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 .מירלנד דיוולופמנט קורפוריישן פי אל סי

MirLand Development Corporation Plc. 

 קפריסין דיני לפי המאוגדת חברה

דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה 

 2018במרץ,  31ביום 

( מתכבד בזאת, להגיש את דוח "החברה") .מירלנד דיוולופמנט קורפוריישן פי אל סיהדירקטוריון של חברת 

( לתקופה שהסתיימה "הקבוצה"הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והחברות המאוחדות שלה )יחדיו להלן: 

הדוחות המאוחדים של פי -(. הנתונים המובאים בדוח זה הינם על"תקופת הדוח") 2018במרץ,  31ביום 

 אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.  בתקופת הדוח,החברה לתקופה שהסתיימה 

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני החברה 

י לשנת נערך תחת ההנחה כי בפני קוראו מצוי הדוח התקופת בתקופת הדוח, אשר השפעתם מהותית. דוח זה

)מס' אסמכתא:  2018במרץ,  14ידי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ביום -עלכפי שפורסם  2017

 (."2017"הדוח התקופתי לשנת )( 2018-01-024274

. נתונים 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 48הדוח נערך בהתאם להוראת תקנה 

נכונים למועד הדוח. עם זאת, במקרים מסוימים בדוח מובאים פרטים הסוקרים המופיעים בדוח הינם 

ידי דירקטוריון החברה -אירועים בחיי התאגיד אשר התרחשו לאחר מועד הדוח וסמוך ליום אישורו על

(. במקרים שכאלו יצוין הדבר במפורש באמירה, כי אלו נמסרים נכון למועד פרסום "הדוח פרסום"מועד )

 הדוח.

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה -חלק א' 

 אור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית ית .1

כחברה  Bastwick Investments Limitedתחת השם  10.11.2004התאגדה בקפריסין ביום  החברה .1.1

שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי  11.12.2006קפריסין. ביום  דיני הרפובליקה שלפי -פרטית על

וכן קיבלה החלטה להירשם כחברה ציבורית בהתאם לדין הקפריסאי לעניין חברות המציעות ניירות 

 ערך לציבור מחוץ לקפריסין. 

 AIM (Alternative-למסחר ב רשומות( היו מניות החברה "הקובע"המועד ) 2016, בדצמבר 22 ליום עד .1.2

Investment Market ,הסדר של החברה עם מחזיקי ההשלמת תכנית מ כפועל יוצא. אנגליה( בלונדון

ואגרות  מניות)ניירות הערך של החברה  כלהמועד הקובע, מ החל(, "תכנית ההסדר") אגרות החוב שלה

בנוסף, ( בלבד. "הבורסה""מ )בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר רשומים, החוב )סדרה ז'(

, ולמיטב ידיעת החברה נכון למועד הדוח, החברה הינה ללא גרעין תכנית ההסדרכתוצאה מהשלמת 

התקופתי לשנת  דוחהלפרק א' של  1.2סעיף  ראונוגע לתכנית ההסדר ב הרחבהב לפרטים .שליטה

2016.  

בשני תחומי  ("הקבוצה": יו להלןחדי) המאוחדות שלהחברות הבאמצעות בעצמה והחברה עוסקת,  .1.3

)ב( תחום הנדל"ן -: )א( תחום הנדל"ן המסחרי; ו("רוסיה"פדרציה הרוסית )שטחי הב פעילות עיקריים

 ,למגורים. פעילותה של החברה במסגרת תחומי הפעילות האמורים כוללת יזום, פיתוח, בנייה, השכרה
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פנויה, השלמת הליכי  רכישת קרקע. זאת, החל משלב ומכירה )בעיקר בתחום הנדל"ן למגורים( ניהול

 לפרטים. וניהולם השכרתםלחילופין, התכנון והאישור ועד להשלמת בניית הפרויקטים ומכירתם או 

לפרק א' של הדוח  1.2העיקריים של הקבוצה, ראו סעיף  העסקיים הפעילות מגזרי אודות נוספים

 .של החברה השנתיים בדוחות הכספיים 23ובאור  2017התקופתי לשנת 

 לשער עד 10%-בכ מול שער הדולר  אלפוחת שער הרובל  2018מסוף הרבעון הראשון של שנת,  החל .1.4

מצד מדינות על רוסיה וסנקציות נוספות  םגיאופוליטיי, וזאת כתוצאה מאירועים לדולר רובל 62-של כ

 .החברה של העצמי ההון על שלילית השפעה להיות עשויה בשער הרובל מואץ פיחות המערב. להמשך

יחד עם  .המצב הכלכלי ברוסיה משפיע באופן ישיר על עסקי החברה, הכנסותיה ורווחיותהכאמור,  .1.5

המניבים של )המסחרי( כי החברה ממשיכה לפעול בתחומי פעילותה וכי בנכסי הנדל"ן  ,זאת יצוין

 . בנוסף, בפרויקט הדגל של החברהבממוצע 92%-לכ במהלך תקופת הדוח חלה עליה בתפוסה החברה

- Triumph Park מכירת הדירות בשלב הרביעי  ,ולמועד הדוח יחידות דיור, נמשך שיווק ומכירת

יחידות דיור,  399שווקו בשלב החמישי  .נסתיימה למעשה ונמשך תהליך מסירת הדירות לרוכשים

 .יחידות דיור 1,510 של סך מתוך וזאת

  ירועים מהותיים בתקופת הדו"חא .2

 בסנט פטרסבורג המגורים פרויקט .2.1

 4שלב 

ומסירת יחידות הדיור לרוכשים החלה  4קיבלה החברה טופס איכלוס לשלב  2017בדצמבר,  22ביום 

עד למועד  .רוכשיםיחידות דיור ל 795-עד לסמוך למועד פרסום הדוח נמסרו כ .2018בחודש ינואר 

  מסך הדירות בשלב זה. 98%-הדוח שווקו כ

 5שלב 

יחידות דיור  399שווקו בסה"כ  2018במרץ,  31כך שעד ליום יחידות דיור,  106בתקופת הדוח שווקו 

, בשטח כולל למכירה, נטו של זה בשלב הדיור יחידותמסך  26%-יחידות דיור, המהוות כ 1,510מתוך 

  .חניה מקומות 295 וכן מסחר שטחי של"ר מ 3,532-מ"ר, כ 66,084-כ

 Green Tower מגדל

מתוך יחידות דיור  73שווקו בסה"כ  2018במרץ,  31יחידות דיור, כך שעד ליום  8בתקופת הדוח שווקו 

 7,425-נטו של כבשטח כולל למכירה,  ,בשלב זה הדיור יחידותמסך  55%-יחידות דיור המהוות כ 132

 .חניות 44-מ"ר שטחי מסחר ו 352-מ"ר, כ

, Green Tower-ו 5והחניות ששווקו עד כה מהשלבים  מיחידות הדיורסך ההכנסות שינבעו לחברה 

וכן  מיליון דולר 12.6-של כבסך מיליון דולר, מתוכם הוכרו הכנסות  40.9-צפוי להסתכם לסך של כ

  מיליון דולר. 22.7-ל ככמקדמות סך ש והתקבל

 ,18% -ו 16% הינו Green Tower-ו 5הרווחיות הגולמית מההכנסות שהוכרו עד כה בשלבים  שיעור

 בהתאמה.
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  :להלן טבלה המסכמת את המכירות בשלושת השלבים

סה"כ  שלבים

יחידות 

 דיור

יחידות מספר 

ששווקו  דיור

 31.3.2018עד 

יחידות מספר 

ששווקו  דיור

עד מועד 

 פרסום הדוח

 יחידות דיוראחוז 

ששווקו עד מועד 

פרסום הדוח מסך 

 יחידות הדיור

 בשלב

סך ההכנסות 

מיחידות שינבעו /שנבעו

ששווקו, כולל  הדיור

 מכירת חניות 

 *מיליוני דולר(ב)

4 1,244 1,220 1,224 98% 105.3 

5 1,510 399 443 29% 32.7 

Green Tower 132 73 76 58% 8.2 

  .2018במרץ,  31רובל רוסי לדולר נכון ליום  57.26*לפי שער חליפין של  

 החברה של הכספיים בדוחותיה חדשים חשבונאות תקני של לראשונה יישום השפעות .2.2

  15 מספר בינלאומי חשבונאות תקן .א

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

הקמה ומכירה של דירות  ,החברה פועלת ביזום. ברוסיההכנסות מפיתוח והקמה של נדל"ן ביזום 

, החברה מזהה את יחידות הדיור רוכש. במועד ההתקשרות בחוזה עם רוסיהמגורים ב

על סמך הוראות החוק  הרוכשים,על חוזי המכירה שלה עם בהסתמך  .ועכמחויבויות ביצ

, החברה הגיעה למסקנהוהרגולציה הרלוונטיות, ובהתאם לחוות דעת משפטיות שהתקבלו, 

נכס עם שימוש אלטרנטיבי, וכן קיימת לה זכות לה , לא נוצר שכזהמתקשרת בחוזה  היאשכאשר 

לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד. בנסיבות הללו, בגין חוזים 

כל הנוגע ב. ןהחברה מכירה בהכנסה לאורך זמ ,2017 בינואר 1 מיום החל רוכשים עם נחתמו אשר

השליטה בנכס בשים לב שבחוזים אלו , 2017 ,בינואר 1 יום לפני נחתמו אשר רוכשים עם חוזיםל

כי לא ניתן  ,לאור הערכת החברה ויועציה המשפטייםו בלבד, בעת מסירת הדירה רוכשעוברת ל

מוכרת ההכנסה ממכירת יחידות הדיור  ,לאכוף את קיום החוזה עד מועד מסירת דירת המגורים

  בנקודת זמן אחת )במועד המסירה(.

לצורך מדידת התקדמות הביצוע  (Input Method) ת התשומותהחברה מיישמת את שיטבנוסף, 

כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה  בדעה,כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה 

ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת 

בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, החברה 

מעריכה את העלות הדרושה להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. 

הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום  העלויותמדנים הללו כוללים את האו

כן, החברה אינה כוללת -החוזה ומוקצות לכל חוזה בנפרד על בסיס מפתח העמסה סביר. כמו

במדידת "שיעור ההשלמה" עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע כגון עלות קרקע, אגרות 

  .יוהיטלים ועלויות אשרא

פיו מוכרת ההכנסה בכל חוזה מכר כשיעור ההתקדמות -החברה קובעת את שיעור ההתקדמות על

או הפרויקט לפי ההקשר, וזאת כל עוד לא ניתן לבצע מסירה של הנכס נשוא ההסכם של כל הבניין 

  .במלואו ,לפי ההקשר ,הבנייה של הבניין או הפרויקט בטרם הסתיימה
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בנפרד ומכירה  רוכשמכל חוזה בהתאם למחיר העסקה עם כל  גובה ההכנסה את קובעתהחברה 

 .בהכנסה, ביחס לכל חוזה בנפרד

, בעת רוכשנחתם עם הזה כאשר החברה מתחילה לבצע פעולות בקשר לחוזה הצפוי עוד בטרם 

עור יחתימת החוזה כאמור מכירה החברה בהכנסה על בסיס מצטבר בסכום המשקף את ש

 .לאותו מועדההשלמה של מחויבות ביצוע 

  9תקן חשבונאות בינלאומי מספר  .ב

 הינה פיננסים מכשירים בגין 2018, בינואר 1 מיום החל שמיושמת החשבונאית המדיניות

 :כדלקמן

ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות  במועד. פיננסיות התחייבויות

שבתחולת התקן בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות 

 או רווח דרך הוגן בשווי נמדדת אשר פיננסית התחייבות של במקרה למעטהפיננסית, וזאת 

 . הפסד או לרווח נזקפות עסקה עלויות לגביה, הפסד

 העלות שיטת לפי הפיננסיות ההתחייבויות כל את מודדת החברה, הראשונית ההכרה לאחר

 :ל פרט, המופחתת

 כגון נגזרים; הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות )א(

 כאשר או לגריעה כשירה אינה פיננסי נכס העברת כאשר שנוצרות פיננסיות התחייבויות )ב(

 ;חלה הנמשכת המעורבות גישת

 ;פיננסית ערבות חוזי )ג(

 ;השוק ריבית משיעור הנמוך ריבית בשיעור הלוואה למתן מחויבויות )ד(

 חל 3 בינלאומי כספי דיווח שתקן עסקים בצירוף רוכש ידי על שהוכרה מותנית תמורה )ה(

 .עליה

לדוחות  2ביאור  ולפרטים נוספים בדבר יישום לראשונה של מדיניות חשבונאית בהרחבה רא

 . 2018במרץ,  31הכספיים המאוחדים ביניים של החברה ליום 

ותקן  15של יישום לראשונה של תקן חשבונאות מס'  ההשפעה סך את המסכמת טבלה להלן

  2018, במרץ 31 ליום החברה של העצמי ההון על 9חשבונאות מס' 

 העצמי בהון שינויים

 )במיליוני דולר(

 31.12.2017 פתיחה יתרת 153.7

 9 תקן של לראשונה אימוץ 12.2

 15 תקן של לראשונה אימוץ 30.2-

 1.1.2018 ליום ועד 1.1.2017-ה לאחר שנחתמו מחוזים 4 שלבמ שהוכר מצטבר רווח 6.2

 31.3.2018 ליום עד Green Tower-ו 5 שלביםמ שהוכר מצטבר רווח 2.3

 1.1.2017-ל עד שנחתמו חוזים בגין התקופה במהלך והפסד רווח ח"דו דרך שהוכר 4 שלב הפסד 9.5-

 2018, במרץ 31 ביום סתיימההש חודשים 3 של לתקופה והפסד רווח ח"דו מתוך אחר הפסד 8.2-

  2018, במרץ 31 ליום סגירה יתרת  126.5
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שנמכרו וטרם נמסרו לרוכשים מחוזים שנחתמו  יחידות דיורמ רווח אינם כוללות 4תוצאות שלב 

 דירות שטרם נמכרו. מ וכן 1.1.2017-לפני ה

התקשרה החברה במסגרת הצעה פרטית להנפקה של אגרות חוב )סדרה ז'(  2017בדצמבר,  4ביום  .2.3

. כתוצאה 2018בפברואר,  20נוספות בדרך של הרחבת סדרה. ההצעה הפרטית הושלמה ביום 

ש"ח אגרות חוב )סדרה  109,051,000ידי החברה -פי תנאיה, הונפקו על-ית, עלמהשלמת ההצעה הפרט

שלאחר ההצעה הפרטית כמות אגרות החוב )סדרה ז'( שבמחזור עומדת על סך של  ז'( נוספות, כך

סך . 2017של פרק א' של הדוח התקופתי לשנת  1.1.6ראו סעיף  לפרטים .נקוב ערך ח"ש 280,816,200

לדולר נכון  שקל 3.5לפי שער חליפין של מיליון דולר ארה"ב ) 22.1-סכום של כהכל גייסה החברה 

 הגיוס(.  לתאריך

(, עם הנכדה" "החברההתקשרה החברה באמצעות חברה נכדה שלה ברוסיה ) 2018במרץ,  28ביום  .2.4

צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לנושאי משרה בה ו/או לבעל מניות מהותי בה בהסכם שכירות 

משטח מבנה בבעלות החברה הנכדה בפרויקט  100%מ"ר, המהווה  10,300-להשכרת שטח נוסף של כ

Century  צפי ההכנסות מהתקשרות הקבוצה עם השוכר בהסכם השכירות למשך כל תקופת השכירות

 .)2018במרץ,  28רובל לדולר נכון ליום  57.17לפי שער חליפין של מיליון דולר ) 13-ל סך של כעומד ע

 (.2018-01-031138)מס' אסמכתא:  2018במרץ,  28לפרטים ראו דוח מיידי מיום 

 המצב הכספי .3

, לעומת 2018במרץ,  31להלן יפורטו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום  .3.1

 : 2017בדצמבר  31הדוח על המצב הכספי ליום 

 הסברי החברה 2017 ,בדצמבר 31ליום  2018במרץ,  31ליום  סעיף

  באלפי דולר 

מירידה  וקיטון נובע בעיקרה 234,870 137,584 שוטפים נכסים
בסעיף מלאי דירות למכירה 

 700-כתוצאה ממסירה של כ
-בפרויקט סנט 4דירות בשלב 

שהיוותה הכנסה של  ,פטרסבורג
והכרה , מיליון דולר 54-כ

לראשונה בתקן חשבונאות 
במסגרתו  15בינלאומי מספר 

הכירה החברה בהכנסה ממכירת 
הנמצאים דירות בכל השלבים 

בפרויקט בהתאם לשיעור  בבניה
 ההשלמה. 

מהכרה  ונובע בעיקר קיטוןה 340,938 337,663 שוטפים לא נכסים
לראשונה בתקן חשבונאות 

במסגרתו  15בינלאומי מספר 
הכירה החברה בהכנסה ממכירת 

הנמצאים דירות בכל השלבים 
בפרויקט בהתאם לשיעור  בבניה

 ההשלמה. 

 - 575,026 475,247 נכסים סך

 בסעיף מירידה נובע קיטוןה 165,934 81,588 שוטפות התחייבויות
 בעקבות מלקוחות מקדמות

 4 בשלב דירות 700-כ לש מסירה
והכרה  פטרסבורג-סנט בפרויקט
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לראשונה בתקן חשבונאות 
במסגרתו  15בינלאומי מספר 

הכירה החברה בהכנסה ממכירת 
הנמצאים דירות בכל השלבים 

בפרויקט בהתאם לשיעור  בבניה
 ההשלמה. 

התחייבויות שאינן 
 שוטפות

 מהרחבת נובע הגידול עיקר 255,413 267,122
 של החוב אגרות של' ז סדרה

מיליון  22 -בסכום של כ החברה
הגידול מקוזז בחלקו  .דולר

מיליון  12-בסכום של כ קיטוןמ
בהלוואות לזמן ארוך דולר 

 לראשונה של בעקבות יישום
תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

9 

 לבעליהון מיוחס 
 החברה של המניות

 להכרה מיוחס הקיטון מרבית 153,679 126,537
 חשבונאות בתקן לראשונה
 .למפרע 15מספר  בינלאומי

 ידי-עלהקיטון מקוזז בחלקו 
יישום לראשונה של תקן מ

 . 9חשבונאות בינלאומי מספר 

 - 575,026 475,247 והון התחייבויות סך

 מתאגידים בנקאיים  הלוואות .3.2

מיליוני  221.2-הסתכמו הלוואות מתאגידים בנקאיים של החברה לסך של כ 2018במרץ,  31 ליום

 : )ראו טבלה בעמוד הבא( דולר. הרכב של יתרת ההלוואות ליום זה מוצג להלן
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 לזמן הלוואות עמידה באמות מידה פיננסיות

 ארוך / קצר

 תנאי ההלוואות

 

אשראי שלא 
 נוצל

במיליוני דולר 
(100%) 

 יתרת הלוואה

במיליוני דולר 
(100%) 

סכום הלוואה 
 המקורית/

אשראי  מסגרת
 (100%)במיליוני דולר 

 מקורות

 שם הבנק/אשראי

 פרויקט

 באמות עמידה

 המידה

 המידה אמות פירוט

 יהיה לא החוב כיסוי יחס 31/12/2018פטור עד 
 1.1.-מ נמוך

 הנכס לשווי ההלוואה יחס
 .70% על יעלה לא

 

 שנים 10 של תקופה ארוך

 7%ריבית דולרית קבועה 

רבעוניים עם  קרן תשלומי
בסוף  84%תשלום בלון של 

שנת של  1רבעון  – התקופה
2026. 

- 82.8 95 Sberbank Triumph Mall, 

Saratov 

 יהיה לא החוב כיסוי יחס 31/12/2018פטור עד 
 1.1.-מ נמוך

 הנכס לשווי ההלוואה יחס
 .70% על יעלה לא

 

 שנים 10 של תקופה ארוך

 7%ריבית דולרית 

 תשלומים רבעוניים עם

בסוף  74%תשלום בלון של 
של שנת  1רבעון  - התקופה

2026. 

- 25.2 30 Sberbank MAG 

 יהיה לא החוב כיסוי יחס 31/12/2018פטור עד 
 1.1.-מ נמוך

 הנכס לשווי ההלוואה יחס
 .70% על יעלה לא

 

 שנים 10 של תקופה ארוך

 7%ריבית דולרית 

 רבעוניים עםקרן תשלומי 

בסוף  86%תשלום בלון של 
של שנת  1רבעון  - התקופה

2026. 

- 17 20 Sberbank Hydro 
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 יהיה לא החוב כיסוי יחס 31/12/2018פטור עד 
 1.1.-מ נמוך

 הנכס לשווי ההלוואה יחס
 .60% על יעלה לא

 

 שנים 10 של תקופה ארוך

 7%ריבית דולרית 

 רבעוניים עםקרן תשלומי 
בסוף  78%תשלום בלון של 

של שנת  1רבעון  - התקופה
2026. 

- 15.4 18 Sberbank Inomotor 

 יהיה לא החוב כיסוי יחס 31/12/2018פטור עד 
 1.1.-מ נמוך

 הנכס לשווי ההלוואה יחס
 .70% על יעלה לא

 

 שנים 10 של תקופה ארוך

 7%ריבית דולרית 

 רבעוניים עם קרן תשלומי
בסוף  73%תשלום בלון של 

של שנת  1רבעון  - התקופה
2026. 

- 16.6 19 Sberbank MAG 

 26 בניין

 חוב כיסוי ביחס עמידה לא
 -1.2 מ יפחת שלא

 הנכס לשווי ההלוואה יחס
 .65% על יעלה לא

תוצאת חלוקת יתרת 
קטנה  EBITDA-הלוואה ב

 6.5-מ

הון עצמי מתוך סך נכסים 
 25%-לא ירד מ

 שנים 5 של תקופה קצר

 Libor 3m + 6.85%ריבית

רבעוניים עם  קרן תשלומי
בסוף  73%תשלום בלון של 

 .2019שנת  - התקופה

- 17.2 26 Nordea 

Bank 

Avtoprioritet 
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 65הכנסות רבעוניות מעל  כן
 מיליון רובל.

 שווי נכסי חיובי.

EBIDTA  250של מעל-
 מיליון רובל.

 .1.1יחס שירות חוב מעל 

יחס ההלוואה לשווי הנכס 
 .100%יעלה על לא 

 .90%תפוסה מעל 

 שנים 5 של תקופה ארוך

בנק של ה רובליתריבית 
נכון  11.25%) 4%מרכזי +ה

. בפועל כל למועד הדו"ח(
נדחה  8%תשלום ריבית מעל 

למועד הפירעון הסופי של 
 ההלוואה.

 רבעוניים עם קרן תשלומי
בסוף  97%תשלום בלון של 

 .2021שנת  - התקופה

- 47 49 VTB Bank Global 
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להלן גילויים נוספים בקשר לעמידה  30.10.2012מיום  ניירות ערךשל רשות  15-104בהמשך לעמדה משפטית  .3.3

  באמות מידה פיננסיות של אשראי בר דיווח

בחינת עמידת החברה  אמות המידה הפיננסיות 
באמות המידה 
 31הפיננסיות ליום 

 2018, במרץ

החברה עומדת  האם
באמות המידה 

 הפיננסיות?

Triumph Mall, Saratov 

 * 1.5 1.1-עמידה ביחס כיסוי חוב שלא יפחת מ .1

 * 97% 70%יחס ההלוואה לשווי הנכס לא יעלה על  .2

MAG )הלוואה ראשונה + שניה( 

 * 1.2 1.1-יחס כיסוי החוב לא יהיה נמוך מ .1

ההוגן של הנכסים המשועבדים יחס יתרת ההלוואה לשווי  .2
 70%לא יעלה על 

82% 
* 

Hydro 

 * 1.1 1.1-יחס כיסוי החוב לא יהיה נמוך מ .1

 * 66% 70%יחס ההלוואה לשווי הנכס לא יעלה על  .2

Global 

 כן 1.5 1.1-עמידה ביחס כיסוי חוב שלא יפחת מ .1

 כן 97% 90%-עמידה בשיעור תפוסה שלא יפחת מ .2

 כן 89% 100%ההלוואה לשווי הנכס לא יעלה על יחס  .3

 כן 192 מיליון רובל 65ליות אעמידה ביחס הכנסות רבעוניות מנימ .4

5. EBIDTA  כן 281 מיליון רובל 250שנתית של 

עמידה ביחס של אי ירידה בהכנסות בין הרבעונים של יותר  . 6
 20%מ

 25%עליה של 
 כן

Avtoprioritet 

 לא 0.51 1.2-כיסוי חוב שלא יפחת מעמידה ביחס  .1

 לא 83% 65%יחס ההלוואה לשווי הנכס לא יעלה על  .2

 לא 12 6.5-קטנה מ EBITDA-תוצאת חלוקת יתרת הלוואה ב .3

 כן 43% 25%-הון עצמי מתוך סך נכסים לא ירד מ .4

Inomotor 

 * 102% 60%יחס ההלוואה לשווי הנכס לא יעלה על  .1
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 * - 1.1-מ יפחת שלא חוב כיסוי ביחס עמידה .2

. במידה ולא יוארך, אי עמידה באמות מידה 31/12/2018קיים פטור מעמידה באמות מידה פיננסיות עד ליום   )*(

אלו תהיה כרוכה בקנסות שאינם מהותיים לחברה ובכל מקרה לא תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של 

  .ההלוואה

 הפעילות תוצאות .4

סתיימה השורווח )הפסד( כולל לתקופה  (הפסד) הרווחלהלן יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על 

  :2017במרץ,  31סתיימה ביום הבהשוואה לתקופה ש 2018במרץ,  31ביום 

החודשים שהסתיימו  בשלושת 

 במרץ 31ביום 

  החברההסברי 

2018 2017 

 באלפי דולר

משיפור בהכנסות  ובעיקר נובע גידולה 8,803 9,079 וניהול נכסיםהכנסות מהשכרת 
במונחים רובלים במתחם המשרדים של 

 החברה. 

 דירות 700-כ של ממסירה נובע גידולה 31,381 60,844 הכנסות ממכירת דירות
והכרה  פטרסבורג-סנט בפרויקט 4 בשלב

לראשונה בתקן חשבונאות בינלאומי מספר 
במסגרתו הכירה החברה בהכנסה  15

ממכירת דירות בכל השלבים הפעילים 
בפרויקט בהתאם לשיעור ההשלמה. 
החברה בחרה ליישם את התקן ללא הצגה 

 מחדש של מספרי השוואה. 

 - 40,184 69,923 סה"כ הכנסות

עלויות אחזקת נכסים 
 מושכרים וניהול

 לתקופה ביחס מהותיים שינויים חלו לא 3,126 3,095
 .אשתקד המקבילה

עלות מכירת דירות והוצאות 
 אחזקה אחרות

  .הסבר לגידול בהכנסות ממכירת דירות ורא 27,839 69,435

 - 9,219 (2,607) רווח גולמי לפני הפחתות

ירידת )עליית( ערך מלאי דירות 
 ובתים למכירה בהקמה

 לתקופה ביחס מהותיים שינויים חלו לא 456 -
  .אשתקד המקבילה

מיוחס ליישום לראשונה  ההפסד הגולמי 8,763 (2,607) רווח )הפסד( גולמי
יחד עם שינוי בחוק  15של תקן חשבונאות 

הרוסי ביחס להכרה  214פדראלי מספר 
בהכנסה, כמתואר בדוח התקופתי של 

 . 2017החברה לשנת 

בהוצאות הנהלה וכלליות נובע  גידול 2,746 2,967 הוצאות הנהלה וכלליות
מעלייה בהוצאות מקצועיות ביחס לתקופה 

 המקבילה אשתקד. 
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גידול בסעיף מכירה ושיווק נובע מהכרה  1,863 3,781 הוצאות מכירה ושיווק
פרויקט ב Brokerage Fees)בהוצאות תיווך )

בעקבות מסירת דירות שלב פטרסבורג -טסנ
 סעיף מכירות.ב הסבר . ראו גם4

עלייה ריאלית בשווי הוגן של 
נדל"ן להשקעה ונדל"ן 

 להשקעה בהקמה,

- 

9,367 

לא חלו שיניים בנכסי הנדל"ן של החברה, 
 או בסביבה העסקית בהם פועלים הנכסים. 

"ן נדל של הוגן בשווי ירידה
 להשקעה"ן ונדל להשקעה

 בשער משינוי כתוצאה בהקמה
 דולר-רובל החליפין

(1,722) 

(19,194) 

 הנובעת דולר מיליון 1.7 של ערך ירידת
 הדולר לעומת הרובל שער של ייסוףמ

 . השנה מתחילת 1%-כ של בשיעור

 - 577 (1,516) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 - (5,096) (12,593) רווח )הפסד( תפעולי

 תקן של לראשונה מיישום נובע גידולה 66 60 הכנסות מימון
 אשר 9 מספר בינלאומי חשבונאות
 מימון הוצאות החברה רושמת בעקבותיו

 2%-בכ ההגבוה אפקטיבית ריבית לפי
מהריבית הנקובה על ההלוואות ביחס 

 כן-לתקופה המקבילה אשתקד. כמו
 בינלאומי חשבונאות תקן יישום בעקבות

הוצאות מימון ספציפיות למימון  ,15 מספר
 מהוונות לא פטרסבורג-בניית פרויקט סנט

 רווח"ח לדו ישירות נזקפות אלא לנכס
 מרכיב בגין מימון הוצאות עם יחד והפסד
ישירות  גם הן שנזקפות משמעותי מימון

החברה בחרה ליישם לדו"ח רווח והפסד. 
את התקנים החדשים ללא הצגה מחדש של 

 מספרי השוואה. 

 5,833 7,215 הוצאות מימון

בהפרשי שער ביחס לתקופה  קיטון 15,389 1,819 הפרשי שער, נטו
נובע מהעובדה כי לא המקבילה אשתקד 

ם של חלו שינויים מהותיים בשערי החליפי
הרובל ושל השקל ביחס לדולר אשר משפיע 

   .על הלוואות הדולריות שנטלה החברה

רווח )הפסד( לפני מסים על 
 הכנסה

(17,929) 4,526 - 

שינוי המגמה בסעיף מיסים נובע מירידה  3,225 (1,264) )הטבת( מס  מס הוצאות
בסעיף מיסים שוטפים בעקבות רישום של 

 2017למס שוטף במהלך שנת  הפרשה
של פרוייקט  4שלב מ ברווח בעקבות הכרה

 פטרסבורג. -סנט

 - 1,301 (16,665) רווח נקי )הפסד(

 - 5,508 (16,596) )הפסד( כולל  רווחסה"כ 

 נזילות .5

 : 2017-ו 2018 במרץ 31להלן תמצית נתוני תזרים מזומנים בכל אחת מהתקופות שהסתיימו ביום 
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 שהסתיימו החודשיים לשלושת 

 במרץ 31ביום 

 הסברי החברה 

2018 2017 

 באלפי דולר

תזרים מזומנים שנבעו )שימשו( 
 לפעילות שוטפת

המגמה בתזרים המזומנים בפעילות  שינוי 5,579 (3,014)
 על שוטפים מיסים תשלוםמשוטפות נובע 

בעיקר בפרויקט המגורים  דולר מיליון 3 סך
 פטרסבורג. -בסנט

תזרים מזומנים ששימשו 
 לפעילות השקעה

 נובע תזרים ששימש לפעילות השקעה (419) (16,329)
מיליון דולר מכספי  15.4-כשל  מהפקדה
 נאמן אצל)סדרה ז'(  החוב רותגאהנפקת 

מוקדם של התחייבות  פירעון לטובת
 לתאגיד בנקאי ברוסיה. 

תזרים מזומנים )ששימשו( נבעו 
 מפעילות מימון

 תנובע תזרים ששימש לפעילות מימון (5,200) 25,026
במסגרת של  )סדרה ז'( מהנפקת אגרות חוב

 .דולר וןימיל 22 של סכוםהרחבת סדרה ב
 מקו דולר מיליון 3.8-כבנוסף החברה משכה 

 . פטרסבורג-סנט בפרויקט האשראי

  חוזר ויחסים פיננסיים הון .6

מיליון  56-בסך של כ השוטפות התחייבויותעל  שוטפים נכסים בעודף, הסתכם 2018מרץ ב 31החוזר ליום  ההון

-כ של בסך שוטפות התחייבויות עלשוטפים  נכסים בעודף הסתכם 2017 ,בדצמבר 31 ליום החוזר ההון. דולר

 דולר.  מיליון 68.2

 .2017 ,בדצמבר 31ליום  1.4 לעומת יחס שוטף של 1.7 , הינו2018מרץ ב 31 ליוםהשוטף  היחס

  מימון מקורות .7

רוסיה, מכירת בהמימון העיקריים של החברה הינם: קבלת הלוואות בנקאיות בפרויקטים השונים  מקורות

מסחריים  מפרויקטיםוכן תזרים מזומנים פנוי  קרקעות מימושיחידות דיור בפרויקטים למגורים של החברה, 

 שבנייתם הסתיימה.
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  החברה של החזוי מזומנים תזרים .8

 החזוי התזרים"( )דולר באלפי) חודשים 24 של לתקופה החברה של המאוחד החזוי המזומנים תזרים להלן 8.1

 ("המאוחד -

 

תשעה 

חודשים 

המסתיימים 

ביום 

31.12.2018 

שניים עשר 

חודשים 

המסתיימים 

ביום 

31.12.2019 

שלושה 

חודשים 

המסתיימים 

ביום 

31.03.2020 

 25,644 14,507 25,439 יתרת מזומנים בקופה לתחילת תקופה

  9,084   59,437   41,594  תזרים ממכירת יחידות דיור 1

  -   -   15,143  כספי האג"ח מנאמנותשחרור  2

  4,637   15,250   10,174  תזרים מפעילות שוטפת 3

  -   9,550  - מימוש נכסים 4

 13,721 84,238 66,911 סה"כ מקורות

  -  (670)  (670)  תשלומי ריבית לבעלי אג"ח סחירות 5

פרעון ריבית והלוואות מבנקים בחברות  6
 (5,955)  (23,281)  (34,336)  בת

 (6,250)  (49,150)  (42,837)  השקעות בפרויקטים 7

 (12,205) (73,101)  (77,843) סה"כ שימושים

 27,160 25,644   14,507 יתרת המזומנים בקופה לסוף תקופה

 ההנחות בבסיס התזרים 8.1.1

או  בבניה שנמצאות דיור יחידות ממכירת מזומנים תזרים לקבלת החברה הערכות .1

 : כדלקמן הסתיימה שבנייתן

בתשעת הנותרות דירות  24-כ : מכירה של4שלב  -פטרסבורג -בסנט מגורים פרויקט

בתשעת  דירות 32-כ של : מכירהGreen Tower. 2018 של שנת הנותריםהחודשים 

-כ של : מכירה5שלב . 2019בשנת הנותרות דירות  27-, כ2018 של שנת הנותריםהחודשים 

 54וכן  2019 דירות בשנת 216-כ ,2018 בתשעת החודשים הנותרים של שנת דירות 261

 480-, כ2018בשנת  דירות 200-כ של : מכירה6לב . ש2020דירות ברבעון הראשון בשנת 

וזאת בהנחת תחילת בניה  2020דירות ברבעון הראשון בשנת  120וכן  2019דירות בשנת 

  .2018ומכירת הדירות בשלב זה במחצית השנייה של שנת 

לשנת  דוח התקופתיללפרק א'  1.1.11סעיף  בפרויקט, ראו מכירות ודותא נוסף למידע

2017. 

בתשעת החודשים הנותרים בתים  4של  מכירה - פרקושקובו קרקע צמודי בתים בפרויקט

 .2019בשנת  הנותרים בתים 7-כו 2018 של שנת
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אגרות חוב  הנפקת החברה ביצעה 2018 שנת של הראשון הרבעון במהלך - ח"אג הנפקת .2

 מיליון 7-כ מתוכו, דולר מיליון 22.1-כ של נטו, כולל בסך סדרה הרחבת של בדרך )סדרה ז'(

 ומיועדת נאמנות חשבוןב הופקדה והיתרה 2018 פברואר חודש במהלך לחברה הועברו דולר

 פרעון הונח זה בתזרים. ברוסיה ידי תאגיד בנקאי-שהועמדה על הלוואה לפרעון לשמש

לדוח ' א פרק של 1.1.6 סעיף ראו לפרטים. 2018 שנת של השני הרבעון במהלך ההלוואה

 .2017התקופתי לשנת 

 מהשכרת פנוי תזרים לקבלת החברה הערכות וכן החברה של שוטפות הוצאות תחזית .3

 בתקופת להסתיים צפויה או הסתיימה שבנייתם החברה של מניבים בפרויקטים נכסים

 השוכרים עם שנחתמו השכירות חוזי על מבוסס השכירות דמי תזרים כי, יובהר. הדוח

 .החזויים השכירות ודמי תפוסה שיעורי של כללית הערכה על וכן בפרויקטים השונים

מיליון דולר,  1.8-לכ בתמורה בקאזן הקרקע של מימוש הונח - 2019 בשנת - נכסים מימוש .4

 ,1.8-לכ בתמורה פרקושקובו בפרויקט 2-ה והשלב ללוגיסטיקה המיועדת בסראטוב קרקע

 את תואמות הקרקעות של התמורה לגבי הערכות) בהתאמה, דולר מיליון 6.25-וכ 1.5-לכ

 31-ל( "קושמן" - Cushman & Wakefieldמעריכי שווי חיצונים ) של השווי הערכת

 .2018במרץ,  31ואת שווי הנכסי ליום  .(2017 בדצמבר

 '(.ז סדרה) החוב אגרות של סילוקין ללוח בהתאם - ריבית תשלומי .5

 של מחדש לארגון בהסכמים שמופיעים כפי הסילוקין ללוחות בהתאם וריבית קרן תשלומי .6

 ראו, הבנקים עם הסכמים לגבי נוספים לפרטים. 2016 בשנת שנחתמו הבנקים עם החוב

 של מוקדם פרעון הונח 2018 בשנת בנוסף. 2016 לשנת הדוח של' א לפרק 1.1.4 סעיף

אגרות החוב )סדרה  גיוס כספי באמצעות ברוסיה ידי תאגיד בנקאי-שהועמדה על הלוואה

 .זו הלוואה לפרעון ומיועדים בנאמנות והופקדש ז'(

ביצוע השקעות בפרויקטים מותנה ביכולת החברה לעמוד בתחזית קבלת תזרים שוטף, כפי  .7

 .הפרויקטים למימון אשראילעיל ובקבלת  2-ו 1שפורטו בסעיפים 

 המזומניםפני עתיד. תזרים תזרים המזומנים החזוי וההנחות שבבסיסו הינם בגדר מידע צופה 

וההוצאות  החברההחזוי כולל הערכות ואומדנים שונים בנוגע להכנסות ומקורות המימון של 

והתשלומים הצפויים שלה. הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה למועד 

ת העבודה של החברה ועל הערכותיה בדבר יכולתה למכור נכסים, לקבל הדוח, על תכניו פרסום

אשראי והלוואות, לשמור על מסגרות האשראי הקיימות וכן על שערי מטבעות למועד סמוך 

כי הערכות  ,לפרסום הדוח ועל גורמים נוספים המפורטים בהנחות לעיל. אין כל וודאות

יים, בין השאר, בגורמים אשר לחברה אין ואומדנים אלו של החברה יתממשו מאחר שהם תלו

כלכלי ברוסיה, שינויים בסביבה העסקית -כל השפעה עליהם, כגון הרעה במצב המאקרו

והרגולטורית בתחום הנדל"ן ברוסיה, חוסר ודאות כלכלית העלולה לגרום לירידה בביקוש 

על נזילותה  לנכסים מסחריים, משרדים ודירות, שינויים בשערי המטבעות הזרים המשפיעים

של החברה ועל מסגרות האשראי שלה ותנודתיות במדדים המהווים אינדיקטורים לשינויים 

אינפלציוניים. גורמים אלה כאמור עלולים להשפיע באופן מהותי על יכולתה של החברה 
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האשראי הקיימות, ובכך להשפיע  מסגרותנכסים ולקבל הלוואות ואשראי ולשמור על לממש 

 באופן מהותי לרעה על תזרים המזומנים החזוי ועל מצב הנזילות של החברה.

 -"התזרים החזוי חודש באלפי דולר ) 24תזרים המזומנים החזוי סולו של החברה לתקופה של  להלן 8.2

 (סולו"

  

תשעה 

חודשים 

המסתיימים 

ביום 

31.12.2018 

שניים עשר 

חודשים 

המסתיימים 

ביום 

31.12.2019 

שלושה 

חודשים 

המסתיימים 

ביום 

31.03.2020 

   16,488   5,903   14,589 מזומן י.פ. )סולו(

  -   -   1,434  מזומן בחברות בת מחוץ לרוסיה 1

  2,490   16,300  (20,757)  חברות הבתלהלוואות  מתן / החזר 2

  -   -   15,143  כספי האג"ח מנאמנותשחרור  3

 2,490 16,300  (4,180) סה"כ מקורות

 (1,260)  (5,044)  (3,836)  פעילות שוטפתלתזרים  4

  -  (670)  (670)  תשלומי ריבית לבעלי אג"ח סחירות 5

  (1,260)  (5,714)  (4,506) סה"כ שימושים 

   17,718   16,488   5,903 מזומן י.ס. )סולו( 

  9,442   9,156   8,605  יתרות מזומנים בחברות הבת 

   27,160   25,644   14,507 מזומן י.ס. )מאוחד( 

 ההנחות בבסיס התזרים 8.2.1

 ברמת ה"סולו"מגבלות השימוש החלות על מזומן הנ"ל אינן שונות מהמגבלות הקיימות  .1

 של החברה.

 בתמורה בקאזן הקרקע של מימוש הונח - 2019 בשנת -מתן/החזר הלוואות לחברות הבת  .2

 בפרויקט 2-ה והשלב ללוגיסטיקה המיועדת בסראטוב קרקעמיליון דולר,  1.8-לכ

 התמורה לגבי הערכות) בהתאמה, דולר מיליון 6.25-וכ 1.5-לכ ,1.8-לכ בתמורה פרקושקובו

 & Cushmanמעריכי שווי חיצונים ) של השווי הערכת את תואמות הקרקעות של

Wakefield - "בשנת  .2018במרץ,  31וכן את שווים ליום  ,(2017 בדצמבר 31-ל( "קושמן

גיוס מיליון דולר באמצעות כספי  17.6בסך  מתאגיד בנקאיהונח פרעון של הלוואה  2018

בהקשר זה יצוין, . זו הלוואה לפרעון ומיועדים בנאמנות והופקדש אגרות החוב )סדרה ז'(

עקב המצב הכלכלי השורר ברוסיה, קיים סיכוי כי החברות הבנות המחזיקות כי 

בפרויקטים המניבים של החברה, לא יוכלו לגייס מקורות כספיים פנימיים לצורך עמידה 
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כי במידת הצורך, תזרים סכומים אלה, על מנת  ,בשירות החוב הפיננסי שלהן. החברה צופה

 בותיהן.לאפשר לחברות הבנות לעמוד בשירות חו

אגרות חוב ביצעה החברה הנפקת  2018במהלך הרבעון הראשון של שנת  -הנפקת אג"ח  .3

מיליון  7-מיליון דולר, מתוכו כ 22.1-כבדרך של הרחבת סדרה בסך כולל, נטו של )סדרה ז'( 

בחשבון נאמנות ומיועדת  הופקדהוהיתרה  2018דולר הועברו לחברה במהלך חודש פברואר 

. בתזרים זה הונח פרעון ההלוואה ברוסיה ידי תאגיד בנקאי-הועמדה עלש הלוואה פרעוןל

לדוח התקופתי של פרק א'  1.1.6. לפרטים ראו סעיף 2018במהלך הרבעון השני של שנת 

 .2017לשנת 

 בהתאם ללוח סילוקין של אגרות חוב )סדרה ז'(. -תשלומי ריבית  .4

 המזומניםפני עתיד. תזרים ידע צופה תזרים המזומנים החזוי וההנחות שבבסיסו הינם בגדר מ

וההוצאות  החברההחזוי כולל הערכות ואומדנים שונים בנוגע להכנסות ומקורות המימון של 

והתשלומים הצפויים שלה. הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה למועד 

הדוח, על תכניות העבודה של החברה ועל הערכותיה בדבר יכולתה למכור נכסים, לקבל  פרסום

אשראי והלוואות, לשמור על מסגרות האשראי הקיימות וכן על שערי מטבעות למועד סמוך 

לפרסום הדוח ועל גורמים נוספים המפורטים בהנחות לעיל. אין כל וודאות כי הערכות 

ו מאחר שהם תלויים, בין השאר, בגורמים אשר לחברה אין ואומדנים אלו של החברה יתממש

כלכלי ברוסיה, שינויים בסביבה העסקית -כל השפעה עליהם, כגון הרעה במצב המאקרו

והרגולטורית בתחום הנדל"ן ברוסיה, חוסר ודאות כלכלית העלולה לגרום לירידה בביקוש 

הזרים המשפיעים על נזילותה לנכסים מסחריים, משרדים ודירות, שינויים בשערי המטבעות 

של החברה ועל מסגרות האשראי שלה ותנודתיות במדדים המהווים אינדיקטורים לשינויים 

אינפלציוניים. גורמים אלה כאמור עלולים להשפיע באופן מהותי על יכולתה של החברה 

האשראי הקיימות, ובכך להשפיע  מסגרותלממש נכסים ולקבל הלוואות ואשראי ולשמור על 

 באופן מהותי לרעה על תזרים המזומנים החזוי ועל מצב הנזילות של החברה.

 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב .9

ובהתאם לתכנית ההסדר של החברה עם מחזיקי אגרות החוב, הונפקה  2016בדצמבר,  22החל מיום  9.1

סדרות אגרות  6ש"ח ע.נ. אשר החליפה את  171,765,000סדרת אגרות חוב חדשה )סדרה ז'( בסך כולל של 

. 2016לשנת התקופתי לפרק א' של הדוח  1.1.5החוב שהיו במחזור עד אז. לפרטים בהרחבה ראו סעיף 

 בוצע תשלום ריבית ראשון של אגרות החוב )סדרה ז'( בהתאם לתנאיהן.  31.12.2017ביום 

התקשרה החברה במסגרת הצעה פרטית להנפקה של אגרות חוב )סדרה ז'( נוספות  2017בדצמבר,  4ביום  9.2

. כתוצאה מהשלמת ההצעה 2018בפברואר,  20בדרך של הרחבת סדרה. ההצעה הפרטית הושלמה ביום 

ש"ח אגרות חוב )סדרה ז'( נוספות, כך  109,051,000ידי החברה -פי תנאיה, הונפקו על-הפרטית, על

ש"ח ערך  280,816,200שלאחר ההצעה הפרטית כמות אגרות החוב )סדרה ז'( שבמחזור עומדת על סך של 

 . 2017לשנת  של פרק א' של הדוח התקופתי 1.1.6נקוב. לפרטים ראו סעיף 
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  )סדרה ז'( החוב לאגרות הנוגעים נתונים להלן 9.3

 מועד
 הנפקה

 שם
 החברה
 המדרגת

 דירוג
 למועד
 הדוח

 סוג
 הריבית

 ריבית
 שנתית
 נקובה

 ריבית
 אפקטיבית
 משוקללת
  בספרים

 

 מועדי
 רעוןיפ

 רישום מועד
 למסחר

 ערך
 נקוב

 במועד
 ההנפקה

אלפי )
  (דולר

 נקוב ערך
 31.3.2018נומינלי

 אלפי דולר

 נקוב ערך
 למדד צמוד

31.3.2018 
 אלפי דולר

 בספרים ערך
 יתרת של
 ליום ח"האג

אלפי  31.3.2018
 דולר

 בספרים ערך
 ריבית של

 ליום לשלם
31.3.2018 
 אלפי דולר

 שוק שווי
 ליום

31.3.2018 
 אלפי דולר

 'ז סדרה

 9.32% 1% שיקלית N/A דירוג ללא 12/2016

(3) 
תשלומים 

, 1שווים
 11ביום 

בדצמבר של 
כל אחת 
מהשנים 

2021 ,2022 
 2023-ו

22/12/2016 76,149 79,913 N/A 55,388 222 60,239 

 

                                                

, אלו שונו בסופו של דבר בדבר שיעורי פירעון היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב החדשותהנובעות הוראות תקנון הבורסה וההנחיות אשר הותקנו מכוחו  תבהתאם להתאמות תפעוליו  1
 , בהתאמה.33%-ו 33%, 34%כל אחד(, זו תיפרע בשיעורים של  33.33%בשלושה תשלומים שווים )בשיעור של  2021-2023השנים באופן שבמקום פירעון של היתרה הבלתי מסולקת של הקרן במהלך 
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 החוב אגרות של הנאמנים 9.4

משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, שם האחראי על סדרה: מר רמי הנאמן לאגרות החוב )סדרה ז'(: 

, כתובת למשלוח דואר דרך מנחם בגין 03-6374344, פקס': 03-6374352סבטי. דרכי התקשרות טלפון': 

 .lramis@bdo.co.i: . דוא"לתל אביב 48-46

 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני לחשיפה בנוגע הדירקטוריון הסברי -ב'  חלק

  ניהולםחשיפה לסיכוני שוק ודרכי  .10

 באמצעי או, השוק סיכוני בניהול החברה במדיניות, הסיכון בגורמי מהותיים שינויים חלו לא הדוח בתקופת

, בדצמבר 31 ליום הדירקטוריון בדוח המתואר לעומת, מימושה ואופן שוק סיכוני ניהול מדיניות על הפיקוח

 .2017לשנת  התקופתי לדוח צורפו אשר הכספיים לדוחות ובביאורים 2017

 אחראי על ניהול סיכוני שוק .10.1

מגיש  אשרהאחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה הינו סמנכ"ל הכספים של החברה, מר יבגני סטקלוב 

הביקורת דוח רבעוני על הסיכונים הקיימים בפעילות החברה ודרכי התמודדות של ההנהלה  לוועדת

תקופתי הדוח ל א' בפרק רביעי חלק ראו הקבוצה חשופה להם הסיכון גורמי אודות לפירוט איתם.

 . 2017לשנת 

 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק .10.2

, מרבית חוזי השכירות של החברה 2014המשבר שפוקד את רוסיה החל מסוף שנת  בעקבות .10.2.1

דולר או לחילופין -מעניקים לשוכר זכות לקיבוע )תקרה מקסימלית( של שער החליפין רובל

ברובל. מנגד מרבית ההלוואות מתאגידים בנקאיים שנטלה החברה נקובים  החוזה נקוב

ידי החברה נקובים במטבע שקל. כפועל יוצא מכך -במטבע דולר ואגרות החוב שהונפקו על

החברה בוחנת ביצוע עסקאות גידור של לחברה קיימת חשיפה מטבעית. כתוצאה מהאמור, 

בנוגע שוטף  וזאת אגב מעקברובל ושקל(, יתרות מהותיות הנקובות במטבע שאינו דולר )

 תגובה מהירה ויעילההתפתחויות בשוק הנדל"ן הרוסי על מנת ליצור לעצמה יכולת ל

כן בוחנת החברה המרה של הלוואות מתאגידים בנקאיים -כמו .לשינויים בסביבה העסקית

 אותם נטלה במטבע דולר לרובל. 

ותשלומים לספקים בפרויקט של החברה בהקשר זה, ההלוואות, התמורה ממכירת הדירות 

פטרסבורג נקובים במטבע הרובל הרוסי. לפרטים נוספים בדבר הלוואות אלה ראו -בסנט

. בדרך זו קיים גידור מטבעי בין הכנסות להוצאות 2017לפרק א' של הדוח לשנת  3.10.2סעיף 

 בפרויקט.

  

mailto:ramis@bdo.co.il
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 פיקוח על מדיניות החברה בנושא ניהול סיכוני השוק  .10.3

מתכנסת ועדת הביקורת של החברה ודנה בסיכונים להם חשופה החברה.  , לכל הפחות,לרבעוןאחת 

 לדירקטוריוןעל סמך דיווח של סמנכ"ל הכספים של החברה, ממליצה  ,, בין היתרהביקורתועדת 

 החברה על המדיניות הראויה לניהול סיכונים. 

 החזקה מרבית בנגזרים .10.4

 רים פיננסיים.אין לחברה החזקות בנגז הדוחלמועד 

  2018במרץ,  31 ליום פיננסיים נכסים על השפעה: רגישות מבחני .10.5

לעומת המתואר בדוח הדירקטוריון  ההצמדה בסיסי בטבלת מהותי שינוי חל לא הדוח תקופת במהלך

 .2017 לשנתובביאורים לדוחות הכספיים אשר צורפו לדוח התקופתי  2017בדצמבר,  31ליום 

  תאגידיהיבטי ממשל  -חלק ג' 

 תאגידי ממשל סיכון הערכת .11

במהלך תקופת הדוח לא חל שינוי מהותי בהערכות הממשל התאגידי של החברה לעומת המתואר בדוח 

 . 2017בדצמבר,  31הדירקטוריון ליום 

 מדיניות החברה בנושא תרומות .12

 זו במסגרת מהותיים סכומים תרמה לא החברה. פועלת היא בהן בערים לקהילות לתרום היא החברה מדיניות

  .2018 בשנת

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים .13

 בעלי דירקטורים 2 של מזערי מספר בדבר החברה בדירקטוריון החלטה התקבלה 2018, במרץ 12 ביום .14

 6למועד הדוח בדירקטוריון החברה מכהנים  נכון. החברה בדירקטוריון ופיננסית חשבונאית מומחיות

 ( אשר סווגו כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. 7דירקטורים )מתוך 

 יםתלוי בלתי דירקטורים .15

עם זאת, נכון  יחדהדוח, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור דירקטורים בלתי תלויים.  למועד

 .החברות בחוק זה מונח כהגדרת תלויים בלתי דירקטורים 4 מונהלמועד פרסום הדוח, דירקטוריון החברה 

 הפנימי המבקר .16

 .2017בדצמבר,  31לדוח הדירקטוריון ליום  15לפרטים אודות המבקר הפנימי ראו סעיף 

 רואה החשבון המבקר של החברה .17

 .2017בדצמבר,  31לדוח הדירקטוריון ליום  16לפרטים אודות רואה החשבון המבקר ראו סעיף 
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 תכנית אכיפה .18

 31במהלך תקופת הדוח לא חל שינוי בתכנית האכיפה החברה לעומת המתואר בדוח הדירקטוריון ליום 

 . 2017בדצמבר, 

 לנושאי משרה שנתי מענק .19

מנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים ל שנתי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הענקת מענק ואישר 2018במרץ,  12ביום 

 כפי מדיניות התגמול של החברהכפי שנקבעו במסגרת , 2017לשנת  מדידים עמידה ביעדיםבגין  של החברה

של פרק א'  1.1.9ראו סעיף  . לפרטיםוכן מענק בשיקול דעת 2ידי אסיפת בעלי המניות של החברה-שאושרה על

בתוך כך, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי היעדים המדידים לשנת . 2017התקופתי לשנת  לדוח

כפי שנקבעו למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים של החברה יחולו, ללא שינוי, גם לצורך קביעת המענק השנתי  2017

 .2018לאלו לשנת 

על בסיס  למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים של החברה השנתיים כפי שאושרוהמענקים להלן יובאו פרטים בדבר 

 . ואופן חישובם ,כאמור 2017תוצאות החברה בשנת 

 משקל המדיד השנתי המענק רכיבי
 הרכיב
 המדיד

 לשנת מדידים יעדים
2017 

 בסיס על שנתי מענק 2017 לשנת נתונים
 ביעדים עמידה

 של במונחים) מדידים
 (בסיס משכורות

 דירות ממכירת תקבולים
 מגורים* מפרויקטי

 0 -מיליון דולר  47עד  40%
 משכורת; 

- - 

 1 -מיליון דולר  47
 משכורת; 

- - 

מיליון דולר  47מעל 
  - מיליון דולר 57 ועד
 משכורות. 2-3

- - 

מיליון דולר  57מעל 
  - מיליון דולר 75ועד 

 משכורות. 3-4.5

62,957 1.43 

, CAP-ל נטו פיננסי חוב יעד
 נטו**

-ל-50%טווח שבין  30%
 משכורות 0-4.5 - 63%

61.1% 0.24 

זהים  מנכסים NOI-ב גידול
(Same Property NOI* ) 

 8%-ל 2%שבין  עלייה 30%
בהשוואה לשנה 

 0-4.5"כ סה -קודמת 
 משכורות

23,245 
 ( 15%)עליה של 

1.355 

                                                

 13 יום מיידילאישור אסיפת בעלי המניות של החברה אשר זומנה במסגרת דוח  כפוףתשלום המענק למנכ"ל    2
 (.2018-01-037902: אסמכתא' מס) 2018, במאי

 משכורות )בסיס(. 1.4=)31.5+*18,000(/57,000-62,975)(*%40  3
 משכורות )בסיס(. 0.2=  %30*4.5*%13/(%63-%61.1)  4
 .משכורות )בסיס( 1.35=  %30*4.5 - %8מעל   5
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משכורות נוספות  3עד  - מענק בשיקול דעת
במסגרת מענק בשיקול 
דעת כמפורט בסעיף 

 למדיניות.ד' 5.3.1.2.1
 .התגמול

 

- 1.8 

 4.75 - - - סה"כ

 .הרלוונטית במדרגה לינארי באופן מחושבת הזכאות, החברה של התגמול למדיניות בהתאם *

 לא 50%-ל מתחת ירידה הרלוונטית במדרגה לינארי באופן מחושבת הזכאות ,החברה של התגמול למדיניות בהתאם ** 

 .נוספת בהטבה תזכה

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה -חלק ד' 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .20

פי עקרונות חשבונאיים מחייבת את ההנהלה לבצע הערכות ואומדנים המשפיעים -הכספיים עלהכנת הדוחות 

 והתחייבויותעל הערכים הדיווחים של הנכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות וכן על הגילוי בקשר לנכסים 

 מותנים. 

שו נדרשה החברה קריטי מוגדר כאומדן חשבונאי המקיים את התנאים הבאים: בעת גיבו חשבונאיאומדן 

 להניח הנחות באשר לנסיבות ו/או אירועים הכרוכים באי ודאות משמעותית.

שימוש באומדן חלופי, אשר באופן סביר ניתן היה לבחירה, או שינוי סביר היכול לחול באומדן שבחרה בפועל 

וצאות מתקופה לתקופה, ִהנם בעלי השפעה מהותית על הצגת מצבה הפיננסי של החברה, או ת החברה

 פעולותיה.

החברה עורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים ובכללם יישום תקן חשבונאי 

פי השווי ההוגן -, אשר לפיו מוצג הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה של החברה על40בינלאומי מספר 

נזקפים לדו"ח רווח והפסד ובשל כך עשויים בהתאם להערכות שווי של מומחה בלתי תלוי. שינויים בשווי ההוגן 

 להשפיע בצורה מהותית ביותר על הפעילות של החברה.

המדיניות  עיקרי ,2באור  ורא -באומדנים חשבונאיים בעת עריכת הדוחות הכספיים  לשימושבאשר 

 החשבונאית, לדוחות הכספיים השנתיים.

 נדל"ן להשקעה  בדברגילוי  .21

 נדל"ן להשקעה 16.1

ללא שינוי דולר  אלפי 250,500-כהסתכם נדל"ן להשקעה של החברה לסך של  2018, מרץב 31ליום 

לפי מדיניות החברה, נדל"ן להשקעה מוצג בשווי ההוגן וזאת בהתאם  .2017בדצמבר,  31ביחס ליום 

החברה בחנה במהלך הרבעון את הצורך  .למחציתשמתקבלת אחת קושמן להערכת מעריכי שווי 

חיצונית ומצאה לנכון שלא לבצע הערכת שווי חיצונית בעקבות בחינה פנימית בביצוע הערכות שווי 

ווי ההוגן של נכסי הנדל"ן להשקעה בנוסף קיבלה החברה מכתב ממעריכי שלא הצביעה על שינוי בש
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מכתב שמאשר כי לא חלו שיניים ( "קושמן" - Cushman & Wakefield)השווי החיצוניים של החברה 

מיליון דולר אשר  1.5-ירידת ערך נומינלית בסך של כהרבעון הכירה החברה בבמהלך בתנאי השוק. 

להלן טבלה המפרטת את נכסי הנדל"ן להשקעה של . בשער הרובל ביחס לדולר 1%יסוף של ינבע מ

פיו מוצגים הנכסים בדוחות -והשווי על /פנימיתהחברה את שווים ההוגן לפי הערכת שווי חיצונית

 :2018, מרץב 31ם הכספיים של החברה ליו

סיווג הנכס 

 במאזן

תיאור הנכס  שם הנכס

)מגורים, 

 מסחרי(

חלק החברה 

 בנכס

שווי הוגן לפי 

הערכת שווי 

 חיצונית

31.12.2018 

 )אלפי דולר(

הצגה בדוח 

31.3.2018 

 )אלפי דולר(

עלות שהושקעה 

 31.3.2018ליום 

 )אלפי דולר(

 

נדל"ן 

 להשקעה 

Tamiz 45,667 19,400 19,400 100% מסחרי 

MAG 59,470 31,900 31,900 100% מסחרי 

Hydro 50,632 25,700 25,700 100% מסחרי 

Century 56,869 35,800 35,800 100% מסחרי 

"כ סה

 משרדים

 212,638 112,800 112,800 100% מסחרי

Saratov 78,176 84,900 84,900 100% מסחרי 

Yaroslavl 55,543 52,800 52,800 100% מסחרי 

 מרכזים"כ סה 

 מסחריים

 136,719 137,700 137,700 100% מסחרי

 345,882 250,500 250,500 סה"כ נדל"ן להשקעה

ראו סעיף , לרבות הערכות שווי שבוצעו לנכסי הנדל"ן להשקעה לפרטים נוספים בדבר נדל"ן להשקעה

 .2017לשנת תקופתי הלדוח לפרק א'  2

 בהקמה להשקעה ן"נדל 16.2

 הערכת לפי ההוגן שווים את החברה של בהקמה להשקעה הנדל"ן נכסי את המפרטת טבלה להלן

 31פיו מוצגים הנכסים בדוחות הכספיים של החברה ליום -והשווי עלהאחרונה שבוצעה  חיצונית שווי

 :2018, במרץ
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 שם הנכס 
תיאור הנכס 

)מגורים, 
 מסחרי(

חלק 
החברה 

 בנכס

שווי הוגן לפי הערכת 
 31.12.2017שווי חיצונית 

 )אלפי דולר(

הצגה בדוח 
31.3.2018 

 )אלפי דולר(

עלות שהושקעה 
 31.3.2018ליום 

 )אלפי דולר(

נדל"ן 
להשקעה 

 בהקמה

St. Petersburg 

Commercial 

 14,810 11,200 11,200 100% מסחרי

Kazan 5,600 1,800 1,800 100% מסחרי 

Saratov Logistic 6,499 1,500 1,500 100% מסחרי 

Yaroslavl-2 4,529 1,900 1,900 100% מסחרי 

 31,438 16,400 16,400 סה"כ נדל"ן להשקעה בהקמה

 נכסי נדל"ן להשקעה "מהותיים מאוד" של החברהלהלן טבלאות המפרטות נתונים עיקריים אודות  16.3

  (%100)לפי 

דמי  הפרויקט
שכירות 
שנתיים 

ממוצעים 
למ״ר 
 )דולר(

שיעור 
תשואה 
שנתי 

)%( 

שיעור 
תפוסה 
ממוצע 

בתקופה 
)%( 

רווח 
)הפסד( 
שערוך 

בתקופה 
)אלפי 

, דולר(
 נטו

NOI 
בתקופה 
)אלפי 
 דולר(

שווי הנכס לפי 
הערכת שווי 

 /פנימיתחיצונית
 )אלפי דולר(

 השוואה מספרי

 

31.3.2017 31.12.2017 

Tamiz 228 7.67% 69% (116) 372 19,400 20,500 19,400 

MAG 254 9.69% 88% (191) 773 31,900 32,000 31,900 

Hydro 234 5.55% 81% (154) 354 25,700 27,300 25,700 

Century 246 3.66% 64% (212) 328 35,800 40,500 35,800 

"כ סה
 משרדים

242 6.47% 76% (673) 1,827 112,800 120,300 112,800 

Saratov 327 12.3% 100% (531) 2,610 84,900 82,300 84,900 

Yaroslavl 161 11.7% 97% (327) 1,545 52,800 51,200 52,800 

"כ סה
 מרכזים

 מסחריים

236 12.1% 98% (858) 4,155 137,700 133,500 137,700 

 אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן .22

של החברה שעל סדר יומה עדכון תנאי העסקתו  מניותפרסמה החברה זימון לאסיפת בעלי  2018, במאי 13ביום 

ידי אסיפת בעלי -מר רומן רוזנטל בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על -של מנכ"ל החברה 
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)מס' אסמכתא:  2018במאי,  13. לפרטים ראו דוח מידיי מיום 2017באוקטובר,  26המניות של החברה ביום 

2018-01-037902.) 

 

 שוקי אורן

 יו"ר הדירקטוריון

 רומן רוזנטל 

 מנכ"ל

 2018, במאי 14תאריך: 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר
 א',144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב -תל
 

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

ey.com 

 
 
 
 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
 

 MIRLAND DEVELOPMENT CORPORATION PLCלבעלי המניות של 
 
 

 מבוא
 

)להלן מאוחדות וחברות  MIRLAND DEVELOPMENT CORPORATION PLCסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ואת  2018במרס  31על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום  התמציתי המאוחד (, הכולל את הדוחהחברה -

ההפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה או הדוחות התמציתיים על הרווח 
חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת  - IAS 34ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
. 1970-מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1התאם לתקן סקירה ערכנו את סקירתנו ב
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
 מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים
ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 

 בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 
 

 מסקנה
 

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

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 
הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 
 

 קסיררקוסט פורר גבאי את   אביב,-תל
 רואי חשבון  2018במאי, 14
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
 
 

  במרס 31ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  
       

       נכסים שוטפים
       

 19,480  15,040  25,440  מזומנים ושווי מזומנים
 -  -  15,409  מזומנים בנאמנות

 7,116  2,966  7,101  והכנסות לקבל בגין מכירות  לקוחות
 12,479  6,991  11,099  חייבים ויתרות חובה

 3,887  3,043  4,033  מוסדות מע"מ
 191,126  149,830  74,502  מלאי דירות ובתים למכירה בהקמה

       
  137,584  177,870  234,088 

       נכסים לא שוטפים
       

 250,500  253,800  250,500  נדל"ן להשקעה
 16,400  13,900  16,400  נדל"ן להשקעה בהקמה

 53,514  56,660  48,088  מלאי קרקעות לבנייה
 440  439  447  מוסדות

 1,951  890  2,935  רכוש קבוע, נטו
 2,166  2,115  166,2  חייבים אחרים
 459  460  461  הוצאות מראש

 15,508  10,635  666,16  מסים נדחים
       
  337,663  338,899  340,938 
       

 575,026  516,769  247,475  סה"כ נכסים 
 
 

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

 
 

  במרס 31ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 15,960  16,738  15,699  הלוואות מתאגידים בנקאים לזמן ארוך שסווגו לזמן קצר
 3,801  3,359  3,516  חלויות שוטפות של אשראי מתאגידים בנקאיים וריבית לשלם

 -  734  222  חלויות שוטפות של אגרות חוב וריבית לשלם
 9,591  11,052  13,624  אשראי מתאגידים בנקאיים בגין מלאי בניינים למכירה בהקמה

 4,458  3,827  2,487  מוסדות
 10,865  7,973  12,292  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 2,754  2,164  2,223  פקדונות משוכרים לזמן קצר
 116,475  74,531  29,314  מקדמות מרוכשים

 2,030  1,346  2,211  זכאים ויתרות זכות
       
  81,588  121,724  165,934 

       התחייבויות לא שוטפות
       

 197,901  200,244  186,569  אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך
 586  -  761  התחייבות בגין כתבי אופציה

 33,082  29,157  55,388  אגרות חוב
 8,746  8,316  9,112  התחייבויות לא שוטפות אחרות

 15,098  14,850  15,292  מסים נדחים
       

  267,122  252,567  255,413 
       

 421,347  374,291  348,710  סה"כ התחייבויות
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 18,869  14,998  18,869  הון מניות
 385,285  376,453  385,285  פרמיה על מניות

 13,138  12,759  13,210  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 16,223  16,223  16,223  קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה

 17,067  17,067  17,067  קרן עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 (185,832)  (183,607)  (185,763)  קרן בגין הפרשי תרגום

 (111,071)  (111,415)  (138,354)  יתרת הפסד
       

 153,679  142,478  126,537  סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 153,679  142,478  126,537  סה"כ הון 
       

 575,026  516,769  475,247  סה"כ התחייבויות והון
       

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 
 

       2018, במאי 14
 שוקי אורן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 רומן רוזנטל 

 מנכ"ל 
 יבגני סטקלוב 

 כספיםסמנכ"ל 
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 דוחות מאוחדים על רווח או הפסד 

 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי דולר ארה"ב

 למניה( (הפסדרווח נקי ))למעט נתוני 
       

 32,097  7,970  8,243  הכנסות מהשכרת נכסים
 42,090  31,381  60,844  הכנסות ממכירת דירות וחטיבת קרקע

 3,250  833  836  הכנסות מדמי ניהול
       

 77,437  40,184  69,923  סה"כ הכנסות
       

 36,431  27,839  69,435  עלות מכירת דירות והוצאות אחזקה אחרות
 12,103  3,126  3,095  מושכרים וניהול עלות אחזקת נכסים

       
 28,903  9,219  (2,607)  גולמי לפני הפחתות )הפסד( רווח

 10,938  (456)  -  עליית )ירידת( ערך מלאי דירות ובתים למכירה בהקמה
       

 39,841  8,763  (2,607)  רווח )הפסד( גולמי
       

 11,535  2,746  2,967  הוצאות הנהלה וכלליות
 3,309  1,863  3,781  הוצאות מכירה ושיווק

עלייה )ירידה( ריאלית בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה 
 6,448  9,367  -  בהקמה

עלייה )ירידה( בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה 
 (13,369)  (19,194)  (1,722)  דולר-כתוצאה משינוי בשער החליפין רובל

 1,830  (577)  1,516  אחרות, נטו )הכנסות( הוצאות
       

 16,246  (5,096)  (12,593)  רווח )הפסד( תפעולי
       

 857  66  60  הכנסות מימון
 (22,522)  (5,833)  (7,215)  הוצאות מימון

 8,782  15,389  1,819  הפרשי שער, נטו
       

 3,363  4,526  (17,929)  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה 
 1,718  3,225  (1,264)  מסים על הכנסה )הטבת מס(

       
 1,645  1,301  (16,665)  רווח נקי )הפסד( 

       
 0.02  0.017  (0.17)  רווח נקי )הפסד( בסיסי למניה 

       
 0.019  0.017  (0.17)  רווח נקי )הפסד( מדולל למניה 

 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

 
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  
       

 1,645  1,301  (566,16)  רווח נקי )הפסד( 
       

       רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(:
       

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים 
       תנאים ספציפיים:

       
 1,982  4,207  69  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

       
 1,982  4,207  (16,596)  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

       
 3,627  5,508  (16,596)  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 
 
 

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

 

  
 הון

  מניות 

 פרמיה
 על

  מניות

 קרן בגין
עסקאות 

תשלום מבוסס 
  מניות

 קרן 
 בגין עסקאות

  עם בעל שליטה

קרן בגין עסקאות 
עם בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

 

 יתרת
  הפסד

 קרן בגין 
  הפרשי תרגום

 סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב 
                 

 153,679  (185,832)  (111,071)  17,067  16,223  13,138  385,285  18,869  )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 
                 

ליום  IFRS 15  השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של
 -  -  -  -  -  1ד'2ראה באור  – 2018בינואר  1

 
(22,768)  -  (22,768) 

 1ליום   IFRS 9 השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של
 -  -  -  -  -  2ד'2ראה באור  – 2018בינואר 

 

12,150  -  12,150 
 

 IFRS 15אימוץ לראשונה של  אחרל 2018בינואר,  1יתרה ליום 
 IFRS 9    18,869  385,285  13,138  16,223  17,067 -ו

 

(121,689)  (185,832)  143,061 
                 

 (16,665)  -  (16,665)  -  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד(
 69  69  -  -  -  -  -  -  רווח כולל אחר 

                 
 (16,596)  69  (16,665)  -  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

                 
 72  -  -  -  -  72  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 

                 
 126,537  (185,763)  (138,354)  17,067  16,223  13,210  385,285  18,869  2018במרס,  31יתרה ליום 

 

  
 הון

  מניות 

 פרמיה
 על

  מניות

 קרן בגין
עסקאות 

מבוסס תשלום 
  מניות

 קרן 
 בגין עסקאות

  עם בעל שליטה

קרן בגין עסקאות 
עם בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

 

 יתרת
  הפסד

קרן בגין הפרשי 
  תרגום

 סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  

                 
 136,830  (187,814)  (112,716)  17,067  16,223  12,619  376,453  14,998  )מבוקר( 2017בינואר,  1יתרה ליום 

                 
 1,301  -  1,301  -  -  -  -  -  רווח נקי

 4,207  4,207  -  -  -  -  -  -  רווח כולל אחר 
                 

 5,508  4,207  1,301  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל
                 

 140  -  -  -  -  140  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 
                 

 142,478  (183,607)  (111,415)  17,067  16,223  12,759  376,453  14,998  2017במרס,  31יתרה ליום 
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 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

 
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 
 

  
 הון

  מניות 

 פרמיה
 על

  מניות

 קרן בגין
עסקאות 

תשלום מבוסס 
  מניות

 קרן 
 בגין עסקאות

  עם בעל שליטה

בגין קרן 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 

שאינן מקנות 
 שליטה

 

 יתרת
  הפסד

קרן בגין הפרשי 
  תרגום

 סה"כ
הון המיוחס 
לבעלי מניות 

  החברה
 סה"כ
 הון 

 מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  
                   

 136,830  136,830  (187,814)  (112,716)  17,067  16,223  12,619  376,453  14,998  2017בינואר,  1יתרה ליום 
                   

 1,645  1,645  -  1,645  -   -  -  -  -  רווח נקי )הפסד(
 1,982  1,982  1,982  -  -  -  -  -  -  רווח כולל אחר 

                   
 3,627  3,627  1,982  1,645  -   -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

                   
 12,703  12,703  -  -  -  -  -  8,832  3,871  הנפקת מניות ואופציות )**(

 519  519  -  -  -  -  519  -  -  תשלום מבוסס מניות עלות 
                   

 153,679  153,679  (185,832)  (111,071)  17,067  16,223  13,138  385,285  18,869  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 
 
 
 

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

 
 

  
 שהסתיימוהחודשים  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 1,645  1,301  (16,665)  רווח נקי )הפסד( 
       

       שוטפת:התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד:
 (3,223)  940  (1,903)  מסים נדחים, נטו

 227  57  53  פחת והפחתות
 12,883  (9,622)  5,336  הוצאות מימון, נטו

 519  140  72  עלות תשלום מבוסס מניות
להשקעה ירידה )עלייה( בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן 

 6,921  9,827  1,722  בהקמה, נטו
       
  5,280  1,342  17,327 
       

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
       

 (10,938)  456  -  ירידת )עליית( ערך מלאי בניינים למכירה
 (4,410)  1,963  6,563  ירידה )עלייה( בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה

 (975)  (150)  (605)  ירידה )עלייה( במוסדות
 (5,599)  23,230  50,201  ירידה )עלייה( במלאי בניינים למכירה

 (1,421)  (537)  152  עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות אחרות לזמן 

 29,599  (17,681)  (40,342)  ארוך ולזמן קצר
       
  15,969  7,281  6,256 

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:
       

 (18,585)  (4,419)  (4,595)  ריבית ששולמה
 165  56  24  ריבית שהתקבלה

 (1,872)  18  (3,027)  מסים ששולמו
       
  (7,598)  (4,345)  (20,292) 
       

 4,936  5,579  (3,014)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 
 
 

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

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 -  -  (15,409)  הפקדה אצל נאמן
 -  -  (792)  מתן הלוואה לספק

 (387)  (58)  (23)  תוספות לנדל"ן להשקעה
 (2,177)  (361)  (105)  תוספות לנדל"ן להשקעה בהקמה

       
 (2,564)  (419)  (16,329)  נטו ששימשו לפעילות השקעהמזומנים 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 14,451  1,962  3,754  קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים, בניכוי עמלות 

 (26,159)  (7,162)  (823)  רעון הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחריםיפ
 13,855  -  -  מניות ואופציות, נטו הנפקת חבילת

 -  -  22,095  הנפקת אגרות חוב
       

 2,147  (5,200)  25,026  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
       

 253  372  277  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 
       

 4,772  332  5,960  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
       

 14,708  14,708  19,480  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
       

 19,480  15,040  25,440  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
       
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 כללי -: 1באור 
 
ולתקופה של שלושה  2018במרס,  31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .א

דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות  -חודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן 
ולשנה שהסתיימה  2017בדצמבר,  31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

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

עוסקת, בעצמה ובאמצעות החברות המאוחדות שלה )יחדיו להלן: "הקבוצה"( בשני  החברה .ב
-תחומי פעילות עיקריים בשטחי הפדרציה הרוסית )"רוסיה"(: )א( תחום הנדל"ן המסחרי; ו

)ב( תחום הנדל"ן למגורים. פעילותה של החברה במסגרת תחומי הפעילות האמורים כוללת 
השכרה וניהול, החל משלב רכישת קרקע פנויה, השלמת הליכי התכנון יזום, פיתוח, בנייה, 

 והאישור ועד להשלמת בניית הפרויקטים ומכירתם או לחילופין, השכרתם וניהולם.
 

, נכון 2017בדצמבר,  31( לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 3ב) 11בהמשך לבאור   .ג
באמות המידה הפיננסיות כפי שנקבע למועד הדוחות הכספיים החברה עדין אינה עומדת 

הבנק(. יתרת ההלוואה מהבנק עומדת על סך  -)להלן  NORDEA BANKבהסכם המימון עם 
. החברה והבנק ממשיכים לנהל משא ומתן במטרה 2018במרץ  31מיליון דולר ליום  17 -של כ

ה. לצורך לשנות את תנאי ההלוואה או במטרה להגיע עם הבנק להסכמה בדבר פירעון ההלווא
פירעון מוקדם של ההלוואה האמורה, ביצעה החברה גיוס אגרות חוב במהלך התקופה, כאשר 

מיליון דולר נמצא בנאמנות לטובת החברה וישמש לצורך ביצוע פירעון  15XS -סך של כ
 .6ההלוואה, ראה גם ביאור 

 
עד   10% -כ במול שער הדולר  אלפוחת שער הרובל  2018מסוף הרבעון הראשון של שנת,  החל .ד

וסנקציות נוספות מצד  םגיאופוליטיי, וזאת כתוצאה מאירועים לדולררובל  62 -לשער של כ
 עשויה להיות השפעה שלילית על ההון העצמי של החברה. מואץמדינות המערב. להמשך פיחות 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 הכספיים ביניים מאוחדיםמתכונת העריכה של הדוחות  א.
 

"דיווח  - 34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
כספי לתקופות ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

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

 
 הכנסות מחוזים עם לקוחות ב.

 
הכנסות  – 15בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  1ד'2כמפורט בבאור 

 בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע עם הקלות"(, החברה התקןמחוזים עם לקוחות )להלן "
 וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. 

ראה  –בגין ההכרה בהכנסה  2017בדצמבר,  31בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 
 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.   2בביאור  יג' ףסעי

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

 הכרה בהכנסה  .1
בהתאם לתקן, הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה 
בנכס או בשירות מועברות ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה 

בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שצפויה להתקבל 
שיים )כגון מסים(. הכנסה מוכרת ברווח או הפסד עד למידה שצפוי שההטבות שלי

 הכלכליות יזרמו לחברה, וכן ההכנסה והעלויות, אם רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנה.  
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
פועלת כספק עיקרי בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא          

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

 העיקרי. לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק
 
 יתוח והקמה של נדל"ן ביזום ברוסיההכנסות מפ.       2
 

החברה פועלת בתחום נדל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים ברוסיה. במועד 
   ההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את יחידות הדיור כמחויבויות ביצוע.

 
החברה הגיעה למסקנה על בקשר עם פעילות החברה בתחום הנדל"ן היזמי ברוסיה, 

סמך חוזי המכירה שלה עם לקוחות בתחום הנדל"ן היזמי ברוסיה, ועל סמך הוראות 
החוק והרגולציה הרלוונטיות, ובהתאם לחוות דעת משפטיות שהתקבלו, שכאשר 
החברה מתקשרת בחוזה למכירת דירות מגורים ברוסיה, לא נוצר נכס עם שימוש 

לה זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים אלטרנטיבי לחברה, וכן קיימת 
שהושלמו עד לאותו מועד. בנסיבות הללו, החברה מכירה בהכנסה לאורך זמן בגין חוזים 

. בגין חוזים עם רוכשים אשר נחתמו 2017בינואר  1אשר נחתמו עם רוכשים החל מיום 
רת הדירה לאור לישראל, השליטה בנכס עוברת ללקוח בעת מסי 2017בינואר  1לפני יום 

הערכת החברה ויועציה המשפטיים כי לא ניתן לאכוף את קיום החוזה עד מועד מסירת 
דירת המגורים ולפיכך מוכרת ההכנסה ממכירת יחידות הדיור בגין חוזים אשר נחתמו 

 1חוזים אשר נחתמו לפני  , בנקודת זמן אחת )במועד המסירה(.2017בינואר   1לפני יום 
 מסך שטח השלב.  61%מהווים  2017בינואר 

 
לצורך מדידת התקדמות הביצוע  (Input method) החברה מיישמת את שיטת התשומות

כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת 
צורך קיום התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה ל

מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך 
יישום שיטת התשומות, החברה מעריכה את העלות הדרושה להשלמת הפרויקט על מנת 
לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות 

קיום החוזה ומוקצות לכל חוזה בנפרד על והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין ל
בסיס מפתח העמסה סביר. כמו כן, החברה אינה כוללת במדידת "שיעור ההשלמה" 
עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע כגון עלות קרקע, אגרות והיטלים ועלויות 

  .אשראי
 החברה קובעת את שיעור ההתקדמות על פיו מוכרת ההכנסה בכל חוזה מכר כשיעור
ההתקדמות של כל הבניין או הפרויקט לפי ההקשר, וזאת כל עוד לא ניתן לבצע מסירה 
של הנכס נשוא ההסכם בטרם הסתיימה הבנייה של הבניין או הפרויקט לפי ההקשר 

  .במלואו
החברה קובעת את גובה ההכנסה מכל חוזה בהתאם למחיר העסקה עם כל לקוח בנפרד 

   .נפרדומכירה בהכנסה, ביחס לכל חוזה ב
כאשר החברה מתחילה לבצע פעולות בקשר לחוזה הצפוי עוד בטרם נחתם החוזה עם 
הלקוח, בעת חתימת החוזה כאמור מכירה החברה בהכנסה על בסיס מצטבר בסכום 

  .המשקף את שעור ההשלמה של מחויבות ביצוע לאותו מועד
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 ממתן שירותים לרבות מדמי ניהולהכנסות  .3

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

לים להיות טרום תקופת מתן שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכו
השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות 

 בגין החוזה עם הלקוח. 
 
 הכנסות מדמי שכירות .4

 
הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. עלייה 

כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר  קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה, מוכרת
 על פני תקופת השכירות.

 
החברה בחרה בהקלה האפשרית על פי התקן לפיה היא לא תפריד את מרכיב האשראי 
בעסקאות בהן תנאי האשראי הינן לתקופה קצרה משנה ותכיר בהכנסה בהתאם לסכום 

הסחורה  התמורה שנקבע בהסכם גם אם הלקוח שילם במועד מאוחר יותר ממועד קבלת
   או השירות.

 
  עלויות השגת חוזה .5

 
השגת חלק מהחוזים של החברה עם לקוחותיה היא נושאת בעלויות תוספתיות עבור 

להשגת החוזה )למשל עמלות מוכרנים המותנות בביצוע עסקת מכירה מחייבת(. עלויות 
 אשר התהוו על מנת להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא
היה מושג ושהחברה מצפה להשיבן, מוכרות כנכס ומופחתות על בסיס שיטתי שהוא 

 עקבי עם מתן השירותים שסופקו במסגרת החוזה הספציפי.
 

  עסקאות המבוצעות באשראי .6
 

מהעסקאות מעניקה החברה ללקוח תנאי אשראי לתקופה ארוכה משנה. במקרים בחלק         
הסכום המשקף את המחיר שהיה משלם הלקוח במזומן אלו מכירה החברה בהכנסה לפי 

 במועד קבלת הסחורה או השירות והיתרה מוכרת במסגרת הכנסות מימון.
       

מקדמות לזמן ארוך בגין שירות עתידי אותו מספקת החברה, צוברת החברה במקרים של          
הצפויה וזאת ריבית ומכירה בהוצאת מימון בגין המקדמות לאורך תקופת ההתקשרות 

כאשר קיים בחוזה רכיב מימון משמעותי. עם מימוש המקדמות מכירה החברה בריבית 
  שנצברה כחלק מההכנסות משירותים.

 
בחרה בהקלה האפשרית על פי התקן לפיה היא לא תפריד את מרכיב האשראי החברה         

תאם לסכום בעסקאות בהן תנאי האשראי הינן לתקופה קצרה משנה ותכיר בהכנסה בה
התמורה שנקבע בהסכם גם אם הלקוח שילם במועד מאוחר יותר ממועד קבלת הסחורה 

  או השירות.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מכשירים פיננסים ג. 
 

מכשירים  – 9בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  2ד'2 כמפורט בבאור
 ללא הצגה מחדש"(, החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע התקןפיננסיים )להלן: "

בגין  2017בדצמבר,  31. בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום של מספרי השוואה
 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.   2יאור ראה סעיף יד' בב –מכשירים פיננסים 

בגין מכשירים פיננסים הינה  2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
 :כדלקמן

 
 נכסים פיננסים .1

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

 
 

פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או 
 הפסד. 

 
 חוב בעלות מופחתת כאשר: החברה מודדת מכשירי

 
המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים 
 מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

ונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי העלות בתוספת לאחר ההכרה הראש
 עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת.

 
 ירידת ערך נכסים פיננסים .2

 
החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 

 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 רה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; החב

 
מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז  (א

ההפרשה להפסד  –מועד ההכרה לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך 
 12שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 

 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או
 

מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד  ב(
ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד 

  .תקופת חיי המכשיר יתרתלאורך  -שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים 
 

מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד ירידת הערך בגין 
  .הפרשה

 
לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא רשאית 
ליישם את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום 

החברה בחרה ליישם את ההקלה השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. 
 .לגבי נכסים פיננסים אלה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 
 גריעת נכסים פיננסים  .3

 
 החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:

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

החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 
וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי הישות אך ניתן לומר כי 

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

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

 
 התחייבויות פיננסיות .4

 
במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן 

להנפקה של ההתחייבות  בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין
הפיננסית, וזאת למעט במקרה של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח 

 או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
 

לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת 
 העלות המופחתת, פרט ל:

 פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כגון נגזרים;התחייבויות  )א(
התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או  )ב(

 כאשר גישת המעורבות הנמשכת חלה;
 חוזי ערבות פיננסית; )ג(
 מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק; )ד(
תנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בינלאומי תמורה מו )ה(

 חל עליה. 3
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות .5
 

דהיינו, כאשר  –החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת 
 המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, התחייבות פיננסית מסולקת כאשר 
 בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.

במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי 
 ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים.

התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטופל כגריעה של כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי 
ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי 

 ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
במקרה בו השינוי אינו מהותי, החברה נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות, קרי להוון 

ם החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר את תזרימי המזומני
 ההפרשים ייזקפו לרווח או הפסד.

בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מביאה החברה 
  בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 קיזוז מכשירים פיננסים .6
 

המצב  על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים
 וכן קיימת ,שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם הכספי

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

 במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות .במקביל ההתחייבות

 של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים הרגיל העסקים

 תלויה תהיה שהיא אסור ,מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות על מנת .הצדדים אחד

 שיגרמו אירועים שיהיו או ,תחול לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו עתידי או באירוע

 .לפקיעתה
 

 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים .ד
 

 הכנסות מחוזים עם לקוחות  – IFRS 15יישום לראשונה של  .1
 

)להלן: הכנסות מחוזים עם לקוחות  – IFRS 15את  IASB-פרסם ה 2014בחודש מאי 
תכניות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18"(, המחליף את התקן החדש"

העברות של נכסים  IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15נאמנות לקוחות, 
 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות   31SIC-מלקוחות ו

התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם 
  לקוחות:

 
 

זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים  -   1שלב 
(modifications .בחוזים ) 

  
 ( בחוזה.distinctזיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ) -   2שלב 

  
קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון  -   3שלב 

 שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.משמעותי, תמורות 
  

הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה  -   4שלב 
היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים 

 והערכות. 
  

הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום  -   5שלב 
 מחויבות במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן. 

 
התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. החברה בחרה ליישם את הוראות התקן 

מכירה בכל  למפרע עם הקלות מסוימות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. החברה
ין הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום לראשונה ביתרת הפרש ב

 הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר של הון, כפי שמתאים(. 
 

 השפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של החברה הינה כדלקמן:
  

 – הכנסות ממכירת דירות מגורים
 

החברה פועלת בתחום הנדל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים ברוסיה. בהתאם 
לתקן החדש, במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את דירת המגורים 
כמחויבויות ביצוע. בקשר עם פעילות זו, על בסיס בחינה של חוזי החברה עם לקוחותיה 
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ות, החברה בין היתר, מעריכה שבמסגרת ועל סמך הוראות החוק והרגולציה הרלבנטי
 לא נוצר נכס עם שימוש  2017בינואר  1החוזים אשר נחתמו עם לקוחותיה החל מיום 

 
 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
אלטרנטיבי לחברה, וכן קיימת לה זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור הביצועים 

מכניסתו לתוקף של תיקון לחוק פדראלי מספר  שהושלמו עד לאותו מועד וזאת כתוצאה
214-FZ  בדבר אופן ההתקשרות עם חוזי מכירת דירות ואשר  2017לינואר  1החל מיום

בין היתר קבע כי הסכמי המכר אינם ניתנים לביטול על ידי הרוכשים.  בהתאם לחוות 
חתמו חלה לגבי הסכמים אשר נאינה דעת משפטית שקיבלה החברה, אי יכולת ביטול 

 בטרם כניסתו של החוק החדש לתוקף. 
 

בנוסף החברה בוחנת, בין היתר, את הנושאים הבאים בנוגע להכנסות ממכירת דירות 
 מגורים:

 
החברה מעריכה כי יחידת המדידה תהיה -יחידת המדידה לעניין הכרה בהכנסה (1

 דירה בודדת .
 
החברה מיישמת את  לצורך מדידת התקדמות הביצוע -מדידת התקדמות ביצוע  ( 2

שיטת התשומות בהתייחס לבניין בכללותו. עלויות שאינן משקפות את התקדמות 
 הביצוע אינן מובאות בחשבון.

 
במקרים של קבלת מקדמות לזמן ארוך  -קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה  ( 3

 )מעל שנה(, צוברת החברה ריבית בגין המקדמות לאורך תקופת ההתקשרות. 
 
מדיניות החברה הנה להפסיק להוון מימון על מלאי דירות למגורים עם התחלת  (4

 ההכרה בהכנסה ממכירת הדירות.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 השפעת השינויים כאמור על הדוחות הכספיים של החברה הינם כדלקמן: 

 
 בדוחות המאוחדים על המצב הכספי

 

  
כפי שדווח  

  השינוי   בעבר
 -בהתאם ל
IFRS 15 

 אלפי ש"ח  
       2018בינואר,  1ליום 

       
 210,91  63,79  7,116  לקוחות, נטו

 (70,018)  46,457  (116,475)  מרוכשי דירות  מקדמות 
מלאי דירות ובתים למכירה 

 174,115  (70,525)  244,640  בהקמה
 4,202  (1,607)  5,809  עמלות נדחות לסוכני מכירות

 14,619  (889)  15,508  מיסים נדחים
 (121,689)  (22,768)  (98,921)  )*( יתרת רווח )הפסד(

 

  

בהתאם 
למדיניות 
  השינוי   הקודמת

כמוצג בדוחות  
 כספיים אלה

 אלפי ש"ח  
       2018במרץ,  31ליום 

       
 7,101  1,526  5,575  לקוחות, נטו

 (29,314)  36,794  (66,108)  מרוכשי דירות  מקדמות 
מלאי דירות ובתים למכירה 

 122,590  (59,995)  182,585  בהקמה
 1,359  (1,906)  3,265  עמלות נדחות לסוכני מכירות

 16,666  (56)  16,722  מיסים נדחים
 (138,354)  (23,467)  (114,887)  )*( יתרת רווח )הפסד(

       
 537,126  (445,23)  149,982  הוןסה"כ 

 
 

  IFRS 9לראשונה של תקן  יישוםהשפעות )*( לאחר 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב

 
 )המשך( יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים ד. 

 
 )המשך( לקוחותהכנסות מחוזים עם  – IFRS 15יישום לראשונה של  .1

 
 בדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

 

  

בהתאם 
למדיניות 
  השינוי   הקודמת

כמוצג בדוחות  
 כספיים אלה

 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה(  
 13החודשים שהסתיימו ביום  3-ל

       2018, מרץ

       
 60,844  (7,950)  68,794  הכנסות ממכירות

 69,435  (7,357)  76,792  עלות המכירות
       

 (8,591)  (593)  (7,998)  גולמי הפסד
       

 3,781  292  3,489  הוצאות מכירה ושיווק
 2,967  -  2,967  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 (12,593)  (936)  (11,657)  תפעולי הפסד

       
 60  -  60  הכנסות מימון
 (5,396)  (1,371)  (4,025)  )*( והפרשי שער הוצאות מימון

רווח )הפסד( לפני מסים על 
 (17,929)  (1,553)  (16,376)  ההכנסה

 (1,264)  (854)  (410)  )הטבת מס( מסים על ההכנסה
       

 (16,665)  (699)  (15,966)  הפסד
       

רווח נקי )הפסד( בסיסי למניה 
 (0.17)  (0.01)  (0.16)  )בש"ח(

רווח נקי )הפסד( מדולל למניה 
 (0.17)  (0.01)  (0.16)  )בש"ח(

 
 

 IFRS 9)*( לאחר השפעות יישום לראשונה של תקן 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( -: 2באור 

 
 )המשך( קיימיםיישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות  ד. 

 
 מכשירים פיננסים – IFRS 9יישום לראשונה של  .2
 

מכשירים  – IFRS 9את הנוסח המלא והסופי של  IASB –פרסם ה  2014בחודש יולי 
 IFRS   9    מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה. – IAS 39פיננסים, המחליף את 

ם פיננסים והוא )להלן: "התקן החדש"( מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסי
. התקן החדש מיושם לראשונה IAS 39חל על כל הנכסים הפיננסים שבתחולת 

בדוחות כספיים אלה. התקן החדש מיושם למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי 
השוואה כמתאפשר על פי הוראות התקן החדש. החברה מכירה בכל הפרש בין 

לראשונה ביתרת הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום 
 . הפתיחה של העודפים

 
 סיווג ומדידה         

 
ביצעה החברה שינוי בתנאי ההלוואות שנלקחו בעבר כאשר  2016במהלך שנת 

שינוי כאמור בתנאים טופל כשינוי שאינו מהותי. לפיכך, החברה טיפלה בשינוי 
קרי התאמת הריבית האפקטיבית,  IAS 39 -ל 7האמור בהתאם לעקרונות סעיף א

כך שתזרים המזומנים המעודכן, מהוון בריבית החדשה, יהיה שווה לערך בספרים 
של ההלוואות עובר לשינוי התנאים. בהתאם להוראות התקן החדש יש ליישם 

, קרי להוון את תזרים המזומנים המעודכן 8בגין שינוי כאמור את עקרונות סעיף א
בריבית האפקטיבית המקורית של ההלוואות כאשר  לאחר השינוי בתנאים,

 ההפרש ייזקף במועד השינוי לרווח או הפסד. 
 

 :2018בינואר  1לראשונה על ההון העצמי של החברה ליום  IFRS 9השפעת יישום 
 

  
כפי שדווח  

  השינוי   בעבר
 IFRS -בהתאם ל
9 

 אלפי ש"ח  
       2018בינואר,  1ליום 

       
 (198,92)   12,150  (111,071)  רווח )הפסד(יתרת 

 165,829  12,150  153,679  סה"כ הון
 

  העברות של נדל"ן להשקעה – נדל"ן להשקעה IAS 40 -יישום לראשונה של תיקונים ל .3
 

 להשקעה )להלן: " ן"נדל IAS 40 - ל תיקונים IASB - ה פרסם 2016 דצמבר בחודש

 לגבי IAS 40 להוראות יישום הנחיות ומספקים מבהירים . התיקונים)התיקונים"

 רשימת כי הקביעה הינם התיקונים עיקרי .להשקעה ן"לנדל או ן להשקעה"מנדל העברות

 לשינוי לראיות דוגמאות מהוות להשקעה ן"נדל העברות לגבי המפורטת בתקן האירועים

 בכוונת שינוי כי מבהירים התיקונים כן, כמו סגורה. רשימה ואינן מהוות ן"הנדל בשימוש

  .בשימוש לשינוי ראיה לא מספקת כשלעצמה, ההנהלה,
התיקונים מיושמים באופן פרוספקטיבי )מכאן ואילך( החל מהתקופה בה התיקונים 

. כאשר קיים מידע זמין לתקופות קודמות, אזי 2018בינואר,  1 –מיושמים לראשונה 
למועד היישום לראשונה אם קיימים, ניתן ליישם את התיקונים למפרע. תיאומים 

 ייזקפו להון.
ליישום  החברה בחרה ליישם את התיקונים באופן פרוספקטיבי )מכאן ואילך(.

 התיקונים לא הייתה השפעה מהותית על החברה.
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 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 3באור 

 
16 IFRS חכירות  

 
התקן " –בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
 "(.החדש

בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות 
 השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.

 
 להלן עיקר השפעות התקן החדש:

 
בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי  התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות -

)פרט למקרים מסוימים( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן 
 חכירות.  IAS 17-הקיים

שימוש. כמו כן, -חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות -
 בנפרד.החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת 

תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש  -
 יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את  -
 השימוש.-שפעת השינוי תיזקף לנכס זכותההתחייבות בגין החכירה כאשר ה

הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג  -
 כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.

 
, או לאחריו. אימוץ 2019בינואר'  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 .אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדםמוקדם אפשרי. בשלב זה 
 

 התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:
 

במקרה זה, השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת  -יישום למפרע מלא  .1
ם ביותר המוצגת תיזקף להון. כמו כן, החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגי

כמספרי השוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו, תחושב 
תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה בנקל שאז יש 

 להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר.
 

מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת  לפי גישה זו, לא תידרש הצגה –גישת יישום למפרע חלקי  .2
ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש הריבית התוספתי של 

השימוש, החברה -החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכות
 יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם את אחת משתי החלופות הבאות:

 
 בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות. הכרה -
 הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש. -
 

הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, אם קיים, 
 ייזקף להון.

 
להערכת החברה  .החדש למפרעבשלב זה, החברה בוחנת את האפשרויות השונות ליישום התקן 

 ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
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 מכשירים פיננסיים -:4אור ב

 
 שווי הוגן

 
 :2018במרס,  31להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נכון ליום 

 
 2017בדצמבר,  31  2017 במרץ 31  2018, במרץ 31  

  יתרה   שווי הוגן  יתרה   שווי הוגן  יתרה   
שווי 
 הוגן

 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

התחייבויות 
 :פיננסיות

 
           

             
 37,157  33,082  33,691  29,891  60,239  55,610  אגרות חוב )סדרה ז'(

             
סך התחייבויות 

 פיננסיות
 

55,610  60,239  29,891  33,691  33,082  37,157 
 
 

 פעילותמגזרי  -: 5באור 
 

 כללי א.
 

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 
(CODM ,לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת )

 למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים כלהלן:
 

 נדל"ן לצרכים מסחריים. -המגזר המסחרי  -מסחרי 
 נדל"ן למכירה למגורים. -מגזר המגורים  -מגורים 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו ביום 3-ל

 2018במרס  31
 סה"כ  מגורים  מסחרי  
 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  

       הכנסות
       

 69,923  60,844  9,079  סה"כ הכנסות

       
 (484,11)  (299,14)  2,815  המגזרתוצאות 

       
 (1,110)      לא מוקצות הוצאות
 (336,5)      מימון, נטו הוצאות

       
 (930,17)      לפני מסים על ההכנסה הפסד
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 
 

  
 החודשים שהסתיימו ביום 3-ל

 2017במרס  31
 סה"כ  מגורים  מסחרי  
 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  

       הכנסות
       

 40,184  31,381  8,803  סה"כ הכנסות

       
 (4,066)  316  (4,382)  תוצאות המגזר

       
 (1,031)      הוצאות לא מוקצות
 9,623      הכנסות מימון, נטו

       
 4,526      רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

  
 שהסתיימה ביום לשנה
 2017בדצמבר  31

 סה"כ  מגורים  מסחרי  
 אלפי דולר ארה"ב  
       

       הכנסות
       

 77,437  42,090  35,347  סה"כ הכנסות
       

 20,970  8,918  12,052  תוצאות המגזר
       

 (4,724)      הוצאות לא מוקצות
       

 16,246      רווח תפעולי
 (12,883)      הוצאות מימון, נטו

       
 3,363      רווח לפני מסים על הכנסה

 
 

 אירועים בתקופת הדוח  -: 6באור 
 

התקשרה החברה במסגרת הצעה פרטית להנפקה של אגרות חוב )סדרה ז'(  2017בדצמבר,  4ביום 
. כתוצאה 2018 בפברואר, 20נוספות בדרך של הרחבת סדרה. ההצעה הפרטית הושלמה ביום 

ש"ח אגרות חוב )סדרה  109,051,000ידי החברה -פי תנאיה, הונפקו על-מהשלמת ההצעה הפרטית, על
ז'( נוספות, כך שלאחר ההצעה הפרטית כמות אגרות החוב )סדרה ז'( שבמחזור עומדת על סך של 

 ש"ח ערך נקוב. 280,816,200

 
 

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

 א',144דרך מנחם בגין 
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 +972-3-6232525טל.   
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 לכבוד
 MIRLAND DEVELOPMENT CORPORATION PLCבעלי המניות של 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 ד' לתקנות ניירות ערך38מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה וח מיוחד של רואה החשבון המבקר על דהנדון: 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 מבוא

 
ם(, לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי 'ד38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

 2018במרס  31החברה( ליום  - )להלן MIRLAND DEVELOPMENT CORPORATION PLCשל חברת  1970-התש"ל
המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. 

אחריותנו היא להביא מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס וההנהלה של החברה. 
 על סקירתנו. 

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות  - של לשכת רואי חשבון בישראל 1נו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה ערכ

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

ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה ובמידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל בעניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 

 עת של ביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחיים חוות דבביקורת. 
 

 מסקנה
 

על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו  בהתבסס
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  'ד38ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  .1970 - התש"ל

 
 
 

 

 
 
 

 גבאי את קסירר קוסט פורר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018במאי,  14
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 'ד38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים מתוך ביניים נתונים כספיים ומידע כספי
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2018, במרס 31ליום 

 .1970-התש"ל ,ידיים(ילתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ ד'38
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  במרס 31ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
       

       נכסים שוטפים
       

 11,203  7,595  14,589  מזומנים ושווי מזומנים
 -  -  40915,  מזומנים בנאמנות

 2,288  2,673  2,472  חייבים ויתרות חובה
       
  32,470  10,268  13,491 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 75,4281  162,912  04152,0  השקעות והלוואות לחברות מוחזקות, נטו
 19  41  15  , נטורכוש קבוע

       
  152,055  162,953  175,447 
       
  ,525184  173,221  188,938 
       
       
 
 

 הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע 
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  במרס 31ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
       

       התחייבויות שוטפות
       

 -  734  222  וריבית לשלם חלויות שוטפות של אגרות חוב
 1,591  852  1,617  זכאים ויתרות זכות

       
  1,839  1,586  1,591 
       
       

       שאינן שוטפות התחייבויות 
       

 33,082  29,157  55,388  אגרות חוב לזמן ארוך 
 586  -  761  תקבולים על חשבון אופציות

       
  56,149  29,157  33,668 
       

 35,259  30,743  57,988  סה"כ התחייבויות
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 18,869  14,998  18,869  הון מניות
 385,285  376,453  385,285  פרמיה על מניות

 13,138  12,759  13,210  תשלום מבוסס מניות עסקאות קרן בגין
 16,223  16,223  16,223  קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה

 17,067  17,067  17,067  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהקרן 
 (185,832)  (183,607)  (185,763)  קרן בגין הפרשי תרגום

 (111,071)  (111,415)  (138,354)  יתרת הפסד
       

 153,679  142,478  126,537  סה"כ הון
       
  184,525  173,221  188,938 
       
 
 

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

 

       2018במאי,  14
 אורן שוקי  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 רוזנטלרומן  

 מנכ"ל 
 יבגני סטקלוב 

 סמנכ"ל כספים
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 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
       

 (3,305)  (700)  (768)  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 (3,305)  (700)  (768)  הפסד תפעולי

       
 1,264  35  148  הכנסות מימון
 (6,407)  (1,540)  (2,001)  הוצאות מימון

 (3,014)  (1,564)  529  הפרשי שער, נטו
 13,107  5,070  (14,573)  חברות מוחזקות בגין רווח )הפסד( חלק החברה ב

       
 1,645  1,301  (16,665)  המיוחס לחברה )הפסד(נקי  רווח

       
       
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 "בהדולר אראלפי   
       

 1,645  1,301  (16,665)  המיוחס לחברה )הפסד( רווח נקי
       

       כולל אחר המיוחס לחברה: (הפסדרווח )
       

 1,982  4,207  69  פעילות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

       
 3,627  5,508  (16,596)  חברהסה"כ רווח )הפסד( כולל המיוחס ל

       
       
       
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
       

       מזומנים מפעילות שוטפת של החברה תזרימי
       

 1,645  1,301  (665,16)  המיוחס לחברה )הפסד( נקי רווח

       
הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של  התאמות

       החברה:
       

       לסעיפי רווח והפסד של החברה: התאמות
       

 30  9  4  ותוהפחת פחת
 8,157  3,069  1,324  , נטומימון )הכנסות( הוצאות

 519  140  72  תשלום מבוסס מניות עלות
 (13,107)  (5,070)  14,574  חברות מוחזקות ין( בגרווח) הפסדהחברה ב חלק

       
  15,974  (1,852)  (4,401) 

       החברה: של והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
       

 307  (85)  (180)  ויתרות חובה בחייביםירידה )עלייה( 
 160  (579)  25  )ירידה( בזכאים ויתרות זכות עלייה

 -  -  176  שערוך כתבי אופציה

       
  21  (664)  467 

       בחברה עבור: תקופההששולמו והתקבלו במהלך  מזומנים
       

 (510)  -  -  ששולמה ריבית

       
 (2,799)  (1,215)  (670)  נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה מזומנים

       
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
       

 -  -  (15,409)  הפקדה אצל נאמן
 -  -  600  פרעון הלוואה שניתנה לחברה מוחזקת

 (2,500)  )950(  (2,820)  פירעון הלוואה מחברה מוחזקת
 (7,720)  )574(  (381)  השקעות והלוואות לחברות מוחזקות

       
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה של 

 (10,220)  (1,524)  (18,010)  החברה
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
       

 13,855  -  -  הנפקת חבילה
 -  -  22,095  הנפקת אג"ח

       
מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון של מזומנים נטו שנבעו 

 13,855  -  22,095  החברה
       

 105  72  )29(           מזומנים ושווי מזומנים יתרות בגין שער הפרשי

       
 941  (2,667)  3,386  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

       
 10,262  10,262  11,203  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       
 11,203  7,595  14,589  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
 
 
 
 
 
 
 

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

ולתקופות של תשעה  2018, במרץ 31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום  .א
ד' לתקנות ניירות ערך 38ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה 

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
נה שהסתיימה ולש 2017בדצמבר,  31הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 .1באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם
 

: "הקבוצה"( בשני להלן יוחדי) שלה המאוחדותחברות הבאמצעות ו בעצמהעוסקת,  החברה .ב
)ב( -פדרציה הרוסית )"רוסיה"(: )א( תחום הנדל"ן המסחרי; וה שטחיתחומי פעילות עיקריים ב

תחום הנדל"ן למגורים. פעילותה של החברה במסגרת תחומי הפעילות האמורים כוללת יזום, 
פיתוח, בנייה, השכרה וניהול, החל משלב רכישת קרקע פנויה, השלמת הליכי התכנון והאישור 

 , השכרתם וניהולם.ילופיןלחועד להשלמת בניית הפרויקטים ומכירתם או 

 

)"המועד הקובע" או "מועד ביצוע ההסדר"( היו מניות החברה  2016בדצמבר,  22עד ליום  .ג

( בלונדון, אנגליה. ALTERNATIVE INVESTMENT MARKET) AIM-רשומות למסחר ב
כפועל יוצא מהשלמת תכנית הסדר של החברה עם מחזיקי אגרות החוב שלה )"תכנית ההסדר"(, 

המועד הקובע, כל ניירות הערך של החברה )מניות ואגרות החוב )סדרה ז'(, רשומים החל מ
למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( בלבד. בנוסף, כתוצאה מהשלמת 

 תכנית ההסדר, ולמיטב ידיעת החברה נכון למועד הדוח, החברה הינה ללא גרעין שליטה. 
 

 
 

 תהחשבונאי המדיניות עיקרי  .2
 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת  א.
 להלן:ר , למעט האמו 2017בדצמבר,  31המידע הכספי הנפרד ליום 

 
 – 15לגבי המדיניות החשבונאית החדשה בקשר ליישום לראשונה של תקן דיווח כספי מספר                  

' 1ד2מכשירים פיננסיים ראה באורים  – 9הכנסות מחוזים עם לקוחות ותקן דיווח כספי מספר 
 לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. '2ד2ו

 
 ותיקונים פרשנויות, חדשים תקניםבעקבות יישום לראשונה של  2יישום למפרע ב.

 

 מידע נוסף .3
 

)סדרה  חוב אגרות של להנפקה פרטית הצעה במסגרת החברה התקשרה 2017, בדצמבר 4 ביום
 כתוצאה. 2018, בפברואר 20 ביום הושלמה הפרטית ההצעה. סדרה הרחבת של בדרך נוספות'( ז

 חוב אגרות"ח ש 109,051,000 החברהידי -על הונפקו, תנאיהפי -על, הפרטית ההצעה מהשלמת
חזור עומדת שלאחר ההצעה הפרטית כמות אגרות החוב )סדרה ז'( שבמ כך, נוספות'( ז)סדרה 

של פרק א' של הדוח התקופתי  1.1.6. לפרטים ראו סעיף נקוב ערך ח"ש 280,816,200על סך של 
 . 2017לשנת 

  
 
 
 

                                                      
הכספיים שנכללו לדוחות "פורסם תשקיף מדף לאחר פרסום הדוחות השנתיים האחרונים ולפני פרסום דוחות הביניים, יש להפנות  אם  1

 "בתשקיף המדף שפורסם ביום _____.
 אם מדובר בתקן שמיושם מכאן ולהבא ולא מיושם למפרע, יש להתאים את הכותרת.  2



MIRLAND DEVELOPMENT CORPORATION PLC 
 

 מידע נוסף

 11 

 
 
 מכשירים פיננסיים. 4

 
 שווי הוגן

 
 :2018, במרס 31להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נכון ליום 

 
 שווי הוגן  יתרה  
 אלפי דולר  

     פיננסיות: התחייבויות
 60,239  55,610  '( זאגרות חוב )סדרה 

     
  55,610  60,239 

 
 במדרג השווי ההוגן. 1השווי ההוגן של אגרות החוב נמדד על בסיס מחירי שוק מצוטטים, לפי רמה 

 
 

 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 הראשוןג)א( לרבעון 38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 2018של שנת 

התאגיד(, אחראית  –ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של מירלנד דיוולופמנט קורפוריישן פי.אל.סי )להלן 
 הכספי ועל הגילוי בתאגיד.לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 רומן רוזנטל, מנהל כללי; .1

 יבגני סטקלוב, סמנכ"ל כספים; .2

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

האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד אשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי 

ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי 
 ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 

נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 
את כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וז

 הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

לתקופה  תקופתיהבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  שנתיבדוח ה
(, נמצאה הבקרה "בדבר הבקרה הפנימית האחרון שנתיהדוח ה" –)להלן  2017, דצמברב 31שנסתיימה ביום 

י הבקרה הפנימית הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כ בהתבסס על הערכה זו, .הפנימית כאפקטיבית

 .אפקטיבית היא 31.12.2017כאמור ליום 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 

 הבקרה הפנימית האחרון; בדבר שנתיה בדוח שנמצאה הפנימית כפי הבקרה האפקטיביות של

 שהובא מידע על ובהתבסס בדבר הבקרה הפנימית האחרון, שנתיה למועד הדוח, בהתבסס על האמור בדוח

  אפקטיבית.הבקרה הפנימית היא  לעיל כאמור והדירקטוריון ההנהלה לידיעת
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 הצהרות מנהלים:

 (:1ג)ד()38)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 
 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי 
 

 אני, מר רומן רוזנטל, מצהיר כי:

( לרבעון התאגיד –בחנתי את הדוח הרבעוני של חברת מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי )להלן  (1)
 (; הדוחות  –)להלן   2018של שנת  הראשון

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

 לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  (3)
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 הדוחות; שאליהם מתייחסים

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של  (4)
 התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  (א)
על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, 
לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת 

  –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן הדוחות 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  (ב)
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

לים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים קבעתי בקרות ונה (א)
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 –נה של הדוחות; וכן מאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכ

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  (ב)
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי לבין מועד דוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שח (ג)
זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית 

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד. 

 

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

 

                                                                          _______________________ 

 רומן רוזנטל, מנכ"ל                                                                                                                        14.5.2018תאריך: 
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 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 
 

 אני, יבגני סטקלוב, מצהיר כי:

( לרבעון התאגיד –בחנתי את הדוח הרבעוני של חברת מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי )להלן  (1)
 (; הדוחות  –)להלן   2018של שנת  הראשון

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

 לתקופת הדוחות;

אופן נאות, מכל הבחינות לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים ב (3)
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של  (4)
 לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  (א)
על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, 

ו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש ב
  –הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  (ב)
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי;

 ני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:א (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  (א)
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

אחרים בתאגיד ובחברות , מובא לידיעתי על ידי 2010-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 –מאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  (ב)
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 נאות מקובלים;לרבות בהתאם לכללי חשבו

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי לבין מועד דוח  (ג)
זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית 

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד. 

 

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

 

                        _______________________ 

 יבגני סטקלוב, סמנכ"ל כספים                                    14.5.2018תאריך:  
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