלוואות מייצגים הסכומים 12
 Aviv Arlon USA  2ח שהתקבלה מחברת "אלפי ש 17,560אה בסך של וקיימת יתרת הלו, כמו כן 22
 
 
 
 
 
 
 



  1כלולותבת ובחברות -שינויים בהשקעות בחברות – 31תקנה 

 מהות העסקה קשורה/חברה בת תאריך
 סכום ההשקעה 

 (ח"באלפי ש)
 עיקר תנאי העסקה הקשורה בשינוי 

 לאורך השנה

  

Aviv Arlon Global 

Limited 

 השקעה בשטר הון 

 

01,007 

 

 2השקעה נוספת של החברה באמצעות שטרי הון

 

 

 

 

  1 (ח"באלפי ש)והכנסות מהן  כלולותבת וחברות -הכנסות של חברות - 31תקנה 

 שם החברה

מותאם ( )הפסד)הרווח הכולל 
ח על המצב "לתאריך הדו

 (הכספי
 דיבידנד ודמי ניהול

ריבית ( הוצאות)הכנסות 
 (תוך ציון מועדי התשלום)

 (הפסד)רווח 
רווח כולל 

 אחר

שנתקבלו עד תאריך 
הדוח על המצב 

בגין שנת  -הכספי 
או תקופה  5101

שלאחר מכן 
מותאם לתאריך )

הדוח על המצב 
 (הכספי

שנתקבלו לאחר תאריך 
הדוח על המצב הכספי 

בגין  - או שזכאית לקבל
או תקופה  5101 שנת

תוך ציון )שלאחר מכן 
 (מועדי התשלום

עבור שנת 
5101 

עבור תקופה 
 שלאחר מכן

Aviv Arlon Global Limited 51,509 - - - - - 

Aviv Arlon USA  LLC 00,069  -05,012  -5,1005  -

AAG Bonita Mezz LLC 50,022 - - - 0,0005 - 

BAIFC Holdings LLC 7,119 - 1,910 - - - 

פעילות הן אין לשחברות וכן אינו כולל , (ממאזן החברה 2% -חברות שהשקעת החברה בהן הינה פחות מ)אינן מהותיות לא כולל חברות אשר  02
  2בתוצאות התאגידים המוצגים טבלה שלעילמשתקפות  הןותוצאותי ןמשל עצמ

או לחברות המוחזקות  האמורות הכלולותהסכומים מייצגים הכנסות ריבית מצטברות בגין הלוואות בעלים שניתנו על ידי החברה לחברות  52
  51012הסכומים שולמו ברבעון האחרון של שנת 2 על ידיהן

 
 

 

 מסחר בבורסה - 10תקנה 

או ניירות ערך של  5101להלן פירוט בדבר ניירות ערך שהנפיקה החברה שנרשמו למסחר בבורסה בשנת 

למעט בהתייחס להפסקת מסחר באגרות חוב שנפדו באופן ) 5101החברה שהופסק בהם המסחר בשנת 

 (:חלקי

ראה ) של החברה( 'סדרה ד)אגרות חוב 2 נ2עח "ש 07,111,111 -החל מסחר ב, 5101בחודש פברואר  2א

 (2ג לעיל01תקנה 

  5101 בדצמבר 00עקב פקיעתם ביום ( 0סדרה )הופסק המסחר בכתבי אופציה  5101בחודש דצמבר  2ב

 (2ג לעיל01ראה תקנה )

 



 

 ( ח"ש באלפי) תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה - 13תקנה 

לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי , 5101חות הכספיים לשנת "כפי שהוכרו בדו, 5101בשנת , להלן פרטים בדבר התגמולים שניתנו

אשר ניתנו  ברהוכן התגמולים לבעלי העניין בח, ואשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה

לפירוט בדבר תנאי העסקה של נושאי המשרה 2 להם על ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה

 2ראה להלן –

תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
 א5

 כ"סה
 תפקיד שם

היקף 
 המשרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

גמול /שכר
 0דירקטורים

מענק
 

תשלום 
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

 ריבית אחר עמלה דמי ייעוץ
 דמי

 אחר שכירות

 תגמולים לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה בקבוצה
אייל מר 

 ברטוב
ל "סמנכ

 כספים
 209 - - - - - - - - 61 190 1210% מלאה

דפנה ' גב
  5הרלב

משנה 
ל "למנכ

ומנהלת 
  פיתוח עסקי

11% 512512%
0 

126 
- - - - -  -- - - 

126 

דורון מר 
 5אביב

ר "יו
 דירקטוריון 

11% 512912%
1 126 - 

- - - - - - - - 
126 

איל לב ר מ
 5ארי

ל "מנכ
 משותף 

11% 002562%
2 126 

- - - - - - - - - 126 

יפתח ר מ
 5אלוני

ל "מנכ
 משותף

11% 002112%
2,6 

126 
- - - - - - - - - 

126 

 לבעלי עניין בחברהתגמולים 
 9דירקטורים

 007 

 2 ככל שרלוונטי להתקשרות, ב הוצאות נלוות לשכר"הפרשות סוציאליות וכיו, טלפון, אחזקת רכב, בגין שכר חברההסכומים הנקובים משקפים את העלות ל 2 0
 2 להלן 55ראה תקנה   –בעלי השליטה לתיאור התקשרויות החברה עם  5
חברה פרטית אשר , "(אביב ושות: "להלן) מ"חברה קבלנית לעבודות ציבוריות ועבודות בניין בע' עם אביב ושותוהסכם שכירות לחברה הסכם שירותים , או ההעסקה/בנוסף להתקשרויות בהסכמי הניהול ו 2א5

 2להלן 55ראה תקנה  – ("אביב חברת: "להלן, חברה פרטית בשליטת מר דורון אביב)מ "אביב בע2 א2ב2ג-ו( "דפנה חברת: "להלן, דפנה הרלב' חברה פרטית בשליטת הגב)מ "הרלב בע2 נכסי דמוחזקת על ידי 
המניות המונפק והנפרע של החברה ובטבלה דלעיל  מהון 0212%-בנוסף מחזיקה אביב ושות ב(2 דפנה חברתבאמצעות )מהונה המונפק והנפרע של החברה במישרין וכן בעקיפין  00225%-הרלב מחזיקה ב' הגב 02

 2הרלב' מיוחסת מחצית מהחזקות אביב ושות כאמור לגב
טבלה דלעיל מיוחסת המניות המונפק והנפרע של החברה וב מהון 0212%-בנוסף מחזיקה אביב ושות ב(2 אביב חברתבאמצעות )מהונה המונפק והנפרע של החברה במישרין וכן בעקיפין  00270%-אביב מחזיק ב מר 12

 2 מחצית מהחזקות אביב ושות כאמור למר אביב
, כמתואר להלן, ה לב ארי ואלוני בשותף הכללי בשותפות ארלון"לאור החזקות ה 2מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 06226%-המחזיקה ב"( ארלון שותפות: "להלן)באמצעות ארלון גלובל שותפות מוגבלת  22

הינם לב ארי השקעות ( בחלקים שווים)חברה פרטית שבעלי מניותיה , מ"השותף הכללי בשותפות ארלון הינו ארלון בע2 ל"ה הנ"דלעיל מחצית מהחזקות שותפות ארלון בחברה לכל אחד מהמיוחסת בטבלה 
 2ה איל לב ארי ויפתח אלוני"של רעיותיהם של ה( בחלקים שווים)בבעלות  חברה פרטית)מ "ש ארדגל בע2י-ו( חברה בשליטת יפתח אלוני)מ "עילמור בע, (חברה בשליטת איל לב ארי)מ "בע
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   2מהונה המונפק והנפרע של החברה 1201% -ב במישריןמר יפתח אלוני מחזיק , בנוסף 62
 2של החברה מההון המונפק והנפרע 1260% -מחזיק במניות החברה בשיעור של כ, בחברהדירקטור בלתי תלוי , ר שלמה נס"ד 92
  2ח"אלפי ש 170,111: 5101לאחר שנת הדיווח ולפני מועד הגשת הדוח ושאינם כלולים בדוחות הכספיים לשנת  ניהול שוטפים שירותיבגין שכר ולהלן התגמולים שהוענקו  02

וכל "( החברות חוק: "להלן) 0777 –ט "התשנ, לחוק החברות 560-ו 527ובכפוף להוראות סעיפים  הפטור כתבבהתאם ל2 שלעיל מחזיקים בכתבי פטור ושיפויבטבלה שמצוינים נושאי המשרה  – ושיפוי פטור כתבי     2    01
לפיה בשל הפרת חובת הזהירות כ, בין במישרין ובין בעקיפין, או שנגרם לה/נזק שייגרם לה וכל החברה התחייבה לפטור את נושאי המשרה מראש מכל אחריות כלפיה בלבד בשל , מםהוראת דין שתבוא במקו

כפי , או בחברות קשורות של החברה/או בחברות בנות ו/או מועסקים בחברה ו/בפעולותיהם בתום לב ובתוקף היותם נושאי משרה ו( כהגדרת המונח בחוק החברות, למעט בשל הפרת חובת הזהירות בחלוקה)
( 0: )עקב אחת או יותר מאלהשתוטל עליהם , את נושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי החברה התחייבה לשפות, ובכפוף להוראות כל דין השיפוי כתבבהתאם ל2 שתהיינה מעת לעת

עובדים , תם נושאי משרהאו נגזרת שלהן בתוקף היו/פעולות ו(  5); או קשורות של החברה כפי שתהיינה מעת לעת/או בחברות בנות ו/או מועסקים בחברה ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה ו/פעולות ו
 שתשלם הכולל השיפוי סכום2 ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לסוגי האירועים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי2 או בעקיפין/או שלוחים של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו

 סכום על יעלה לא אחר אדם לטובת המשרה נושאי על שתוטל כספית חבות בשל, השיפוי החלטת פי על החברה ידי על להם ושיוצאו שהוצאו השיפוי כתבי כל פי על במצטבר בחברה המשרה נושאי לכל החברה
 2לעת מעת החברה תרכושאו /ו שרכשה בחברה משרה ונושאי דירקטורים ביטוח במסגרת, יתקבלו אם, ביטוח מחברת שיתקבלו הסכומים כל בתוספת, החברה של הקובע העצמי מההון 52%-ל השווה

 הכיסוי ,062525106 – 0925202 :תקופת הביטוח: נושאי המשרה שמצוינים בטבלה שלעיל מבוטחים בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שתנאיה כדלקמן – משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח 002
ליון דולר ימ 01עד  :אחריות גבולות; אות הדיןהכיסוי הביטוחי יחול על כל מעשה או מחדל שמקובל לבטח בהם נושאי משרה בתנאי הביטוח המקובלים באותה עת בקרב חברות ביטוח ובכפוף להור :הביטוחי

לגביהן תעמוד , או קנדה וכן בגין תביעות הקשורות לדיני ניירות ערך בישראל בלבד/ב ו"בגין תביעות בארהלמעט , בגין שיפוי לחברהדולר  01,111השתתפות עצמית בסך  :השתתפות עצמית; למקרה ולתקופה
 2 דולר 00,211: נטו, שנתית פרמיה; דולר 02,111ההשתתפות העצמית על סך של 

 
 



 

 

 השליטה בתאגיד –א 13תקנה 

מר דורון אביב , דפנה הרלב' גב, 'אביב ושותשנחתם בין  5117באוגוסט  05מכוח הסכם בעלי מניות מיום 

באופן , כי בעלי המניות האמורים יצביעו מכוח החזקותיהם בחברה, ואשר במסגרתו נקבע, ארלוןשותפות ו

 נחשב כל אחד מבעלי המניות האמורים לבעל שליטה בחברה, משותף בכל האסיפות הכלליות של החברה

   12"(בעלי השליטה בחברה: "דורון אביב ושותפות ארלון יכונו להלן, פנה הרלבד', אביב ושות)

 

  עסקאות עם בעל שליטה - 11תקנה 

עסקה עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי בדבר כל , למיטב ידיעת החברה, להלן פרטים 

ועד למועד הגשת  5101או במועד מאוחר לסוף שנת  5101אשר החברה התקשרה בה בשנת , באישורה

 2 ח"ח או שהיא עדיין בתוקף במועד הדו"הדו

כי באסיפת בעלי , (להלן' למעט ההתקשרות המפורטת בסעיף ו) להלן המפורטותביחס להתקשרויות  יצוין

צד בעלי מניות החברה את התקשרות החברה בהסכם הקצאה עם אישרו  5105באוקטובר  06המניות מיום 

וכן התקשרויות נוספות אשר אישורן היווה תנאי מתלה לעסקת "( ההקצאהעסקת : "להלן)שלישי 

 ,המפורטת בסעיף א להלן לרבות את התיקונים להתחייבות לאי תחרות, ההקצאה ואשר נכרכו יחד עמה

כאשר לגבי כל ההתקשרויות כאמור , כמפורט בסעיף ב להלןהארכת הסכמי הניהול עם בעלי השליטה וכן 

לא נקבע כי עסקת ההקצאה הינה תנאי 2 ה לתוקף במועד השלמת עסקת ההקצאהכי הן תכנסנ, נקבע

נוכח אי  5105בנובמבר  00ביום 2 מתלה לכניסתן לתוקף של ההתקשרויות של החברה עם בעלי השליטה בה

הודיעה החברה על אי , קבלת אישורם של צדדים שלישיים שהיה דרוש לצורך השלמת עסקת ההקצאה

כי למרות אי , קורת ודירקטוריון החברהיאישרו ועדת הב 5100במרץ  09ביום 2 השלמת עסקת ההקצאה

האישור אשר ניתן ביחס להארכת הסכמי הניהול עם בעלי השליטה וביחס , השלמת עסקת ההקצאה

מועד פקיעת תוקפם של הסכמי ) 5105בדצמבר  57הינו בתוקף החל מיום , לתיקון ההתחייבות לאי תחרות

 (2הניהול המקוריים

  פעילותלתיחום  בעלי השליטה בחברההתחייבות  2א

לאחר שהתקבל אישורם , אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה 5105באוקטובר  06ביום 

, בהתאמה 5105באוגוסט  57וביום  5105באוגוסט  56קורת ודירקטוריון החברה ביום ישל ועדת הב

: להלן בסעיף זה בלבד)איל לב ארי ויפתח אלוני , הרלבדפנה , ה דורון אביב"התחייבותם של האת 

: להלן)אמור להלן יפעלו כהם , כי כל עוד הם יהיו בעלי השליטה בחברה, "(בעלי השליטהיחידי "

                                                      
 

, יזום, יפעלו הצדדים לריכוז פעילותם בתחום ניהול, על פי ההסכם –תיחום פעילות ואי תחרות : להלן התנאים העיקריים של ההסכם  1
יתרת 2 מניות של החברה 512,172,101-גרעין השליטה יורכב מ2 ל"ן מניב בחו"ן יזמי ונדל"ניהול ומכירה של נדל, שיווק, הקמה, פיתוח

במישור )י הצדדים לא תכללנה בגרעין השליטה "ומניות נוספות שתירכשנה ע המניות שתירכשנה על ידי הצדדים במסגרת העסקה
למען הסר ספק מובהר כי כלל המניות שתוחזקנה על ידי בעלי השליטה בחברה מעת לעת תחשבנה כמניות (2 היחסים שבין הצדדים

-לשהו בגרעין השליטה יהיה נמוך ביותר מהיה ושיעור החזקותיו של צד כ –תוקף ההסכם 2 המוחזקות יחד על ידי בעלי השליטה בחברה
דירקטורים  0הצדדים ימנו לדירקטוריון  –דירקטוריון 2 יהיה הצד האחר זכאי לבטל את ההסכם, מהחזקותיו של הצד האחר 21%

 0522%ל כל ירידה לראשונה ש2 גרעין השליטה מקנים זכות למינוי דירקטור אחד 011%-מ 0522%כאשר כל , (צים"דח 5אליהם יתווספו )
תאבד הזכות של אותו צד למנות דירקטור ואחד הדירקטורים מטעמו , היינו)תגרום לאיבוד דירקטור אחד , גרעין השליטה 011%-מ

כל 2 שיאבד זכות זו, גרעין השליטה 011%-מ 21%-למעט צד שירד מתחת ל, צ אחד"כל צד יהיה רשאי להציע מועמדותו של דח(2 יתפטר
 –החלטות 2 צ שיוצע מטעם הצד השני"מינויים של מועמדים לדירקטוריון מטעם הצד השני וכן למינוי דחצד מתחייב להצביע בעד 

, במסגרת דיון מוקדם שיערכו הצדדים, הצבעת הצדדים באסיפה כללית של בעלי מניות החברה תקבענה בהסכמה פה אחד של הצדדים
הצדדים יפעלו  –מינוי בעלי תפקידים 2 הצעת החלטה שעל סדר היום ובאופן שתידרש הסכמה חיובית של שני הצדדים לשם הצבעה בעד

כמנהל פיתוח עסקי ; לים משותפים ימונו דפנה הרלב ואיל לב ארי"כמנכ; ר דירקטוריון החברה"על פי דין למינוי מר דורון אביב כיו
נקבעו כן 2 ד השני שאינו בעל עניין אישיעסקאות בעלי עניין תחייבנה את הסכמת הצ –עסקאות בעלי עניין 2 ימונה מר יפתח אלוני

זכות הצטרפות של צד למכירת מניות גרעין , בהסכם מנגנונים מקובלים של זכות סרוב ראשון ביחס למכירת מניות גרעין השליטה
ירות מכירת יתרת המניות שאינן חלק ממניות גרעין השליטה אינה נתונה למגבלות העב(Tag Along 2)השליטה על ידי הצד השני 

 BMBY2וכן מנגנון ( drag along)נקבעו בהסכם מנגנונים מקובלים של זכות מכירה כפויה , כמו כן2 כמפורט לעיל
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 :2"(ההתחייבות לתיחום פעילות"

ן "או ירכוש נכסי נדל/הוא לא יזום פרויקטים וכי  ,תחייבה בעלי השליטהכל אחד מיחידי  02

או )או ברכישתם לפני התחייבותו זו /למעט פרוייקטים שהחל בייזומם ו, בתחום הפעילות

לפי , "נכס חדש"או /ו" פרוייקט( )"ככל שניתנה, התחייבות דומה שניתנה על ידו בעבר לחברה

שיווק ומכירה של , השכרה, רכישה, הקמה, פיתוח, ייזום, ניהולתחום הפעילות משמעו (2 הענין

 2למגורים בסרביהופרוייקטים  מרכזים מסחריים מניביםו, ב"בארה מרכזים מסחריים מניבים

הוא יפנה , בכל מקרה בו יוצע לו פרוייקט או נכס חדשתחייב כי ה בעלי השליטהכל אחד מיחידי  52

בכל מקרה "(2 ההצעה)"או לרכוש את הנכס החדש על ידה /לחברה בהצעה להשקיע בפרוייקט ו

ממועד קבלת מלוא החומר והמידע  ימי עסקים 01של העדר היענות מצד החברה להצעה בתוך 

תחשב , הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטת השקעה בקשר עם ההצעה האמורה

השליטה אשר הפנה את יחיד בעל במקרה של דחיית ההצעה כאמור יהיה 2 ההצעה כאילו נדחתה

אחד או )בין במישרין ובין בעקיפין ובלבד שהדירקטור , לחברה רשאי לקבל את ההצעהההצעה 

לדירקטוריון לא הצביע נגד קבלת ההצעה על יחיד בעל שליטה שהומלץ מטעמו של אותו ( יותר

גם  ,בנוסף2 החלטה בדבר דחית או קבלת ההצעה תתקבל בדירקטוריון החברה2 ידי החברה

או /החברה תזנח את החלטתה להשקעה בפרויקט ו ,ברה להצעהבמקרה בו על אף היענות הח

לבצע את ההשקעה חלף , בין במישרין ובין בעקיפין, מציג ההצעה יהא רשאי ,לרכישת הנכס

לחוק  592אם וככל שידרשו אישורי אורגנים של החברה בהתאם להוראות סעיף  2החברה

למען הסר 2 דים הקבועים בדיןאזי לא תחול מסגרת הזמן הנקובה לעיל אלא המוע, החברות

השליטה יהיו רשאים לשתף ביניהם פעולה בקשר עם ביצוע יחידי בעלי שניים או יותר מ, ספק

 2ההצעה

במישרין או , השליטה להיות חבר בגרעין השליטה בחברהבעלי במקרה שבו יחדל מי מבין יחידי  02

לות שלא בכפוף להתחייבות הוא יהא רשאי לחזור לפעול במסגרות שונות בתחום הפעי, בעקיפין

, עד למועד כאמור2 ל תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף כלפיו"וההתחייבות הנ, כאמור לעיל

ההתחייבות האמורה תהיה ניתנת לתיקון או ביטול רק באישור כל חברי גרעין השליטה מחד 

להוראות  וברוב הנדרש בהתאם)לחוק החברות  592ובאישור האורגנים של החברה על פי סעיף 

 2מאידך( חוק החברות

השליטה לבצע השקעות יחידי בעלי כל אחד מאין בהתחייבות לתיחום הפעילות כדי למנוע מ 12

, 01%ובתנאי שחלקו בהשקעה כאמור אינו עולה על , בתחום הפעילות באמצעות כל גוף אחר

ות באותו גוף שהוא אינו צד להסכם בעלי מני, שהוא אינו מהווה חלק מגרעין השליטה באותו גוף

או שליטה באותו  01%באופן שמקנה לו ולצדדים האחרים להסכם בעלי המניות החזקה של מעל 

כל אחד מחברי גרעין השליטה רשאי , בנוסף2 ושהוא אינו זכאי למנות נושא משרה באותו גוף, גוף

ליון מ 022ובתנאי שחלקו בכל השקעה לא יעלה על , לבצע השקעות בתחום הפעילות באופן פרטי

יחידי בעלי אין באמור בסעיף זה כדי לאסור על מי מ, בנוסף(2 לעסקה בודדת)ב "דולר ארה

                                                      

 

ההתחייבות : "להלן) 5117התחייבות זו לתיחום פעילות ואי תחרות החליפה התחייבות קודמת של יחידי בעלי השליטה מחודש נובמבר   2
  2כי לא זהה אשר היתה דומה במהותה אם "(המקורית
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את תחום , בין היתר, השליטה לבצע השקעה בתאגיד אחר או בפעילות אחרת אשר כוללים

 2אם וככל שתחום הפעילות אינו מהווה חלק מהותי בהם, הפעילות

 2במישרין או בעקיפין, גרעין השליטה ההתחייבויות האמורות יחולו על יחידי חברי 22

בדבר התקשרות החברה בהסכמי ניהול  לפרטים - וארלון' התקשרות בהסכמי ניהול עם אביב ושות 2ב

  51012בדצמבר  00לדוחות הכספיים של החברה ליום  07וארלון ראה ביאור ' עם אביב ושות

בדבר התקשרות החברה  לפרטים - עם אביב ושותובהסכם שכירות התקשרות בהסכם שירותים  2ג

לדוחות הכספיים של החברה ליום  07ראה ביאור ' עם אביב ושותובהסכם שכירות ם שירותים בהסכ

  51012בדצמבר  00

 מתן התחייבות לפטור 2ד

לאחר שהתקבל אישורם אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  5105באוקטובר  06ביום 

, בהתאמה  5105באוגוסט  57וביום  5105באוגוסט  56קורת ודירקטוריון החברה ביום ישל ועדת הב

מאחריות לדירקטורים שהינם קרובים של בעלי השליטה בחברה וכן הארכת פטור כתבי מתן 

כתבי הפטור הינם 2 תוקפם של כתבי פטור מאחריות לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה

   2לעיל 50תקנה  אהר, כתב הפטורלפרטים בדבר  2בנוסח מקובל

 מתן התחייבות לשיפוי 2ה

לאחר שהתקבל אישורם אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  5105באוקטובר  06ביום 

, בהתאמה 5105באוגוסט  57וביום  5105באוגוסט  56קורת ודירקטוריון החברה ביום ישל ועדת הב

כתבי 2 רה וכן לקרוביהם המכהנים כדירקטורים בחברהלבעלי השליטה בחבמתן התחייבות לשיפוי 

 2לעיל 50תקנה  אהר, לפרטים בדבר כתב השיפוי2 השיפוי הינם בנוסח מקובל

 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה      2ו

מבוטחים בפוליסת ביטוח , בעלי השליטה בחברה וקרוביהם אשר מכהנים כנושאי משרה בה

 5105באוקטובר  06שר אושרה על ידי האסיפה הכללית ביום אחריות דירקטורים ונושאי משרה א

 57וביום  5105באוגוסט  56קורת ודירקטוריון החברה ביום ילאחר שהתקבל אישורם של ועדת הב

   2לעיל 50תקנה ' לעיקר תנאיה של פוליסת הביטוח האמורה ר2 בהתאמה 5105באוגוסט 

 

  (בחברות בנות ובחברות קשורות, בחברה)בכירה החזקות בעלי עניין ונושאי משרה  - 14תקנה 

' מס) 5102מרץ ב 0החברה מיום ראה דיווח מיידי של  –ונושאי משרה בכירה להחזקות בעלי עניין 

  (5102-10-1110912אסמכתא 
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  הון מונפק וניירות ערך המירים, הון רשום -א 14תקנה 

 ע המירים"ני/מספר מניות 

 0,011,111,111 הון רשום

 091,566,606 הון מונפק ונפרע

 00,220,050 -הניתנים להמרה ל2 נ2ח ע"ש 17,052,111 ('סדרה ב)אגרות חוב 

  מניות

 (1סדרה )כתבי אופציה 
הניתנים למימוש ( 1סדרה )כתבי אופציה  7,270,111

  למניות רגילות

 

 מרשם בעלי המניות –ב 14תקנה 

מצבת הון ומרשמי  –5102בינואר  0מיום  החברהלמרשם בעלי המניות של החברה ראה דיווח מיידי של 

 (2 5102-10-111070: אסמכתא' מס)ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  הדירקטורים של התאגיד – 12תקנה 

 שם
מספר 
תעודת 

 זהות

תאריך 
 לידה

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין

 נתינות

חברות 
בועדות 
-דירקטו

 ריון

דירקטור 
חיצוני 

 בלתי תלוי/

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
/ ופיננסית
כשירות 
/ מקצועית

צ "דח
וכן  מומחה

אם הוא 
דירקטור 
שהחברה 
רואה אותו 

כבעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית 

לצורך 
עמידה 
במספר 
המזערי 
שקבע 

הדירקטוריון 
לפי סעיף 

( 31()א)21
לחוק 

 החברות

עובד של 
, החברה

, חברה בת
חברה 

קשורה או 
בעל ענין 

 –בחברה 
התפקיד 
 שממלא

תאריך 
תחילת 
כהונה 

כדירקטור  
 בחברה

 :השכלה
מוסד  ,מקצוע

, לימודים
תואר אקדמי 

תעודה / 
 מקצועית

תעסוקה 
בחמש השנים 

 האחרונות

תאגידים נוספים בהם 
 משמש דירקטור

סוג קשר 
משפחתי 
עם בעל 

ענין 
 בחברה

דורון מר 

 אביב

רחוב גלי  0020520726 121690006

, 91תכלת 

הרצליה 

 פיתוח

ר "יו לא לא לא ישראלית

דירקטוריון 

פעיל של 

החברה 

ר חברה "ויו

 פרטית

  שבשליטתו

שהינה 

בעלת ענין 

 בחברה

תואר ראשון  5720525117

בהנדסה 

אזרחית 

 מהטכניון

ר "דירקטור ויו

בחברות 

הפועלות 

בתחום ייזום 

 ן"ופיתוח הנדל

 ;מ"א אביב בע2ב2ג

דורון אביב ייזום 

דורון אביב ; מ"בע

 ;מ"ניהול והשקעות בע

אביב יזמים חברה 

 0771לייזום והשקעות 

' אביב ושות; מ"בע

; מ"מגדלי אפקה בע

הולידיי ' אביב ושות

( 0770)אפרטמנטס 

 -'אביב ושות; מ"בע

( 0706)מגדל רמת גן 

אביב אשדוד ; מ"בע

חברה לבנייה וייזום 

אחיה של  

דפנה ' הגב

-הרלב  

משנה 

 ל"מנכל

ומנהלת 

פיתוח 

 עסקי

 ובעלת ענין 

דודה של 

לירון ' הגב

-שקד  

 דירקטורית
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אביב ארלון ; מ"בע

אביב ; מ"ן בע"נדל

ושות חברה קבלנית 

לעבודות ציבוריות 

; מ"ין בעועבודות בנ

אביב בתל ליטוינסקי 

 55רוטשילד ; מ"בע

לילנבלום , מ"מבנים בע

אביב , מ"מבנים בע 10

חברה לייזום וניהול 

רוטשילד , מ"ן בע"נדל

אחוזת , מ"מבנים בע 10

אביב , מ"סמל בע

, מ"באליפלט בע

מבנים  07לילנבלום 

אביב בנווה צדק ; מ"בע

רוגובין תדהר   ;מ"בע

אביב ייזום פרויקטים 

חברת ; מ"בע 5115

הניהול רוגובין תדהר 

אביב ; מ"אביב בע

, מ"מיזמי השקעות בע

משפחת אביב ייזום 

אביב , מ"ופיתוח בע

אביב , מ"במקור בע

אביב , מ"במרגנית בע

 5101מכרזים ' ושות

 51לד ירוטש, מ"בע

  2מ"א בע"ת
יפתח מר 

 אלוני

רחוב  022720722 120615671

, 1השלום 

רמת 

 ל"מנכ לא לא לא ישראלית

משותף 

בחברה 

תואר ראשון  5720525117

באדריכלות 

ובינוי ערים 

דירקטור 

ל "ומנכ

בחברות 

Quality Financial 

Inc ;ן "אביב ארלון נדל
; מ"ארלון בע; מ"בע

בן זוגה של 

אמו של מר 

שחף 
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ועובד של  השרון

חברה 

פרטית 

בשליטתו 

שהינה 

בעלת ענין 

 בחברה

, מהטכניון

תואר שני 

בבינוי ערים 

מאוניברסיטת 

 2ברצלונה

הפועלות 

בתחום פיתוח 

ן "הנדל

ובתחום 

האשראי 

 ן ולרכב"לנדל

 

עמותת ; מ"עילמור בע
 ;כתב העת בלוק

 ;Aviv Arlon project 

D.O.O ;Aviv Arlon 

Holding D.O.O ;

Aviv Arlon 

Titanium D.o.o ;

Aviv Arlon Project 

D.O.O, Klupko 

D.O.O, Aviv Arlon 

Prima D.O.O, Aviv 

Arlon Solar D.O.O, 

Aberis Holding 

Limited  

 -אלכסנדר 

 דירקטור

ר "ד

שלמה 

 נס

רחוב  02620761 100901900
מנחם בגין 

9 
 ןגמת ר

ועדת חבר  ישראלית

 ,ביקורת

הוועדה 

לבחינת 

דוחות 

 כספיים

וועדת 

 תגמול

דירקטור 

 בלתי תלוי

בעל 

מומחיות 

חשבונאית 

2  ופיננסית

החברה 

רואה בו 

כבעל 

מומחיות זו 

לצורך 

עמידה 

במספר 

המזערי 

שקבע 

הדירקטוריון 

לפי סעיף 

 05(א)75

לחוק 

 2החברות

ד "עו - מקצוע 062025119 לא

, ח עצמאי"ורו

מרצה לדיני 

מרכז חברות ב

הבינתחומי 

, הרצליה

באוניברסיטת 

אילן -בר

ובמכללת 

, שערי משפט

מרצה 

בקורסים 

להכשרת 

דירקטורים 

ב "בלה

באוניברסיטת 

במרכז , א"ת

הישראלי 

לניהול 

ר "ויו דירקטור

 הביקורת ועדת

 במועצת וחבר

 של המנהלים

 סופטוור קליק

 טכנולוגיות

נאמן , מ"בע

ומנהל מיוחד 

החברות של 

 :הבאות

 פויכטונגר

 0777 השקעות

 קבוצת ,מ"בע

יסקל אחזקות 

דיור , מ"בע

, מ"לעולה בע

קבוצת זיקה 

ואלקטרודות 

וזיקה תעשיות 

 סי2 אם2 באן דירקטור

 אנטרטיינמנט יונייטיד

( בעבר ר"יו) חבר, מ"בע

המועצה הציבורית של 

לשכת מנתחי מערכות 

ר "סיו, מידע בישראל

הועדה הציבורית 

, המייעצת להיטלי סחר

חבר הנהלת לשכת 

היועצים העסקיים 

 דירקטור  ,בישראל

 מוצרים – גרופ בסיטי

  ,מ"בע כלכליים

דירקטור בפרטנר 

( 'אורנג)מ "תקשורת בע

וחבר הועדה 

האקזקוטיבית וחבר 

בוועדת ההשקעות 

, וחבר בוועדת הביקורת

-- 
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והתאחדות 

 ; התעשיינים

 תארים

: ותעודות

תואר ראשון 

בכלכלה 

, וחשבונאות

תואר ראשון 

במשפטים 

ותואר שלישי 

 -במשפטים 

אוניברסיטת 

; אילןבר 

; ח מוסמך"רו

; ד מוסמך"עו

מבקר 

מערכות מידע 

מוסמך 

מאוניברסיטת 

CISA 

 2ב"בארה

אריה , מ"בע

את עפר בנייה 

( 79)והשקעות 

קלאב , מ"בע

מרקט רשתות 

, מ"שיווק בע

בורגר ראנץ 

( 0700) מרכז

 מעריב, מ"בע

 מודיעין הוצאת

דוראה  ,מ"בע

 2מ"השקעות בע

דירקטור 

ר "ד חברתב

 נס שלמה

, מ"בע' ושות

ד "עו רתחב

 נס שלמה

 נאמנויות

 חברת, מ"בע

, מ"בע לק שיר

2 קי2 די2 אם

, מ"בע' טאצ

 יזמות חנימן

 החברה, מ"בע

 חוף לפיתוח

, מ"בע התכלת

 מבנים קדא

ל 2א2ס, מ"בע

 הארץ משכנות

חברותא , מ"בע

, מ"צרכנות בע

חבר הרשות לביקורת 

תקציבים של איגוד 

, הכדורסל בישראל

דירקטור בטמפו 

, מ"תעשיות בירה בע

דירקטור בדרבן 

מ "השקעות בע

דירקטור בפורמולה 

ר "ויו( 0702)מערכות 

, מאזן רתביקו ועדת

ר בחברת "דירקטור ויו

, מ"מבני תעשייה בע

 בטאו דירקטור

, מ"בען "נדל תשואות

ר טאו תשואות "יו

מ וחבר "ן בע"נדל

וועדת ביקורת וועדת 

 2מאזן
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חברותא שיווק 

 2מ"בע

שחף מר 

 אלכסנדר

רחוב  512020796 100100070

 1השלום 

רמת 

 השרון

החל בעבר  5620525100 לא לא לא לא ישראלית

לימודי תואר 

 ראשון

ל "ביחב

וחינוך 

ממכללת 

 רעננה

ל "מנכ

 Neocityב

Hungary Zrt- 

אוקטובר )

5110 - 

אוקטובר 

מנהל , (5101

שיווק ומכירות 

 Klupko-ב

Doo (   אוגוסט

5119 - 

ספטמבר 

משנה , (5110

ל ומנהל "למנכ

-מכירות ב

Kionas 

Development 

Ltd ( 5116יוני 

 (51192יולי  -

בנה של  --

זוגתו של 

מר יפתח 

-י אלונ

דירקטור 

 2ובעל עניין

לירון ' גב

 שקד

רחוב  5120020700 162750920

, 55השיטה 

 כפר נטר

תואר ראשון  5720525117 לא לא לא לא ישראלית

במנהל 

עסקים 

מהמרכז 

הבינתחומי 

 בהרצליה

אנליסטית 

בכלל פיננסים 

טהורי בית 

, השקעות

סטודנטית 

לתואר שני 

במנהל עסקים 

באוניברסיטת 

מנהלת , א"ת

בתה של  --

דפנה ' גב

-הרלב

 לית"מנכ

ובעלת 

 עניין 

אחיינית 

של מר 

דורון 
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לקוחות 

פלטינום 

באקסלנס 

נשואה 

שירותים 

 2מ"בע

 -אביב

דירקטור 

 ובעל עניין

מר ישי 

 גרנית

נחלת  5020020796 100661100

בוטינסקי 'ז

 בנימינה 10

ר "יו ישראלית

ועדת 

, הביקורת

ר "יו

הוועדה 

לבחינת 

דוחות 

כספיים 

ר "ויו

וועדת 

 תגמול

 עלב כן

מומחיות 

חשבונאית 

2  ופיננסית

החברה 

 ורואה ב

כבעל 

מומחיות זו 

לצורך 

עמידה 

במספר 

המזערי 

שקבע 

הדירקטוריון 

לפי סעיף 

 05(א)75

לחוק 

 2החברות

תואר מוסמך  512025101 לא

(MBA),  

, מנהל עסקים

האוניברסיטה 

 2העברית

תואר ראשון 

בכלכלה 

, ולוגיסטיקה

אוניברסיטת 

 בר אילן

רכז עסקים 

וכלכלן ראשי 

בחטיבת 

ן "הנדל

 והתפעול

פז חברת נפט 

 מ"בע

יועץ כלכלי 

בכיר בחטיבת 

-היעוץ הכלכלי

פיננסי 

Deloitte  

- - 

' גב

לינדה 

 קנינה 

הפרדס ' רח 012020722 500120191

 רשפון, 01

חברת  ב"ארה

ועדת 

 ,הביקורת

הוועדה 

לבחינת 

דוחות 

 כספיים

וועדת 

בעלת  כן

מומחיות 

חשבונאית 

2  ופיננסית

החברה 

רואה בה 

כבעלת 

מומחיות זו 

תואר ראשון  5720525117 לא

בבוטניקה 

מאוניברסיטת 

; ורמונט

תואר שני 

בכלכלה 

מאוניברסיטת 

; ניו יורק

פרופסורית 

ומרצה 

באוניברסיטת 

ב "ארה, קורנל

ובמרכז הבין 

תחומי 

, בהרצליה

יועצת לחברת 

_ _ 
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לצורך  2תגמול

עמידה 

במספר 

המזערי 

שקבע 

הדירקטוריון 

לפי סעיף 

 05(א)75

לחוק 

 2החברות

תואר שלישי 

בכלכלה 

מאוניברסיטת 

 ניו יורק

Smith Travel 

Research 

Global , יועצת

 myrtleלחברת 

beach golf 

association  

 

 



 

 

  נושאי משרה בכירה -א 12תקנה 

שם נושא 

המשרה 

 הבכירה

מספר 

 תעודת זהות

תאריך 

 לידה

תאריך 

תחילת 

 כהונה

התפקיד שממלא 

, בחברת בת, בחברה

בחברה קשורה או 

 בבעל ענין בחברה

מורשה 

חתימה 

עצמאי 

 בחברה

 בעל עניין או בן משפחה 

 של נושא משרה בכירה 

 אחר או של בעל ענין 

 בחברה

 השכלה בחמש השנים האחרונות

שנים ניסיון עסקי בחמש ה

 מקצוע האחרונות
מוסד 

 לימודים

תעודה /תואר אקדמי

 מקצועית

 

דפנה ' גב

 הרלב

122225000 

 

0220020720 

 

 

5720525117 

 ל"מנכמשנה ל

 ומנהלת פיתוח עסקי

ומנהלת חברה פרטית 

שהינה בשליטתה 

 בעלת ענין

 כן

בעלת ענין וכן אחותו של  –כן 

ר "יו, מר דורון אביב

הדירקטוריון ובעל ענין ואמה 

, שקדלירון ' של הגב

 דירקטורית

 כלכלנית
אוניברסיטת 

 בר אילן

תואר ראשון 

בכלכלה ומנהל 

 עסקים

 לית"ומנכ דירקטורית

לית "מנכ וכן בחברה משותפת

ה פרטית בשליטתה חבר

   2 ן"בתחום ייזום ופיתוח נדל

איל לב מר 

 ארי

 

 

 

126100691 

 

 

 

 

562120761 
 

5720525117 

 

 ומנהלמשותף ל "מנכ

חברה פרטית 

בשליטתו שהינה 

 עניןבעלת 

 

 כן

 

 בעל ענין –כן 

 

 

כלכלן 

 ומשפטן

 

אוניברסיטת 

 א"ת
תואר ראשון 

 בכלכלה ומשפטים

ל משותף "דירקטור ומנכ

ל "דירקטור ומנכבחברה וכן 

בחברות הפועלות בתחום 

ן ובתחום "פיתוח הנדל

  ן ולרכב"האשראי לנדל

 

יולי מר 

 ירדני
121101976 02020726 022025119 

המבקר הפנימי של 

 החברה
 לא לא

ח "רו

 מוסמך

אוניברסיטת 

 א"ת

תואר ראשון 

 בחשבונאות וכלכלה

שותף בכיר במשרד רואי 

 'גלפנד ושות -חשבון ירדני

אייל מר 

 ברטוב
150110120 572120790 02925119 

ל כספים של "סמנכ

 החברה
 לא לא

ח "רו

 מוסמך

אוניברסיטת 

 חיפה

תואר ראשון 

 בחשבונאות וכלכלה

 בחברה כספיםל "סמנכ
אוניברסיטת 

 א"ת

תואר שני במנהל 

עסקים עם התמחות 

 בניהול פיננסי

 

 

 

 



 

 

 רואה החשבון של התאגיד – 12תקנה 

 2אביב-תל 0מרחוב עמינדב , קוסט פורר גבאי את קסירר

 בתקנון של החברהשינוי בתזכיר או  – 12תקנה 

כל עוד החברה : "ת כדלקמןא הקובע70בו התווספה תקנה תקנון החברה באופן תוקן  5101בינואר  9ביום 

יהיו , לרבות הדירקטורים החיצוניים, תהיה חברה ציבורית לפחות שליש מהדירקטורים המכהנים בה

במקרה בו פחת מספר הדירקטורים (2 0777 –ט "התשנ, כהגדרתם בחוק החברות)דירקטורים בלתי תלויים 

לא יהיה בכך כדי לגרוע מהחלטות שיתקבלו על ידי הדירקטוריון או ועדה , הבלתי תלויים מהשיעור כאמור

וכן לא יהיה בכך כדי לגרוע מהמשך יכולתם של הדירקטוריון ושל ועדותיו לפעול עד למינוי , מוועדותיו

  "2לוייםהמספר הנדרש של הדירקטורים הבלתי ת

בפני האסיפה הכללית והחלטות שאינן טעונות אישור האסיפה  המלצות הדירקטורים –( א)12תקנה 

 הכללית

 2לעיל 50ראה תקנה  –ים לתקנון ההתאגדות של החברה נתיקוהאסיפה הכללית אישרה בשנת הדיווח  02

מכוחו הוצעו מדף דוח הצעת על פי אישר דירקטוריון החברה הנפקה לציבור  5101בפברואר  00ביום  52

נוספות ( 'ד סדרה) חוב אגרות נקוב ערך ח"שאלפי  51,111עד  של סך 5101בפברואר  00לציבור ביום 

 2ג לעיל01תקנה  –לפרטים נוספים ראה  2של החברה

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת –( ג)12 תקנה

התקבלו ההחלטות הבאות במסגרת אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות  5101בינואר  9ביום  02

בהתאם , לאשר מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה( 0: )החברה

מינוי מר ישי גרנית כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת ( 5) 0777 –ט "התשנ, לחוק החברות 51לתיקון 

תיקון תקנון החברה ( 1)-הענקת כתב פטור ושיפוי למר ישי גרנית ו( 0) 5101במרץ  51החל מיום  כהונה

לרבות הדירקטורים , והוספת הוראה לפיה לא פחות משליש מהדירקטורים המכהנים בחברה

 5100בדצמבר  0מיום  ידיםימלעניין זה ראה דיווחים 2 יהיו דירקטורים בלתי תלויים, החיצוניים

-5100-10אסמכתא 2 ומס 5100-10-505702 אסמכתא2 מס ,זימון האסיפה) 5100בדצמבר  55ומיום 

 (5101-10-1192552אסמכתא 2 מס, תוצאות אסיפה ,5101בינואר  9ומיום ( 010960

התכנסה אסיפה מיוחדת של בעלי המניות בחברה במסגרתה הוחלט על תיקון  5102בינואר  1ביום  52

, מ"מ ועם ארלון בע"חברה קבלנית לעבודות ציבוריות ועבודות בניין בע 'הסכמי הניהול עם אביב ושות

דפנה הרלב תחל ' הגב, באופן שבו ממועד אישור האסיפה, חברות בשליטתם של בעלי השליטה בחברה

ל "ומר יפתח אלוני יחל לכהן בתפקיד מנכ, ל ומנהלת פיתוח עסקי בחברה"לכהן בתפקיד משנה למנכ

, דפנה הרלב ומר יפתח אלוני' י שיהיה שינוי אחר בתנאי העסקתם של גבהכל מבל, משותף בחברה

 2לרבות הגמול לו הם זכאים מהחברה

 החלטות החברה –א 12תקנה 

האורגן  פרטי האישור מועד

 המאשר 

לפרטים ביחס לכתבי  ההתקשרות  סוג

 אהר, הפטור והשיפוי

כתב פטור מאחריות למר שלמה  הענקת הכללית  האסיפה 62025119 2 לעיל 50תקנה 

 2 דירקטור בחברה, נס
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 לינדה' לגב מאחריות פטור כתב הענקת הכללית האסיפה 572725117

 2בחברה חיצונית דירקטורית, קנינה

יל יכתב פטור מאחריות למר א הענקת דירקטוריון החברה 002625119

ל הכספים "ברטוב המכהן כסמנכ

 בחברה

דורון , הרלבכתב פטור לדפנה  הענקת הכללית האסיפה 0620125105

לירון , יפתח אלוני, איל לב ארי, אביב

שקד ושחף אלכסנדר המכהנים 

משרה בחברה  כנושאיכדירקטורים או 

 דורון, הרלבוהענקת כתב שיפוי לדפנה 

 לירון, אלוני יפתח, ארי לב איל, אביב

, קנינה לינדה, אלכסנדר שחף, שקד

 המכהניםשגב ואיל ברטוב  יהודה

 בחברה משרה כנושאיכדירקטורים או 

כתב פטור מאחריות וכתב שיפוי  הענקת הכללית  האסיפה 92025101

כדירקטור המכהן למר ישי גרניט 

 חיצוני בחברה 

התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות  האסיפה הכללית 0620125105

 דירקטורים ונושאי משרה בחברה

ראה , לפרטי הפוליסה

 2 לעיל 50תקנה 
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  1תאגידי ממשל שאלון

  

 הדירקטוריון עצמאות

  
  נכון 

  
 נכון לא

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל .1

  

 כאמור, ימים 90 על עולה אינה חיצוניים דירקטורים שני כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 כיהנו לא בה) בימים( הזמן תקופת תצוין) נכון לא/נכון( שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק) 10)(ב.(א363 בסעיף
 בין הפרדה תוך, בדיעבד שאושרה כהונה תקופת גם זה ובכלל( הדיווח בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד

  ): השונים החיצונים הדירקטורים

  

  .ימים 0':  א דירקטור

  .ימים 0':  ב דירקטור

  

 .2: זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים החיצוניים הדירקטורים מספר

  
V 

 

                                                                 

1
  . 16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  
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מחברי  43% - (כ 3/7:  זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים 3תלויים הבלתי הדירקטורים 2שיעור  .2
  .הדירקטוריון הינם בלתי תלויים)

  

  .שליש מחברי הדירקטוריון: 5התאגיד 4בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

  

  ).בתקנון הוראה נקבעה לא( רלוונטי לא �

_____ _____ 

 בשנת קיימו הם כי ונמצא) תלויים הבלתי והדירקטורים( החיצוניים הדירקטורים עם בדיקה נערכה הדיווח בשנת .3
) תלויים והבלתי( החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק) ו(-ו) ב(240 סעיף הוראת את הדיווח

 ).תלוי בלתי או( חיצוני כדירקטור לכהונה הנדרשים התנאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד המכהנים

  

V 

 

4.
 למעט( בעקיפין או במישרין, הכללי למנהל 6כפופים אינם, הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל

  ).לעובדים נציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים נציג שהוא דירקטור

  

  עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  -) כאמור הכללי למנהל כפוף הדירקטור, קרי" (נכון לא" הינה תשובתכם אם
: _____.האמורה במגבלה

  

V 

 

                                                                 
  .3/8מתוך הסך הכל. כך לדוגמה מספר מסוים  -"שיעורבשאלון זה, " 2
 לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות. 3
  הוראות המפקח על הבנקים). -"תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד (לדוגמא בתאגיד בנקאי  -לענין שאלה זו  4
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 5
6
דירקטור) ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה (למעט  -לעניין שאלה זו   

  התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.  
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 ולא בדיון נכחו לא, הישיבה של יומה סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי ענין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל .5
  ):החברות לחוק) ב(278 סעיף לפי המתקיימות בנסיבות הצבעה או/ו דיון למעט( כאמור בהצבעה השתתפו

   -"  נכון לא" הינה תשובתכם אם

 :סיפה) א(278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

  ).המתאימה במשבצת   xלסמן יש(    לא �   כן �

:  א ק"בס כאמור בנסיבות למעט בהצבעה  השתתפו או/ו בדיון נכחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין
 ._____  

  

V 

 

 בישיבות נכח לא, בתאגיד אחר בכירה משרה נושא או דירקטור שאינו), מטעמו מי או/ו קרובו לרבות( השליטה בעל .6
  . הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון

  

 משרה נושא או/ו דירקטוריון חבר שאינו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" (נכון לא" הינה תשובתכם אם
 בישיבות נוסף אדם כל נוכחות לגבי הבאים הפרטים יצוינו –) כאמור הדירקטוריון בישיבות נכח בתאגיד בכירה

  :כאמור הדירקטוריון

  

  : _____.זהות

  

  ): _____.וקיים ככל( בתאגיד תפקיד

  

 ): _____.עצמו השליטה בעל אינו שנכח מי אם( השליטה לבעל הזיקה פירוט

  

V 
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  ).המתאימה במשבצת   xלסמן יש(    לא �  כן �: ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 נוכחות: _____, ידו על מסוים נושא הצגת לשם הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות 7נוכחותו שיעור
  : _____אחרת

  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

  בו ו/או מי מטעמו.תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרו 7
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 הדירקטורים וכישורי כשירות

  
 נכון

  
  נכון לא

, בתאגיד הדירקטורים כלל של כהונתם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקנון  .7

  . 8)מגבלה נחשבת אינה רגיל ברוב קביעה – זה לעניין( חיצוניים דירקטורים שאינם

   – יצוין) כאמור מגבלה קיימת, קרי" (נכון לא" הינה תשובתכם אם

  
V 

 

  
  ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור:  א.

  

  
  ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:   ב.

  

  
  ._____מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:   ג.

  

  
  ._____הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:   ד.

  

 התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכנית לעריכת דאג התאגיד .8
 לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהנים דירקטורים להכשרת המשך תכנית לעריכת דאג וכן, והדירקטורים
  . בתאגיד ממלא שהדירקטור

 )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(    לא�   כן x: הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין -"נכון" הינה תשובתכם אם

  

V 

 

                                                                 
  חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 8
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 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של נדרש מזערי מספר נקבע בתאגיד א. .9
  . ופיננסית

 .2: שנקבע המזערי המספר יצוין -" נכון" הינה תשובתכם אם

_____  

V 

_____ 

  - הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים מספר ב.

  . 3: 9ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי

  :10מקצועית כשירות בעלי

 למעט( ביותר הנמוך המספר של הנתון יינתן, הדיווח בשנת כאמור הדירקטורים במספר שינויים שהיו במקרה
 .הדיווח בשנת שכיהנו סוג מכל דירקטורים של) השינוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

  

  .המינים משני חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שנת בכל א. .10

  : _____.האמור התקיים לא בו) בימים( הזמן פרק יצוין - " נכון לא" הינה תשובתכם אם

, ימים 60 על עולה אינה המינים משני דירקטורים כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 משני דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה) בימים( הזמן תקופת תצוין) נכון לא/נכון( שהיא תשובה בכל ואולם
 : _____.המינים

V 
 

  : זה שאלון פרסום למועד נכון התאגיד בדירקטוריון המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר  ב.

  .2: נשים  ,5: גברים

_____  
_____ 

  

                                                                 
  .2005 –מקצועית), התשס"ו  לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 9

  . 9ר' ה"ש  10
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אסיפה כללית) הדירקטוריון ישיבות  (וכינוס 

  
 נכון

  
 נכון לא

  א.  .11
  הדיווח:  בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

  

  .2      : )2014(שנת רבעון ראשון 

  .2                              רבעון שני: 

  .2                         רבעון שלישי: 

  .2                           רבעון רביעי:

_____  
  

_____ 

  .ב
 בישיבות השתתפותו 11שיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד

 במהלך שהתקיימו) להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות -  זה ק"בס( הדירקטוריון
  ): כהונתו לתקופת ובהתייחס( הדיווח שנת

  

_____  _____  שיעור   שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
  דירקטוריוןה

  

 שיעור
 השתתפותו
         בישיבות

ביקורת ועדת
12

  

 שיעור
 השתתפותו
  בישיבות
 הועדה
 לבחינת
 הדוחות

כספיים
13    

 שיעור
 השתתפותו
     בישיבות
 ועדת

תגמול
14     

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
(תוך  בהן הוא חבר

  ציון שם הועדה)

                                                                 
  . 2ר' ה"ש  11
 דירקטור החבר בוועדה זו.לגבי  12
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 13
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    -  -  -  87.5%  דורון אביב

    -  -  -  100%  יפתח אלוני  
  

  

  
  

    100%  75%  100%  100%  לינדה קנינה
  

  

  
  

    100%  100%  100%  100%  שלמה נס
  

  

  
  

    100%  100%  100%  100%  ישי גרנית
  

  

  
  

    -  -  -  87.5%  שחף אלכסנדר
  

  

  
  

    -  -  -  75%  לירון הרלב
  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14
  לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 
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    100%  100%  100%  100%  יהודה שגב
  

  

 המשרה ונושאי הכללי המנהל בידי התאגיד עסקי ניהול לעניין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת .12
   .עמדתם את להביע הזדמנות להם וניתנה נוכחותם בלא, לו הכפופים

 

  

V 

 

  

 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

   
 נכון

  
  נכון לא

  דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל .13

 60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 
 הזמן ) לחוק החברות), ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת2א.(363ימים כאמור בסעיף 

  ._____ :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור לא (בימים) בה

 

V  

  מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב  .14

ימים כאמור  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 
 (בימים) בה הזמן ) לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת6א.(363בסעיף 

  ._____ :כאמורכיהן בתאגיד מנכ"ל  לא
  

V  
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15. 
בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר 

(ג) לחוק החברות121סעיף הוראות בהתאם ל
15

.  

X (ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור). לא רלוונטי 

_____ _____ 

16. 
   הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ

  –(קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון)  לא נכון"אם תשובתכם הינה "
V  

 _____ _____  ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:   א.

  ב.

(ג) לחוק החברות121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה
16

:     

  כן � 

  לא �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

_____ _____ 

  . , למעט כדירקטורבתאגידבכירה מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה  אינובעל שליטה או קרובו   .17

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

 V 

  

 הביקורת ועדת 

   
 נכון

  
 נכון לא

                                                                 
15
  (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  
16
 (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  
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 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת .18
_____ _____ 

  קרובו. או השליטה בעל  א.

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

V 
 

  V  הדירקטוריון. ר"יו  ב.
 

  V  בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  ג.
 

  V  קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור  ד.
 

  השליטה. בעל על שעיקר פרנסתודירקטור   ה.

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

V  
 

בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו,   .19

  . (ה) לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 

  

V  

 

 חברי של רוב היה הדיווח בשנת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מנין .20

  . חיצוני דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו הנוכחים רוב כאשר, הועדה

 : _____. כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  - " נכון לא" הינה תשובתכם אם

 

V 

 

 נוכחות ובלא המבקר החשבון ורואה הפנימי המבקר בנוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .21

 .התאגיד של העסקי בניהול ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם בתאגיד משרה נושאי של

  

V 
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 לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .22

  ). קרובו או שליטה בעל שאינו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי( הועדה

  

V  

 בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשנת .23

 .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים

  

V 

 

 המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את הניחה )הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו( הביקורת ועדת  .24

  .ראויים  וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח בשנת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו ושכר

  

V 

 

  

(להלן  תפקידי הכספיים  הדוחות  לבחינת  בעבודתה - הועדה   הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה) 

   
 נכון

  
 נכון לא

 הדיון לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו) בימים( הזמן פרק יצוין  .א  .25

  .שני ימי עסקים: הכספיים הדוחות לאישור  בדירקטוריון

_____ _____ 

  

  .ב
 לאישורהדיון בדירקטוריון בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד בפועל מספר הימים שחלפו 

  : הכספיים הדוחות

  .2):    2014דוח רבעון ראשון (שנת 

  
_____  

  
_____ 



13 

  .2 דוח רבעון שני:                           

  .2        דוח רבעון שלישי:                  

  .2      דוח שנתי:                                

  
הדיון בדירקטוריון מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד   ג.

  :אישור הדוחות הכספייםל

  .2):    2014דוח רבעון ראשון (שנת 

  .2 דוח רבעון שני:                           

  .2     דוח רבעון שלישי:                  

  .2   דוח שנתי:                                

    

 התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה   .26

  .הדיווח בשנת הנכללות לתקופות המתייחסים

  : ______השתתפותו שיעור יצוין", נכון לא" הינה תשובתכם אם

  

V 

 

27.  
 _____  _____  להלן: המפורטים התנאים , כלועד לפרסום הדוח השנתי התקיימו בכל שנת הדיווח הבועד

  
  .(במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור) מספר חבריה לא פחת משלושה  א.

V  

  
  ב.

  

  כהונת חברי ועדת ביקורת). (ג) לחוק החברות (לענין-ב) ו(115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו

V   
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 תגמול ועדת 

   

 נכון

  

 נכון לא

 הדיון במועד( רוב בה היוו החיצוניים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשנת, מנתה הועדה  .28

  ).בועדה

 ).דיון התקיים לא( רלוונטי לא �

V  

  
  יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני.  ג.

V   

  
  כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד.

V   

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל   ה.  
  מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

V   

  
  חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים.  ו.

V   

  
  ז.

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי 
  תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

V   

  
יצוין ביחס לאיזה דוח (תקופתי/רבעוני) אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, 

  ._____: התקיים שלא התנאי וכןלא התקיים התנאי האמור 
_____ _____ 
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 בדבר כללים( החברות לתקנות בהתאם הינם הדיווח בשנת הגמול ועדת חברי כל של והעסקתם כהונתם תנאי   .29

       .2000-ס"התש), חיצוני לדירקטור והוצאות גמול

  

V  

 - הדיווח בשנת כיהן לא התגמול בועדת  .30
  

_____ 
  

_____ 

  .קרובו או השליטה בעל  .א

  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא �

V  

   V  .הדירקטוריון ר"יו  .ב 

   V  .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  .ג

   V  .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור  .ד

  .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור  .ה

  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא �

V   

31.     

 מהם מי כי הועדה ר"יו קבע אם למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשנת נכחו לא קרובו או שליטה בעל

V  
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  .מסוים נושא הצגת לשם נדרש

32.   

 או עסקה לאישור) ג)(1)(1ג(272-ו) 3)(ג(272), ג(א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת
  . הכללית האסיפה של התנגדותה למרות, תגמול מדיניות

  – יצוין" נכון לא" הנה תשובתכם אם

  : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

  : ______ הדיווח בשנת בסמכותם שימוש נעשה בהן הפעמים מספר

V  

  

פנים   מבקר 

 
  
 נכון

  
 לא נכון

 .בתאגיד הפנימי המבקר על הארגוני הממונה הוא התאגיד ל"מנכ או הדירקטוריון ר"יו .33
V   

  . הדיווח בשנת העבודה תכנית את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר"יו .34

  

במשבצת    x(יש לסמן  סקר סיכונים בחברה: הדיווח בשנת הפנימי המבקר עסק בהם הביקורת נושאי יפורטו, בנוסף

   המתאימה).

V  
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   שעות 250 ):בשעות( הדיווח בשנת בתאגיד הפנימי המבקר העסקת היקף .35
_____  _____  

   .הפנימי המבקר בממצאי) בדירקטוריון או הביקורת בועדת( דיון התקיים הדיווח בשנת
V   

 עם מהותיים עסקיים קשרים מקיים אינו וכן מטעמו מי או מבקר ח"רו, קרובו, בתאגיד ענין בעל אינו הפנימי המבקר .36

  .  בשליטתם תאגידים או קרובו, בו השליטה בעל, התאגיד

V    

 

  עניין בעלי עם עסקאות

 
  
 נכון

  
 לא נכון

37.   

 .ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי- על מועסק אינו) שבשליטתו חברה לרבות( קרובו או השליטה בעל

   – יצוין) ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" (נכון לא" הינה תשובתכם אם

 באמצעות או/ו שבשליטתם חברות לרבות( התאגיד ידי-על המועסקים) השליטה בעל לרבות( הקרובים מספר -

  .  4): ניהול חברות

  : בדין הקבועים יםנהאורג בידי אושרו כאמור הניהול שירותי או/ו העסקה הסכמי האם  -

   

  

  

V 
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x כן  

  לא �

  )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

 ). _____.שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא �

38. 

 

  

  ).יותר או אחד בתחום( התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב

 :בו השליטה ובעל התאגיד בין פעילויות לתיחום הסדר נקבע האם יצוין –" נכון לא"  הינה תשובתכם אם

   כן  �

  לא �

  )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

 ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא �

V  

  

__________________        __________________          __________________  

  ישי גרנית : יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים      ישי גרנית: הביקורת ועדת ריו"              דורון אביב: הדירקטוריון ר"וי

 



 

 

 

 

 

 

 (ד)ב9תקנה  הצהרת מנהלים לפי



 (1()ד)ב9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה ( 1א )
 

 הצהרת מנהל כללי בתאגיד

 

 :מצהיר כי, איל לב ארי, אני

 ;(הדוחות -להלן) 4112לשנת ( התאגיד -להלן) מ"אביב ארלון בעבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)

ל עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון ש, לפי ידיעתי (4)

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת , לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

 ;הדוחות

, מכל הבחינות המהותיות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי (3)

תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים , ספיאת המצב הכ

 ;הדוחות

לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד כל , גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד (2)

במישרין או מעורבים  שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו, תרמית בין מהותית ובין שאינה מהותית

 .עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם

 

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

 

 4112, במרץ 31

_______________ 

  ל משותף"מנכ, איל לב ארי



 (1()ד)ב9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה ( 1א )
 

 הרת מנהל כללי בתאגידהצ

 

 :מצהיר כי, יפתח אלוני, אני

 ;(הדוחות -להלן) 4112לשנת ( התאגיד -להלן) מ"אביב ארלון בעבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית , לפי ידיעתי (4)

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת , אור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגיםל, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

 ;הדוחות

, מכל הבחינות המהותיות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי (3)

וצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים ת, את המצב הכספי

 ;הדוחות

לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד כל , גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד (2)

ין או מעורבים שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישר, תרמית בין מהותית ובין שאינה מהותית

 .עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם

 

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

 

 4112, במרץ 31

_______________ 

  ל משותף"מנכ, אלוני תחיפ



 (4()ד)ב9לפי תקנה  מנהל כספיםהצהרת ( 1א )
 

 הכספיםבתחום  ושא המשרה הבכיר ביותרנהצהרת 

 

 :מצהיר כי ,אייל ברטוב ,אני

 4112לשנת ( התאגיד -להלן)מ "בע אביב ארלוןשל  ות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחותבחנתי את הדוח (1)

 ;(הדוחות -להלן)

כון של עובדה מהותית הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נ, לפי ידיעתי (4)

, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

 ; לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

את , מכל הבחינות המהותיות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי (3)

תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים , מצב הכספיה

 ;הדוחות

כל  של התאגיד כספייםהדוחות ולוועדות הביקורת והלדירקטוריון , גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד (2)

כפוף לו במישרין או מעורבים עובדים שבה מעורב המנהל הכללי או מי ש, בין מהותית ובין שאינה מהותית ,תרמית

 .הגילוי ובבקרה עליהםבדיווח הכספי  אחרים שיש להם תפקיד משמעותי

 

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

 

 4112, במרץ 31

___________________ 

  כספים ל"סמנכ, אייל ברטוב
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