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  תפתחות הכללית של עסקי התאגידהתיאור ה -חלק ראשון 
 

 הגדרות
 מרכזיים המופיעים בפרק זה:לשם הנוחות, להלן הגדרות מונחים 

 
 Spencer Equity Group Limited " החברה"

 
בעל " או "גלאק"

 "השליטה
 מניות  100-ב זה,דוח תקופתי , נכון למועד המחזיק גלאקואל ג'מר 

מניות הון  51-מזכויות ההצבעה בחברה, וב 100%המהוות הצבעה 
  .מזכויות ההון בחברה 51%המהוות 

 

הינה קרן נאמנות שהנאמנה שלה הינה גב'  JSG" JSG 2012 Family Trustקרן "
בהתאם להסכם  ."(הנאמנה)להלן: " שרה גלאק, אשתו של ג'ואל גלאק

"( נקבעו הסכם הקרן)להלן: " 2012בדצמבר  1יסוד הקרן מיום 
סמכויותיה של הנאמנה לפיהן לנאמנה תהיינה מלוא הסמכויות בקרן 

JSG וא הסמכויות הקשורות בניהול הקרן הן על פי הדין החל והן מל
)לרבות הוראות בדבר ניהול ומכירת נכסי הקרן, השקעה בנכסים 
חדשים, שעבוד נכסי הקרן, נטילת הלוואות וכדומה(. עוד נקבע בהסכם 
 הקרן כי גלאק יהיה רשאי להחליף את נאמן הקרן מכל סיבה שהיא.

ניות הון בחברה מ 49-מחזיקה, נכון למועד דוח תקופתי זה, ב JSGקרן 
זכויות  ןאי JSGיובהר כי לקרן  מזכויות ההון בחברה. 49%המהוות 

  הצבעה בחברה.
  

"LLC" Limited Liablity Company .רוב , תצורת התאגדות מקובלת בארה"ב
 . LLCתאגידי  נכסי החברה מוחזקים על ידי

 
 "חברות הקבוצה"

 "הקבוצהאו "
 

בנכסי בתאגידים, המחזיקים בשרשור בזכויות בעלות החברה  זכויות
 .נדל"ן מניב לרבות נכסי נדל"ן מניב בהקמה וקרקעות להשקעה

 
או מסוג שותפות  LLCמסוג לרוב ( SPCתאגיד אמריקאי יעודי ) "חברת נכס"

 , המחזיק בזכויות הבעלות בנכס. מוגבלת
 

 להלן. .א1.7.1כהגדרת המונח בסעיף , A Rental Apartment Building " בית דירות"
 

שהינם, , Atlantic Management NY Inc-ו Park Management Inc "חברת הניהול"
שלא הועברו  ,בבעלות ובשליטה מלאות של גלאקפרטיים  יםתאגיד

 1.1.2)כהגדרתן בסעיף  החברות המועברותהעברת לחברה במסגרת 
לנכסים מטה, שירותי ניהול ניהול לחברה שירותי  מעניקיםאשר ו ,להלן(

 נכסים.התפעול אחזקה ושירותי ו
 

 דולר ארה"ב. "דולר"
 

"OA" Operating Agreementמסמך בין בעלי הזכויות ב ,-LLC המסדיר את ,
)בדומה  LLC-(, השליטה והניהול של הMembersזכויות החברים )

 לתקנון חברה(.
 

"HUD" The Department of Housing and Urban Development המחלקה ,
 לדיור ופיתוח עירוני.

 
(. המרה מרגל רבוע )ר"ר( למטר רבוע )מ"ר( הינה square feetרגל רבוע ) "SF" או "ר"ר"

ר"ר  5,000מ"ר. לדוגמא נכס ששטחו  0.9290ר"ר הינם  10באופן שכל 
 מ"ר. 464.5הינו בשטח של 
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 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו 1.1

 ההתאגדות וצורת ההתאגדות שנת .1.1.1

  בהתאם להוראותמוגבלת במניות כחברה פרטית  2014 אוגוסטב 28 החברה הוקמה ונתאגדה ביום
2004,BVI Business Companies Act מאז הקמתה ועד למועד בו הועברו החזקותיהם של גלאק וקרן ,
JSG להלן, לחברה לא הייתה כל פעילות 1.1.2, כמפורט בסעיף. 

החברה הוקמה לצורך גיוס הון, באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות, בבורסה 
 אביב בע"מלהשקעה בנדל"ן בארה"ב בעיר ניו יורק.-לניירות ערך בתל

 1העברת החזקות בתאגידים אמריקאיים אשר מחזיקים בשרשור בזכויות בעלות על נדל"ן מניב בארה"ב .1.1.2
 לחברה

 2014בנובמבר  26החברה הוקמה ללא נכסים, התחייבויות ופעילות כלשהן )למעט הון מניות(. ביום 
 2014 בנובמבר 20הנפיקה החברה אגרות החוב )סדרה א'( שהוצעו לציבור על פי תשקיף החברה מיום 

 "(.2014תשקיף )להלן: "( 2014בנובמבר  21)נושא תאריך 

התקבל אישור היועצים המשפטיים של  2014בנובמבר  26ביום , 2014בהמשך להתחייבותם על פי תשקיף 
העבירו לחברה את זכויותיהם )לרבות  JSGקרן -וגלאק  2014בנובמבר  25החברה בארה"ב כי ביום 

בעקיפין באמצעות תאגידים אמריקאיים בבעלותם ובשליטתם המלאה( בתאגידים, המחזיקים בשרשור 
)לרבות נכסי נדל"ן מניב בהקמה( ונכסי נדל"ן להשקעה )קרקעות(  בזכויות בעלות בנכסי נדל"ן מניב

", לפי הזכויות המועברות"-ו "החברות המועברותלהלן: ") לרבות ההתחייבויות בגינם בעיר ניו יורק
 להלן. 1.3מניות בחברה כפי שבוצעה כאמור בסעיף  , כנגד התחייבות להנפקת(העניין

 ב'(. -ביצעה החברה הנפקות נוספות של אגרות חוב )סדרות א' ו 2014לאחר תשקיף 

 גלאקמר אודות  .1.1.3

 , השבחתם והשכרתםלמגורים השכרת יחידות דיורמר גלאק מתמחה באיתור נכסים פוטנציאליים ל
-)כהגדרת המונח להלן( עם ה HAPהתמחות בהתקשרות בהסכמי דגש על בלסוגי אוכלוסיות מגוונות 

HUD  זה להלן(בדוח )כמפורט.  

 םשירותי מיהסכ .1.1.4

התקשרות במערך הסכמי ניהול ותפעול עם חברת דירקטוריון החברה אישר  20142נובמבר ב 19ביום 
, הכוללים קבלת בבעלות ובשליטה מלאות של גלאק ותחבר )כהגדרתה בסעיף ההגדרות לעיל(, הניהול

 1.9בסעיף והכל כמפורט שירותי ניהול מטה, שירותי ניהול לנכסים וכן שירות אחזקה ותפעול לנכסים 
 חלק ד' לדוח תקופתי זה.כבדוח פרטים נוספים המצורף  22ובתקנה להלן 

  3התחייבות לתיחום פעילות של בעל השליטה .1.1.5

לרבות נדל"ן מניב למגורים  נדל"ן מניב למגוריםנכסי התחייב כי לא ירכוש ולא ישקיע ב גלאק )א(
, שלא נמנים על נכסי נדל"ן ו/או חברות נכס קיימים )על כל רבעיה( ניו יורק בעיר בהקמה

)להלן:  2014במועד תשקיף  (פרט לחברה) גלאקוחברות קשורות של  גלאקהמוחזקים על ידי 
בכפוף לזכות סירוב ראשונה של (, שלא באמצעות החברה, אלא "פרויקט חדשאו " "נכס חדש"

מובהר בזאת כי , כמפורט בס"ק )ב( להלן. או הפרויקט החדש החברה לרכישת הנכס החדש
התחייבות בעל השליטה לתיחום פעילות לא תחול על רכישת קרקע ו/או מבנה שנועדו לשימוש 

"ן מניב על נדלבעל השליטה ובני משפחתו ו/או על רכישת יחידות דיור לצרכי השקעה ו/או 
 .על ייזום פרויקטים של נדל"ן שאינו למגוריםלמשרדים ו/או על נדל"ן מניב למסחר ו/או 

בעל השליטה יתחייב כי בכל מקרה בו יוצע לו פרויקט חדש כהגדרתו בס"ק א' לעיל, הוא יפנה  )ב(
לחברה בהצעה כי היא תיזום את הפרויקט החדש ו/או תרכוש את הפרויקט החדש ו/או תשקיע 

 "(. ההצעהרויקט החדש )להלן: "בפ
ימי  5ההצעה תופנה ראשית לדירקטוריון, אשר ידרש לתת את החלטתו ביחס להצעה בתוך 

עסקים ממועד קבלת מלוא החומר והמידע הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטת 
 השקעה בקשר עם ההצעה. 

                                                 
 לרבות נכסי נדל"ן מניב בהקמה ונכסי נדל"ן להשקעה )קרקעות( לרבות ההתחייבויות בגינם.  1
 .2014פי תשקיף אשר נכנס לתוקף במועד השלמת ההנפקה על   2
 התחייבות בעל השליטה לתיחום פעילות תחול כל עוד הוא בעל שליטה בחברה.  3
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ט במקרה של דיון באי קבלת למע החלטה בדבר קבלת ההצעה תתקבל בדירקטוריון החברה בלבד
הצעה בועדת הביקורת, אשר תהא רשאית להחליט שתי החלטות: קבלת הצעת דחייה או אי 

 . קבלת הצעת דחיה
לא אישר הדירקטוריון את קבלת ההצעה, תובא ההחלטה בדבר דחיית ההצעה לאישור בועדת 

( אי קבלת 2; או )תהא רשאית להחליט שתי החלטות: )א( קבלת הצעת הדחייההביקורת, אשר 
ולדירקטוריון החברה לא  על דחיית ההצעה תהיה סופית ועדת הביקורת החלטתהצעת הדחייה. 

)היינו,  . היה ולא אישרה ועדת הביקורת את דחיית ההצעה על ידי החברה4תהא אפשרות לשנותה
 , לא יהיה רשאי בעל השליטה לקבל אתועדת הביקורת החליטה על אי קבלת הצעת הדחייה(

ההצעה, וההצעה תועבר לדיון נוסף של הדירקטוריון, אשר יהיה רשאי לאשר את קבלת ההצעה. 
ימי עסקים ממועד קבלת מלוא החומר  5בכל מקרה של העדר הענות מצד החברה להצעה בתוך 

והמידע הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטת השקעה בקשר עם ההצעה, תחשב ההצעה 
רה של דחיית ההצעה )על ידי ועדת הביקורת( או העדר היענות, יהיה בעל כאילו נדחתה, ובמק

מנגנון בחינת החברה את )להלן: " השליטה )בין במישרין ובין בעקיפין( רשאי לקבל את ההצעה
. בנוסף, גם במקרה בו על אף הענות החברה להצעה, לא ישתכלל )מסיבות שאינן תלויות "(ההצעה

בפרויקט החדש ו/או לרכישת הפרויקט החדש על ידי החברה,  בבעל השליטה( הסכם להשקעה
יהיה בעל השליטה )בין במישרין ובין בעקיפין( תועבר פעם נוספת ההצעה לדיון של הדירקטוריון, ו

למנגנון בחינת החברה את ההצעה המתואר בסעיף בכפוף  ,לבצע את ההשקעה ו/או הרכישהרשאי 
 .זה לעיל

די בדבר החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאחר כל החלטה החברה תפרסם דיווח מיי )ג(
 בעניין תיחום הפעילות.

במסגרת החלטת המסגרת לעיל ומתן זכות סירוב  והתחייבות בעל השליטה לתחום את פעילות )ד(
 ללא תמורה.ניתנה ראשונה לחברה 

ואילך בכל  2014 תשקיף ממועד פרסוםהחלה למען הסר ספק יובהר ויודגש כי ההתחייבות האמורה 
 ניו יורק בעירעל ידי בעל השליטה  ושיירכשמניב למגורים ונדל"ן מניב למגורים בהקמה הקשור לנדל"ן 
, 2014 נכון למועד תשקיף ו, מאותו מועד ולא בכל הקשור לנכסים אחרים המוחזקים בידי)על כל רבעיה(

ולא ביחס לנכסי נדל"ן  המועברות לחברהאשר לא יועברו לבעלות החברה במסגרת העברת הזכויות 
 .שאינם בגדר הנכסים החדשים כהגדרתם לעיל

                                                 
לעניין זה יוסף ויובהר כי ועדת הביקורת תהא רשאית לקבל אחת משתי החלטות: דחיית ההצעה או אי דחיית ההצעה וקבלתה. לועדת   4

 ידי החברה והן על ידי בעל השליטה בחברה.הביקורת לא תהא אפשרות לקבוע כי הפרויקט לא יבוצע הן על 
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  )ללא חברות שנמכרו או חברות שטרם השלימו רכישת נכסים( למועד פרסום הדוחמבנה ההחזקות בחברה  .1.1.6

  :של החברה והתרשים השני מציג את יתר נכסי החברה( HUD-)התרשים הראשון מציג את נכסי ה מבנה החזקות החברהלהלן תרשים 
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 החזקה באמצעות שותף כללי

 

 באמצעות שותף כלליהחזקה 

 

Noonan  Plaza 

Housing MM 
LLC  LLC 

Noonan  Plaza 

Developer LLC 

100% 

0.01% 

100% 

Alliance 

Housing  
Associates LLC 

100% 

Spencer Equity Group Limited 

(BVI) 

100% 

100% 

Riverstone Housing 

Associates LLC 

Riverstone 
Houses 

Stone Ave GP 

LLC 

100% 

100% 

100% 

99% 

365 Winthrop 

LLC 

Kings Court 

Apartments 

Kings Court 

Housing LLC 

100% 

100% 

100% 

94.11% 

1% 

GP 100% 

Highbridge 

Concourse 

Phase I 

Watermark 

Equity LLC 

MRF Realty  

Management Corp 

Highbridge 

Concourse Phase 
II 

Alliance Housing II 

Associates L.P. 
Housing LP 

Highbridge 
Enterprises LLC 

100% 

100% 

100% 

Jerome Terrace 

Apartments 

Jerome Terrace 
Associates LLC 

Housing LP 

Sterling Place 

Housing LLC 

100% 

38% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Morrisania 

Apartments 

LLC 

Morrisania II 
Apartments 

 

Parkview 

Apartments 

2363 Southern 

Blvd LLC 

100% 

100% 

Tilden 
Apartments 

 

100% 

Spencer 

Housing Realty 

LLC   

100
% 

Buckingham 

Hall Plaza LLC 

ham Hall 

Buckingham 
Hall 

Apartments 

Winthrop Street 
Realty LLC 

100% 

Watermark 

Equity LLC 

12% 
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41-21 28th Street 
Acquisition LLC 

100% 

Spencer Albee 

Equities LLC 

100% 
Alliance Square 

LLC* 

 **  חברות החזקות

Fulton 

100% 

 הון מועדף 49.9%

100% 

 ***חברות נכס

 HUD -נכסים שאינם כפופים ל

  

   Fox Hillבקשר עם  1.7.8.2*     מחזיקה באופציה המפורטת בסעיף 

 .Fulton Owner II LLC -ו  Fulton Owner LLC  Fulton Owner I LLC,באמצעות:   ** 

 Fulton D 625 -ו Fulton A LLC ,625 Fulton B LLC ,625 Fulton C LLC 625באמצעות:  ***

LLC

101 Varick II LLC 

101 Varick 

50% 

100% 

Spencer Equity 

Group LLC 100% 

Spencer Equity Group Limited 

(BVI) 

100
% 

Stratford Tower 
Plaza LLC 

Stratford Tower Inc. 

100% 

100% 

100% 

Long Island City 

Spencer Equity III 

LLC 

41-21 28th Street 
Development LLC 

100% 

100% 

100% 

100% 

Sinclair 
Housing LLC 

Logan Plaza 

Logan Plaza LLC 

97.5% 

50% 

Harrison 

Harrison NY LLC 

Harrison Realty 

LLC 

100% 

50% 

100% 

Spencer Albee 

Holdings LLC 

Albee 

Spencer Northern 
LLC 

Albee Marks LLC  

100% 

100% 

Maria Plaza LLC 

North Flats LLC 
 

The North Flats 

66.9% 

100
 

100% 

100% 

Duffield Housing 

50% 

80% 

5 Spencer 
Realty LLC 

5 Spencer Court 

 

100% 

3 Spencer 
Realty LLC 

100% 

3 Spencer Court 

 

Duffield Housing 
Realty LLC 

100% 

100% 

Concourse 

Village Parking 

Concourse Village 

Parking LLC 

100% 



 

 

 8 -א 

  יורק:-ברוקלין, ניורובעים ברונקס ועיקר בב (וקרקעות להשקעה )לרבות נכסי נדל"ן מניב בהקמה הלן יפורטו נכסי הנדל"ן המניב למגורים של החברהל .1.1.7

 
  :(2016.31.12נכון למועד הדוח ) נכסים באיחוד

 

 רובע שם הנכס שם חברת הנכס #

סוג הנכס 
HUD/ 
בית 

דירות/ 
נדל"ן מניב 
בהקמה / 
קרקע 
 להשקעה

שיעור 
החזקה 
נכון ליום 

31 
בדצמבר 
2016 

מספר 
 "דיח

 בנכס

 הכנסות
בחישוב 
 שנתי

)באלפי 
 דולר(
 

NOI 
בחישוב 
 שנתי

)באלפי 
 דולר(

FFO 
בחישו
ב 

 שנתי*
)באלפי 
 דולר(

 חוב בגין הנכס

שווי 
 נכס נטו
)שווי 

בספרים 
בניכוי 
 חוב(

)באלפי 
 דולר(

שווי 
 בספרים
ליום 
31.12.2
016 

)באלפי 
 דולר(

LTV 
)יחס החוב 
אל מול 
שווי 
הנכס( 
ליום 

31.12.201
6 

 תפוסה
ליום 

31.12.201
6 

מועד 
רכישת 
 הנכס

יתרת 
חוב בגין 
הנכס 
ליום 

31.12.20
16 

)באלפי 
 דולר(

ריבית 
שנתית 
 על החוב

מועד 
פירעון 
סופי של 
 החוב 

1.  
Buckingham Hall 

Plaza LLC 

Buckingham 

Hall 

Apartments 

 ברוקלין
בית דירות 
לצורכי 
HUD 

50%5 180 3,732 2,355 1,420 30,414 3% 08/2024 28,036 58,450 52% 100% 26.6.2008 

2.  
Alliance Housing 

II Associates L.P. 

Highbridge 
Concourse 

Phase II 

 ברונקס

בית דירות 
לצורכי 
HUD 

שיעור 
ההחזקה 
האפקטיבי 

הינו 
96.73%6  

173 3,359 1,918 1,069 
24,071 3.375% 12/2025 24,729 

39,150 
49.3% 

99% 
15.11.201

37 
קרקע 
 להשקעה

--- --- --- --- 9,650 --- 

3.  
Jerome Terrace 
Associates LLC 

Jerome 

Terrace 

Apartments 
 ברונקס

בית דירות 
לצורכי 
HUD 

100% 78 1,291 534 374 4,348 3.5% 12/2023 7,752 12,100 35.9% 97% 
15.11.201

38 

4.  
Morrisania 

Apartments LLC 

Morrisania II 

Apartments 
 ברונקס

בית דירות 
לצורכי 
HUD 

100% 
203 

ויחידה 
 מסחרית

3,507 1,686 1,112 

16,551 3.625% 01/2027 34,549 

33,900 

32.4% 

99% 

23.4.2010 
Morrisania 

Land 
קרקע  ברונקס

 --- 17,200 --- --- --- --- 100% להשקעה

5.  
2363 Southern 

Blvd LLC 
Parkview 

Apartments 
 ברונקס

בית דירות 
לצורכי 
HUD 

100% 72 817 347 189 3,504 4.25% 09/2017 4,596 8,100 43.3% 98% 21.12.200
6 

6.  
Riverstone 

Housing 

Associates LLC 

Riverstone 
Houses 

 ברוקלין
בית דירות 
לצורכי 
HUD 

100% 120 2,043 966 662 9,140 
3.125%

-
3.375% 

10/2022 17,110 26,250 34.8% 100% 14.4.2012 

7.  
Kings Court 

Housing LLC 

Kings Court 

Apartments 
 ברוקלין

בית דירות 
לצורכי 
HUD 

99%9 110 1,471 659 339 7,620 3.375% 04/2026 9,030 16,650 45.8% 100% 31.5.2007 

8.  
Spencer Housing 

Realty LLC 

Tilden 

Apartments 
 ברוקלין

בית דירות 
לצורכי 
HUD 

100% 
 5-ו 55

יחידות 
 מסחר

934 498 327 5,150 3.25% 09/2023 9,600 14,750 34.9% 98% 5.5.2005 

                                                 
 ( מוחזקות על ידי מר זרח גלאק, אביו של בעל השליטה, המכהן כדירקטור בחברה.50%יתרת ההחזקות בנכס )  5
מהזכויות בשותפים המוגבלים  94.11%-ליטה מלאות של הקבוצה( וכמוחזק על ידי השותף הכללי )שהינו בבעלות ובש 1%שיעור ההחזקות בחברת הנכס היה כדלקמן:  2016בדצמבר  31יצוין, כי נכון ליום   6

 . 96.73%לשותפים המוגבלים שיעור ההחזקה האפקטיבי הינו  55%-לשותף הכללי ו 45%אולם לאור העובדה כי מדיניות חלוקת הרווחים בחברת הנכס הינה 
 וגבלת נרכשו במועדים שונים.במועד האמור נרכשו מלוא הזכויות בשותף הכללי והזכויות בשותפות המ  7
 במועד האמור נרכשו מלוא הזכויות בשותף הכללי והזכויות בשותפות המוגבלת נרכשו במועדים שונים.  8
 ( מוחזקות על ידי מר זרח גלאק, אביו של בעל השליטה, המכהן כדירקטור בחברה.1%יתרת ההחזקות בנכס )  9
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 רובע שם הנכס שם חברת הנכס #

סוג הנכס 
HUD/ 
בית 

דירות/ 
נדל"ן מניב 
בהקמה / 
קרקע 
 להשקעה

שיעור 
החזקה 
נכון ליום 

31 
בדצמבר 
2016 

מספר 
 "דיח

 בנכס

 הכנסות
בחישוב 
 שנתי

)באלפי 
 דולר(
 

NOI 
בחישוב 
 שנתי

)באלפי 
 דולר(

FFO 
בחישו
ב 

 שנתי*
)באלפי 
 דולר(

 חוב בגין הנכס

שווי 
 נכס נטו
)שווי 

בספרים 
בניכוי 
 חוב(

)באלפי 
 דולר(

שווי 
 בספרים
ליום 
31.12.2
016 

)באלפי 
 דולר(

LTV 
)יחס החוב 
אל מול 
שווי 
הנכס( 
ליום 

31.12.201
6 

 תפוסה
ליום 

31.12.201
6 

מועד 
רכישת 
 הנכס

יתרת 
חוב בגין 
הנכס 
ליום 

31.12.20
16 

)באלפי 
 דולר(

ריבית 
שנתית 
 על החוב

מועד 
פירעון 
סופי של 
 החוב 

9.  Logan Plaza LLC Logan Plaza 98% 61% 33,350 13,024 11/2025 3.375% 20,326 224 1,116 2,157 130 100% בית דירות מנהטן 
19.3.2013

10 

10.  
Duffield Housing 

Realty LLC 

Duffield 

Housing 
 8.12.2011 100% 59.7% 9,600 3,873 02/2026 3.375% 5,727 175 418 506 10 100% בית דירות ברוקלין

11.  
3 Spencer Realty 

LLC 
3 Spencer 

Court 
 21.3.2002 100% 29% 2,900 2,058 08/2023 3.9% 842 106 143 234 16 100% בית דירות ברוקלין

12.  
5 Spencer Realty 

LLC 

5 Spencer 

Court 
 15.1.2002 100% 29.3% 3,100 2,192 08/2023 3.9% 908 114 152 234 16 100% בית דירות ברוקלין

13.  
Concourse Village 

Parking LLC 

Concourse 
Village 

Parking 

קרקע  ברונקס
 להשקעה

100% --- 3,300 3,282 3,216 933 6.25% 09/2020 13,867 14,800 6.3% --- 16.8.2010 

14.  
Alliance Housing 

Associates LLC 
Highbridge 

Phase 1 
 ברונקס

בית דירות 
לצורכי 
HUD 

100% 
11 122 2,061 886 526 11,495 3% 10/2024 7,705 19,200 59.9% 99% 

10.9.2014
12 

15.  North Flats LLC 

The North 

Flats-Phase I-
Church 

 ברוקלין

 בית דירות

66.9% 

39 2,304 1,843 445 

52,203 4.5% 02/2018 37,297 89,600 58.4% 

90% 

8.12.2011 
The North 

Flats-Phase 
II-School 

נדל"ן מניב 
 --- --- --- --- 52 בהקמה

16.  
Noonan Plaza 

Housing LLC 
Noonan Plaza  ברונקס 

בית דירות 
לצורכי 
HUD 

100% 283 5,350 2,336 1,249 31,053 3.375% 08/2026 11,330 42,383 73.3% 98% 1.11.2016 

17.  
Rosedale Gardens 

NY LLC 

Academy 

Gardens 
 

 ברונקס
בית דירות 
לצורכי 
HUD 

100% 

469 
 5יח"ד, 

חנויות 
וחדר 
 כביסה

6,619 3,100 1,475 46,953 3.375% 02/2026 23,247 70,200 66.9% 98% 3.2.2016 

  

                                                 
10
 המצורפים בחלק ג' לדוח תקופתי זה. 2016בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים (4א)7ביאור נוספים ראה  40%, לפרטים בדבר רכישת 60%במועד האמור נרכשו החזקות של   
 .2016בינואר  4מיום  החל  11
 ם שונים.במועד האמור נרכשו מלוא הזכויות בשותף הכללי והזכויות בשותפות המוגבלת נרכשו במועדי  12
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  :המוחזקים באמצעות חברות כלולות )עם שותפים(נכסים 
 

 רובע בניו יורק שם הנכס שם חברת הנכס #
 סוג הנכס

 
שיעור החזקה נכון 

 31.12.2016ליום 
מספר 

 יחידות דיור

 חוב בגין הנכס
 הון עצמי

)שווי בספרים 
 בניכוי חוב(
 )באלפי דולר(

 שווי בספרים
 31.12.2016ליום 

 )באלפי דולר(

LTV  ליום
31.12.2016 

 
רכישת מועד 

 הנכס

יתרת חוב בגין 
הנכס ליום 
31.12.2016 
 )באלפי דולר(

1. 
Harrison Realty 

LLC 
Harrison 13קרקע להשקעה ברוקלין  48.75% --- 19,939 71,561 91,500 21.8% 31.7.2012 

2. 41-21 28th Street 
Acquisition LLC 

Long Island 
City 

 20.11.2013 38.4% 82,600 50,884 31,716 --- 40% נדל"ן מניב בהקמה קווינס, ניו יורק

3. Spencer Albee 

Equities LLC  
Albee 21.12.2014 68.7% 129,200 40,455 88,745 --- 50% נדל"ן מניב בהקמה ברוקלין 

4. 101 Varick II 
LLC 

101 Varick 14קרקע להשקעה ברוקלין  50% --- 24,012 19,788 43,800 54.8% 21.7.2016 

 
  :מניבה"ן נדלה תחוםב אחרות עסקאות

 

 סוג הנכס רובע בניו יורק / העסקהשם הנכס #
 

שיעור החזקה נכון ליום 
31.12.2016 

 הכנסות
 בחישוב שנתי
 )באלפי דולר(

 

NOI 
 בחישוב שנתי
 )באלפי דולר(

 שווי בספרים
 31.12.2016ליום 

 )באלפי דולר(

1. Alliance Square (Fulton) 74,34915 4,200 4,200 הון מועדף* הסכם חכירה )מניב( * ברוקלין 
2. Fox Hill 3,498 4,657 --- **שירותים הסכמי סטטן איילנד --- 

 
 להלן. 1.7.8.1סעיף  ראה Alliance Square (Fulton)החכירה של הנכס  הסכםאודות  לפרטים *
מזכויות  0.01%-חזיק בכהמ"( השותף המנהל)" החברה השליטה בעל בשליטת חברותמזכויות הבעלות בשותפות, ו 99.99%-חזיק בכהמ"( המממן השותף)" פיננסי גוף ידי עד מוחזק הנכס **

)בשרשור( זכאית  החברה. Tax Credit Dealתוכנית על שיפוץ והשבחת הנכס, באופן שהשותף המממן ייהנה מ אחראיםהבעלות בשותפות, אשר בהתאם להסכמות עם רשויות הדיור הממשלתי 
חודשים מהמועד  24שנים ממועד ההתקשרות ועד  15אופציה עם השותף המממן לפיו בתום תקופה של  הסכםלדמי שירותי פיתוח ולתקבולים שינבעו לשותף המנהל מהשותפות וכן התקשרה ב

 .להלן 1.7.8.2סעיף  ראה לפרטיםשותפות. האמור קיימת לחברה האופציה לרכישת זכויות השותף המממן ב

  :נתונים מצרפיים עבור כל נכסי החברה

 

 *מספר יחידות דיור

 הכנסות
בחישוב 
 שנתי

)באלפי 
 דולר(
 

NOI 
 בחישוב שנתי
 )באלפי דולר(

FFO 
 בחישוב שנתי
 )באלפי דולר(

 חוב בגין הנכס
 הון עצמי

)שווי הנכס בניכוי 
 חוב(

 )באלפי דולר(

 שווי בספרים
ליום 

31.12.2016 
 )באלפי דולר(

LTV 
יתרת חוב בגין הנכס ליום 

31.12.2016 
 )באלפי דולר(

 46.2% 942,432 506,681 435,751 20,757 30,300 40,388 2,128 100%נתונים לפי 
 45.3% 699,012 382,271 316,741 19,834 28,253 36,964 2,128 נתונים לפי חלק החברה

 .Fox Hill -ו Alliance Square (Fulton)-ב דיור יחידות כולל לא* 

                                                 
 לקבוצה יש הכנסות משימושי ביניים כחניה שהינן לא מהותיות לחברה.  13
 לקבוצה יש הכנסות משימושי ביניים.  14
 .2016בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  (2ב)7 ביאור ראו  15
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 החברההפעילות של  מיתחו 1.2

החברה עוסקת בתחום הנדל"ן הדוח פרסום ולמועד , 2016בדצמבר  31נכון ליום 
יורק, הכולל בין היתר, ייזום, פיתוח, -ברוקלין בניוו ים ברונקסרובעעיקר בלמגורים ב

ברוקלין, ניו ו ים ברונקסרובעעיקר ברכישה, השכרה וניהול נכסי נדל"ן מניב בהקמה, 
נכסים של החברה הבנוסף, לאור העובדה כי "(. תחום הנדל"ן המניביורק )להלן: "

 שלושההחברה רואה בתחום הנדל"ן המניב כתחום הכולל  ,רגולציה שונהכפופים ל
, (HUDהכפופים לתוכנית הדיור הממשלתית )נכסי נדל"ן מניב עיקריים, האחד  פילוחים
. לפרטים והשלישי קרקעות לפיתוח והשקעהיתר נכסי הנדל"ן המניב של החברה השני, 

 להלן. 1.7.4נוספים ראה סעיף 

 

 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו ממועד ייסודו 1.3

י החברה להלן פרטים אודות השקעות בהון החברה והקצאות ניירות ערך שבוצעו על יד
 :הדוחועד בסמוך למועד פרסום הקמתה החל מיום 

 אופן ההשקעה
זהות 

 המשקיעים
מועד 

 ההשקעה

כמות 
מניות 
 רגילות

כמות 
מניות 
 הצבעה

כמות מניות 
 הון

התמורה 
שהתקבלה 
 )באלפי דולר(

הנפקת מניות רגילות 
גלאק במועד ג'ואל ל

 הקמת החברה
 ג'ואל גלאק

באוגוסט  28
2014 

100 --- --- --- 

ביטול מניות רגילות, 
הקצאת מניות הצבעה 
ומניות הון, ומכירת 

מניות הון מג'ואל גלאק 
JSGלקרן 

16 

 ג'ואל גלאק
בדצמבר  31

2015 
--- 100 51 --- 

ביטול מניות רגילות, 
הקצאת מניות מניות 
הצבעה ומניות הון, 

ומכירת מניות הון מג'ואל 
 JSG 21גלאק לקרן 

 JSGקרן 
בדצמבר  31

2015 
--- --- 49 --- 

סה"כ למועד פרסום 
 הדוח

--- --- --- 100 100 --- 

 

  חלוקת דיבידנדים 1.4

לעניין זה  , לא קיבלה החברה החלטה בדבר מדיניות חלוקת דיבידנדים.הדוחלמועד  .1.4.1
 להלן. 1.4.2בסעיף יודגש, כי החברה תהיה רשאית לחלק דיבידנד והכל בכפוף לאמור 

נקבעו ושל אגרות החוב )סדרה ב'( הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'(  יבמסגרת שטר .1.4.2
)סדרה א'( לשטר הנאמנות  6.5לפרטים ראה סעיף  –מגבלות ביחס לחלוקת דיבידנד 

לשטר הנאמנות )סדרה ב'( שצורף  6.5וכן סעיף  2014 תשקיףב 2לפרק  1ורף כנספח צש
 .201717בינואר  18שנספח א' לדוח הצעת מדף מיום 

מיליו דולר.  5אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  2016באוגוסט  30ביום  .1.4.3
 14וכן ביאור , 201618באוגוסט  31לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 .2016בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 

 .אלפי דולר 11,952-הינה כ לחלוקההקרנות והרווחים יתרת , 2016בדצמבר  31ליום  .1.4.4

 

                                                 
המובא בדוח זה ( 2015-01-193119)מס' אסמכתא  2015בדצמבר  31לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום   16

 בדרך של הפניה.
 .2017-01-007890מס' אסמכתא   17
 2016-01-114550מס' אסמכתא   18
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 מידע אחר -חלק שני 

 

 הפעילות של התאגיד  מיתחומידע כספי לגבי  1.1

  של החברה:על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים  2016-ו 2015, 2014לשנים להלן נתונים כספיים 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2016 2011 2014 

 21,527 30,635 43,409 הכנסות מחיצוניים
 21,127 30,631 43,409 כ הכנסות"סה

עלויות קבועות המיוחסות 
 לתחום הפעילות

3,522 2,679 1,131 

עלויות משתנות המיוחסות 
 לתחום הפעילות

15,331 11,072 10,391 

סך עלויות אשר אינן מהוות 
 הכנסות בתחום פעילות אחר

18,853 13,751 11,522 

 רווח מעליית ערך נדל"ן
 להשקעה

(378)  13,710 25,812 

חלק החברה ברווחי עסקאות 
 משותפות

24,041 10,115 25,007 

 4,777 9,399 4,362 הוצאות מימון נטו
המיוחס לבעלים ( הפסד)רווח 

 של החברה
45,351 31,535 55,032 

המיוחס לזכויות ( הפסד)רווח 
 שאינן מקנות שליטה

(1,494) 1,481 9,601 

 472,379 714,939 781,199  הנכסים סך
 

 
 .2016בדצמבר  31ים של החברה ליום למידע כספי נוסף ראה הדוחות הכספי
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד  1.6

תחום הפעילות של החברה מושפע מגורמים מאקרו כלכליים שונים. להלן פירוט אודות הגורמים 

החיצוניים העיקריים אשר, נכון למועד הדוח, יש להם, או צפויה להיות להם, השפעה מהותית על 

 התפתחותה ותוצאותיה העסקיות של החברה:

 כללי  .1.6.1

השנים האחרונות היו שנות התאוששות בכלכלה האמריקאית לאחר משבר האשראי העולמי 

חיובית בכל מדדי הצמיחה  . ארה"ב הציגה בשנים האחרונות מגמת2009שהגיע לשיאו במרץ 

 2011בין השנים  16%-"( צמח בשיעור של כהתמ"גבמדינה. כך, התוצר המקומי הגולמי )להלן: "

מיליארד בשנת  18,036לשיעור של  2011מיליארד דולר בשנת  15,517, משיעור של 2016לבין 

מה, כאשר . כמו כן, גם נתון ההכנסה האישית הממוצעת לנפש בארה"ב הציג מגמה דו2016

 2016, ונכון לסוף שנת 2016-ל 2011בנתון מזה בין השנים  1.16%נרשמה עליה בשיעור של 

בנתון ההכנסה האישית הממוצעת לנפש בארה"ב ביחס לתקופה  0.3%נרשמה עלייה בשיעור של 

  19המקבילה אשתקד.

, 0.25%של  הבנק הפדרלי בארה"ב על שיעורשל לאחר מספר שנים בה עמד שיעור הריבית  מנגד,

שיעור  2016שנת  ונכון לסוף, 0.5%לשיעור של  2015הועלה שיעור הריבית במהלך חודש דצמבר 

  20.0.75%הבנק הפדרלי בארה"ב עומד על הריבית של 

 החוב הממשלתי

, הביא 2011טריליון דולר בשנת  14.71-העמקת החוב הממשלתי של ארה"ב לשיעור של למעלה מ

את דירוג האשראי  1941, להוריד לראשונה מאז שנת S&Pאת סוכנות הדירוג הבינלאומית 

+. הגרעון הממשלתי AA)הדירוג הגבוה ביותר( לרמה של  AAAהמושלם של ארה"ב, מרמה של 

האמריקאי שבסמוך להורדת דירוג האשראי כאמור, עמל על השקת לא נעלם מעיני הממשל 

תכנית להעלאת תקרת החוב וקיצוץ ההוצאות הפדראליות, לשם התמודדות עם גרעון זה. 

משבר  בפרוץקיצוצים אלו הביאו לירידה בקצב גידול הגירעון, לעומת קצב גידול הגירעון שנרשם 

 19.5-החוב הממשלתי עמד על כ 2016מבר נכון לחודש דצ . כך,2008 שהחל בשנתהאשראי 

 18.1ביחס לנתון זה אשתקד אשר עמד על  7.7%טריליון דולר, נתון המשקף עלייה בשיעור של 

מצמצם הממשל האמריקאי באופן עקבי את קצב גידול הגרעון,  2008מאז שנת טריליון דולר. 

 2.5%-וכ 2.8%-, כ4.1%-גדל הגירעון האמור בשיעור של כ 2015-ו 2014, 2013כאשר בשנים 

 21.מהתמ"ג, בהתאמה

  

                                                 
יצוין כי החברה לא  https://www.bea.gov/newsreleases/glance.htmהאמריקאי שכתובתו:   BEU-הנתונים האמורים נלקחו מאתר ה  19

 ציבור. פנתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם
. יצוין כי החברה לא פנתה קבלת הסכמה להכללת  https://goo.gl/xlWCrX, בכתובת: 2015בדצמבר  16לפי הודעת הבנק הפדרלי מיום   20

 בור.המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לצי

יצוין כי החברה לא פנתה  https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEBTNהנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:  21
 .לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור

https://www.bea.gov/newsreleases/glance.htm
https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEBTN
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 שיעור האינפלציה בארה"ב

 . 2016-ו 2011בשיעור האינפלציה בארה"ב נרשמה מגמה שלילית בין השנים 

. יצוין 2015בשנת  0.7% -, ול2014בשנת  0.8% -ל, 2011בשנת  3.5% -כך, שיעור האינפלציה ירד מ

 22.1.4% -בשיעור האינפלציה בארה"ב של כנרשמה עלייה  2016כי, בחודש דצמבר 

 שוק הנדל"ן בארה"ב

ורשם עלייה  2016ברבעון השני של שנת  1.2%מדד מחירי הדיור בארה"ב, רשם עלייה בשיעור של 

,עלו מחירי הדיור בשיעור 2012. מאז ינואר 2016החודשים שקדמו ליוני  12 -ב 5.6%כוללת של 

  23מזו שנרשמה טרם המשבר הפיננסי העולמי. , לרמה גבוהה יותר6%שנתי ממוצע של 

 סקירה מאקרו כלכלית ניו יורק .1.6.2

קמ"ר ושטחה העירוני הינו אחד מהשטחים העירוניים  786העיר ניו יורק משתרעת על שטח של 

המאוכלסים ביותר בארה"ב ואחד הגדולים בעולם. ניו יורק רבתי מחולקת לחמישה רובעים 

(boroughsמרכזיים כמפורט להל )( :( מנהטן )1ןManhattan( )2( ברונקס )Bronx( ;)3 ברוקלין )

(Brooklyn( ;)4( קווינס )Queensו )- (( סטטן איילנד )5Staten Island מנהטן הינו הרובע הצפוף .)

ביותר, המרכז את מרבית הפעילות העסקית של העיר, בעוד שרובע ברוקלין, הינו הרובע 

המאוכלס ביותר. כלכלת העיר ניו יורק, הינה כלכלה המבוססת בעיקר על מתן שירותים. מפקד 

נכון ביותר. מציב את ניו יורק בראש רשימת הערים המאוכלסות  2010האוכלוסין האחרון משנת 

 24מיליון נפש. 19.5-, מונה העיר ניו יורק כ2016לחודש יולי 

, פגע בין היתר, בתעשיית ההשקעות והשירותים הפיננסים, 2008המשבר הכלכלי העולמי של שנת 

שהינה כאמור התעשייה העיקרית של ניו יורק ומרכיב משמעותי בהכנסות העיר והמדינה. עם 

השירותים פרוץ המשבר, שיעורי האבטלה בעיר ניו יורק זינקו בשיעורים חדים, במיוחד בתחום 

כחלק ממגמת ההתאוששות במשק האמריקאי, ניכר כי נרשמה התאוששות מסוימת  הפיננסים.

-לכ 2010בינואר שנת  9.6%-מ 3%-עם ירידה של כ ,2010-2015בנתוני העסקת עובדים בין השנים 

לעומת  0.2%-, שיפור של כ4.5%עומד שיעור האבטלה על  2016. נכון לדצמבר 2015בינואר  6.5%

, ההכנסה החציונית לאדם במדינת ניו יורק עמדה 2015נכון לשנת  25.התקופה המקבילה אשתקד

מיליארד  1,265ניו יורק מובילה את הכלכלה העולמית, עם תמ"ג בשיעור  26דולר. 49,632על 

 2015.27לסוף שנת דולר, נכון  69,929 -דולר, ותמ"ג לנפש העומד על כ

ן ניכר בשנים האחרונים, כאשר מחיר עלו באופמחירי הדיור החציוני של דירות במדינת ניו יורק 

 561,000, לעומת דולר 626,000הינו  2016הדיור החציוני במדינת ניו יורק נכון לחודש דצמבר 

. מנגד, מחיר השכירות 10.1% -בתקופה המקבילה אשתקד, נתון המשקף עליה של כדולר 

                                                 
. יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמה http://tinyurl.com/j5c9e6kתונים נלקחו מאתר קרן המטבע הבינלאומית בכתובת: הנ  22

 להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת  https://goo.gl/hMJ4Czהנתונים האמורים נלקחו מאתר הסוכנות הפדרלית של ארה"ב שכתובתו:   23

 הסכמה להכללת המידע האמור לעיל, שהינו מידע   פומבי שפורסם לציבור.
יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמה  https://goo.gl/Xgd0qcשכתובתו:   USA Census Bureauהנתונים האמורים נלקחו מאתר   24

 להכללת המידע האמור לעיל, שהינו מידע   פומבי שפורסם לציבור.

יצוין  כי החברה לא  https://labor.ny.gov/stats/laus.aspהנתונים האמורים נלקחו מהאתר של לשכת התעסוקה של מדינת ניו יורק:   25
  פנתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת  http://tinyurl.com/hws5tnv, בכתובת: 2015לפי נתוני משרד המשפטים האמריקאי, נכון למאי   26
 הסכמה להכללת המידע האמור לעיל, שהינו מידע   פומבי שפורסם לציבור.

יצוין כי החברה לא פנתה  לקבלת  https://goo.gl/sBx4ZKשכתובתו:  deportment numbers"הנתונים האמורים נלקחו מאתר,   27
 ת המידע האמור לעיל, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.הסכמה להכלל

http://tinyurl.com/j5c9e6k
https://goo.gl/hMJ4Cz
https://goo.gl/Xgd0qc
http://tinyurl.com/hws5tnv
https://goo.gl/sBx4ZK
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נתון  ,2015דולר בחודש דצמבר  3,102לעומת  2016דולר בחודש דצמבר  3,064עמד על  הממוצעת

 28בין שנים אלו. במחירי השכירות 1.24%של  קיטון יחסיהמהווה 

 סקירת שוק הנדל"ן למגורים ברובע ברוקלין .1.6.3

 אוכלוסיית, 2016לדצמבר רובע ברוקלין הוא הרובע המאוכלס ביותר בעיר ניו יורק. נכון 

ז קינגס, בו שוכן רובע ברוקלין, עומד שיעור האבטלה במחו 29.נפשות מיליון 2.6-ברוקלין מונה כ

 2.1%ירידה של  , בדומה לתקופה המקבילה אשתקד, אך מגלם2016נכון לדצמבר  30,5.9%על 

מחירי המכירה החציוניים של נדל"ן למגורים בברוקלין נכון לחודש דצמבר . 2014שנת לעומת 

 7.8%-עלייה של כאלפי דולר, רמת מחירים המשקפת  755הסתכמו לסך של  2016בשנת 

ברציפות בו  11-הינו הרבעון ה 2016מהתקופה המקבילה אשתקד, כך שהרבעון הרביעי של שנת 

מחיר המכירה החציוני של נדל"ן למגורים בברוקלין גבוה מהנתון המקביל של השנה שקדמה 

"ן היה קיטון בשיעור ההנחה הממוצעת על מחירי המכירה בשוק הנדל 2016יצוין כי בשנת  31לו.

, ביחס למחירים אשר נתבקשו במקור. נתון זה משקף שיפור בכוח המיקוח 9.9% -למגורים של כ

נכסי נדל"ן למגורים אשר הוצעו  2015.32של המוכרים בשוק הנדל"ן בברוקלין ביחס לשנת 

ימים. זאת לעומת  64, נמכרו בתקופה ממוצעת של 2016למכירה בברוקלין, נכון לחודש דצמבר 

בין שנים אלו.  21.8%, נתון המשקף ירידה של 2015ימים בחודש דצמבר  78ת של תקופה ממוצע

, נתון 881 -הסתכם ב 2016כמו כן, מספר המכירות של נדל"ן למגורים בברוקלין בסוף שנת 

לעומת נתון מספר המכירות של נדל"ן למגורים בברוקלין אשתקד אשר  1% -המהווה קיטון של כ

דולר ביחס לנדל"ן  5,500עמד על  2016ות החציוני בברוקלין לשנת מחיר השכיר 969.33עמד על 

כאשר נתון מספר עסקאות באותה התקופה אשתקד. למחיר  מחיר הזהה בקירובלמגורים, 

 , נתון המשקף ירידה של 539 -עמד על כ 2016ההשכרה של נדל"ן למגורים בברוקלין בשנת 

2016.34ביחס לרבעון השלישי של שנת  1% -כ
 

 ת שוק הנדל"ן למגורים ברובע ברונקססקיר .1.6.4

שיעור האבטלה בברונקס  35.נפשות 1,385,108-אוכלוסיית רובע ברונקס של העיר ניו יורק מונה כ

משיעור האבטלה  0.7%, נתון המהווה ירידה של 2016, נכון לחודש דצמבר 6.2%-עמד על כ

נתון זה הינו גבוה ביחס לשיעור האבטלה של העיר ניו יורק העומד על  36אשתקד. מחודש דצמבר

                                                 
-http://www.zillow.com/new הנתונים לגבי מחיר הדיור החציוני ומחיר השכירות החציוני בעיר ניו יורק נלקחו מאתר האינטרנט:  28

york-ny/home-values/. צוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.י 
יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת  https://goo.gl/3ZqLZdהבוחן את קצב צמיחת האוכלוסיות בעולם:   WPRהנתון נלקח מתוך אתר   29

 .ת המידע האמור לעיל, שהינו מידע   פומבי שפורסם לציבורהסכמה להכלל

יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור לעיל,  https://goo.gl/Sasvevאתר שכתובתו: מהמידע להלן נלקח   30
 שהינו מידע   פומבי שפורסם לציבור.

יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתר להכללת . https://goo.gl/WACpHWשכתובתו:   Ttuliaנלקח מאתרהמידע להלן   31
 המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

. יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתר להכללת https://goo.gl/PkcZBUשכתובתו:  G.P.Dמידע להלן נלקח מאתר ה  32
 המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתר להכללת  .https://goo.gl/WACpHWשכתובתו:  Ttuliaהמידע להלן נלקח מאתר   33
   המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

. יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתר להכללת https://goo.gl/WACpHWשכתובתו:  Ttuliaהמידע להלן נלקח מאתר   34
 האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.המידע 

יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת   https://goo.gl/YUSwBH :הנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו  35
 האתר להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתר  https://goo.gl/Jpe17O :הנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו  36
 להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

http://www.zillow.com/new-york-ny/home-values/
http://www.zillow.com/new-york-ny/home-values/
https://goo.gl/3ZqLZd
https://goo.gl/Sasvev
https://goo.gl/WACpHW
https://goo.gl/PkcZBU
https://goo.gl/WACpHW
https://goo.gl/WACpHW
https://goo.gl/YUSwBH
https://goo.gl/Jpe17O
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וכן גבוה גם ביחס לשיעור האבטלה בארה"ב כולה העומד גם הוא  201537נכון לדצמבר  5.0%-כ

נתונים אלה משקפים את המשכה של מגמת הירידה בשיעור האבטלה עם זאת, . 5.0%38-על כ

 . 2011הנמשכת משנת 

דולר, נתון המגלם  355,000-, מחיר הדיור החציוני בברונקס עמד על כ2016ר נכון לחודש פברוא

מחיר השכירות החציוני  39דולר. 350,000-אשר עמד על כ אשתקד למחירביחס  1.4%-כעליה של 

באופן כללי ניתן  40.אשתקד נתון זהה לאותה התקופהדולר,  1,800 -כעמד על  2016נכון לדצמבר 

 2012, כאשר בחודש ינואר 2012-2016בין השנים השכירות החציוני  רלזהות מגמת גידול במחי

 41בין השנים לעיל. 18%, נתון המשקף עלייה כוללת של דולר 1,521-המחיר החציוני עמד על כ

 
  

  

                                                 
יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת   https://labor.ny.gov/stats/laus.aspובתו: הנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר האינטרנט שכת  37

 הסכמת האתר להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
יצוין כי החברה לא  http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000הנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:   38

 פנתה לקבלת הסכמת האתר להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
יצוין כי החברה  http://www.zillow.com/bronx-ny/home-values הנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:  39

 לא פנתה לקבלת הסכמת האתר להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתר להכללת המידע  https://goo.gl/5sarp9הנתונים האמורים נלקחו מאתר שכתובתו:   40

 האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
ת . יצוין כי החברה לא פנתה  לקבלת הסכמhttp://tinyurl.com/z248qdeהנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:   41

 האתר להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

https://labor.ny.gov/stats/laus.asp
http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000
https://goo.gl/5sarp9
http://tinyurl.com/z248qde
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 לפי תחומי פעילות התאגידתיאור עסקי  -חלק שלישי 
 

  המניבהנדל"ן  תחום 1.7

 רמת המצרף -חלק א' 

 הפעילותמידע כללי על תחום  .1.7.1

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  א.

ברוקלין ו ים ברונקסרובעעיקר בכמפורט לעיל, הקבוצה פועלת בתחום הנדל"ן המניב למגורים ב
עיקר במסגרת תחום פעילותה הקבוצה, כבעלים של דירות למגורים ב. (Residential)בעיר ניו יורק 

עוסקת ותעסוק בהשכרה של דירות למגורים וכן,  ברוקלין בעיר ניו יורק,ברונקס ו יםרובעב
החברה מחזיקה בנכסי  ברכישה, הקמה, השבחה, פיתוח, ניהול ותפעול של דירות למגורים.

  הנדל"ן המניב למגורים )לרבות הנכסים בהקמה( בעצמה ויחד עם שותפים.

בית )להלן: "  A Rental Apartment Buildingיורק מורכב משלושה סוגים:-בניולמגורים הנדל"ן 
-ו Condominium(, החברהשל למגורים הנדל"ן המניב מנכסי  100%המהווים "(, )דירות

Cooperative Ownership .זה, דוח נכון למועד  כוללים דירות למגורים. כל סוגי הנכסים האמורים
הם מסוג בית דירות. יתר הנכסים  )שאינם קרקעות( כל נכסי הנדל"ן המניב למגורים של החברה

 קרקעות להשקעה.נדל"ן מניב למגורים בהקמה ושל החברה הינם 

בתי דירות הינם בתים  11בתי דירות מתוכם  16, לחברה (31.12.2016) זהדוח נכון למועד 
בהתאם להוראות  (תוכנית הדיור של הממשל הפדרלי) HUD-המסווגים כבתי מגורים הכפופים ל

Section 8 להלן.)ג(  1.7.1 ראה סעיף נוספים. לפרטים 

מטה, שירותי ניהול נכסים וכן שירותי אחזקה שירותי ניהול לקבוצה חברת הניהול מעניקה 
להלן. יובהר כי, חברת הניהול  1.9ותפעול לנכסיה. לפרטים אודות חברת הניהול ראו בסעיף 

חלק מהמבנה התאגידי של החברה. חברת הניהול, תמשיך  אינה חלק מהחברות המועברות ואינה
נכסי החברה וכן לנכסים שיירכשו חברות הקבוצה וללם האמורים לעיל שירותיאת הלהעניק 

 בעתיד, ככל שיירכשו, בהתאם לאישורים הנדרשים לפי כל דין.

 וסעיף )ז(1.7.1בסעיף  באשר למדיניות רכישת נכסים והאסטרטגיה של הקבוצה לעניין זה ראו
 להלן. 1.14

  
  אזורים גיאוגרפים ב. 

עיר ברוקלין בברונקס ורובע עיקר בב המניבהקבוצה פועלת בתחום הנדל"ן זה, דוח נכון למועד 
זה, פעילות החברה תמשיך להתמקד בניו יורק בדגש על הרובעים דוח נכון למועד  ניו יורק.

  הסמוכים למנהטן.
 

 תמהיל שוכרים ג.

  Section 8שוכרי הדיור ו תוכנית 1ג.

  כללי 1.1ג.

תוכנית )להלן: " Section 8 New Construction or Substantial Rehabilitaion]הדיור תוכנית  
ספק סיוע במטרה ל HUD-והתפתחה על ידי ה 1974נוסדה על ידי הקונגרס בשנת "([ הדיור

"( אשר Section 8שוכרי למשפחות )גם ליחידים( מיעוטי יכולת )להלן: " )סיבסוד( בשכר דירה
בשכר הדירה  HUD-באמצעות מימון של ה )כמפורט להלן( זכאים להשתתף בתוכנית הדיור

)ולא לשוכרי  כאמור ניתן ישירות לבעלי הנכסנכס סכום המימון שנקבע ביחס לכל  .)סובסידיה(
Section 8 לבעלים של הנכס על ידי  משולמת( וההשלמה לסכום השכירות על פי הסכם השכירות

לעניין זה יצוין, כי תוכנית הדיור כוללת גם מתן . בהתאם לחוזה השכירות Section 8שוכרי 
שיהיו כפופים  42הלוואות או ביטוח משכנתא לבעלי נכסים לצורך בנייה או רכישת נכסים

אין נכסים שניתנו להם זה, לחברה דוח . נכון למועד Section 8וכרי לתוכנית הדיור ויושכרו לש
  ., כאמור לעילHUD-של ה הלוואות ו/או ביטוח משכנתא

                                                 
 של החברה נרכשו על ידיה ולא נבנו על ידיה. HUD-לעניין זה יצוין, שנכסי ה  42
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לבין בעל  HUD-ה ביןבהתאם להתחייבות חוזית  ביחס לכל נכסכאמור ניתן בשכר הדירה סיוע  
הזכאות לתקופה קבועה מראש. כהגדרתו להלן(   HAPהסכםבאמצעות התקשרות בהנכס )

מההכנסה  80%להיכלל בתוכנית הדיור הינה לשוכרים אשר הכנסתם השנתית אינה עולה על 
של  מראשלהחלטה  בכפוףהחציונית באזור בו ממוקם הפרויקט, מתואם לגודל המשפחה והכל 

ר מראש אישו, ללא הדיור בתוכניתדיירים זכאים להיכלל . בנוסף, )הניתנת אחת לשנה( HUD-ה
מההכנסה החציונית באזור בו  50%, במקרה בו הכנסתם השנתית אינה עולה על HUD-של ה

)כהגדרתו להלן( נכנס לתוקף  HAP-שהסכם הממוקם הפרויקט, מתואם לגודל המשפחה, ובלבד 
 .1981באוקטובר  1לאחר 

-בסכום השווה להפרש בין דמי השכירות המאושרים על ידי ה סיוע בשכר דירה יהיה בדר"כ 
HUD בהסכם ה-HAP  לכל יחידת דיור לבין שכר הדירה שישולם בפועל על ידי שוכריSection 8 

 (The Housing Actלבעלים של הנכס, כאשר סכום זה נקבע בהתאם להוראות חוק הדיור )
לבעלי הנכס  Section 8שישולם על ידי שוכרי קובע כי הסכום  "(. חוק הדיורחוק הדיור)להלן: "

 10%מההכנסה החודשית המתואמת של משפחה; )ב(  30%יהיה שווה לגבוה מבין: )א( 
מההכנסה החודשית ברוטו של משפחה; )ג( במקרה בו המשפחה מקבלת קצבת סעד מרשות 

לק ממשלתית וחלק מקצבת הסעד האמורה מיועדת, בהתאם להוצאות המשפחה, לדיור, הח
. לרוב שכר הדירה החודשי כולל תשלום בגין "(ההכנסה הקובעת)להלן ביחד: " החודשי האמור
מים. במקרה בו ההוצאות האמורות אינן כלולות בשכר הדירה החודשי, מיסים והוצאות כגון 

 הסיוע בשכר הדירה יכלול השתתפות בהוצאות האמורות.

הינה  Section 8בחירת שוכרי , HUD-לקבלת אישור מהבכפוף בהתאם לתוכנית הדיור,  
של בעל הנכס בכפוף לכך שבחירת השוכרים על ידי בעל הנכס תהיה בהתאם  ובאחריות

 .ובכפוף לשיעורי התפוסה של הנכס הקובעתלקריטריונים של ההכנסה 

 87.1%-המהוות כיח"ד  1,862נכסים של החברה בהם יש  11, (31.12.2016) זהדוח נכון למועד  
 Section 8שוכרי לחוסים תחת תוכנית הדיור ומיועדים להשכרה מסך יחידות הדיור בחברה 

-נכסי הההכנסה השנתית הכוללת מהשכרת  ,זהדוח . נכון למועד "(HUD-)להלן: "נכסי ה
HUD מתוך הסך  73%-כאשר לרוב שיעור של כ אלפי דולר 26,182-כאמור מסתכמת לסך של כ

 HUD-לפרטים אודות הכנסות משכירות מנכסי ה .HUD-ידי ההאמור מתקבל ישירות על 
 להלן. 1.1ג. "קראה ס

   

 ("ההסכםאו " "HAPהסכם להלן: "לעיל ו) Housing Assistance Paymentsהסכם  1.2ג.

ורשות ממשלתית  HUD-לבין ה , מצד אחדהנכסהינו הסכם בין בעל  HAPהסכם כאמור לעיל,  
. תכליתו של "(המנהל)להלן: " המשמש כמנהל ההסכם HUD-שהוסמך לכך על ידי ה או מי

סבסוד על ידי  בהתאם לתוכנית הדיור Section 8לשוכרי ר דירה ההסכם הינו לספק סיוע בשכ
בהתאם לשיעורי התפוסה של  ישירות לבעלים של הנכסותשלומו שכר הדירה סכום מהותי מ

ושכרו משולם על ידי  יהול תוכנית הדיוראחראי על נהמנהל הינו . Section 8הנכס על ידי שוכרי 
כולל פירוט של סכום המימון המקסימאלי שיינתן לבעל הנכס ביחס  HAP-. הסכם הHUD-ה

  לכמות ולגודל יחידת הדיור.

מטיל חובות כלליות על בעלים של הנכס  HAP-בתמורה לקבלת מימון מתוכנית הדיור, הסכם ה 
( השכרת יחידות הדיור תהיה למשפחות העומדות בקריטריונים של ההכנסה החציונית; 1כגון: )

( מילוי ויישום דרישות בנוגע 3( הנכס יהיה ראוי למגורים מבחינה תברואתית ובטיחותית; )2)
גע לדיווח וניהול הנהלת חשבונות; ( מילוי דרישות בנו4לאי אפליה והזדמנות תעסוקתית שווה; )

והמנהל )כהגדרתו להלן( להעברה של הנכס, כולו או מקצתו,  HUD( קבלת אישור מראש של 5)
( בחלק מההסכמים יש דרישה להגיש דוחות 6לצד שלישי; ) HAP-וכן כל המחאה של הסכם ה
 ימים מתום השנה. 60כספיים שנתיים למנהל בתוך 

או המנהל יהיו רשאים  HUD-, הHAP-הבעל נכס אשר מפר את התחייבויותיו על פי הסכם  
לגבות מבעל הנכס ( 2( להפחית, להשעות או לסיים את ההסכם; )1לנקוט נגדו בפעולות הבאות: )

( להשתמש בכל התקבולים של בעל הנכס משכר הדירה בנכס לצורך כל או 3תשלומים עודפים; )
( לתפוס חזקה על הנכס או לפנות לבית 4ושות לנכס לרבות לתשלום חוב; )חלק מההוצאות הדר

( לפנות לבית משפט )מקומי או פדרלי( 5המשפט )מקומי או פדרלי( למינוי כונס נכסים לנכס; )
( להשעות או לשלול 6בבקשה לצו עשה לקיום לבעל הנכס או כל סעד אחר שיהיה מתאים; )
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( ענישה פלילית או אזרחית לרבות 7ת הדיור בעתיד; )מהבעלים את הזכות להשתתף בתוכני
 HUD-החל מהמועד בו החברה החלה בפעילותה בתחום הלעניין זה יודגש ויובהר, כי  כליאה.
והסכם השכירות אשר  HAP-ה מיבכל התנאים החלים עליה מכוח הסכעמדה ועומדת החברה 

  להלן. 1.3"ק ג.עיקריו מפורטים בס

 זה:דוח בהם התקשרה החברה נכון למועד  HAPלהלן יתוארו התנאים המהותיים על פי הסכמי  

  
 הפרמטר

 
 

1. 

תקופת 
 ההסכם

תקופת שנה ממועד ההתקשרות בהסכם )להלן: " 20-שנים או ל 5-הינה לשנה אחת או ל ההסכםתקופת 
. בתום להלן 1.5של הקבוצה ראה סעיף ג. HUD-לפרטים אודות תקופת ההסכם ביחס לנכסי ה"(. ההסכם

תקופת ההסכם, אין חובה על הצדדים להסכם להתקשר בהסכם חדש, והתקשרות בהסכם חדש הינה 
לעניין זה יצוין, כי  נוספים. HUPמותנית בכך שיהיה מימון מאושר על ידי הקונגרס להתקשרות בהסכמי 

 ם תקופת ההסכם.חודשים לפני תו 6מו"מ על חידוש ההסכם מתחיל לרוב 
2. 

 המושכר
בבית הדירות )לרבות מספר החדרים בכל יח"ד( אשר  המקסימאלי ההסכם מפרט את מספר יחידות הדיור

. הבעלים מצהיר במסגרת ההסכם כי יש לו את הסמכות Section 8להשכרה לשוכרי  HUD-ישמשו את ה
 החוקית להתקשר בהסכם וכי המושכר הינו ראוי למגורים.

3. 
דמי 

 השכירות

דמי השכירות החודשיים נקבעים במועד ההתקשרות בהסכם בהתאם לתנאי השוק המקובלים באזור של 
. אחת לשנה דמי השכירות החודשיים מותאמים HUD-בית הדירות אשר מפורסמים אחת לשנה על ידי ה

בדמי  ובלבד שהתאמה כאמור לא תגרום לירידה HUD-בהתאם לדרישות והמנגנון של ה HUD-על ידי ה
 השכירות החודשיים. מעבר להתאמות האמורות לעיל, לא יחול כל שינוי בדמי השכירות החודשיים. 

הודעה על  .4
סיום 
 ההסכם

בהתאם לדרישות  Section 8לפני תום תקופת ההסכם, הבעלים יודיע בהודעה בכתב למנהל ולשוכרי 
על סיום ההסכם, הוא לא יהיה רשאי  Section 8החוק. במידה והבעלים לא הודיע למנהל ו/או לשוכרי 

 להעלות את דמי השכירות בתום תקופת ההסכם אלא לאחר שהודיע כאמור לעיל מראש ובכתב.
5. 

שינויים 
 בחקיקה

לרבות שינויים בחקיקה שנעשו  HUD-ההסכם יהיה כפוף לכל הדרישות החוקיות והחוקים הרלוונטיים ל
בחקיקה אינם תואמים את ההסכם לרבות  יםבמהלך תקופת ההסכם. למרות האמור לעיל, ככל שהשינוי

 השינויים הנ"ל לא יחולו על ההסכם. ,שינויים בדמי השכירות
 

 "(הסכם השכירות)להלן: " Section 8הסכם שכירות עם שוכרי  1.3ג.

  העיקריים של הסכם השכירות:להלן יתוארו תנאיו  

   
 הפרמטר

 
 

תקופת  .1
 השכירות

לרוב החברה מתקשרת בהסכמי שכירות לתקופה של שנה אחת. בתום תקופת השכירות הסכם 
 אלא אם החוזה הסתיים בנסיבות המפורטות להלן.על בסיס חודשי השכירות מוארך אוטומטית 

 HUD-המורכבים מדמי שכירות המשולמים על ידי הדמי השכירות הינם דמי שכירות חודשיים  דמי שכירות .2
( ועל ידי "הסבסודאו " "הסיועאו " "בדמי השכירות HUD-חלק ה)להלן: " HAPבהתאם להסכם 

 1.1דמי השכירות נקבעים בהתאם לפרמטרים המפורטים בסעיף ג.חלקו של השוכר ב השוכר כאשר
 "(.השוכר בדמי השכירות חלק)להלן: "לעיל 

בדמי השכירות והן ביחס לחלק השוכר בדמי השכירות  HUD-סכום דמי השכירות, הן ביחס לחלק ה
לעיל( החליטו,  1.2או המנהל )כהגדרתו בסעיף ג.  HUD-ה(1עשויים להשתנות בהתאם לאמור להלן: )

או המנהל קבעו כי השוכר ישא  HUD-ה( 2בהתאם לדין החל, לשנות את דמי השכירות החודשיים; )
ההכנסה ו/או מספר האנשים HUD ;(3 )-בהוצאות )כגון מים וחשמל( או שירות מסוים שמומן על ידי ה

התלויים בשוכר ו/או כל משתנה אחר אשר כלול בחישוב דמי השכירות השתנה באופן הדורש עדכון 
חלק השוכר בדמי השכירות נדרשים בדמי השכירות ו/או ב HUD-( שינויים בחלק ה4)לדמי השכירות; 

( השוכר לא סיפק מידע על ההכנסה החודשית ו/או מצב משפחתי או כל מידע אחר 5על פי הדין; )
 הנדרש על ידי הבעלים.

, והן ביחס לחלק השוכר בדמי השכירות HUD-הן ביחס לחלק ה במקרה של שינוי בדמי השכירות
ימים לפחות לפני מועד הכניסה לתוקף של שינוי  30 המשכיר מחויב להודיע לשוכר על שינוי כאמור

 בדמי השכירות. הודעה כאמור תכלול את דמי השכירות המעודכנים, מועד התחילה וכן הסיבות לשינוי. 
חלוקת  .3

 ההוצאות
ההסכם קובע חלוקה בין הוצאות כגון מים, הסקה, חשמל תנור וכדומה כאשר השוכר נושא בחלק 

כלולות בדמי ומיסים  , חימוםכגון מיםמההוצאות האמורות ישירות מול הספק וחלק מההוצאות 
 השכירות. 

אשר יופקד אצל )סכום השווה לדמי שכירות חודשיים( בכל חוזי השכירות על השוכר להפקיד פיקדון  בטחונות .4
המשכיר בתקופת השכירות בחשבון נפרד ואשר לא ייעשה בו כל שימוש. בעת סיום תקופת השכירות, 
בכפוף להחזרת המושכר למשכיר במצב תקין, למעט במקרה של בלאי סביר, יחזיר המשכיר לשוכר את 

 אות, ככל שקיימות.הפיקדון בתוספת ריבית שנצברה ובקיזוז הוצ
תיקונים  .5

 במושכר
לאחר קבלת הסכמה מראש של המשכיר בכתב שיסרב יעשה כל תיקון, שינוי או שיפור במושכר 

 מטעמים סבירים.
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מגבלות  .6
 כלליות

 השוכר חייב לגור במושכר והמושכר חייב להיות מקום המגורים היחיד של השוכר ושל התלויים בו.
להמחות את זכותו במושכר. השוכר מתחייב לציית לחוק הדיור )כהגדרתו לעיל( השוכר אינו רשאי 

והתקנות על פיו. כמו כן, ככל שיחול שינוי בחוק הדיור לאחר כניסתו לתוקף של הסכם השכירות כי אז 
ובלבד  זהירות וניקיון המושכר והשוכר ,לביטחוןרלוונטיים השוכר מתחייב לציית לשינויים ככל שהם 

 יום לפני כניסת השינויים לתוקף. 30שהשוכר קיבל על כך הודעה בכתב מהמשכיר 
הצהרת  .7

 השוכר
בכל שנה המשכיר יבקש מהשוכר לדווח לו על הכנסותיו השנתיות ומספר התלויים בשוכר וכל מידע 

"( במטרה לקבוע את דמי המידע"-ו "ההצהרה" :ובהתאמה )להלן HUD-אחר שידרש על ידי ה
בדמי השכירות )אם יהיה סיוע כאמור(. השוכר מתחייב להמציא הצהרה בדבר  HUD-השכירות וחלק ה

המידע האמור לעיל נכון למועד בקשת המשכיר. המשכיר יאמת את המידע שיומצא לו על ידי השוכר 
בדמי השכירות. ככל שהשוכר לא ימציא  HUD-וישתמש בו כדי לחשב את סכום דמי השכירות וחלק ה

או ימסור מידע שגוי )מסירת מידע שגוי עשויה לגרור אחריה  שכיר את המידע במועד שנדרש על ידולמ
, כי אז המשכיר ינקוט בפעולות המפורטות להלן, בכפוף לכך שנקיטת הפעולות האמורות קנס כספי(

רות להלן תהיה בהתאם לחוק הדיור והתקנות על פיו: )א( לדרוש כי השוכר ישלם את סכום דמי השכי
ליחה"ד; )ב( להעלות את דמי השכירות באופן מיידי מבלי לתת הודעה  HUD-הגבוה שאושר על ידי ה

ימים. במקרה כאמור השוכר רשאי להיפגש עם המשכיר והמשכיר חייב להיענות  30מוקדמת לשוכר בת 
 בדמי השכירות.  HUD-לבקשתו על מנת לדון בשינויים בדמי השכירות לרבות ביחס לחלק של ה

דיווח על  .8
שינויים על 
 ידי השוכר

מספר התלויים הגרים עימו השוכר מתחייב להודיע למשכיר על כל שינוי במידע המפורט להלן: )א( 
אשר דווח עליו שאינו מועסק; )ג( ההכנסה החודשית במצטבר של  ביחה"ד; )ב( מבוגר הגר ביחה"ד

$ או יותר. השוכר ידווח על כל ירידה בהכנסה החודשית שלו וכן על כל שינוי 200-השוכר עלתה ב
שכר הדירה ו/או השינוי בבמקרה בו הירידה בפרמטרים הנדרשים לצורך קביעת דמי השכירות. 

השכירות יוותרו בתוקף למשך חודש, המשכיר יאמת את  בפרמטרים הנדרשים לצורך קביעת דמי
דמי השכירות. על אף האמור לעיל, חלק השוכר בהשינויים האמורים ויבצע את ההפחתה המתאימה ב

אם בתוך חודשיים ההכנסה החודשית, כולה או חלקה, חזרה לקדמותה )היינו, לסכום שהיה עובר 
ועד בו תהיה ידועה ההכנסה החודשית והביטול להפחתה( כי אז המשכיר יבטל את ההפחתה עד למ

האמור לא יחול רטרואקטיבית. במקרה בו השוכר לא ידווח למשכיר על השינויים האמורים לעיל, 
המשכיר יהיה רשאי לשנות את דמי השכירות באופן שדמי השכירות החודשיים יהיו דמי השכירות 

  ל פי חוק הדיור והתקנות על פיו.והכל בכפוף להליך ע HUD-הגבוהים המאושרים על ידי ה
הפסקת  .9

הסיוע 
 )סבסוד(

במקרים המפורטים להלן, המשכיר יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם השוכר ולהעביר את הסיוע 
לעיל( בתוך  8-ו 7לשוכר אחר: )א( השוכר לא המציא למשכיר את המידע הנדרש לצורך )כאמור בס"ק 

הפסקת ההתקשרות עימו; )ב( חלק השוכר בדמי השכירות בהתאם  ימים ממועד הודעת המשכיר על 10
לחוק הדיור והתקנות על פיו שווים להכנסה המשפחתית הקובעה בהסכם השכירות. המשכיר יודיע 

. השוכר יהיה רשאי להודיע למשכיר בתוך על כוונתו לסיים את ההתקשרות עימומראש ובכתב לשוכר 
ימים ממועד ההודעה האמורה על רצונו להפגש עם המשכיר לדון בהפסקת הסיוע כאמור לעיל.  10

הפסקת הסיוע כאמור לעיל לא תשפיע על זכויות אחרות של השוכר מכוח הסכם השכירות לרבות 
  הזכות לגור במושכר בתקופת השכירות.

שיפוי  .10
 המשכיר על
 ידי השוכר

לעיל( כי אז וכתוצאה מהדיווח  8-ו 7השוכר דיווח למשכיר על מידע שגוי )כאמור בסעיפים במקרה בו 
השגוי האמור דמי השכירות היו נמוכים מהנדרש על פי חוק הדיור והתקנות על פיו, השוכר מתחייב 

השכירות שהיו צריכים לשפות את המשכיר על ההפרש בין דמי השכירות שנגבו בפועל לבין דמי 
 להגבות.

ימים ממועד  30במקרה בו השוכר יהיה זכאי למושכר אחר בגודל אחר השוכר מסכים: )א( לעבור בתוך  שינוי במושכר .11
הודעת המשכיר על שינוי במושכר ליחה"ד חדשה; )ב( להישאר במושכר ולשלם לשוכר את דמי 

 .HUD-השכירות המאושרים על ידי ה
 שינויים .12

בהסכם 
 השכירות

 לשנות את התנאים של הסכם השכירות HUD-המשכיר רשאי, בכפוף לקבלת הסכמה מראש של ה
 ושינוי כאמור ייכנס לתוקף בתום תקופת השכירות המקורית או המוארכת, בכפוף להודעה מוקדמת. 

סיום הסכם  .13
 השכירות

בכפוף להודעה מוקדמת של המשכיר לשוכר וכן בכפוף לכך שסיום הסכם השכירות יהיה בהתאם לחוק 
הדיור והתקנות על פיו, המשכיר יהיה רשאי לסיים את הסכם השכירות במקרים המפורטים בהסכם 

או הפרה מהותית של הסכם השכירות השכירות )כגון שימוש לא חוקי במושכר או עברה על החוק 
 (.וכדומה

 

 HUDביקורת תקופתית לנכסי  1.4ג.

איכות הדיור עמידה בסטנדרטים לנדרש לבצע ביקורת ל HUD-, הHAP-בהתאם להסכמי ה 
(Housing Quality Standards )בנכסי ה-HUD אינסטלציה, דיור ראוי ,כגון בטיחות, סניטריה ,

 "(. הביקורת"-" והסטנדרטים" ",HQS-ה" )להלן: חשמל, כיבוי אש וכדומה

וככל שעל פי ממצאי הביקורת נמצאו  HAPהביקורת מבוצעת לפני ההתקשרות בהסכמי  
ליקויים על בעל הנכס לתקן את הליקויים בהתאם לפרק הזמן שנקבע בחוק הדיור והתקנות על 

. ככל שבעל הנכס לא תיקן את הליקויים כאמור ודחיפותופיו וכן בהתאם לסוג הליקוי שנמצא 
תדחה  HAPואף לעיתים ההתקשרות בהסכם  HAPאת ההתקשרות בהסכם  לעיל, הדבר יעכב

 HAP. לאחר ההתקשרות בהסכם נוספים HUDובעל הנכס לא יהיה מורשה לרכוש נכסי  על הסף
וכן ביקורת  ,, בכפוף לאמור להלן"(הביקורת השנתית)להלן: " פעם בשנה הביקורת מבוצעת

  .Section 8כאמור יכולה להתבצע על פי דרישת שוכר 
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הביקורת השנתית נערכת לרוב בתיאום מראש עם בעל הנכס, אשר באחריותו לדאוג כי המבקר  
יהיה מורשה להיכנס לנכס, לרבות למס' יחידות דיור )בהתאם לגודל הנכס(, על מנת לבדוק את 

)לדוגמא ביחס ליח"ד נדרש כי לכל  HQS-עמידת הנכס ויחה"ד בסטנדרטים הנדרשים על פי ה
 יח"ד יהיה חימום מרכזי, מים קרים וחמים וחלון(.

בסמוך לאחר הביקורת השנתית המבקר ישלח לבעל הנכס את דוח הביקורת ובו מצוינים ממצאי  
וכן הציון שקיבל הנכס בביקורת השנתית.  (ככל שנמצאונמצאו בביקורת )שהביקורת והליקויים 

רשאי  HUD-בביקורת השנתית משמעו שהנכס לא עבר את הביקורת וה 60-ציון מתחת ל
נוספים. ציון מעל  HUDלהפסיק את ההתקשרות עימו באופן מיידי וכן לאסור עליו לרכוש נכסי 

בעל נכס מחויב לתקן עבר את הביקורת אך יחד עם זאת בביקורת השנתית משמעו שהנכס  60-ל
על תיקון  HUD-בלת דוח הביקורת וכן להודיע לאת הליקויים שנתגלו בביקורת בסמוך לק

 הליקויים כאמור לעיל.

מקובל ונהוג לפיו הביקורת תבוצע אחת לשנה,  HAP-על אף הוראות הסכם הלעניין זה יצוין, כי  
, הבאה תבוצע לאחר כשנה ממועד הביקורת האחרונהביקורת ה 80-ל 60כי נכס שקיבל ציון בין 

ונכס לאחר כשנתיים מהביקורת האחרונה תבוצע הביקורת הבאה  90-ל 80נכס שקיבל ציון בין 
  .לאחר כשלוש שנים מהביקורת האחרונהתבוצע הביקורת הבאה  90-שקיבל ציון מעל ל

הציונים  HUDהחל מהמועד בו החלה הקבוצה את פעילותה בהשכרת נכסי לעניין זה יצוין, כי  
 .9043וחלקם אף קיבלו ציון העולה על  80-בביקורות השנתיות הינם מעל ל HUD-נכסי השל 

  להלן. 1.1ג. "קראה ס HUD-לפרטים אודות ציוני הביקורת האחרונה ביחס לנכסי ה

  

                                                 
43
 בו הביקורת בוצעה לפני רכישתו. Academy Gardensלמעט בנכס   
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  HUD-נתונים אודות נכסי החברה הכפופים ל 1.5ג.

  :2016בדצמבר  31נכון ליום  של החברה HUD-להלן טבלה מרכזת של כל נכסי ה 

 מיקום שם הנכס שם חברת הנכס

שיעור 
החזקה 
אפקטיבי 

 31ליום 
בדצמבר 
2016 

ולמועד 
פרסום 
 הדוח

מס' 
 יח"ד

מס' 
יח"ד 

הכפופות 
 HUD-ל

מועד 
ההתקשרות 
בהסכם 

HAP 

-תקופת הסכם ה
HAP 

יתרה 
תקופה 
לסיום 
-הסכם ה
HAP 

השקעות 
הוניות 
חזויות 
בנכס 
)באלפי 
 דולר(

 ןציו
הביקורת 
האחרונה 
 של הנכס

תקרת דמי 
השכירות 
השנתית 

המקסימלים 
שעשויים 
להיות 

משולמים על 
-פי הסכם ה

HAP  אלפי(
 דולר(

סך 
התשלומים 
ששולמו על 

 HUD-ידי ה
לתקופה של 

שנה 
שהסתיימה 

ביום 
31.12.2016 
 )אלפי דולר(

Buckingham Hall 

Plaza LLC 
Buckingham Hall 

Aprtments 
עד  1.8.2013 2014אפריל  178 180 50% ברוקלין

 שנים( 5) 31.7.2018
 7-ו כשנה

 חודשים
50 85 3,796 2,939 

Alliance Housing 

II Associates L.P. 

Highbridge 

Concourse Phase 

II 
עד  1.11.2014 2015יולי  172 173 96.73% ברונקס

 שנים( 5) 30.10.2019
-ו כשנתיים

 חודשים 10
50 95 3,427 2,807 

Jerome Terrace 

Associates LLC 
Jerome Terrace 

Apartments 
 2006דצמבר  78 78 100% ברונקס

עד  1.12.2006
30.11.2026 (20 
 שנים(

-ושנים  9-כ
 חודשים 11

50 97 1,313 1,018 

Morrisania 

Apartments  LLC 
Morrisnia II 

Apartments 
 2013ינואר  202 203 100% ברונקס

עד  1.1.2013
 2,413 3,347 96 50 כשנה שנים( 5) 31.12.2017

2363 Southern 

Blvd LLC 

Parkview 

Apartments 
 2015יולי  71 72 100% ברונקס

עד  1.8.2015
 שנים( 5) 31.7.2020

 שנים כשלוש
 535 840 91 50 חודשים 7-ו

Riverstone 

Housing 

Associates, LLC 

Riverstone 

Houses 
עד  1.6.2001 2001ינואר  119 120 100% ברוקלין

 שנים( 20) 31.5.2021
 שנים ארבעכ
 חודשים 5-ו

50 90 1,960 1,339 

Kings Court 

Housing LLC 

Kings Court 

Apartments 
עד  1.6.2002 2002מרץ  109 110 99% ברוקלין

 שנים( 20) 31.5.2022
 שנים כחמש

 חודשים 5-ו
50 92 1,465 922 

Spencer Housing 

Realty LLC 

Tilden 

Apartments 
 2010ינואר  54 55 100% ברוקלין

עד  10.12.2010
שנים(  5) 9.12.2015

ההסכם הוארך 
לשנה נוספת עד 

  9.12.201644ליום 

---45 

50 

84 777 604 

Alliance Housing 

Associates LLC 

Highbrudge 

Phase 1 
 2001אפריל  120 122 100%46 ברונקס

עד  1.4.2001
 שנים( 20) 31.3.2021

כארבע שנים 
 1,469 2,070 81 50 חודשים 3-ו

                                                 
 .2020מו"מ מתקדם לחידוש רטרואקטיבי של ההסכם עד לשנת בהחברה   44
45
 לעיל. 44ראה ה"ש   
 .2016בינואר  4מיום  החל  46
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 מיקום שם הנכס שם חברת הנכס

שיעור 
החזקה 
אפקטיבי 

 31ליום 
בדצמבר 
2016 

ולמועד 
פרסום 
 הדוח

מס' 
 יח"ד

מס' 
יח"ד 

הכפופות 
 HUD-ל

מועד 
ההתקשרות 
בהסכם 

HAP 

-תקופת הסכם ה
HAP 

יתרה 
תקופה 
לסיום 
-הסכם ה
HAP 

השקעות 
הוניות 
חזויות 
בנכס 
)באלפי 
 דולר(

 ןציו
הביקורת 
האחרונה 
 של הנכס

תקרת דמי 
השכירות 
השנתית 

המקסימלים 
שעשויים 
להיות 

משולמים על 
-פי הסכם ה

HAP  אלפי(
 דולר(

סך 
התשלומים 
ששולמו על 

 HUD-ידי ה
לתקופה של 

שנה 
שהסתיימה 

ביום 
31.12.2016 
 )אלפי דולר(

Rosedale Gardens 

NY LLC 

Academy 

Gardens 
 100% ברונקס

469 
 5יח"ד, 

חנויות 
וחדר 
 כביסה

 2012יוני  467
עד  1.6.2012

 שנה( 20) 31.5.2032
-שנים ו 15-כ

 4,371 6,580 7147 4,000 חודשים 5

Noonan Plaza 

Housing LLC 
Noonan Plaza 2016 נובמבר 282 283 100% ברונקס 

 31.10.21עד  1.11.16
 שנים( 5)

כארבע שנים 
 641 5,153 8148 15,000 חודשים 10-ו

 

 

                                                 
47
 הביקורת האמורה בוצעה טרם רכישת הנכס על ידי החברה.  
48
 הביקורת האמורה בוצעה טרם רכישת הנכס על ידי החברה.  
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של החברה בחלוקה בין דמי  HUD-להלן טבלה המפרטת את דמי השכירות הכוללים ביחס לנכסי ה
בדצמבר  31לבין דמי שכירות המתקבלים מהשוכרים נכון ליום  HUD-השכירות המתקבלים ישירות מה

 :)באלפי דולר( 2016עד  2014של אחת מהשנים 

 

מספר 
הנכסים 
הכפופים 

 HUD-ל

דמי השכירות 
 הכוללים
 לתקופה

דמי 
השכירות 
המשולמים 

-על ידי ה
HUD 

דמי 
השכירות 
המשולמים 

על ידי 
 השוכרים

שיעור דמי 
השכירות 

המשולמים על 
 HUD-ה ידי

מתוך דמי 
השכירות 
 הכוללים

שיעור דמי 
השכירות 

המשולימים 
על ידי 

השוכרים 
מתוך דמי 
השכירות 
 הכוללים

 27% 73% 7,124 19,058 26,182 11 31.12.2016ליום 
 28% 72% 5,853 14,953 20,788 10 31.12.2015ליום 
 28% 72% 4,648 12,047 16,695 9 31.12.2014ליום 

  

לעניין זה יצוין, כי שוכר אשר אינו משלם את חלקו בדמי השכירות יהיה כפוף לסנקציות  
 לעיל. 1.3ג. "קבטבלה שבסלעיל  9-ו 8בס"ק המפורטות 

שוכר )להלן: " Rent Stabilizedעם שוכרי החברה נמנים דיירים הזכאים למעמד שוכרי  בנוסף, 2ג.
R.S לפרטים בקשר עם התנאים למעמד שוכר .)"R.S על שוכרי להלן. כמו כן  ט. "קראו בס

"(, שאין כל מגבלה על דמי שוכר חופשישוכרים בשכירות חופשית )להלן: "החברה נמנים 
 להלן. 2ט.ס"ק ראה  R.Sלפרטים אודות שוכרי  השכירות שהקבוצה יכולה לגבות מהם.

מהותיים שבהם הסכמי השכירות דומים במהותם זה לזה וכוללים, על פי רוב, את התנאים שה 
 מפורטים בטבלה להלן. יצוין כי הטבלה באה לתמצת את עיקרי ההסכמים.

 
 הפרמטר

 
 

השימוש במושכר יהיה אך ורק למטרות מגורים. המורשים לאכלס את הדירה המושכרת )להלן  מטרת השכירות
החוזה " לפי העניין( הם השוכרים החתומים על המושכר"-" ודירת המגוריםבטבלה זו בלבד: "
השוכר לא רשאי לבצע שום שינוי מהותי במושכר ללא קבלת אישור מראש  ומשפחתם הקרובה.

של המשכיר עובר לביצוע השינוי. יצוין כי דירת המגורים, כוללת בדרך כלל, תנור ומקרר 
 ", לפי העניין(. בעל הנכס"-" והמשכירהמסופקים לדירה על ידי המשכיר )להלן בטבלה זו בלבד: "

דמי השכירות נקבעים על ידי המשכיר במסגרת הסכם השכירות ובכפוף לדין החל. דמי השכירות  שכירותדמי 
יש מנגנון עדכון  R.Sמשולמים בד"כ על ידי השוכר, חודש מראש, ביום הראשון לחודש. לשוכרי 

דמי שכירות )למעלה או למטה(, בהתאם למנגנונים המוסדרים בחוק. לפרטים נוספים אודות 
 להלן. ט. "קראו בס RSשוכרי 

בכפוף להוראות הדין, לפי סוג השוכר )שוכר שנה, לרוב, החברה מתקשרת בחוזים לתקופה של  תקופת השכירות
R.S יר, אשר אינו בשליטת המשכיר, לא יוכל המשכיר או שוכר חופשי(. במקרה בו, מטעם סב

לאפשר לשוכר להיכנס למושכר במועד תחילת השכירות, יידחה מועד תחילת השכירות למועד בו 
תתאפשר כניסת השוכר למושכר. בתום ההתקשרות נדרש השוכר, להוציא את חפציו מהמושכר, 

זכאי להאריך את תקופת  R.Sוכר ולהשיב את מצב הנכס לקדמותו, למעט בלאי סביר. יצוין כי ש
השכירות בשנה, שנתיים נוספות וכן הלאה, לפי העניין. במקרה של עזיבת השוכר את המושכר 
בטרם סיום תקופת השכירות, ללא קבלת אישור מראש מאת המשכיר, השוכר יהיה חייב בכל 

רות. בעל חיוביו בהתאם להסכם השכירות, לרבות תשלום דמי השכירות עד תום תקופת השכי
 הנכס נדרש לחפש שוכר חלופי לשוכר שעזב.

לשוכר אין זכות להמחות את זכותו במושכר ו/או להשכיר את המושכר בשכירות משנה ללא  שכירויות משנה
 Rent Stabilization -ו Real Property Law-הסכמה מראש ובכתב של המשכיר ובהתאם ל

Law.האמריקאים 
אשר יופקד )סכום השווה לדמי שכירות חודשיים( בכל חוזי השכירות על השוכר להפקיד פיקדון  בטוחות

אצל המשכיר בתקופת השכירות בחשבון נפרד ואשר לא ייעשה בו כל שימוש. בעת סיום תקופת 
השכירות, בכפוף להחזרת המושכר למשכיר במצב תקין, למעט במקרה של בלאי סביר, יחזיר 

 הפיקדון בתוספת ריבית שנצברה ובקיזוז הוצאות, ככל שקיימות. המשכיר לשוכר את
הוצאות ומיסים 

 עירוניים
מיסי העירייה משולמים על ידי בעל הנכס. כמו כן, בעל הנכס מבטח את המבנה )ביטוח חיצוני(. 

, עולה R.Sעל המשכיר, בעל הנכס, החובה לספק לדיירים מים חמים וחימום. שכר הדירה לשוכרי 
יתר, ככל שיש עלייה במחיר המים והחימום וכל זאת בהתאם להוראות החוק. יצוין כי בבתי בין ה

 דירות, בעל הנכס נושא בכל ההוצאות האמורות, לרבות מיסי ועד. 
תיקונים ואחזקה 

 במושכר
ככל והמשכיר מבצע תיקונים שעל השוכר לבצעם, דוגמת תיקונים נדרשים כתוצאה משימוש 

 וכר ישלם למשכיר החזר הוצאות בגין אותם התיקונים.לרעה של השוכר, הש



 

 

 25 -א 

במקרה בו יפר השוכר את הסכם השכירות בכל אחת מההפרות המצוינות בהסכם השכירות,  הפרות
המשכיר ישלח אזהרות בכתב לשוכר, במועדים המצוינים בהסכם השכירות, להפסיק או לתקן 

ר יהיה רשאי להפסיק את הסכם את ההפרות, לפי העניין, ובמקרה שלא נעשה כך, המשכי
השכירות באופן מיידי והשוכר יהיה חב ביתר התשלומים הנותרים עד לתום תקופת השכירות וכן 
המשכיר יהיה זכאי, בהתאם לנסיבות, לפיצויים בגין נזקיו. ככל שהשוכר לא מפנה את דירתו, 

ט.  "קוכרים ראו בסבעל הנכס רשאי לפנות לסעד פינוי מבית המשפט. לפרטים אודות פינוי ש
 .להלן

למעט במקרים שנגרמו כתוצאה מרשלנות או מחוסר תפקוד של המשכיר או מי מטעמו, המשכיר  אחריות
לא יישא באחריות כלפי השוכר בגין נזקים שנגרמו לשוכר במושכר ו/או בבניין לרבות כאלו 

 שנגרמו על ידי עובדי הבניין ו/או דיירי הבניין האחרים. 
דינים שמירה על 
 וחוקים

במסגרת התחייבויותיו של השוכר, הוא מתחייב כי הוא, מי מטעמו ומבקריו יצייתו לכל התקנות 
העירוניות, החוקים הפדרליים והחוקים המדינתיים אשר רלוונטיים למושכר וכן הוראות 
המשכיר כפי שאלו באות לידי ביטוי בהסכם השכירות. בנוסף, מתחייב השוכר לנהוג בצורה 

למת" במושכר ובבניין כך שלא יהיה בהתנהגותו כדי לפגוע בזכויותיהם של דיירים אחרים "הו
 בבניין ו/או יגרום להם לאי נעימות ו/או יפגע בהם בצורה מסוימת. 

 

יחד עם זאת, החברה  ,(Section 8 )אין תלות בשוכרי HUD-ב, לחברה יש תלות הדוחנכון למועד  4ג.
לא יחודשו החשיפה אינה מהותית לחברה שכן מרבית  HAP-סבורה כי אם וככל שהסכמי ה

 HAP-נכסיה ממוקמים באזורים בהם הביקוש עולה על ההיצע וכן לרוב המו"מ לחידוש הסכם ה
חודשים לפני פקיעתם, דבר המותיר לחברה די זמן על מנת להיערך מראש במקרה בו  6מתחיל 

אין לחברה תלות בשוכר יחיד או  זה,דוח עוד יצוין, כי נכון למועד  מסוים לא יוארך. HAPכם הס
במספר מצומצם של שוכרים, אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות, שכן לאור 
אופי פעילותה כחברה בעלת נכסי נדל"ן למגורים, הרי שאופי פעילות החברה, אינו יוצר מצב של 

 וכר זה או אחר. תלות בש

-, המהווים כSection 8עיקר שוכרי החברה, הינם שוכרי , 2016בדצמבר  31נכון ליום יצוין, כי  5ג.
מסך השוכרים בחברה ושוכרים  5%-, מהווים, כR.S-ה מסך השוכרים בחברה, בעוד ששוכרי 88%

  מסך השוכרים בחברה. 7%-השוכרים בשכירות חופשית, מהווים כ
  

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  .ד

למר גלאק ידע וניסיון רב בתחום פעילות החברה. התחרות המרכזית של החברה אינה מצויה 
בתחום השכרת הדירות למגורים כי אם בתחרות הקשורה באיתור נכסי נדל"ן מניב בעלי 

המקומי, התרים אחר  שם היא פועלת לצד מתחרים רבים בשוק הנדל"ן –פוטנציאל השבחה 
למר גלאק יש מומחיות באיתור נכסים להערכת החברה רכישות הזדמנותיות. בנוסף, 

כמו בהסכמים ארוכי טווח.  HUD-וביכולת שלו להתקשר עם ה HUD-המתאימים לדרישות ה
בתחום זה, מתחריו של גלאק הינם מועטים וניתן לומר שהוא בין השחקנים להערכת החברה  ,כן

 בתחום זה.  המובילים
 
 

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות . ה

בהיקף פעילות דומה להיקף  המניבהחברה סבורה כי גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הנדל"ן 
 פעילות הקבוצה, הינם בעיקר: 

 איתור עסקאות כדאיות וזיהוי הזדמנויות עסקיות בשוק תוך יכולת תגובה מהירה; ( 1)
 של הנכסים בניו יורק תוך מיקוד הפעילות בנכסי נדל"ן למגורים;מיקוד גאוגרפי  (2)
 יצירת קשרי ויחסי עבודה עם גורמים מקומיים הרלוונטיים לביצוע עסקאות בתחום (3)

 ;HUD-ובמיוחד עם ה
פוטנציאל רב של לקוחות )שוכרי דירות( למול תמהיל נכסים גדול, ללא תלות כלשהי במי  (4)

ות לאיתור שוכר חלופי במקרה של דירה פנויה בקלות יחסית, משוכרים אלו, תוך אפשר
 בעלות מינימלית;

 איתנות פיננסית המאפשרת השקעת הון עצמי נדרש; ( 5)
  פרויקטים בהיקף קטן ובינוני(;של פיזור נכון של ההשקעות )מספר גדול  ( 6)
 ניהול אקטיבי של ההשקעות באמצעות צוות מקומי באתרים; ( 7)
נגישות למקורות פיננסים מגוונים המאפשרים מימון אופטימאלי ובתנאים נוחים לחברה  (8)

 , המביאים לתוצאות פיננסיות רצויות. Non Recourseלרוב בתנאי 
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 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות . ו

 חסמי כניסה
 ומומחיות בתחום הנדל"ן בארה"ב בכלל ובעיר ניו יורק בפרט; הצורך בידע, נסיון (1)
יכולת גיוס מימון זר )בנקאי ואחר( באופן שההון העצמי והערבויות הנדרשות יהיו ביחס  ( 2)

 המשאיר תשואה גבוהה על ההון העצמי;
 לצורך רכישת נכסים מניבים מהותיים בעלי פוטנציאל רווחי, נדרשת נגישות להזדמנויות ( 3)

 ;עסקיות, אשר נוצרות בד בבד עם ביסוס מעמד הקבוצה בשוק הנדל"ן בעיר ניו יורק
עם  HAPומומחיות להתקשר בהסכמי  וכן יכולת HUD-היכרות עם הרגולציה של ה (4)

HUD. 
 

 חסמי יציאה
יציאה משוק הנדל"ן המניב מחייבת יכולת לממש את נכסי הנדל"ן המניב בין  -מימוש הנדל"ן 

 בודדים ובין כפורטפוליו והוא כפוף לתנאי היצע וביקוש הקיימים בשוק בכל עת ועת.כנכסים 
 

 מדיניות רכישת ומימוש נכסים ז.
מדיניות רכישת הנכסים של החברה נעשית בין בדרך של רכישת נכס במישרין על ידי חברות  

בחברות  הקבוצה ובין בדרך של רכישת החזקות בחברות נכס כאשר ביחס לרכישת ההחזקות
עד למועד בו הקבוצה מחזיקה בזכויות מגורמים שונים הרכישות נעשות בשלבים לעיתים הנכס 

ובין בדרך של רכישת  50%השליטה בחברת הנכס )בין בדרך של רכישת החזקות מעל לשיעור של 
דרך זו (. , שהינו לרוב האחראי הבלעדי לניהול חברת הנכסההחזקות בשותף הכללי בחברת הנכס

 מהותיים רכישה בשלבים מגורמים שונים עשויה להביא לעיתים לרווחים הזדמנותייםשל 
היות שהשווי המשתקף לזכויות בודדות בחברת הנכס המוחזקות על ידי מספר רב של  ברכישה

 . מחזיקים הינו נמוך משמעותית מהשווי המשתקף לאותן זכויות המוחזקות על ידי מחזיק אחד
, tax credit dealלעת ייעוד עסקאות רכישת נכסים לעסקאות מסוג  בנוסף, החברה בוחנת מעת

שותף פיננסי )צד ג'(  ןשבהבין במישרין ובין באמצעות תאגידים בשליטת בעל השליטה )גב אל גב(, 
"( אשר הוא בלבד יהיה השותף המממןכשותף הון )להלן: "ישמש ומרבית הזכויות בנכס ביחזיק 

כשותף המנהל עם זכויות בעלות תשמש זכאי להטבות מיסוי בגין השתתפותו בעסקה, והחברה 
עסקת זיכוי "להלן: ( בנכס ללא השקעות הון משמעותית מצד החברה )1%-מזעריות )פחות מ 

את "(. היתרונות של עסקת זיכוי במס עבור החברה הם בכך שכשותף המנהל, החברה תקבל במס
דמי פיתוח ולקבל ( בביצוע שיפוץ הנכס ומתן שירותים נוספים developerההזדמנות לפעול כיזם )

, קרי, החברה תהנה תקופה שתקבע ובשווי שיקבעלרכישת הנכס מהשותף המממן לאחר כן זכות ו
מתשואה עודפת בעסקה לרבות בדרך של עליית שכ"ד כתוצאה מהשבחת הנכס, בעוד שהשותף 

 ד את המימון הנדרש להשקעות הנוספות בהשבחת הנכס.המממן מעמי
 להלן. 1.14 אודות אסטרטגיה של החברה ראה בסעיףנוספים לפרטים 

 
 תחליפים לפעילות החברה ח.

 התחליף העיקרי הקיים להשכרת דירות הינו בעלות ישירה של הדיירים בדירות המגורים. 
 
 החלים על תחום הפעילותמגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים  .ט

להלן מובאת סקירת הדינים החלים על הקבוצה, הזכויות והחובות של הקבוצה כמשכירת דירות 
 ג. לעיל."ק לפרטים אודות תוכנית הדיור, ראה ס למגורים וכבעלת דירות למגורים.

כל תיאור זה הינו תיאור של ההוראות המהותיות בנושא ואינו מתיימר להוות תיאור ממצה של 
 הדינים החלים על הקבוצה.

 
  )להלן: "בית דירות"( A Reantal Apartment Building 1.ט

בית דירות הינו נכס הנמצא כולו )קרקע ובניין( בבעלות אדם, שותפות או תאגיד. בעל בית דירות 
תוך בית הדירות דירות המיועדות למגורים אינו רשאי למכור דירות בודדות מ 3-בו למעלה מ

 Condominiumלנכס  למעט בעקבות שינוי מעמדו המשפטי של בית הדירות הנכס כולו, אלא את
. זכות הבעלות של בעל בית הדירות נרשמת במחוז בו נמצא בית Cooperative Ownershipאו 

. כמו כן, במרבית המקרים רוכש בעל בית הדירות פוליסת ביטוח להבטחת פיצוי 49הדירות
 להלן(. 3ט. "קשל פגם בזכות הבעלות שרכש )ראה ס בסכום כקבוע בפוליסה למקרה

                                                 
 .City Registrar -בניו יורק, הרישום מתבצע ב  49
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 שלא במסגרת תוכנית הדיור השכרת נכסים 2.ט

 כללי 2.1.ט

יורק -יורק. לפי דיני השכירות של מדינת ניו-השכרת הדירות כפופה לדיני השכירות של מדינת ניו
 Rent. דירות בהן מתגוררים דיירים תחת 1ניתן לסווג את הדירות המושכרת לשלוש קבוצות: 

Control ;2 דירות בהן מתגוררים דיירים תחת .Rent Stabilization ;3. ודירות המושכרות בשכירות 
 חופשית.

ביחס לנכסי נדל"ן של החברה אשר אינם כפופים לתוכנית הדיור )כאמור לעניין זה יצוין כי 
, Rent Stabilizationמרבית השוכרים של הקבוצה נמנים על הקבוצה השנייה,לעיל(  ג. "קבס

  מסך השוכרים של החברה. 5%-המהווים כ

 להלן סקירת דיני השכירות הנ"ל.

 
 "(R.Sשוכר )להלן: " Stabilized Rentדירות המושכרות לדיירים תחת  2.2.ט

  R.Sהתנאים למעמד שוכר  )א(

 בכל אחד מהמקרים החלופיים הבאים: R.Sשוכר זכאי למעמד שוכר 

  ,הדירה בה הוא מתגורר היא בבניין בן שש דירות ויותר, המיועדות למגורים
 .1.1.74ועד  1.2.47שנבנה בין 

  מתגורר היא בבניין שנהנה מהטבות מס לבניה ונבנה אחרי הדירה בה הוא
1.1.74. 

 והיא מושכרת לו החל  1.2.47 -הדירה בה הוא מתגורר היא בבניין שנבנה לפני ה
 .30.6.71 -ממועד מאוחר מה

 R.S לבין הבעלים מוסדרים בהסכם שכירות. לשוכר  R.Sהיחסים המשפטיים בין שוכר  )ב(
ירות לתקופות נוספות של שנה או שנתיים כל אחת וכן הזכות להאריך כל הסכם שכ

הלאה, על פי בחירתו וזאת ללא שינוי בתנאי ההסכם, למעט גובה דמי השכירות )ראה 
 ס"ק )ג( להלן(.

אי הארכת הסכם שכירות, שלא בשל הפרת הוראות הסכם השכירות על ידי השוכר, 
 מותרת לבעלים במקרים הבאים:

 או בני משפחתו מבקשים להתגורר בדירה  50ו הבעליםבבית דירות בלבד, מקום ב
 .51אחת או יותר בנכס

  מקום בו הבעלים מבקש להפסיק להשכיר את הדירה לצמיתות או להרוס את
)להלן:  Division of Housing & Community Renewal -ה הנכס, בכפוף לאישור

"DHCR)". 

 כר.מקום בו מוכח שהדירה אינה מקום המגורים העיקרי של השו 

  אם הדייר הנהנה ממעמד של שוכרR.S  מרוויח מעל להכנסה שנתית מסוימת
$( ודמי השכירות שלו לחודש גבוהים מסכום שנקבע 200,000הדוח )נכון למועד 
 (. DHCR$( )בכפוף לאישור 2,500הדוח )נכון למועד 

 

  S.Rקביעת דמי השכירות לשוכר  )ג(

גובה העלאה המותרת בעת הארכת הסכם מועצה בת תשעה חברים קובעת כל שנה את 
"(. על פי רוב מפורסמות המועצההשכירות או חתימה על הסכם שכירות חדש )להלן: "

ההחלטות בדבר ההעלאה המותרת במהלך חודש יוני של כל שנה קלנדרית, ובכל מקרה 
החודשים  12ההעלאות של כל שנה נכנסות לתוקף בחודש אוקטובר למשך תקופה של 

מועצה לוקחת בחשבון לפני קבלת החלטות בקשר עם קביעתה את גובה הבאים. ה
מצב שוק השכרת הדירות בעיר ניו יורק בכללותו, לרבות  העלאה המותרת כדלקמן:ה

                                                 
 הכוונה לבעלים פרטיים ולא לתאגידים.   50
 או נכה יש להציע דיור חלופי באותם התנאים באותו איזור. 62אם השוכר, או מי שגר עימו, מעל לגיל   51
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הביע את דעתו בפני המועצה שימוע ציבורי, במסגרתו ניתנת האפשרות לכל המבקש ל
ת ביטוחים, מחיר דלק רבועלויות תפעול )לן וגובה תשלומי מים; מיסוי נדל"בעניין; 

כל בעלי הנכס )לרבות שיעורי הריבית(; על ידי משולמות עלויות מימון אשר וסולר וכד'(; 
 נושא אחר הקשור בשוק השכרת הדירות ויכול להשפיע על עליית שכר הדירה.

, ההעלאה הממוצעת של דמי השכירות בהסכם 2012בספטמבר  30ועד ליום  2007בשנים 
ושל דמי השכירות בהסכם  3.25%של שנה אחת הייתה בשיעור של  שכירות לתקופה

  .6%52 שכירות לתקופה של שנתיים בשיעור של

, ההעלאה המותרת של דמי 2013בספטמבר  30ועד ליום  2012באוקטובר  1מיום 
הינה בשיעור של ולתקופה של שנתיים השכירות בהסכם שכירות לתקופה של שנה אחת 

ההעלאה המותרת של דמי שכירות בהסכם שכירות . אמה, בהת4.00%ושל  2.00%
 , הינה של2013באוקטובר  1החל מיום ולתקופה של שנתיים לתקופה של שנה אחת 

ההעלאה המותרת של דמי שכירות בהסכם שכירות  ., בהתאמה7.75%של ו 4.00%
, הינה של 2014באוקטובר  1החל מיום ולתקופה של שנתיים לתקופה של שנה אחת 

 ., בהתאמה2.75%של ו 1.00%

השני והשלישי פים כם אפשרית במקרים שנמנו בסעיהעלאת דמי שכירות בתקופת ההס
 בפסקה )א( לעיל.

השנים האחרונות, בהתאם  10להלן נתונים בדבר העלאות שכר דירה המותרות, במרוצת 
  :53לפרסומים של המועצה

 שנים
16-
17 

11-
16 

14-11 13-14 
12-13 11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 

 3% 4.5% 3% 2.25% 3.75% 2% 4.00% 1.00% 0% 0% הסכם שכירות לשנה
 5.75% 8.5% 6% 4.5% 7.25% 4% 7.75% 2.75% 2% 2% הסכם שכירות לשנתיים

שעילתה גביית דמי  DHCR-, בכל מקרה של תלונה של דייר ל1997על פי תיקון משנת 
ובתי  DHCR -השנים האחרונות וה 4-שכירות הגבוהים מהמותר התביעה מוגבלת ל

המשפט אינם מוסמכים לפסוק בגין תקופות מוקדמות יותר. כמו כן, בתיקון כאמור 
תשלומי שכר דירה ותחת נסיבות מיוחדות, חלה חובה  נקבע כי במקרה של מחלוקת לענין

על הדייר להפקיד, בשלבים המוקדמים של הדיון בבית המשפט, את דמי השכירות 
שההודעה בדבר ההעלאת דמי השכירות הדייר יכול לטעון פונה מהדירה או ילבעלים או ש

 לא נמסרה לו בהתאם להליך הנדרש בחוק.
 

 השכרה לשוכר חדש )ד(

בבית דירות הבעלים רשאי להעלות את דמי השכירות בתוספת עם ההשכרה לשוכר חדש 
( לעיל(. נכון ג(, הנקבעת על ידי המועצה )ראה ס"ק )Vacancy Allowanceמקסימלית )

 לחוזה 18%-לחוזה שכירות לשנתיים ו 20%על התוספת כאמור עומדת הדוח למועד 
שכירות הנערך לשנה אחת. התוספת מחושבת על בסיס שכר הדירה האחרון שנרשם עבור 

 הדירה.

 

 זכויות וחובות כלליות במסגרת יחסי השכירות 2.3.ט

על הבעלים )המשכיר( חלה החובה לדאוג לניקיון השטחים הציבוריים בנכס, אספקת  .1
צביעה אחת לשלוש שנים וכן חימום ומים חמים, תקינות המכשירים בדירה )מקרר וכד'( ו
בריכת שחייה, וכד'(. בסמכות  חל איסור על הפחתת רמת השירותים בנכס ) כגון: שמירה,

ואף להורות על אי תשלומים אם  R.Sלהפחית את דמי השכירות לשוכרי  DHCR-ה
 הבעלים לא ממלא אחר חובותיו כלפי השוכר, או אם הפחית את רמת השירותים בנכס.

זכאים להמשיך להתגורר בדירה תחת  R.Sבני משפחה ישירים של שוכרי  יורשים:זכות  .2
התנאים של השוכר שנפטר אם הם התגוררו עם השוכר בדירה במשך שנתיים לפחות 

 או נכה. 62קודם לפטירתו או במשך שנה לפחות אם השוכר היה מעל לגיל 

                                                 
ובשנת  2.2%-שיעור העליה הממוצע לשנה של מדד המחירים לצרכן האמריקאי היה כ 2007-2010לשם השוואה בלבד, בשנים   52

. מובהר כי בקביעת שיעור העליה של שכר הדירה משוקללים מספר רב של נתונים ואין 2.2%-עלה מדד המחירים לצרכן בכ 2011
 ר עליית מדד המחירים. בהכרח התאמה בין שיעור העלאת שכר הדירה לשיעו

53  The City of New York Rent Guidelines Board. 



 

 

 29 -א 

 R.Sהשותף השני היה שוכר שותף בדירה אשר על מגוריו בדירה נמסרה הודעה למשכיר ו .3
זכאי במקרים מסוימים עם פטירת השוכר הנ"ל או עם עזיבתו להמשיך להתגורר בדירה 

, לפי העניין.מקרים אלו מוגבלים לאותם מצבים בהם עומד השותף R.Sתחת תנאי שוכר 
הנשאר במספר מבחנים המוכיחים שטיב הקשר בין השותפים היה של כבני משפחה 

ידועה בציבור. המבחנים הינם מבחנים מהותיים הבוחנים את החיים  לרבות ידוע ו/או
המשותפים של השותפים לרבות ניהול חשבונות בנק משותפים, פעילויות משותפות ופרק 

 הזמן בו מתקיים השיתוף כאמור.

פינוי שוכר מהמושכר, לרבות במקרה של הפרת הסכם השכירות או אי תשלום דמי  .4
 להלן(. 2.5ט.שור ביהמ"ש )ראה פסקה השכירות, מותר רק באי

 

 שיפורים במושכר 2.4.ט

 שיפור בנכס .1

 Major Capital-במקרה של "שיפורים מהותיים" בנכס גם העלאת שכר דירה אפשרית 
Improvments " :להלן(MCI הגדרת .)"MCI  הינה שיפור רחב בנכס שדרוש להפעלתו

ושימורו ואשר מוכר לניכוי על פי דיני מס הכנסה, לדוגמה: חלונות חדשים, דוד חימום 
חדש, צביעת כל הבניין חידוש הגג, צנרת וכד'. שיפורים קוסמטיים בנכס בד"כ לא יוכרו 

לעיל או תוך  אלא אם נעשו בו זמנית יחד עם שיפורים דוגמת אלו שנמנוMCI -במסגרת ה
 חודשים משיפורים כאמור.  6

 

 העלאת שכר דירה בעקבות שיפור במושכר .2

בעקבות פניה של הבעלים, עד תוך  DHCR-הינו בסמכות ה MCIאישור העלאת שכ"ד 
לפיו  . חישוב התוספת לשכר הדירה נעשה על פי העקרוןMCI-שנתיים ממועד ביצוע ה

שנים. כל דייר מחוייב על פי מס' החדרים  7ההשקעה תוחזר לבעלים לאורך תקופה בת 
בדירה שהוא שוכר. ההעלאה כאמור הופכת לחלק משכר הדירה וגם לאחר החזר מלוא 
ההשקעה לבעלים לא מופחתת התוספת משכר הדירה. ההעלאה המקסימלית לשוכרי 

ניתן לגבות את הסכום  DHCR-אישור ה לשנה, ועם 6%הינה בשיעור של  R.Sיחידת 
 . MCI -רטרואקטיבית ממועד בו הוגשה בקשה ה

 שיפור בדירה והעלאת שכר הדירה בעקבות שיפור בציוד המושכר .3

התקנת ציוד חדש בדירה על ידי הבעלים )לדוגמא: מקרר חדש, ארונות חדשים( מתיר 
דירות  35מהעלות בנכסים בהם עד  1/40העלאת שכר הדירה כדלקמן: ההעלאה של 

מהעלות. בדירה  1/60דירות, תתאפשר ההעלאה של  35-ובנכסים בעלי למעלה מ
, אשר רשאי לדרוש לחילופין המושכרת בעת התקנית הציוד החדש נדרשת הסכמת השוכר

 התקנת ציוד משומש. 

 

 בגין אי תשלום דמי השכירות R.S פינוי שוכר 5.2.ט

הבעלים רשאי לפנות שוכר בשל אי תשלום דמי השכירות, על פי ההליכים הקבועים בדיני מדינת 
דינים יורק הרלוונטים. להלן פירוט השלבים העיקריים הנדרשים על מנת לפנות שוכר על פי ה-ניו

 הנ"ל:

על הבעלים חלה חובה לתת לשוכר, לפחות שלושה ימים מראש, הודעה בדבר המועד האחרון  (1)
 .54בו עליו לשלם את דמי השכירות או לחילופין לפנות את הדירה

( לעיל, לא פינה השוכר את הדירה ולא 1אם בחלוף המועד שנקבע בהודעה, כאמור בס"ק ) (2)
בבקשה לאשר קבלת צו  55פנות לביהמ"ששילם את דמי השכירות רשאי הבעלים ל

לשוכר נתונים חמישה ימים, מהמועד בו נמסר לו עותק  .(Judgment of Eviction)פינוי    
 מהבקשה לביהמ"ש, להשיב על טענות הבעלים.

                                                 
 ההודעה יכולה להינתן בכתב או בעל פה.  54
55  New-York City Civil Court, Landlord & Tenant Part. 
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מקום בו הגיש השוכר לביהמ"ש את תשובתו לטענות הבעלים, יקבע ביהמ"ש תאריך לדיון.  (3)
י לבקש דחיה של מועד הדיון ובד"כ ינתנו שתיים או שלוש דחיות אשר לאחריהן אהשוכר רש

 השוכר יהיה חייב להתייצב בפני ביהמ"ש.
מקום בו לא הגיש השוכר את תשובותיו לביהמ"ש תוך חמישה ימים, כאמור, יהיה המשכיר 

 ( להלן.5רשאי לפנות לקבלת צו פינוי כמפורט בס"ק )

ענות הבעלים יאשר ביהמ"ש המצאת צו פינוי ויקבל החלטה מקום בו ביהמ"ש קיבל את ט (4)
 "(.ההחלטה": המחייבת את השוכר בתשלום דמי השכירות אותם הוא חייב )להלן

לאחר קבלת ההחלטה, או מקום בו הדייר לא השיב לביהמ"ש על טענות הבעלים, על הבעלים  (5)
 שבועות. לקבל צו פינוי מהמרשל. תהליך קבלת צו הפינוי אורך בד"כ כשלושה

ימי עבודה, המרשל מוסמך להכנס לדירה ולפנות  6עם קבלת צו הפינוי, בהודעה מראש של 
ממנה את השוכר וחפציו )השוכר יכול לעכב את ביצוע הפינוי על פי הצו רק אם יוכל להצביע 

 על הגנה וסיבה תקפה לאי התייצבותו בפני ביהמ"ש(.

 
 ( InsuranceTitleן )"ביטוח זכות הבעלות בנדל 3.ט

"( הינה פוליסת ביטוח ביטוח זכות הבעלות)להלן: " Insurance Titleפוליסת ביטוח מסוג 
 , אשר מגיש תביעה בתום לב העומדת בתנאי הפוליסה,המיוחסת לנכס מסוים ומקנה למבוטח

כיסוי עד לגובה הסכום הנקוב בפוליסה, בכל מקרה של הפסד או נזק שיגרם עקב פגם, אשר 
בר למועד הוצאת הפוליסה, בזכות הבעלות שרכש המבוטח בנכס או עקב חוסר יכולת מקורו עו

 המבוטח להעביר מבחינה משפטית את זכות בעלותו לצד שלישי.

    ( לא Closingהפגמים כאמור כוללים גם תביעות נגד המבוטח שעילתן בכך שנכון למועד הרכישה )
הנכס לרבות כל המיסים החלים מכירת בגין  ידי המוכר כל התשלומים אותם הוא חייבעל שולמו 

בשונה ממרבית סוגי הביטוח, מדובר     (. Lienעל הנכס, שיש באי תשלומם משום יצירת זכות בנכס )
אירועים עתידיים. ביטוח זכות הבעלות בנדל"ן מגן  ובכיסוי ביטוחי המכסה אירועים שבעבר א

חברת הביטוח לשפות את המבוטח בסכום  הפוליסה כוללת גם התחייבות שלמפני פגמים חבויים. 
, והכל בכפוף לכך שהתביעה הוצאותיו המשפטיות שהוצאו כחלק מהגנה על זכות בעלותו בנכס

 .הוגשה על יסוד עילה מוצדקת ובהתאם לתנאי הפוליסה

ביטוח זכות הבעלות נרכש במקרים מסוימים לטובת מלווה המשכנתא על הנכס. במקרה כאמור 
וליסה הינו סכום ההלוואה ובעל הפוליסה הוא המלווה. פוליסה כאמור מעניקה הסכום הנקוב בפ

כיסוי למלווה במקרים כמפורט בסעיף זה ובמקרים בהם מתברר כי קיימות משכנתאות עדיפות 
על הנכס עליהן לא ידע המלווה. במקרה של פיצוי על פי הפוליסה, הסכום לו יהיה זכאי המלווה 

או שווי השוק של הנכס המבוטח, לפי  ,שיהיה באותו מועד )קרן+ריבית(יהיה סכום ההלוואה כפי 
 הנמוך. 

הסיכון אותו בא הביטוח לכסות הינו של "פגמים נסתרים" בנכס שאינם ניתנים לגילוי בבדיקה 
של המרשמים הפתוחים לציבור, כגון, מרמה, התחזות, פגם בחוליה מוקדמת בשרשרת הבעלות 

 וטעויות במרשם.

זכות הבעלות אינו מבטיח שהנכס יישאר בידי המבוטח אך מקום בו הפגם הינו מסוג ביטוח 
המכוסה על ידי הפוליסה יהיה המבוטח זכאי לפיצוי עד לגובה הסכום המקסימלי הנקוב בפוליסה 

 או סכום ההלוואה. פרמיית הביטוח משולמת בתשלום חד פעמי אשר כנגדו מוצאת הפוליסה.

יטוח עורכת חברת הביטוח בדיקה של הנכס והחוקים החלים עליו עובר להוצאת פוליסת הב
ולפוליסה מצורפת רשימת חריגים לכיסוי שמקנה הביטוח בה נכלל פירוט של משכנתאות 
הרובצות על הנכס, שעבודים, חובות לספקים ונותני שירותים, זכויות על פי דין וזכויות נלוות 

. תביעה קונדו וכדומה, הצהרת נכס 56אופ-בנכס קו , הסכם חכירהקונדותקנון נכס  לנכס, כגון:
בעילה הנכללת ברשימת החריגים הנ"ל אינה מכוסה בפוליסת הביטוח. חשיבות הרשימה הינה 

 בהתראה על קיומם של הפגמים כך שביכולת המבוטח להעריך את הסיכון קודם לרכישת הנכס.

 ,לפי העניין ,יורק-ניוינת מדפוליסות ביטוח זכות הבעלות כפופות להוראות החוקים של 
המחייבים כיסוי מקרים מסוימים ומתירים רשימה מוגבלת של חריגים כלליים, כמפורט להלן, 
בהם יהיה המבטח פטור. הנוסח המקובל של ביטוח זכות הבעלות כולל ארבעה חריגים מקובלים 

 :כדלקמן לפיצוי למרות פגיעה בזכותו בנכס, אשר בהתקיימם לא יזכה המבוטח

                                                 
 הקבוצה אינה מחזיקה בנכסים מסוג זה.  56
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 פגמים הקשורים בחוקי תכנון ובנייה. .א

 הפקעת הנכס על ידי המדינה. .ב

הסכים להם או קיבל  המבוטח יצר אותם או( 1) פגמים, תביעות נוגדות וכל ענין אחר אשר: .ג
לא ניתן היה לגלותם בבדיקה ולכן לא היו ידועים לחברת הביטוח אך היו ( 2אותם על עצמו; )

לא גרמו ( 3; )או קודם לכן ולא ניתן להם גילוי ידועים למבוטח במועד הוצאת הפוליסה
נוצרו עקב כך שהמבוטח ( 5; )נוצרו לאחר מועד הוצאת הפוליסה(4; )למבוטח נזק או הפסד

 הפר את התחייבותו לתשלום התמורה עבור הנכס.

להלוות כסף כנגד  של הנכס כגון, מקרה בו צד ג' אינו מעוניין לרכוש, לשכור או אי סחירות .ד
 הנכס.

הכיסוי על פוליסת ביטוח הבעלות מוקנה לרוכש הפוליסה בלבד, אולם תוקפה של הפוליסה נשמר 
גם מקום בו הרוכש מעביר את זכויותיו בנכס לאחר, וזאת במקרים בהם יתבע בעל הפוליסה על 
ידי הבעלים החדש של הנכס בגין מצגים שנתן בקשר לנכס והמתייחסים לתקופה הקודמת למועד 

 יסה.רכישת הפול

 

 :החלים על החברהסקירה תמציתית בקשר עם דיני התכנון והבניה  4.ט

לאור העובדה כי לחברה יש נכסי נדל"ן מניב בהקמה, מובאת כאן סקירה תמציתית בקשר עם 
 דיני התכנון והבניה החלים על החברה.

 תכנון ובניה בעיר ניו יורק 4.1.ט

(. zoningחוקים ותקנות בתחום התכנון והבניה ) יזום נדל"ן לבניה בעיר ניו יורק מוסדר על ידי
חוקי התכנון בניו יורק מסדירים בעיקר את השימושים המותרים בכל אזור ואת הפרמטרים 
השונים בקשר עם הפרויקט, גודלו, רוחבו, אורכו, גובהו, סך הקומות הבנויות וכיו"ב. פרויקט 

בהגבלות אשר נקבעו לגבי השימושים וכן , אשר עומד בפרמטרים המוחלים מכוח תקנות התכנון
מבקש ( לקבלת היתר בניה. במקרה בו היזם as-of-rightבאותה חלקה ייראה כ"בעל זכות" )

תקנה מסוימת, עומדת בפניו האפשרות להגיש בקשה לקבלת הקלה ו/או וויתור מהוראות לחרוג 
מקרים, במועד בקשר עם אותו תנאי. הליך הגשת הבקשה וקבלת מענה לגביה כרוך, ברוב ה

המתנה בן שנה לכל הפחות, בהוצאות שכ"ט לעורך דין ובהוצאות נוספות כיו"ב. במקרה בו אין 
צורך בקבלת ההיתר האמור, ולא צפויות חריגות מתקנות התכנון והבניה, הליך קבלת אישורי 

 .חודשים לכל היותר 8-חודשים לכל הפחות ו 4להמשך עשוי הבניה 

לקבלת היתר הבניה הינה 'מידע צופה פני עתיד' )כהגדרת המונח הערכת החברה בדבר צפי 
בחוק ניירות ערך(, המתבסס על ניסיונה של החברה ואינם בשליטתה המלאה, ואין וודאות לכך 
כי אישורי הבניה יתקבלו במועדים הנקובים לעיל. הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך 

בושים בעבודת גופי התכנון, שינויים בנהלי שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש הינם שי
 העבודה של גופי התכנון והחמרת הדרישות הרגולטוריות.

ם בעיקר מיהנחיות עבור הקמת המבנה ומגל יםהבניה, בשונה מתקנות התכנון, מספק יחוק
שיקולים של בטיחות הציבור וחסכון באנרגיה. תקנות הבניה אינן דומות לתקנות התכנון בכך 

ן קובעות פרמטרים עבור המבנה שעתיד להיבנות ואינן קובעות את השימושים המותרים שהן אינ
בקרקע המדוברת, אלא מכתיבות )בשפה בהירה ומובנת( כיצד להקים מבנה בהתאם לתנאים 
שנקבעו על ידי תקנות התכנון. תקנות הבניה מספקות הנחיות עבור שיטת הבניה הנדרשת, חומרי 

 הקמת המבנה, הליכי בטיחות וכיו"ב.הגלם הנדרשים לשימוש ב

על בקשת היתר הבניה )אשר מוגשת לוועדת התכנון והבניה של העיר ניו יורק( לכלול את תרשימי 
האדריכלות, התרשימים המבניים ואת התרשימים ההנדסיים הנוגעים לנכס העתיד להיבנות. 

תה במועד של מספר ועדת התכנון והבניה בוחנת את הבקשה ולרוב מדווחת למבקש על החלט
 חודשים, אלא במקרה בו התקבלה בקשה להקלה, כפי שצוין לעיל.
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  איחוד חלקותזכויות פיתוח, זכויות אויר,  4.2.ט

הינו בעל משמעות דומה למונח "זכויות בניה"  – Development Rights–המונח "זכויות פיתוח" 
המקסימאלי של שטח הרצפה המותר על להיקף זכויות פיתוח בדרך כלל מתייחסות בישראל. 

. כאשר שטח הרצפה הבנוי בפועל קטן משטח הרצפה המרבי המותר, ההפרש מכונה 57חלקה
במקרים מסוימים יזמים )זכויות פיתוח שאינן בשימוש(. או זכוית בניה אוויריות זכויות אויר 

נוספות של נכסים סמוכים, אשר מאפשרת הקמת מבנה בקנה בניה אוויריות רוכשים זכויות 
לצורך המחשה, במקרה בו מוקם מבנה מסוים אשר לא מממש את מלוא זכויות מידה גדול יותר. 

בניה האוויריות המותרות על פי החוק, לבעל הנכס השכן עומדת הזכות לרכוש את זכויות הבניה 
על מנת לרכוש את זכויות ן והבניה בניו יורק, על פי חוקי התכנוהאוויריות העודפות משכנו. 

האויר הבלתי מנוצלות של חלקה סמוכה, יש לאחד שתי חלקות סמוכות )או יותר( לחלקה אחת. 
 חלקות.איחוד זכויות אויר עשויות להיות מוזזות מחלקה אחד לשניה, מכוח זכות, רק בדרך של 

אחת לשניה  הינן בשימוש מחלקהעברת זכויות פיתוח מאפשרת להעביר זכויות פיתוח שא
בנסיבות מוגבלות, בדרך כלל על מנת לקדם את השימור של מבנים היסטוריים, שטחים פתוחים 
או משאבים תרבותיים ייחודיים; למטרות כאלה, העברת זכויות עשויה להיות מותרת במקרים 

בניין  חלקות כאמור. במקרה שלאיחוד בהם ההעברה לא יכולה להיות מושלמת בדרך של 
לשימור, למשל, העברה עשויה להתבצע על ידי אישור מיוחד להעברה ממגרש היעוד המכיל את 

לחלקה פינתית אחרת  –אתר המיועד לחלקת קרקע סמוכה או מעבר לכביש, או במגרש פינתי ה
 באותה הצומת.

 
 החברהפעילות דיני איכות סביבה החלים על  י.

הגורמים לפי חוקים ותקנות פדרליים, מדינתיים ומקומיים בנושא השמירה על איכות הסביבה, 
עשויים להיות אחראים לאיתור ולתיקון מפגעים וזיהומים בנכסים שהינם  חברההרלבנטיים ב

. האמור לעיל נובע מכך שבעליהם ו/או מפעיליהם של מקרקעין, עשוי חברהו/או שהיו בבעלות ה
הימצאות של חומרים מסוכנים או רעילים או פליטות של מוצרי דלק או סכנות  להידרש לאתר

אחריות כלפי גופים  הםלפליטות בנכס האמור ולנקותם או לטפל בהם, וניתן להטיל עלי
ממשלתיים או צדדים שלישיים בשל נזק לנכס, עלויות החקירה, הניקוי והמעקב שצדדים אלה 

או זיהום צפוי. בנוסף בעלים קודם או מפעיל קודם של נכס הוציאו בקשר לזיהום שאירע בפועל 
עשוי להיחשב כאחראי אף הוא במקרה בו הסיבה לגרימת הזיהום או המפגע ארעה במועד בו הוא 

ות היה הבעלים או המפעיל של הנכס. החוקים האמורים מטילים בדרך כלל אחריות לניקוי ואחרי
ידעו או לא ידעו על נוכחות המזהם או גרמו או  ,ילו/או המפע ללא קשר לאשם, בין אם, הבעלים

לא גרמו לנוכחות הזיהום. האחריות על פי חוקים אלה עשויה להיות ביחד ולחוד למלוא הסכום 
של עלויות החקירה, הניקוי והמעקב שכבר הוצאו או שיהיה צריך להוציא בשל הפעולות שיש 

שוי להיות זכאי להשתתפות מצדדים לנקוט, אם כי צד שתוטל עליו אחריות ביחד ולחוד ע
אחראים אחרים, הניתנים לזיהוי ובעלי כושר פירעון בגין חלקם ההוגן בעלויות. העלויות הללו 
עשויות להיות עלויות ניכרות ובמקרים מסוימים אף לעלות על שווי הנכס. נוכחות של חומר 

ם לפגוע ביכולת הקבוצה מזהם או מחדל לפעול בצורה הולמת לניקוי מקרקעין שזוהמו, עלולי
למכור או להשכיר את הנכס או ליטול הלוואות תוך שימוש בנכס כבטוחה ועלולים לפגוע 

לעניין זה יצוין, כי בעל השליטה העניק חבות לשיפוי של הגוף המלווה שהעמיד מימון בהשקעתה. 
 להלן. 1.10.3לחברות הנכס בגין רגולציה סביבתית. לפרטים נוספים ראה סעיף 

, במסגרת מערך החוקים המקומי של New York City Local Law 0f 2004 -צוין כי בהתאם לי
"(, נקבע כי על בעל דירה המשכיר דירה להורים עם ילדים החוק המקומיהעיר ניו יורק )להלן: "

 Lead-based, לבחון לפני השכרת הדירה, האם הצבע בדירה הינו מבוסס עופרת, 6מתחת לגיל 

paint .ולפעול להסרתו, ככל שנמצא שכזה , 

בנוסף, הנחיות של עיריית ניו יורק, קובעות כי על כל בעלי הדירות אשר בדירותיהם המושכרות 
 חומרי אסבסט, לפעול להסרת מפגע זה.

( האמור לעיל HUDלעניין זה יצוין, כי ביחס לנכסים של החברה שהינם כפופים לתוכנית הדיור )
, שנה שבה החלו לאסור את השימוש בחומרים האמורים 1978לאחר שנת לא חל שכן הם נבנו 

  למיטב ידיעת החברה אין לה חשיפה למפגעים כאמור לעיל.ולפיכך 

  

                                                 
 כפוף להתאמות / הפחתות.  57
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 הפעילותתחום במסגרת ייחודיות השלכות מס  .י

דוח המצורפים ל 2016בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  12לפרטים ראו באור 
 .תקופתי זה

 

  תמצית תוצאות תחום הפעילות .1.7.2

שלוש שנים שהסתיימו להלן תובא תמצית התוצאות הכספיות של תחום הפעילות לתקופה של  
 :2016בדצמבר  31ביום 

 פרמטר
 לשנה שנסתיימה ביום

31.12.2016 31.12.2011 31.12.2014 
 באלפי ש"ח

 22,527 31,891 47,865 סך הכנסות הפעילות )מאוחד(
 49,966 22,507   34,480 )מאוחד( להשקעה"ן נדל ומימושרווחים/הפסדים משערוכים 

NOI ( מנכסים זהיםSame Property NOI)10,450 15,957 17,134 ( )מאוחד 

NOI ( מנכסים זהיםSame Property NOI)8,507 14,654 15,277 ( )חלק החברה 

 10,612 17,946 28,859 )מאוחד( NOIסה"כ 

 8,577 16,640 27,001 )חלק התאגיד( NOIסה"כ 
 

 
  אזורים גיאוגרפים .1.7.3

  להלן יובאו פרמטרים כלכליים לאזור הגיאוגרפי בו פועלת הקבוצה )ארה"ב(: 

 *פרמטרים מאקרו כלכליים:
 לשנה שנסתיימה ביום

31.12.2016 31.12.2011 31.12.2014 

( )מיליארד דולר(PPPתוצר מקומי גולמי )
 58 18,036 17,968 17,348 

PPPתוצר לנפש )
59

 57,293 55,904 54,369 

(PPP)שיעור צמיחה בתוצר המקומי 
60 1.9% 3.574% 4.11% 

(PPPשיעור צמיחה בתוצר לנפש )
 61

 2.48% 2.822% 3.349% 

שיעור אינפלציה
62

 1.3% 0.093% 1.610% 

 2.70% 3.05% 3.15% 63התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך

חוב ממשלתי לטווח ארוך ליום האחרון של השנהדירוג 
64

 AA+ AA+ AA+ 

שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון של השנה
 ש"ח 3.893 ש"ח 3.902 ש"ח 3.8450 65

 

יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור לעיל, שהינו מידע  )*(  

  .פומבי שפורסם ציבור

                                                 
 bank-world-the-from-statistics-https://knoema.com/mhrzolg/gdpהנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר שכתובתו:   58
 and-data-2016-ranking-capita-per-https://knoema.com/sijweyg/gdp-הנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר שכתובתו   59

charts 
 .growth-states/gdp-adingeconomics.com/unitedhttp://www.trהנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר שכתובתו  60 

 and-data-2016-ranking-capita-per-https://knoema.com/sijweyg/gdp-הנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר שכתובתו   61

charts 
 / rates-inflation-http://www.usinflationcalculator.com/inflation/historicalהאמורים להלן נלקחו מאתר שכתובתו הנתונים 62
 Federal -מבוססים על נתוני הבנק המרכזי של ארה"ב, ה הנתונים אודות התשואה על החוב הממשלתי המקומי לטווח ארוך  63

Reserve   שנים, באתר שכתובתו:  30יחס לתשואות של אגרות חוב ממשלתיות לתקופה שלhttps://goo.gl/Ux5E9f   
 . http://www.tradingeconomics.com/country-list/ratingהנתונים האמורים נלקחו מאתר שכתובתו:   64
  oi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspxhttp://www.bהנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר שכתובתו 65
 

 יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור לעיל, שהינו מידע פומבי שפורסם ציבור. ** 

https://knoema.com/mhrzolg/gdp-statistics-from-the-world-bank
https://knoema.com/sijweyg/gdp-per-capita-ranking-2016-data-and-charts
https://knoema.com/sijweyg/gdp-per-capita-ranking-2016-data-and-charts
http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth
https://knoema.com/sijweyg/gdp-per-capita-ranking-2016-data-and-charts
https://knoema.com/sijweyg/gdp-per-capita-ranking-2016-data-and-charts
http://www.usinflationcalculator.com/inflation/historical-inflation-rates/
http://www.usinflationcalculator.com/inflation/historical-inflation-rates/
https://goo.gl/Ux5E9f
http://www.tradingeconomics.com/country-list/rating
http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
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 )מצרפי( בכללותהפילוחים ברמת הפעילות  .1.7.4

ברונקס  יםרובעעיקר בלחברה שימוש יחיד שהינו נדל"ן למגורים בלעיל,  1.2כאמור בסעיף 
העיר ניו יורק. העובדה שמדובר בשימוש אחד  -גיאוגרפי יחיד  ברוקלין בעיר ניו יורק וכן איזורו

ובאזור גאוגרפי אחד נובעת מכך שאין משמעות לפילוח הנתונים לפי רובעים, מספר חדרים וכו' 
שכן הסיכונים והתשואות הנובעים מההחזקה בבתי המגורים השונים משתנים מרחוב לרחוב 

נמצא הנכס. כך לדוגמא יתכן כי נכס בברוקלין ימצא ומאזור לאזור ללא קשר לרובע הספציפי בו 
באזור יוקרתי יחסית בדומה לנכס ברובע אחר ברחוב יוקרתי וכנ"ל לגבי נכסים יוקרתיים פחות 
כך שלפילוח לפי רובעים אין משמעות. בדומה לכך, סיכונים והתשואות קשורים בד"כ לנכס 

החדרים בנכס ואופי הדירות השונות בו. הספציפי ולמיקום הספציפי בו הוא נמצא ולא למספר 
לפיכך, הנתונים בפרק זה להלן הינם ברמת הפעילות בכללותה וניתנים במקובץ בטבלה יחידה 

  .66כמפורט להלן

לאור העובדה כי החברה כפופה לרגולציה שונה ביחס להכנסות משכר לעניין זה יצוין, כי 
להלן ניתנים תוך הפרדה  1.7.4.1בסעיף  הנתונים המפורטיםלעיל(,  1.7.1הדירה )ראה סעיף 

לבין ( 67למה-ומיטשל HUDבתוכנית דיור ממשלתית )היינו, בין נכסי נדל"ן מניב המושכרים 
 . ושכירות חופשית( R.S)היינו, שוכרי  יתר נכסי הנדל"ן המניב של החברה

 זה להלן כוללים נתונים גם ביחס לחברות בשליטה משותפת. 1.7.4הנתונים בסעיף 

  לפי שימוש למגוריםפילוח נדל"ן מניב  .1.7.4.1

 בתוכנית דיור ממשלתית פילוח נדל"ן מניב לפי שימוש למגורים –טבלה א' 

 
 

ליום 
31.12.2016 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2016 2011 2014 

 נדל"ן מניב למגורים בניו יורק )באלפי דולר(
שווי נדל"ן מניב 

 )מאוחד(

 223,500 312,450 341,133  במאוחד
 180,407 282,729 310,460  חלק התאגיד

NOI 
 8,134 11,544 15,046  במאוחד

 6,649 10,355 13,798  חלק התאגיד

רווחי או הפסדי 
 שיערוך

 20,848 19,433 12,638  במאוחד

 17,626 18,275 11,677  חלק התאגיד

שיעורי תפוסה 
 ממוצעים

 98% 99% 98% 99% במאוחד
 98% 99% 98% 99% חלק התאגיד

 10 11 11  במאוחד מספר מבנים מניבים 

 10 11 11  חלק התאגיד

שיעורי תשואה 
 ממוצעים בפועל 

 3.64% 3.71% 4.41%  במאוחד

 3.69% 3.68% 4.44%  חלק התאגיד

 
 פילוח נדל"ן מניב לפי שימוש למגורים ליתר שוכרי החברה  –טבלה ב' 
 
 

ליום 
31.12.2016 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2016 2011 2014 

 נדל"ן מניב למגורים בניו יורק )באלפי דולר(
שווי נדל"ן מניב 

 )מאוחד(

 73,568 148,000 138,550  במאוחד
 58,368 116,820 108,892  חלק התאגיד

NOI 
 2,240 3,322 3,671  במאוחד

 1,689 3,206 3,061  חלק התאגיד

או הפסדי רווחי 
 שיערוך

 10,785 (7,778) (15,549)  במאוחד

 9,762 (7,359) (12,168)  חלק התאגיד

שיעורי תפוסה 
 ממוצעים

 97% 96% 94% 98% במאוחד
 97% 96% 94% 98% חלק התאגיד

 5 5 5  במאוחד מספר מבנים מניבים 

 5 5 5  חלק התאגיד

                                                 
יניים , הכנסות מהותיות משימוש בHarrisonיצוין, כי לחברה יש הכנסות לא מהותיות מחניה בכשימוש ביניים מהקרקע בנכס   66

 יחידות מסחר. 10-לא מהותיות מלהלן  וכן הכנסות  1.7.4.4, כאמור בסעיף Concourse-בקרקע ב
למה ראה -למה". לפרטים אודות תוכנית מיטשל-נכון למועד הדוח לא קיימים לחברה נכסים הכפופים לתוכנית הדיור "מיטשל  67

דוח ( )להלן: "2016-01-013455)מס' אסמכתא  2016במרץ  23ביום שפורסם  2015( לדוח תקופתי של החברה לשנת 2)ג. 1.7.1סעיף 
 "(2011התקופתי לשנת 
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ליום 
31.12.2016 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2016 2011 2014 

 נדל"ן מניב למגורים בניו יורק )באלפי דולר(
שיעורי תשואה 
 ממוצעים בפועל 

 3.04% 2.24% 2.65%  במאוחד

 2.89% 2.74% 2.81%  חלק התאגיד

 

 
 שוכרים עיקריים )מצרפי(  .1.7.4.2

זה, לחברה אין שוכרים עיקריים אשר ההכנסה מהם דוח ולמועד  2015בדצמבר  31ליום  נכון
לפרטים אודות  .2016בדצמבר  31או יותר מסך הכנסות החברה המאוחדות ליום  10%מהווה 

 לעיל. )ג(  1.7.1 ראה סעיף R.Sושוכרי  Section 8שוכרי החברה )שוכרי 
 .להלן 1.7.8.1סעיף  ראה Alliance Square (Fulton)החכירה של הנכס  הסכםאודות  לפרטים

  נכסים מניבים בהקמה )מצרפי( .1.7.4.3

 משתנים אזור
 31לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר
201668 201169 201470 

ניו יורק 
 מגורים

 3 2 2  )#(מספר נכסים בהקמה בתום השנה 
 348 285 285 סך הכל שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום השנה )באלפי רגל רבועים(
 18,915 13,455 52,510 סך הכל עלויות שהושקעו השנה השוטפת )מאוחד( )במטבע המסחרי(

 66,200 51,970 97,640 הסכום שבו מוצגים הנכסים בדוחות בתום השנה )מאוחד( )במטבע המסחרי(
 25,769 33,714 40,000 הקמה בשנה העוקבת )אומדן( )מאוחד( )במטבע המסחרי( תקציב

סך הכל יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה )מאוחד( )אומדן 
 לתום השנה( )במטבע המסחרי(

40,000 
40,800 37,559 

 - - - שיעור מהשטח של הנכס הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות )%(
שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בשנה העוקבת ושנחתמו חוזים הכנסה 

לגבי חמישים אחוזים או יותר מהשטח שלהם )מאוחד( )אומדן( )במטבע 
 המסחרי(

- - - 

 

  71קרקעות להשקעה )מצרפי( .1.7.4.4

 משתנים אזור
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2016 2011 2014 
 בדוחות הכספייםהסכום שבו מוצגות הקרקעות  ניו יורק 

 בתום השנה )מאוחד( )במטבע המסחרי(
107,986 83,338 82,538 

 622 622 1,497 סך הכל שטח הקרקעות בתום השנה )באלפי ר"ר(

עות, לפי סך הכל זכויות בניה בקרק
לפי  , (Zoningתב"עות קיימות )

 שימושים
 )באלפי ר"ר(

 767 767 767 מגורים

 634 634 634 מסחרי

 --- --- 92 תעשייתי

  

אשר ביניים  ישימושמיש הכנסות מהותיות  Concourse Village Parkingנכס יצוין כי ל
מקור ההכנסות הוא דמי שכירות של מיליון דולר.  3.3-כלסך של  2016שנת הסתכמו בשנת 

הינם השכירות הסכמי ולחניון.  מכאניים כבדים םכליציוד בנייה והשכרת הקרקע לצורך אחסנת 
 .הסכמים המתחדשים כל חודש וניתנים לביטול על ידי כל אחד מהצדדים

  

                                                 
 Long Island City .-ו Albeeהנכסים בהקמה הנכללים בעמודה זו הינם:   68
 Long Island City.-ו Albeeהנכסים בהקמה הנכללים בעמודה זו הינם:   69
 Long Island City.-ו Albee, The North Flatsהנכסים בהקמה הנכללים בעמודה זו הינם:   70
 -והקרקע ב Concourse Parking, 101 Varick ,Harrison ,Morrisania Landהקרקעות להשקעה הנכללות בסעיף זה הינן:   71

Highbridge Phase II. 
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 זכויות בניה בלתי מנוצלות בנכסים )מצרפי( .1.7.4.5

 1.7.4.4 )כאמור בסעיף למעט קרקעות להשקעה של החברה בהן יש זכויות בנייה שטרם נוצלו
 .נכסים בהן זכויות הבנייה הבלתי מנוצלות הינן מהותיות לחברה לא קייימים, לעיל(

 נכסים )מצרפי(ומכירת רכישת  .1.7.4.6

 משתנים אזור
 בדצמבר 31שנה שנסתיימה ביום 

2016 2011 2014 
 --- --- 2 מספר נכסים שנמכרו בשנה )#(  

 ניו יורק

נכסים 
 שנמכרו

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בשנה 
 המסחרי()מאוחד( )במטבע 

98,000 
--- --- 

שטח נכסים שנמכרו בשנה )מאוחד( 
 343,732 (באלפי רגל רבוע)

--- --- 

NOI  של נכסים שנמכרו )מאוחד( )במטבע
 72 המסחרי(

4,600 
--- --- 

הפסד שנרשם בשל מימוש הנכסים \רווח
 (1,600) )מאוחד( )באלפי שקלים חדשים(

--- --- 

נכסים 
 שנרכשו

 2 2 3 שנרכשו בשנה )#( מספר נכסים
עלות נכסים  שנרכשו בשנה )מאוחד( 

 )במטבע המסחרי(
131,115 99,929 

30,156 

NOI  של נכסים שנרכשו )מאוחד( )במטבע
 73המסחרי(

5,277  
 

2,969 
741 

שטח נכסים שנרכשו בשנה )מאוחד( 
 )באלפי רגל רבוע(

804 135.5 
40 

 

 מכירת נכסיםלם מיהסכ

התקשרו תאגידים בבעלות ובשליטה מלאות של  החברה )להלן יחד בס"ק  2016בדצמבר  21ביום  .1
 Parkview( נכסים: זכויות הבעלות בנכס הידוע בשם 3למכירת שלושה )מותנה זה: בהסכם 

Apartments ( בתאגידים המחזיקים בנכסי החברה הידועים בשמות 100%ומלוא הזכויות )
Jerome Terrace Apartments ו-Highbridge Phase 1 לצד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או ,

. המועד האחרון להשלמת 74אלפי דולר 39,300-, בתמורה לסך כולל של כלבעל השליטה בה
 22. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראה דוח מיידי מיום 2017במאי  8העסקה יחול ביום 

  .201675בדצמבר 

דיווח המיידי של החברה בתקופת הדוח ראה  Riverviewלפרטים בדבר מכירת נכס מהותי מאד  .2
וח מיידי מיום ודיו ,2015דוח התקופתי לשנת .א. ל1.7.7.5עדכונים בסעיף  ,2015בנובמבר  18מיום 

המצורפים בחלק ג'  2016בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים (2א)7 ביאורוכן  201676באפריל  17
 .לדוח תקופתי זה

עסקת למכירת הנכס הידוע בשם   Stratford Tower Incחברת השלימה  2016 בדצמבר 8 ביום .3
Stratford Tower  לדוחות הכספיים  3.א.7לפרטים ראה ביאור  .אלפי דולר 14,000 -בתמורה לכ

 .המצורפים בחלק ג' לדוח תקופתי זה 2016בדצמבר  31ליום 

 נכסיםרכישת 

התקשרה החברה, בהסכם לרכישת זכויות בנכס מסחרי ששטחו הבנוי  2015באוקטובר  16 ביום .1
מיליון דולר. נכון למועד פרסום דוח זה רכישת הנכס טרם  10-, בתמורה לכSF 30,800הינו 

 הושלמה.

. Academy Gardensהשלימה החברה את רכישת נכס מהותי מאוד  2016במהלך חודש פברואר  .2
 להלן. 1.7.7.2ם נוספים אודות הנכס ראה סעיף לפרטי

. לפרטים נוספים אודות Varick 101השלימה החברה את רכישת הקרקע  2016במהלך חודש יולי  .3
  להלן. 1.1.7הקרקע ראה סעיף 

 
                                                 

72
  NOI .לשנה, מתואם לתאריך הדוח 
73
  NOI .לשנה, מתואם לתאריך הדוח 
 עסקה.לא כולל הוצאות   74
 .2016-01-141919מס' אסמכתא   75
 .2016-01-049777מס' אסמכתא   76
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  מהותיים מניבגילוי לעניין פרויקטי נדל"ן  .1.7.5

  :מהותי נדל"ן מניב .1.7.5.1

 
 שם הנכס ומאפייניו

 

Morrisania II 

Apartments 
 
; חלק 100%)נתונים לפי 

 (100% –התאגיד בנכס 
 

תקופת 
 הדיווח

נתונים נוספים אודות הערכת השווי וההנחות  פריט מידע
 שבבסיסה

ערך 
בספרים 
בסוף 
 שנה

)מאוחד( 
)במטבע 
 ההצגה(

שווי הוגן 
בסוף 
 תקופה
)במטבע 
 המסחרי(

הכנסות 
 בתקופה
)מאוחד( 
)במטבע 
 המסחרי(

NOI 
בפועל 
בתקופה 
 )מאוחד(
)במטבע 
 המסחרי(

שיעור 
 התשואה

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

שיעור 
תשואה 

על 
העלות 
)%( 

יחס חוב 
לשווי 
הנכס 

(LTV) 

רווחי 
 שערוך
 )מאוחד(
)במטבע 
 המסחרי(

שיעור 
התפוסה 
לסוף 
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 
ממוצעים 
 לדירה

)במטבע 
 המסחרי(

זיהוי מעריך 
 השווי

 )שם וניסיון(

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי פעל 

 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
 –ההערכה 

[Cap 

Rate  /
שיעור 
 היוון[; 

M
o
rrisa

n
ia

 II A
p

a
rtm

en
ts

 

 אזור
ברונקס, ניו 

 יורק

שנת 
2016 33,900 33,900 3,507 1,686 5% 5% 8.87% 32.4% 2,809 99% 1.38 

Aaron 

Valuation 

Inc., 
השווי  כתמערי
 18 תבעל ההינ

שנות ניסיון 
בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

היוון 
תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
ציון המטבע  5.5%היוון: 

 המסחרי
דולר 
 ארה"ב

שימוש 
 עיקרי

בית דירות 
לצורכי 

HUD77,78 

שנת 
2011 31,200 31,200 3,352 1,607 5.15% 5.15% 8.59% 32.4% 

(295) 

 
99% 1.34 

Butler 
Burgher 

Group 
 Lietner)לשעבר

 Group, ,)
מעריך השווי 

 28הינו בעל 
שנות ניסיון 

בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

 

היוון 
תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
 6%היוון: 

עלות 
מקורית / 
עלות 
הקמה 
מקורית 
)במטבע 
 המסחרי(

15,628 

חלק 
 התאגיד
]%[ 

100% 

שנת 
2014 31,300 31,300 3,288 1,451 4.63% 4.63% 7.84% 33.3% 2,220 98% 1.327 

היוון 
תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
 6%היוון: 

מס' יחידות 
 דיור

יח"ד  203
ויחידה 
מסחרית 
אחת 

המשמשת 
 כמרפאה

 

 

  

                                                 
 ( לעיל.1.5)ג. 1.7.1לעיל וטבלה בסעיף )ג(  1.7.1 ראה  HUDעם  HAPלפרטים אודות הסכם   77
 נת החברה לפתח את זכויות הבנייה בנכס.רבוע לבנייה למגורים. נכון למועד דוח זה, אין בכוו אלף רגל 491-בלתי מנוצלות של כבנכס קיימות זכויות בנייה   78
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 שם הנכס ומאפייניו
 

Buckingham Hall 

Apartment 
 
; חלק 100%)נתונים לפי 

 (10% –התאגיד בנכס 

תקופת 
 הדיווח

נתונים נוספים אודות הערכת השווי וההנחות  פריט מידע
 שבבסיסה

ערך 
בספרים 
בסוף 
 שנה

)מאוחד( 
)במטבע 
 ההצגה(

שווי הוגן 
בסוף 
 תקופה
)במטבע 
 המסחרי(

הכנסות 
 בתקופה
)מאוחד( 
)במטבע 
 המסחרי(

NOI 
בפועל 
בתקופה 
 )מאוחד(
)במטבע 
 המסחרי(

שיעור 
 התשואה

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

שיעור 
תשואה 

על 
העלות 
)%( 

יחס חוב 
לשווי 
הנכס 

(LTV) 

רווחי 
 שערוך
 )מאוחד(
)במטבע 
 המסחרי(

שיעור 
התפוסה 
לסוף 
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 
ממוצעים 
 לדירה

)במטבע 
 המסחרי(

זיהוי מעריך 
 השווי

 )שם וניסיון(

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי פעל 

 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
 –ההערכה 

[Cap 

Rate  /
שיעור 
 היוון[; 

B
u

ck
in

g
h

a
m

 H
a
ll A

p
a
rtm

en
t

 

, ברוקלין אזור
 ניו יורק

שנת 
2016 

58,450 58,450 3,732 2,355 4% 4% 10.8% 52% 1,744 100% 1.777 

Aaron 
Valuation 

Inc., 
השווי  כתמערי
 18 תבעל ההינ

שנות ניסיון 
בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

היוון 
תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
4.25% 

ציון המטבע 
 המסחרי

דולר 
 ארה"ב

שימוש 
 עיקרי

בית דירות 
לצורכי 

HUD79, 

שנת 
2011 56,520 56,520 3,693 2,244 3.97% 3.97% 10.4% 54% 2,210 98% 1.729 

Butler 

Burgher 

Group 
 Lietner)לשעבר

 Group, ,)
מעריך השווי 

 28הינו בעל 
שנות ניסיון 

שווי בהערכות 
 לנכסי נדל"ן

 

היוון 
תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
 4.5%היוון: 

עלות 
מקורית / 
עלות 
הקמה 
מקורית 
)במטבע 
 המסחרי(

21,145 

חלק 
 התאגיד
]%[ 

50%80 
שנת 
2014 54,200 54,200 3,717 2,383 4.4% 4.4% 11.1% 56.2% 4,007 97% 1.711 

היוון 
תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
 4.5%היוון: 

מס' יחידות 
 יח"ד 180 דיור

 
  

                                                 
 לעיל. (1.5)ג. 1.7.1לעיל וטבלה בסעיף לעיל )ג(  1.7.1 ראה  HUDעם  HAPלפרטים אודות הסכם   79
 מחברת הנכס מוחזק על ידי מר זרח גלאק, דירקטור בחברה ואביו של מר ג'ואל גלאק, בעל השליטה בחברה. 50%  80
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 פרטים נוספים 
 

Operating Agreement  בחברתWinthrop Street Realty LLC להלן: "החברה המנהלת"( המחזיקה בחברת הנכס( 
 

לצורך תפעול חברת הנכס. להלן יתוארו פרטיו  OA"( בהסכם הזכויותבעלי " או "הצדדיםהתקשרו בעלי הזכויות בחברת הנכס )להלן: " 2014באוגוסט  3ביום 
 המהותיים של ההסכם:

חברת הנכס תנוהל על ידי הצדדים להסכם. צירוף בעל זכויות חדש לחברה טעון את אישור האסיפה הכללית של חברת הנכס. יובהר בין הצדדים  – ניהול חברת הנכס
 יה ג'ואל גלאק וכי צירוף שותף חדש יהיה טעון אישור של בעלי הזכויות ברוב קולות. הוסכם כי השותף המנהל של חברת הנכס יה

יותו חבר לא תוטל אחריות אישית על חבר בחברה המנהלת כלפי חוב או התחייבות כלשהי של החברה המנהלת או של חבר אחר בחברה המנהלת, הנובעת מעצם ה
(   או בגין כל עניין אחר המפורט Capital Injectionר בחברה תוטל אחריות אישית בגין חובתו להזרמת הון לחברה )"(. עם זאת, על חבהגבלת האחריותבחברה )להלן: "

 בהסכם.
"(, את זכויותיו בחברת הנכס, אלא העברת הזכויותלשותף בחברת הנכס לא תהא הזכות למכור, להמחות, לשעבד או להעביר בכל דרך אחרת )להלן: " - העברת זכויות

פת וין אחרת בהסכם. עם זאת, שותף כאמור יורשה למכור, להמחות, לשעבד או להעביר בכל דרך אחרת, את זכויותיו בחברת הנכס בהתאם להחלטת אסיאם צ
שותפים  של השותפים ברוב קולות מבין סך זכויות ההצבעה בחברת הנכס שאינן מוחזקות בידי שותף בעל עניין אישי באישור העסקה, או בהתאם להסכמה בכתב

 סירוב ראשונה. המחזיקים ברוב מזכויות ההצבעה בחברת הנכס שאינן מוחזקות בידי שותף בעל עניין אישי באישור העסקה. העברת הזכויות כאמור כפופה לזכות 
כל שותף בחברת הנכס מחויב לתרום להון החברה בהתאם להזרמת ההון הנדרשת ממנו על פי רישומי חברת הנכס. שותף אשר הפר את את  –מימון חברת הנכס

"(, יהא חשוף לאחד או יותר מהסנקציות המנויות בהסכם, על פי החלטת הרוב מבין יתר השותפים בחברת השותף המפרההתחייבות להזרמת הון כאמור )להלן: "
שותף בחברה המנהלת לא יחוב באחריות אישית או באחריות כלפי שותף אחר בחברת הנכס לענין יתרת חשבון הון של כל  , הרשאים להצביע לעניין החלטה זו.הנכס

 שותפים בחברת הנכס.חלוקת רווחים בחברת הנכס תהיה פרו רטה להחזקותיהם של ה שותף ולא יחויב בהשבת הגרעון, אם וכפי שיהיה, בחשבון הון של כל השותף.
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 שם הנכס ומאפייניו
 

High Bridge Concourse 

Phase II 
 

; חלק התאגיד 100%)נתונים לפי 
 (96.73% –בנכס 

תקופת 
 הדיווח

נתונים נוספים אודות הערכת השווי  פריט מידע
 וההנחות שבבסיסה

ערך 
בספרים 
בסוף 
 שנה

)מאוחד( 
)במטבע 
 ההצגה(

שווי הוגן 
בסוף 
 תקופה
)במטבע 
 המסחרי(

הכנסות 
 בתקופה
)מאוחד( 
)במטבע 
 המסחרי(

NOI 
בפועל 
בתקופה 
 )מאוחד(
)במטבע 
 המסחרי(

שיעור 
 התשואה

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

שיעור 
תשואה 

על 
העלות 
)%( 

יחס 
חוב 
לשווי 
הנכס 

(LTV) 

רווחי 
 שערוך
 )מאוחד(
)במטבע 
 המסחרי(

שיעור 
התפוסה 
לסוף 
 שנה
)%( 

דמי 
ירות שכ

ממוצעים 
 לדירה

)במטבע 
 המסחרי(

זיהוי מעריך 
 השווי

 )שם וניסיון(

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי פעל 

 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
ההערכה 

– [Cap 

Rate  /
שיעור 
 היוון[; 

H
ig

h
 B

rid
g
e C

o
n

co
u

rse P
h

a
se II

 

, ניו ברונקס אזור
 יורק

שנת 
2016 

39,150 39,150 3,359 1,918 4.9% 4.9% 14.63% 49.3% 2,845 99% 1.66 

Aaron 
Valuation 

Inc., 
השווי  כתמערי
 18 תבעל ההינ

שנות ניסיון 
בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

היוון 
תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
5.5% 

ציון 
המטבע 
 המסחרי

 דולר ארה"ב

שימוש 
 עיקרי

בית דירות 
לצורכי 

HUD81,,82 

שנת 
2011 37,350 37,350 3,465 1,811 5% 5% 14.1% 52.5% 825 98% 1.612 Butler 

Burgher 
Group 

 Lietner)לשעבר

 Group, ,)
מעריך השווי 

 28הינו בעל 
שנות ניסיון 

בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

 

היוון 
תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
6% 

עלות 
מקורית / 
עלות 
הקמה 
מקורית 
)במטבע 
 המסחרי(

26,625 

חלק 
 התאגיד
]%[ 

שיעור ההחזקה 
האפקטיבי הינו 

96.73%83 

שנת 
2014 35,950 35,950 2,499 1,002 2.8% 2.8% 8.1% 16% 9,294 97% 1.596 

היוון 
תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
6% 

מס' 
יחידות 
 דיור

בתי דירות  6
 172הכוללים 

יח"ד )בניין אחד 
יח"ד  65הכולל 

בתי דירות  5וכן 
נמוכים 

הכוללים יחדיו 
 יח"ד(. 107

 
  

                                                 
 לעיל. (1.5)ג. 1.7.1לעיל וטבלה בסעיף לעיל )ג(  1.7.1ראה  HUDעם  HAPלפרטים אודות הסכם   81
 אלף רגל רבוע לבנייה למגורים. נכון למועד דוח זה, אין בכוונת החברה לפתח את זכויות הבנייה בנכס. 270-בנכס קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות של כ  82
מהזכויות בשותפים  94.11%-מוחזק על ידי השותף הכללי )שהינו בבעלות ובשליטה מלאות של הקבוצה( וכ 1%ההחזקות בחברת הנכס היה כדלקמן:  ולמועד זה שיעור 2016בדצמבר  31יצוין, כי נכון ליום   83

 . 96.73%נו לשותפים המוגבלים שיעור ההחזקה האפקטיבי הי 55%-לשותף הכללי ו 45%המוגבלים אולם לאור העובדה כי מדיניות חלוקת הרווחים בחברת הנכס הינה 
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 פרטים נוספים
 

המעגן את מערכת היחסים ביניהם.  OA"( בהסכם השותפותהתקשרו השותפים המוגבלים והשותף הכללי בחברת הנכס )להלן בסעיף זה: " 2013באוקטובר  21ביום 
השותף הכללי מחזיק בזכות הבלעדית לנהל את עסקי השותפות והוא רשאי לפעול בכל דרך  – סמכויות השותף הכללי)א( להלן יתוארו תנאיו המהותיים של ההסכם: 

עול למענה, אלא ולעשות כל פעולה העומדת בתנאי ההסכם. השותף המוגבל לא ישתתף ולא תהיה לו שליטה על פעולות השותפות ולא יוכל לחייב את השותפות או לפ
שינוי באופי ( 1ביצוע הפעולות המפורטות להלן טעונות את אישור השותפים המוגבלים ברוב קולות: ) – הגבלת סמכויות השותף הכללי)ב( כללי. אם הוא גם השותף ה

רת הנכס, )כגון פעולה מהותית אשר תשפיע על ההון או מבנה הכספי של חב OAהפעילות הכללי של השותפות, או ביצוע פעולה שאינה מורשית עפ"י תנאי ההסכם 
( למכור או להיפטר בכל צורה 2החלפה או צירוף של שותף חדש, הנפקת הון בחברת הנכס, עסקאות בין חברת הנכס לשותף בחברת הנכס או צד קשור לו וכדומה( ; )

כללי, את הפרויקט או כל נכס אחר למכור לשותף הכללי, או לישות הקשורה לשותף ( 3; )שהיא, בפעם אחת, מכל הנכסים או מהנכסים המשמעותיים של השותפות
לעניין זה  ( השכרה של כל הנכס או חלק משמעותי בנכס, לדייר אחד.6( הצבעה לגבי פירוק השותפות; )5( שינוי הבטחונות של הסכם ההלוואה; )4של השותפות; )

מימון אחר שניתן לנכס וכן להחליט אם לשעבד את הנכס כולו השותף הכללי רשאי להחליט על ביצוע מימון מחדש להלוואה או כל  OA-יודגש כי בהתאם להסכם ה
פרו רטה לחלקם היחסי של השותף הכללי והשותפים  – )ג( מדיניות חלוקת תזרים מזומנים נטו השתתפות ברווחים )ממכירה או ממחזור חוב( או בהפסדיםאו חלקו. 

( 1ומהשותף הכללי השקעותו בהון השותפות ולאחר מכן החלוקה תהיה באופן הבא: ) המוגבלים בשותפות באופן שראשית תוחזר לכל אחד מהשותפים המוגבלים
 . 41% -( שותף כללי 2; )11% –שותפים מוגבלים 
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 שם הנכס ומאפייניו
 

Noonan Plaza 
 

; חלק התאגיד 100%)נתונים לפי 
 (100% –בנכס 

 

תקופת 
 הדיווח

 פריט מידע
אודות הערכת השווי  נתונים נוספים

 וההנחות שבבסיסה

ערך 
בספרים 
בסוף 
 שנה

)מאוחד( 
)במטבע 
 ההצגה(

שווי הוגן 
בסוף 
 תקופה
)במטבע 
 המסחרי(

הכנסות 
 בתקופה
)מאוחד( 
)במטבע 
 המסחרי(

NOI 
בפועל 
בתקופה 
 )מאוחד(
)במטבע 
 המסחרי(

שיעור 
 התשואה

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

שיעור 
תשואה 

על 
העלות 
)%( 

יחס חוב 
לשווי 
הנכס 

(LTV) 

רווחי 
 שערוך
 )מאוחד(
)במטבע 
 המסחרי(

שיעור 
התפוסה 
לסוף 
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 
ממוצעים 
 לדירה

)במטבע 
 המסחרי(

זיהוי מעריך 
 השווי

 )שם וניסיון(

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי פעל 

 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
 –ההערכה 

[Cap 

Rate  /
שיעור 
 היוון[; 

N
o
o
n

a
n

 P
la

za
 

ברונקס, ניו  אזור
 יורק

שנת 
2016 42,38384 42,383 928 493 1.2% 5.5% 1.2% 73.3% --- 98% 1.523 --- --- --- 

ציון המטבע 
 המסחרי

 דולר ארה"ב

שימוש 
 עיקרי

בית דירות 
 ,HUD85לצורכי 

שנת 
2011 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

עלות 
מקורית / 

עלות הקמה 
מקורית 
)במטבע 
 המסחרי(

42,383 

חלק 
 התאגיד
]%[ 

100% 
שנת 
2014 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
מס' יחידות 

 דיור
283 

 
 פרטים נוספים

 .ז לעיל(1.7.1זיכוי במס )כהגדרת המונח בסעיף לעסקת הנכס בהתבסס על דיונים עם יועצים חיצוניים והערכות של הנהלת החברה, החברה שוקלת לייעד את 

השותף , שבה החברה תממן מחדש את הנכס על ידי מכירת זכויות בעלות משמעותית בנכס לבנק )צד שלישי( כשותף הון )להלן: "2017במהלך הרבעון השני של שנת 

( בנכס ללא 1%-חות מ "( אשר הוא בלבד יהיה זכאי להטבות מיסוי בגין השתתפותו בעסקה, והחברה תישאר כשותף המנהל עם זכויות בעלות מזעריות )פהמממן

( developerהיתרונות של עסקת זיכוי במס עבור החברה הם בכך שכשותף המנהל, החברה תקבל את ההזדמנות לפעול כיזם ) השקעות הון משמעותית מצד החברה.

 15יות לרכישת הנכס מהשותף המממן לאחר בביצוע שיפוץ הנכס ומתן שירותים נוספים ותקבל דמי פיתוח משמעותיים, את רוב הרווח התפעולי מהנכס ואת הזכו

את המימון  שנים לפי השווי ההוגן, קרי, החברה תהנה מתשואה עודפת בעסקה לרבות בדרך של עליית שכ"ד כתוצאה מהשבחת הנכס, בעוד שהשותף המממן מעמיד

                                                 
 והוא מוצג בספרי החברה לפי עלות הרכישה. 2016השלמת רכישת הנכס התרחשה בנובמבר   84
 לעיל. (1.5)ג. 1.7.1וטבלה בסעיף לעיל )ג(  1.7.1 ראה  HUDעם  HAPלפרטים אודות הסכם   85
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-2016)מס' אסמכתא:  2016באוקטובר  5ם מיידים מהימים ראה דיווחילרכישת הנכס לפרטים נוספים אודות העסקה  רש להשקעות הנוספות בהשבחת הנכס.הנד

 (.2016-01-071043)מס' אסמכתא:  2016בנובמבר  2-( ו01-059634

 נדל"ן מניב מהותי בהקמה:  .1.7.5.2

 שם נכס נדל"ן להשקעה ומאפייניו
 

Albee 

 
 (10% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

תקופת 
 הדיווח

 נתונים כספיים

שיעור 
השלמה 

שנה בתום 
]הנדסי/כ
 ספי[
)%( 

שיעור 
משטחי הנכס 

לגביהם 
נחתמו חוזי 
שכירות 
מחייבים 
לסוף שנה 

)%( 

 נתונים אודות הערכת השווי וההנחות שבבסיסה

עלות מצטברת 
בתום שנה, כולל 
קרקע, בנייה 

ושונות )מאוחד( 
 )במטבע המסחרי(

 נתונים בדבר שווי הוגן ושערוכים

שווי הוגן 
בתום 
 שנה

 )מאוחד(
)במטבע 
 המסחרי(

ערך 
בספרים 
בתום שנה 
 )מאוחד(
)במטבע 
 ההצגה(

רווחי 
שערוך 
שנה 

 )מאוחד(
)במטבע 
 המסחרי(

שם מעריך השווי 
 וניסיון

 מודל הערכה

הנחות נוספות בבסיס 
ההערכה  )לפי העניין( 

[Cap Rate  שיעור /
היוון[, שיעור תפוסה 
מייצג, זמן לסיום 

הקמה, דמי שכירות 

  NOI, סך הכל למטר
 מייצג, מרווח יזמי.

A
lb

ee 

 ברוקלין, ניו יורק ציון מיקום הנכס

 --- 85% 21,532 129,200 129,200 105,016 2016שנת 

Aaron 

Valuation Inc., 
השווי  כתמערי
 18 תבעל ההינ

שנות ניסיון 
בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

היוון תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

 4.5%שיעור היוון: 

 --- 5% 587 70,900 70,900 70,313 2011שנת 

Butler Burgher 
Group 

  Lietner)לשעבר

Group, מעריך ,)
 28השווי הינו בעל 
שנות ניסיון 

בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

 

 ההשוואה גישת

Sales ) 

Comparison 

(Approach 

 נכסי מספר
 6: השוואה

 לרגל ממוצע מחיר
 360: רבוע

 דולר ארה"ב ציון מטבע פעילות

 --- --- --- --- --- --- 53,615 53,615 53,615 2014שנת 

הנכס/הקרקע  מועד רכישת
 עליה נבנה הנכס

21.12.2014 

 50% חלק התאגיד בפועל )%(

 שיטת השווי המאזני בדו"ח המאוחדשיטת הצגה 

 06/2017 מועד סיום בניה משוער
 --- דיור מס' יחידות

עה צפויה סך כל ההשק
)כולל קרקע, בנייה ושונות( 

 )במטבע המסחרי(
126,500 
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  נוספיםפרטים 
"( וחברה בת בבעלות חברת הבת( )להלן בס"ק זה: "100%חברה בת בבעלות ובשליטה מלאות של החברה ), Albee Marks LLCעל ידי בשרשור הפרוייקט מוחזק 

All-Year Holdings Limitedובשליטה מלאות )בשרשור סופי( של 
"; חברת הבת והשותפה יקראו להלן ביחד יר-אול"-" והשותפה)להלן ובהתאמה בס"ק זה: " 86

"( חברת הנכס)להלן בס"ק זה: " Spencer Northern LLC, המעגן את מערכת היחסים ביניהם כבעלים של Operating Agreement"( בהסכם הבעליםבס"ק זה: "
 תנאיו העיקריים של הסכם הניהול בחברת הנכס:"(. להלן יתוארו הסכם הניהול( )להלן: "50%המוחזקת על ידי חברת הבת והשותפה בחלקים שווים )

מיליון דולר,  51.7-לצורך רכישת הקרקעות והקמת הפרויקט התחייבו הבעלים להעמיד לחברת הנכס הלוואות בעלים בסך כולל של כ – מימון וחלוקת רווחים (א
"(. הלוואות הבעלים תישאנה ריבית הלוואות הבעליםהלן ביחד: "מיליון דולר )ל 26.7מיליון דולר וחלקה של השותפה הינו  25כשחלקה של חברת הבת הינו 

עד למועד פירעונן על ידי חברת הנכס. החלטה בעניין הלוואות בעלים נוספות, מעבר לסכום האמור, תתקבל פה אחד על ידי הבעלים. בהתאם  8%בשיעור של 
. במקרה של להלן 1.10.7.1באמצעות הלוואות המתוארות בסעיף  יר-אול של הבעלים הלוואת את ופרעהאת בניית הפרויקט  מימנהלהסכם הניהול, חברת הנכס 

, חלוקת מימון מחדש נוסף עם השלמת הבנייה או לפני כן אם זה אפשרי, חברת הבת תהיה זכאית לפירעון הלוואת הבעלים. לאחר פירעון הלוואות הבעלים
 הלוואת הבעלים של חברת הבת.  הזה, טרם נפרע למועד ןנכוהנכס.  הרווחים תהיה פרו רטה להחזקות הבעלים בחברת

יר( בהסכמה פה אחד. בהתאם להסכם הניהול -חברת הנכס תנוהל במשותף על ידי ג'ואל גלאק ועל ידי יואל גולדמן )בעל השליטה באול – ניהול חברת הנכס (ב
יר או מי מטעמה והיא תהיה זכאית לדמי -אולשל הל על ידי חברת ניהול השותפה תהיה מנהלת הפיתוח והבנייה של הפרויקט ולאחר השלמת הפרויקט הנכס ינו

 ניהול כמקובל.
יוחזקו בכל עת,  מהחזקותיה 50%בהסכם הניהול נכללו הוראות נוספות ובין היתר הוראות בדבר העברת ההחזקות בחברת הנכס )השותפה התחייבה כי  (ג

 במישרין או בעקיפין, על ידי יואל גולדמן( וזכות סירוב ראשונה.

 
 עדכון סטאטוס הקמת הפרוייקט

 מרתף(קומת קומות מסחר )מתוכן  4-ר"ר ו 117,153יח"ד בשטח כולל של  150בהן קומות מגורים  26הכולל , המבנה שלדהושלמה הקמת נכון למועד פרסום דוח זה, 
 .חלק מהקמת פנים הקומותו  ר"ר 31,000ל שכולל בשטח 

 להלן. 1.10.7.1לפרטים אודות הלוואות מהותיות שנטלה חברת הנכס ראה סעיף 

  

                                                 
 אביב בע"מ.-תאגיד מדווח שאגרות החוב שלו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל  86
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  :תמהותי להשקעה קרקע .1.7.5.3

 שם עתודת הקרקע ומאפייניה
 

Harisson 
 

 –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
48.71%) 

תקופת 
 הדיווח

 
 
 

 נתונים כספיים

 למצבה התכנוני של הקרקע,נתונים הקשורים 
 נכון למועד הדוח

 

 
 נתונים בדבר שווי הוגן ושערוכים

 
 אודות הערכת השווי וההנחות שבבסיסה נתונים

 תיאור מצב
 תכנוני נוכחי

 

 
 תיאור מצב תכנוני שבהליכי אישור

 

שווי הוגן 
 בתום שנה
 )מאוחד(
)במטבע 
 המסחרי(

ערך 
בספרים 
בתום 
 שנה

 )מאוחד(
)במטבע 
 ההצגה(

רווחי 
שערוך 
שנה 

 )מאוחד(
)במטבע 
 המסחרי(

שם מעריך השווי 
 מודל הערכה וניסיון

הנחות נוספות 
–בבסיס ההערכה 

 Capלפי העניין ]

Rate  שיעור /
היוון[, מספר 

קרקעות השוואה, 
לר"ר מחיר ממוצע 

של קרקעות 
 השוואה

ייעוד 
נוכחי ]יש 
לפצל אם 
קיים יותר 
משימוש 
מהותי 
 אחד[
 

בניה  זכויות
 בר"ר נוכחיות

]לפי 
 ייעוד/שימוש[

ייעוד 
מתוכנן 
]יש 

לפצל אם 
קיים 
יותר 

משימוש 
מהותי 
 אחד[

זכויות בניה 
 מתוכננות
]לפי 

 ייעוד/שימוש[

תיאור 
התקדמות 

הליך 
 האישורים

H
a
rriso

n
 

ציון שם עתודת 
 Harrison הקרקע

נתונים 
שנתיים 

על 
 הקרקע

2016 91,150 91,150 (310) 

Aaron 

Valuation Inc., 
השווי  כתמערי
 18 תבעל ההינ

שנות ניסיון 
בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

גישת 
ההשוואה 

(Sales 

Comparision 

Approach) 

מספר נכסי 
 4השוואה: 

תעשיה  
כבדה 

 ומסחרי  
 מגורים 364,690

רגל מיליון כ
רבוע מיועדים 

למגורים 
 מסחר. ו

נכון למועד 
דוח זה, 
החברה 
נמצאת 

בהליך שינוי 
התב"ע 

(Rezoning )
למגורים 
ומסחר עם 
זכויות בנייה 

מיליון כ של 
 . רגל רבוע 

 ניו יורק אזור

ציון המטבע 
 המסחרי

דולר 
 ארה"ב

ציון מיקום 
 ברוקלין הקרקע

2011 89,000 89,000 20,704 Butler Burgher 

Group 
  Lietner)לשעבר

Group, מעריך ,)
השווי הינו בעל 

שנות ניסיון  28
בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

מספר נכסי 
 5השוואה: 
 

מועד רכישת 
 הקרקע

31.7.2012 

חלק התאגיד 
  48.75%87 )בפועל( )%(

שיטת הצגה 
 בדו"ח המאוחד

שיטת 
השווי 
 המאזני

2014 66,40188 66,401 21,428 
מספר נכסי 
 5השוואה: 

שטח הקרקע 
 )רגל רבוע(

182,368 

עלות מקורית 
)במטבע 
 המסחרי(

12,000 

 
  

                                                 
, )להלן Harrison Realty LLC-מהזכויות ב 97.5%-, שהינו תאגיד המחזיק בHarisson NY LLC-( ב50%זה יצוין, כי ההחזקות בנכס האמור הינם כדלקמן: החברה, מחזיקה יחד עם שותף )כל אחד  לעניין  87

  ", בהתאמה(.חברת הנכס"-" וHarisson NY", "השותףובהתאמה בסעיף זה: "
שוויו ההוגן של הנכס  2016-ו 2015 ,2014מיליון דולר. בדוחות הכספיים של החברה מוצג הנכס האמור במסגרת חשבון השקעה בחברות מוחזקות. בשנים  18-תמורת סך של כ 2012לי הנכס נרכש בחודש יו  88

מיליון דולר, בהתאמה. עליית הערך כאמור מקורה בשינוי במצב השוק באזור בו ממוקם הנכס אשר מקורו בהליך  91-מיליון דולר וכ 89-מיליון דולר, כ 66.5-הוערך על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי כ
האחרונות כאשר  ( באזור בשניםSQF( אשר הוביל לעליות ערך משמעותיות ביותר במחיר לרגל רבוע )Rezoningלשינוי התב"ע הנוכחית על הקרקע מיעוד לתעשייה ומסחר ליעוד למגורים המבוצע באזור )

 מחירי העסקאות באיזור משקפות אף הן עלייה בשווי. 
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 נוספים פרטים
מהזכויות בחברת הנכס( מחויבת לבצע את כל  97.5%-)המחזיקה ב Harisson NYבין השותפים בחברת הנכס,  OAבהתאם להסכם  - בחברת הנכס OAהסכם 

יהיו הסמכויות הבלעדיות לתפעול השוטף של  םה"( וליםהמנהל: "בסעיף זה ביחד )להלןומר ג'ואל גלאק מר סימון דושינסקי  והשקעת ההון. מנהל חברת הנכס יהי
למו כל התחייבויות של חברת הנכס, שנית תפרענה לבעלי הזכויות בחברת הנכס כל חברת הנכס. מדיניות החלוקה בחברת הנכס תהיה באופן שראשית ישו

ת הנכס ללא השקעותיהם בהון חברת הנכס ושלישית, חלוקה פרו רטה להחזקותיהם של בעלי הזכויות בחברת הנכס. בנוסף, לא ניתן יהיה להעביר זכויות בחבר
 . יםאישור המנהל

, ניהול החברה יופקד בידי שני מנהלים )עליהם נמנה גלאק( ושינוי Harrison NY-בין השותפים ב OAם להסכם בהתא – Harrison NYבחברת  OAהסכם 
בתוך שלוש שנים ממועד ההתקשרות לחברה . השותף התחייב להשיב 60%(. החלטות תתקבלנה על ידי השותפים ברוב של 60%המנהלים יעשה ברוב קולות )
עומדות על מחצית השקעות  Harrison NY-לחברה כספים כנדרש כך שהשקעותיו ב. נכון למועד דוח זה, השותף השיב Harrison NY-בהסכם, מחצית מהשקעות ב

עוד הוסכם, כי גלאק יהיה  .Harrison NYהשקעות ההון של השותפים תבוצענה פרו רטה להחזקותיהם לפי דרישה של המנהלים ובהתאם לצרכי  החברה בה.
. מדיניות החלוקה תהיה באופן 12%וזאת במקרה בו שיעור הריבית האמור יהיה מעל  Harrison NYלתשלום ריבית לטובת חוב של שנטלה האחראי היחידי 

לנעבר  שראשית ישולמו ההתחייבויות, שנית תפרענה הלוואות שניתנו על ידי השותפים, שלישית, פרו רטה בהתאם להחזקותיהם של השותפים. למעט העברה
 Harrison-קרוב מדרגה ראשונה קרן נאמנות או תאגיד בשליטת כל אחד מהשותפים(, לשותף לא יהיה רשאי למכור ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו במורשה )

NY  אלא בהתאם להוראות הסכםOA  .ובכפוף למתן זכות סירוב ראשונה 
 זה, הקרקע משמשת כחניון ולקבוצה יש הכנסות לא מהותיות משימוש ביניים זה. דוח  נכון למועד – סות משימושי בינייםנהכ

זה חברת הנכס טרם החליטה אם לבנות את הפרויקט על הקרקע או האם למכור את הקרקע דוח לעניין זה יצוין, כי נכון למועד  – כוונות חברת הנכס ביחס לקרקע
  לאחר שישונה היעוד ויתקבלו ההיתרים המתאימים.
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  התאמות הנדרשות ברמת החברה .1.7.6

 התאמת שווי הוגן לערכים בדוח על המצב הכספי .1.7.6.1

 

 בדצמבר 31ליום 
 )מאוחד( )במטבע ההצגה(

2016 2011 2014 

הצגה בדוח תיאור 
 עסקי התאגיד

סך הכל נכסים מניבים כפי שמוצג בעמודת שווי נדל"ן 
 )מאוחד( לעיל 1.7.4.1בטבלאות בסעיף 

479,683 460,450 297,068 

סך הכל נכסים בהקמה כפי שמוצג בטבלה שבסעיף 
 )מאוחד(לעיל  1.7.4.3

97,640 51,970 98,571 

 39,150 83,338 107,986 לעיל 1.7.4.4סך הכל קרקעות כפי שמוצג בטבלה שבסעיף 
 434,788 595,758 685,309 סך הכל )מאוחד(

 התאמות

 (121,238) (95,358) (163,976) במסגרת השקעות בעסקאות משותפותנכסים המוצגים 
 - (80,000) (39,400) התאמות אחרות
 (121,238) (175,358) (203,376) סך הכל התאמות

 313,500 420,400 481,933 סך הכל , אחרי התאמות
הצגה בדו"ח על המצב 

 הכספי
 313,500 420,400 481,933 (מאוחדסעיף נדל"ן להשקעה בדוח על המצב הכספי )

 313,500 420,400 481,933 סך הכל
 

 FFO (Funds From Operations)התאמות לרווחי  .1.7.6.2

 
 

FFO לשנה שנסתיימה ביום 
2016 2011 2014 

 במטבע ההצגה בלתי מבוקר
 64,633 33,016 43,857 רווח נקי

     התאמות
 (25,812) (13,710) 378 של נכסי נדל"ן להשקעהומימוש שינויים בערך 

 (24,715) (9,950) (20,024) חלק החברה בשינויים של נדל"ן להשקעה של עסקאות משותפות
 (2,699) --- --- רווח ממימוש השקעה בעסקה משותפת

 (1,874) (1,705) --- מימוש קרן הון בגין מכשיר פיננסי זמין למכירה
 (54) (499) 2,359 הפרשי שער

 --- --- (14,349) אופציית רכשרווח משערוך 
 (4,013) --- --- מיסים נדחים

Funds From Operations (FFO) 1,466 7,112 12,221 :89נומינאלי 

    :התאמות נוספות
 432 1,588 1,041 הפחתת עלויות מימון

FFO 5,898 8,740 13,262 לפי גישת ההנהלה 

 

 

                                                 
 .1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –לפי הוראות התוספת הרביעית לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף   89
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  פרויקטים מהותיים מאוד .1.7.7

1.7.7.1. The North Flats ,ברוקלין ניו יורק  

  הצגת הנכס .א
נכסים, האחד נכס מניב )כנסיה לשעבר( שבנייתו  2לעניין זה יצוין, כי על הקרקע קיימים 

והשני, מבנה מניב בהקמה )בית ספר )להלן: "מבנה א'"(  2014הושלמה בחודש יוני 
הנתונים להלן ביחד: "הנכסים"(. ) )להלן: "מבנה ב'"( 90שבנייתו טרם הושלמהלשעבר( 

 זה להלן מתייחסים לנכסים במאוחד למעט אם צוין אחרת. 1.7.7.1המפורטים בסעיף 
 

ליום  –)נתונים לפי מאה אחוזים; חלק התאגיד בנכס 
 (66.9%ולמועד הדוח:  31.12.2016

 2016בדצמבר  31פירוט ליום 

 The North Flats שם הנכס
 ברוקלין, ניו יורק מיקום הנכס

פיצול לפי שימושים; אם חל שינוי מהותי  -שטחי הנכס 
 השנים האחרונות 3-השטחים יינתנו ל -בשטחים 

נכסים, האחד נכס מניב )כנסיה לשעבר(  2על הקרקע קיימים 
והשני, מבנה מניב  2014שבנייתו הושלמה בחודש יוני 

 .בהקמה )בית ספר לשעבר( שבנייתו טרם הושלמה
 SF 33,763  :91שטח הקרקע

 .SF 42719 : א'במבנה שטח הנכס 
 .SF 33555 :ב'במבנה שטחי הנכס 
פיצול לפי שימושים; אם חל שינוי מהותי  -שטחי הנכס 

 יח"ד 91 השנים האחרונות 3-השטחים יינתנו ל -בשטחים 

מבנה ההחזקה בנכס )תיאור החזקה דרך חברות 
מוחזקות, לרבות שיעורי ההחזקה בהן ושיעורי ההחזקה 

 שלהן בנכס(

The North Flats LLCמהזכויות בנכס  100%-, מחזיקה ב
לפרטים אודות "(. התאגיד הלווה" או "חברת הנכס)להלן: "

 1.1.6ההחזקות בחברת הנכס ראה תרשים החזקות בסעיף 
 לעיל. 

חלק התאגיד בפועל בנכס )אם הנכס נמצא בחברה 
הכפלת חלק התאגיד בחברה המוחזקת בחלק  –מוחזקת 

 כס(החברה המוחזקת בנ
66.9%92 

ציון שמות השותפים לנכס )אם השותפים מחזיקים יותר 
מעשרים וחמישה אחוזים מן הזכויות בנכס או אם 

 השותפים הם צדדים קשורים (

 TLG North LLCעל ידי מחברת הנכס מוחזק  33.1%
, שהינה, למיטב ידיעת החברה, חברה "(TLG)להלן: "

 יר. -בבעלות ובשליטה של אול
 8.12.2011 רכישת הנכסתאריך 

 8.12.2011 :ב'במבנה תאריך תחילת עבודות 
 בעלות פירוט זכויות משפטיות בנכס )בעלות, חכירה וכדומה(:

 --- מצב רישום זכויות משפטיות
 --- זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות

 להלן. ז' "קכן, כמפורט בס 'בהאם נמצאו מקורות מימון להמשך הקמת המבנה 
נושאים מיוחדים )חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע 

 וכיוצא באלה(
 ראה פסקה "פרטים נוספים" להלן.

שיטת הצגה בדוחות הכספיים ]איחוד מלא/שווי מאזני/ 
   איחוד פעילות משותפת[:

  

                                                 
90
נוספות כויות אוויר רכישת זיצוין כי בניית המבנה הושלמה אך טרם הושלמו כל ההליכים לשם השלמת הפרויקט, ובכלל זה   

 , כמפורט להלן.וקבלת טופס אכלוסעבור הפרויקט 
 .'והן החלק עליו מוקם מבנה בא' שטח הקרקע הכולל, קרי הן החלק עליו הוקם מבנה   91
הועברו  2015לדוח התקופתי לשנת  1.15, במסגרת הסדר הפשרה המתואר בסעיף 2015באוקטובר  29בעניין זה יצוין כי ביום   92

 .66.9%-בחברת הנכס עלו ל Maria Plaza LLCמהזכויות בחברת הנכס, כך שהחזקות  Maria Plaza LLC- 15.025%ל
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 נוספים פרטים
הושלמה אך טרם הושלמו כל ההליכים לשם השלמת הפרויקט, ובכלל זה ב' בניית מבנה 

חריגות קיימות ב' במבנה  .רכישת זכויות אוויר נוספות עבור הפרויקט וקבלת טופס אכלוס
התקשרה בחוזה חברת הנכס .המקוריותהבניה  לתוכניותמעבר  SF 5,000-כבנייה של 

 תפעל רכישתם ולאחר ,"רלר דולר 315-של כ בסכום( Air Rights)לרכישת זכויות אוויר 
  .למבנה ב' איכלוסטופס וקבלת החריגות האמורות  אתזכויות אלה  באמצעותכשיר לה

המצורפים בחלק ג'  2016בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים 7.7לפרטים נוספים ראה ביאור 
 .לדוח תקופתי זה

 
להערכת  115השווי ההוגן של מבנה ב' לאור חריגות הבניה ראה עמוד התאמת לפרטים בדבר 

 .זה תקופתי לדוחלדוח כחלק ו' המצורפת  השווי
 
 

 נתונים עיקריים .ב
 

; חלק התאגיד 100%)נתונים לפי  
 (66.9%–בנכס 

בתאריך   2014 2011 2016
רכישת 
 הנכס

 (באלפי דולרשווי הוגן בסוף שנה )
89,600 94,200 92,035 

עלות הרכישה/ההקמה 
 )במטבע המסחרי(

10,700 

 8.12.2011  מועד הרכישה 92,035 94,200 89,600 (באלפי דולרערך בספרים בסוף שנה )
 --- שיעור תפוסה )%( 22,098 (3,532) (10,215) (באלפי דולררווחי או הפסדי שערוך )

93שיעור תפוסה ממוצע )%(
 39% 40% 20% NOI )במטבע המסחרי( --- 

  805 2,339 2,304 (באלפי דולרסך הכל הכנסות )
דמי שכירות ממוצעים לר"ר )לחודש( 

 (בדולר)
4.5 4.5 --- 

NOI (באלפי דולר) 666 1,830 1,843 

 0.7% 1.95% 2.06% שיעור תשואה בפועל )%(
 1.7% 1.95% 2.06% שיעור תשואה מותאם )%(

 32 32 32 מספר שוכרים לתום שנת דיווח )#(
 3.889 3.902 3.845 ]שער חליפין[

 
 ילוח הכנסות והוצאותפ .ג

 
 

 (66.9%–; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
 2014שנת  2011שנת  2016שנת 

 (דולר באלפי) הכנסות:
 805 2,339 2,304 קבועות  –מדמי שכירות 

 805 2,339 2,304 סך הכל הכנסות
    עלויות:

 139 509 461 ניהול, אחזקה ותפעול 
 139 509 461 סך הכל עלויות:

 666 1,830 1,843 רווח:

NOI: 1,843 1,830 666 

 
 עיקרייםשוכרים  .ד

ולמועד דוח זה, הנכס מושכר למספר שוכרים רב ואין לחברה  2016בדצמבר  31נכון ליום 
 שוכר עיקרי בנכס.

 
  

                                                 
והן היחידות של א' יצויין כי שיעורי התפוסה המוצגים הינם שיעורי התפוסה ביחס לנכס בכללותו )הן היחדות של המבנה   93

 (.ב'מבנה 
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 הכנסות צפויות בשל חוזי שכירות חתומים  .ה
כאמור בס"ק ד' לעיל, נכון למועד פרסום הדוח הנכס מושכר למספר שוכרים רב על פי הסכמי 

. לפיכך, אין בידי החברה נתונים אודות הכנסות 2017שכירות שרובם בתוקף עד לסוף שנת 
שכן הכנסות כאמור כפופות להתקשרות בהסכמים ו/או הארכת  צפויות מעבר לשנה האמורה
. סך ההכנסות הצפויות על פי הסכמי השכירות החתומים לשנת הסכמים קיימים עם שוכרים

א' כנסות הנ"ל הינן ממבנה מיליון דולר. עוד יצוין, כי הה 1.6-מסתכמים לסך של כ 2017
 בלבד.

 
 מימון ספציפי )אלפי דולר( .ו

אשר תנאי מפורטים  חברת הנכס התקשרה בהסכם למימון מחדש 2016בחודש ינואר 
  בטבלה להלן:

 מימון
 (66.9% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 הלוואה א':

יתרות בדוח 
המאוחד על 
 המצב הכספי
  )באלפי דולר(

 

 --- מוצג כהלוואות לזמן קצר: 31.12.2016
 52,303 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

31.12.2011 
 39,844 מוצג כהלוואות לזמן קצר:
 --- מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

31.12.2014 

 

 41,500 מוצג כהלוואות לזמן קצר:
 --- מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

 52,303 (באלפי דולר) 31.12.2016שווי הוגן ליום 
 2016בינואר  14 תאריך נטילת הלוואה מקורי

 אלפי דולר 53,000 (דולר באלפיגובה הלוואה מקורי )
 4.5%  )%( 31.12.2016שיעור הריבית שבפועל )אפקטיבית( ליום 

 מועדי פירעון קרן וריבית

 201894בפברואר  10החל מיום נטילת ההלוואה ועד ליום 
"(, ההלוואה תישא ריבית הפירעון האחרוןמועד )להלן: "

אשר תשולם  1%95שנתית משתנה בשיעור של פריים + 
בתשלומים חודשיים. הקרן ויתרת הריבית הבלתי 

 . 96מסולקת תשולם במועד הפירעון האחרון
 

 --- תניות פיננסיות מרכזיות
]לרבות: עזיבת שוכרים, שווי נכס  אחרות תניות מרכזיות

 וכדומה[
הסכם ההלוואה כולל עילות להעמדת ההלוואה לפירעון 
מיידי בקרות אירועים מסוימים, לרבות שינוי מהותי 
במצב הכספי של חברת הנכס או של הערב להלוואה; 
הפרת התחייבויות חברת הנכס או הערבים )כהגדרת 
המונח להלן( בקשר עם הלוואה אחרת או הסכם אחר 

 . 97(Cross Defaultשנחתם עם המלווה )
הסכם ההלוואה כולל הגבלות על העברת הזכויות בנכס, 
כך שחברת הנכס התחייבה כי לא תימכר, תשועבד או 
תועבר בכל דרך אחרת זכות כלשהיא בנכס, לרבות זכויות 
בחברת הנכס, וכי גלאק ומר יואל גולדמן )להלן: 

יר )גלאק וגולדמן יקראו -"(, בעל השליטה באולגולדמן"
"( יחזיקו בזכויות הערביםז' להלן: " להלן ביחד בס"ק

הניהול בנכס ובשליטה בחברת הנכס בכל עת )למעט 

                                                 
)להלן  2023בפברואר  10שנים נוספות עד ליום  5-ההלוואה, בהודעה מראש, ב חברת הנכס תהיה רשאית להאריך את תקופת  94

( חברת 1", בהתאמה( וזאת בכפוף להתקיימות תנאים שהעיקריים שבהם: )תקופת הארכה"-" ומועד הארכהבה"ש זו: "
( במועד 2) הנכס לא נמצאת בהפרה של הסכם ההלוואה וחברת הנכס עמדה בכל התחייבויותיה על פי הסכם ההלוואה;

. 75%לא יעלה על  LTV-( במועד הארכה ה3; )1עד  1.25( הינו לפחות Debt Service Coverage Ratio) DSCR-הארכה ה
בתקופת הארכה ההלוואה תישא ריבית שנתית שתחושב על בסיס התשואה השנתית שנושאות אגרות חוב ממשלתיות של 

למו תשלומי הריבית והקרן בתשלומים חודשיים מחושבים לפי החזר . בתקופת הארכה ישו2.75%שנים בתוספת  5-ארה"ב ל
 שנה. 30( של Amortizationקרן )

 או הריבית הגבוהה ביותר המותרת על פי דין, לפי הנמוך. 24%בקרות עילה לפירעון מיידי ריבית ההלוואה תהיה בשיעור של   95
פירעון מוקדם )בחלקה או במלואה( בכפוף לתשלום עמלה בשיעורים לעניין זה יצוין, כי ללווה יש זכות לפרוע את ההלוואה ב  96

 שנקבעו בהסכם ההלוואה בהתאם למועד הפירעון המוקדם.
לעניין זה יצויין כי המלווה העמיד הלוואות נוספות שכל אחת מהן אינה מהותית לחברה. לפרטים אודות הלוואה מהותית   97

.ז. להלן. הסכום הכולל של כל 1.7.7.2 –.ו. 1.7.7.2מהמלווה ראה סעיפים נוספת שניטלה על ידי החברה )בשרשור סופי( 
 אלפי דולר.  192,480הינו  2016בדצמבר  31ליום ההלוואות שניטלו מאותו מלווה 
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 מימון
 (66.9% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 הלוואה א':

 העברה לנעבר מורשה, כמוגדר בהסכם ההלוואה(.
ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות המידה 

 הפיננסיות לתום שנת הדיווח
 כן

 כן ]כן/לא[ non-recourseהאם מסוג 

 
, חברת בבעלות ובשליטה מלאות של החברה Maria Plaza LLC-ט' להלן, ל כאמור בס"ק

באמצעותה מחזיקה החברה בחברת הנכס, יש עדיפות בחלוקה וזאת עד להשבת המימון 
מיליון דולרמסכום המימון מחדש  7.5-העודף שהועמד על ידה לחברת הנכס. לפיכך סך של כ

 שימש לפירעון המימון העודף של חברת הבת.
 

 שעבודים ומגבלות משפטיות .ז

 פירוט סוג

הסכום המובטח ע"י 
 השעבוד
 )מאוחד(

31.12.2016 
משכנתא מדרגה ראשונה על כל זכויות חברת הנכס בנכס;  דרגה ראשונה שעבודים 

לרבות שעבוד על כל חשבונות הבנק בקשר עם הנכס; המחאה 
 של כל הסכמי השכירות, דמי השכירות והרווחים מהנכס;

ערבויות  ערבויות אלפי דולר 53,000
 אישיות 

ערבויות אישיות מוגבלות של הערבים, בלתי מותנות ובלתי 
חוזרות, להבטחת התחייבויות מסוימות של חברת הנכס על פי 

 להלן 1.10.2הסכם ההלוואה, בדומה למפורט בסעיף 
התחיייבות 

 לשיפוי
רגולציה התחייבויות של הערבים לשיפוי המלווה בגין הפרות של 

 להלן 1.10.3סביבתית בקשר עם הנכס, בדומה למפורט בסעיף 

 פרטים אודות הערכות שווי  .ח

 2014 2011 2016 (66.9%–; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 83,000 94,200 89,600 (באלפי דולרהשווי שנקבע )
 Aaron זהות מעריך השווי

Valuatio

n Inc. 

Butler Burgher 

Group (formerly 

Leitner Group) 
 כן האם המעריך בלתי תלוי?
 לא לא לא האם קיים הסכם שיפוי?

31.12.20 תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו מכוונת הערכת השווי(
16 

31.12.20
15 

31.12.201
4 

 Income -היוון תזרים מזומנים  מודל הערכת השווי 

Approach לבניני המגורים 

 (Income Approchגישת היוון תזרים המזומנים ) –ת השווי כהנחות עיקריות ששימשו לצורך הער
 76,269 ( שנלקח בחשבון בחישוב )בר"ר(Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח בר

 95% 95% 90% שיעור תפוסה בשנה )%(
 95% 95% 96% שווי )%(ההשכרה לצורך הערכת -שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר

דמי שכירות ]חודשיים[ ממוצעים ליחידה מושכרת לצורך הערכת שווי בשנה 
 )באלפי דולר(

5.1 5.3 5.4 

דמי שכירות ]חודשיים[ מייצגים ממוצעים לר"ר מושכר לצורך הערכת שווי 
 )בדולר()במטבע המסחרי( 

4.76 6.32 6.32 

 4,950 4,947 4,288 (באלפי דולרמייצג לצורך הערכת שווי ) NOIתזרים מייצג / 

 420 422 1,408 (באלפי דולרהוצאות תקופתיות ממוצעות לשמירה על הקיים )
 5% 5% 4.5% שיעור היוון / שיעור תשואה / מכפיל שנלקח לצורך הערכת השווי )%(

 --- --- --- זמן עד מימוש רעיוני

 --- --- --- (Reversionary Rateמימוש רעיוני )מכפיל / שיעור תשואה בעת 

 9בתוך  לאור חריגות בניהמועד קבלת היתר אכלוס  – משתנים מרכזיים אחרים
חודשים 
ממועד 

--- --- 
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 2014 2011 2016 (66.9%–; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 ההערכה
עלויות הכשרה של חריגות הבניה על ידי רכישת  – משתנים מרכזיים אחרים

 זכויות אויר נוספות
(1,500) --- --- 

)באלפי  שינוי במטבע המסחרי רגישותניתוחי 
 דולר(

 שיעורי תפוסה
  

 83,900 95,200 88,333 1%עליה של 
 82,100 93,200 90,866 1%ירידה של 

 64,500 77,7000 77,976  1%עליה של   שיעורי היוון
 105,000 119,000 122,534 1%ירידה של 

 84,050 95,400 88,333 1%עליה של  דמי שכירות ממוצעים ליחידה מושכרת
 82,030 93,100 90,866 1%ירידה של 

 

 פרטים נוספים  .ט

  בחברת הנכס OAהסכם 
המעגן את  OAהתקשרו בעלי הזכויות בחברת הנכס בתיקון להסכם  2015בנובמבר  24ביום 

הניהול העסקי של חברת  OA-על פי המערכת היחסים ביניהם כבעלי זכויות בחברת הנכס. 
( אשר מתקבלת ב'רוב זכויות' membersהנכס נעשה על פי החלטה של בעלי הזכויות בה )

מהמימון העודף כהגדרתו להלן  100%מבעלי הזכויות )לאחר השבת  60%אשר משמעו 
רוב מבעלי הזכויות( )להלן: " 50.1%ומהחזר התשואה המועדפת 'רוב זכויות' משמעו 

  ."(זכויות

)א( ניהול חברת הנכס הינה בסמכותו של גלאק. גלאק, בכפוף להחלטה  ניהול חברת הנכס:
ברוב זכויות, רשאי להתקשר בשם חברת הנכס בהסכמים ולחייב את חברת הנכס; )ב( בכפוף 
להוראות ס"ק א' בעלי הזכויות יכולים למנות נושאי משרה אשר יפעלו בשם חברת הנכס כפי 

מכל סיבה שהיא, גלאק   TLG-וגולדמן לא יהיה בעל השליטה ב במידה שיקבע מעת לעת.
יחליט פה אחד בכל העניינים הקשורים לחברת הנכס, ובכלל זאת אך לא רק, מי הקבלן 
שיבצע את עבודות ההקמה עד להשלמת הפרויקט )ככל שרלוונטי(; )ג( תקופת הפיתוח 

אית באופן בלעדי על כל תהיה מנהלת הפיתוח והבנייה ומשכך תהא אחר TLG -והבנייה 
עם  -שלבי הפיתוח של הפרויקט עד אשר יושכר במלואו )ד( תקופה שלאחר השלמת הבנייה 

, תהא המנהלת הבלעדית של הנכסים ותקבל תגמול מקובל בשוק בגין TLGהשלמת הבנייה, 
כס שירותים אלו. בעניין זה יצוין כי בניית נכס אחד מתוך הנכסים )כנסיה( הושלמה ואילו הנ

 השני )בית ספר( נמצא בשלבי סיום הבנייה.

להעמיד מימון לפרויקט בעת ובצורה שיידרשו עד  Maria, התחייבה OA-בהתאם להסכם ה
אם המימון העודף כאמור "(. המימון העודףמיליון דולר )לעיל ולהלן: " 20לסכום כולל של 
תהא רשאית, לשלול  OA ,TLG-לאחר דרישה ובהתאם להוראות ה Mariaלא יועמד על ידי 

 Mariaאת הזכות להעמיד הון נוסף לפרויקט ולהקטין את שיעור הזכויות של  Maria-מ
 בחברת הנכס בפועל )על פי מנגנון הקבוע בהסכם(. Mariaבחברת הנכס על פי ההשקעה של 

על כל  8%זכאית לתשואה מועדפת של  OA Maria-נכון למועד פרסום דוח זה, בהתאם ל
שקעו על ידה וטרם הושבו לה. ככל שסכום המימון העודף שהועמד על ידי הסכומים שהו

Maria  מיליון דולר ישא  15מיליון דולר סכום המימון העודף מעל סך של  15יעלה על סך של
לעניין זה יצוין, כי לאחר המימון מחדש כאמור בס"ק ו' לעיל, חברת . 10%ריבית בשיעור של 

העמידה לחברת  Mariaמיליון דולר( וכן  7.5-עות )סך של כחלק מההשק Maria-הנכס פרעה ל
בחברת  Maria, יתרת ההשקעה של הנכס השקעות נוספות באופן שנכון למועד פרסום דוח זה

. מדיניות 8%-דולר הנושאת ריבית בשיעור של כ אלפי 7,330-הנכס עומדת על סך של כ
ולאחר מכן חלוקה  Maria-ההשקעות להחלוקה בחברת הנכס יהיה באופן שראשית תיפרענה 

העברת החזקותיהם של השותפים פרו רטה להחזקותיהם של בעלי הזכויות בחברת הנכס. 
 Mariaבחברת הנכס תהיה טעונה הסכמת כל השותפים למעט לנעבר מורשה )תאגיד בשליטת 

 BMBY–כולל מנגנון היפרדות   OA-או גולדמן. ה TLGאו ג'ואל גלאק או תאגיד בשליטת 
Buy me Buy you.)  
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1.7.7.2. Academy Gardensברונקס ניו יורק , 

 הצגת הנכס .א

 2016 דצמברב 31פירוט ליום  (100% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
 Academy Gardens שם הנכס

 Commonwealth Ave. & 502-552 Rosedale 501-567 מיקום הנכס

Ave., Bronx, New York 
לפי שימושים; אם חל שינוי מהותי פיצול  -שטחי הנכס 

 השנים האחרונות 3-השטחים יינתנו ל -בשטחים 
חנויות וחדר  5(, HUD-כפופות ל 467יח"ד )מתוכן  469

 כביסה

מבנה ההחזקה בנכס )תיאור החזקה דרך חברות 
מוחזקות, לרבות שיעורי ההחזקה בהן ושיעורי ההחזקה 

 שלהן בנכס(

Rosedale Gardens NY LLC ,מהזכויות  100%-מחזיקה ב
"(. לפרטים התאגיד הלווה" או "חברת הנכסבנכס )להלן: "

אודות מבנה ההחזקה בחברת הנכס ראה תרשים מבנה 
 לעיל. 1.1.6החזקות בסעיף 

חלק התאגיד בפועל בנכס )אם הנכס נמצא בחברה 
הכפלת חלק התאגיד בחברה המוחזקת בחלק  –מוחזקת 

 החברה המוחזקת בנכס(
100% 

ציון שמות השותפים לנכס )אם השותפים מחזיקים יותר 
מעשרים וחמישה אחוזים מן הזכויות בנכס או אם 

 השותפים הם צדדים קשורים (
--- 

 תאריך רכישת הנכס
 2016 בפברואר 3
 

 בעלות פירוט זכויות משפטיות בנכס )בעלות, חכירה וכדומה(:
 --- מצב רישום זכויות משפטיות

 --- בלתי מנוצלות משמעותיותזכויות בניה 

נושאים מיוחדים )חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע 
 וכיוצא באלה(

מיום  HAPבהתאם להסכם  Section 8הנכס מושכר לשוכרי 
-שנים. לפרטים אודות הסכם ה 20לתקופה של  1.6.2012

HAP  ג( לעיל.1.7.1 ראה סעיף( 
שיטת הצגה בדוחות הכספיים ]איחוד מלא/שווי מאזני/ 

 איחוד פעילות משותפת[:

 

 נתונים עיקריים .ב
 

)נתונים לפי מאה אחוזים; חלק התאגיד בנכס 
-, למועד הדוח כ100%: 31.12.2016ליום  –

100%) 

בתאריך   2014 2011 2016
 רכישת הנכס

עלות הרכישה/ההקמה  --- --- 70,200 (באלפי דולרשווי הוגן בסוף שנה )
 (באלפי דולר)

67,139 

 בפברואר 3  מועד הרכישה --- --- 70,200 (באלפי דולרערך בספרים בסוף שנה )
2016 

 
 98% שיעור תפוסה )%( --- --- 4,224 (באלפי דולררווחי או הפסדי שערוך )
 3,100 (באלפי דולר) NOI --- --- 98% שיעור תפוסה ממוצע )%(

  --- --- 6,039 (באלפי דולרסך הכל הכנסות )
 --- --- 1.34 (בדולרדמי שכירות ממוצעים לר"ר )לחודש( )

NOI (באלפי דולר) 2,672 --- --- 

 --- --- 3.81% שיעור תשואה בפועל )%(
 --- --- 4.42% שיעור תשואה מותאם )%(

 --- --- 464 מספר שוכרים לתום שנת דיווח )#(
 --- --- 3.845 ]שער חליפין[

 
  



 
 

 

 

 

 54 -א 

 פילוח הכנסות והוצאות .ג
 
 2014שנת  2011שנת  2016שנת  (100%–; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 (באלפי דולר) הכנסות:
 --- --- 6,039 קבועות  –מדמי שכירות 

 --- --- 6,039 סך הכל הכנסות
    עלויות:

 --- --- 3,367 ניהול, אחזקה ותפעול 
 --- --- 3,367 סך הכל עלויות:

 --- --- 2,672 רווח:

NOI: 2,672 --- --- 

 

 שוכרים עיקריים .ד

ולמועד דוח זה, הנכס מושכר למספר שוכרים רב ואין לחברה  2016בדצמבר  31נכון ליום 
 HUD-התקשרה חברת הנכס עם ה 2012יצוין, כי בחודש יוני שוכר עיקרי בנכס. לעניין זה 

יח"ד של הנכס יושכרו לשוכרי  467"( לפיו עד ההסכם)להלן בס"ק זה : " HAPבהסכם 
Section 8 2032במאי  31ועד ליום  2012ביוני  1שנים מיום  20. ההסכם הינו לתקופה של .

עוד יצוין, כי בהתאם להסכם, אם  לעיל.)ג(  1.7.1ראה סעיף לפרטים כללים אודות ההסכם 
, שכר הדירה השנתי הפוטנציאלי יסתכם Section 8יח"ד בנכס יושכרו לשוכרי  467-וככל ש

 דולר. אלפי 6,580-לסך של כ

 

  הכנסות צפויות בשל חוזי שכירות חתומים .ה
 

נכון למועד פרסום הדוח הנכס מושכר למספר שוכרים רב על פי הסכמי שכירות שהינם 
. לפיכך, אין בידי החברה נתונים 2017שרובם בתוקף עד לסוף שנת  HUD-להוראות ה כפופים

אודות הכנסות צפויות מעבר לשנה האמורה שכן הכנסות כאמור כפופות להתקשרות 
בהסכמים ו/או הארכת הסכמים קיימים עם שוכרים. סך ההכנסות הצפויות על פי הסכמי 

מיליון  6.58-מסתכמים לסך של כ HAP-ה ועל פי הסכם 2017השכירות החתומים לשנת 
 דולר. 

 
  )אלפי דולר(מימון ספציפי  .ו

 הלוואה א': (100%–; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

יתרות בדוח 
המאוחד על 
 המצב הכספי
  )באלפי דולר(

 

 --- מוצג כהלוואות לזמן קצר: 31.12.2016
 46,953 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

 --- מוצג כהלוואות לזמן קצר: 31.12.2011
 --- מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

31.12.2014 

 

 --- מוצג כהלוואות לזמן קצר:
 --- מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

 46,953 (באלפי דולר) 31.12.2016שווי הוגן ליום 
 2016בפברואר  3 תאריך נטילת הלוואה מקורי

 אלפי דולר 47,500 (באלפי דולרגובה הלוואה מקורי )
 3.375%  )%( 31.12.2016שיעור הריבית שבפועל )אפקטיבית( ליום 

 מועדי פירעון קרן וריבית

, קרי עד ליום שנים 10של ניטלה לתקופה של ההלוואה 
 "תקופת ההלוואה)להלן: ")להלן:  2026בפברואר  10
(. ההלוואה לפי הענייןמועד הפירעון האחרון", " -ו

במשך  3.375%תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 
השנים הראשונות של תקופת ההלוואה ולאחר מכן  5

תשתנה לריבית שנתית קבועה בשיעור הגבוה מבין: )א( 
; או )ב( התשואה השנתית שנושאות אגרות 3.375%
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 הלוואה א': (100%–; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
שנים בתוספת  5-חוב ממשלתיות של ארה"ב ל

2.75%98. 

תקופת ההלוואה ישולמו  בשנתיים הראשונות של
תשלומי הריבית בלבד ולאחר מכן ישולמו תשלומי 
הריבית והקרן בתשלומים חודשיים מחושבים לפי 

שנה עד השנה  30( של Amortiuutuzationהחזר קרן )
החמישית לתקופת ההלוואה. עם שינוי הריבית 
השנתית הקבועה כאמור לעיל, ישולמו תשלומי 

ודשיים מחושבים לפי הריבית והקרן בתשלומים ח
שנים. יתרות הקרן  27( של Amortizationהחזר קרן )

והריבית הבלתי מסולקות בגין ההלוואה תפרענה 
 .99בתום תקופת ההלוואה

 --- תניות פיננסיות מרכזיות
]לרבות: עזיבת שוכרים, שווי נכס  אחרות תניות מרכזיות

 וכדומה[
מיידי לפירעון  העילות להעמדתכוללת ההלוואה 

בקרות אירועים מסוימים, לרבות שינוי מהותי במצב 
)גלאק כמפורט בס"ק ח' הכספי של הלווה או של הערב 

להלוואה; הפרת התחייבויות הלווה או הערב להלן( 
להלוואה בקשר עם הלוואה אחרת או הסכם אחר 

 100(Cross Defaultשנחתם עם המלווה )
, כך כסעל העברת הזכויות בנ ההגבלכוללת ההלוואה 

שעל גלאק להיות בכל עת בעל זכויות הניהול והשליטה 
  .בנכס ובתאגיד הלווה

ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות המידה 
 הפיננסיות לתום שנת הדיווח

 כן

 כן ]כן/לא[ non-recourseהאם מסוג 

 

 שעבודים ומגבלות משפטיות .ז

 

 פירוט סוג

הסכום המובטח ע"י 
 השעבוד
 )מאוחד(

31.12.2016 
משכנתא מדרגה ראשונה על כל זכויות חברת הנכס בנכס;  דרגה ראשונה שעבודים 

לרבות שעבוד על כל חשבונות הבנק בקשר עם הנכס; 
המחאה של כל הסכמי השכירות, דמי השכירות והרווחים 

 מהנכס;

 אלפי דולר 46,953
ערבויות  ערבויות

 אישיות 
"(, הערבגלאק )לעיל בס"ק ז': "ערבות אישית מוגבלת של 

בלתי מותנית ובלתי חוזרת, להבטחת התחייבויות מסוימות 
של הלווה על פי הסכם ההלוואה, בדומה למפורט בסעיף 

1.10.2 
התחיייבות 

 לשיפוי
התחייבות של גלאק לשיפוי המלווה בגין הפרות של 
רגולציה סביבתית בקשר עם הנכס, בדומה למפורט בסעיף 

1.10.3 

 
 

  

                                                 
 או הריבית הגבוהה ביותר המותרת על פי דין, לפי הנמוך. 24%בקרות עילה לפירעון מיידי ריבית ההלוואה תהיה בשיעור של   98
לעניין זה יצוין, כי ללווה תהא זכות לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם )בחלקה או במלואה( בכפוף לתשלום עמלה   99

 בשיעורים שנקבעו בהסכם ההלוואה בהתאם למועד הפירעון המוקדם.
לוואה מהותית לעניין זה יצויין כי המלווה העמיד הלוואות נוספות שכל אחת מהן אינה מהותית לחברה. לפרטים אודות ה  100

.ז. להלן. הסכום הכולל של כל 1.7.7.2 –.ו. 1.7.7.2נוספת שניטלה על ידי החברה )בשרשור סופי( מהמלווה ראה סעיפים 
 אלפי דולר. 192,480הינו  2016בדצמבר  31ליום ההלוואות שניטלו מאותו מלווה 
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 פרטים אודות הערכות שווי  .ח

 
 (100%–; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

2016 2011 2014 

 --- --- 70,200 (באלפי דולרהשווי שנקבע )
 Aaron זהות מעריך השווי

Valuation Inc. 
--- --- 

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

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

31.12.2016 --- --- 

לבניני  Income Approach -היוון תזרים מזומנים  מודל הערכת השווי )השוואה/הכנסה/עלות אחר(
 המגורים

 (Income Approchגישת היוון תזרים המזומנים ) –ת השווי כהנחות עיקריות ששימשו לצורך הער
( שנלקח בחשבון Gross Leasable Areaהשכרה )-ברשטח 

 בחישוב )בר"ר(
 

 --- --- 98% שיעור תפוסה בשנה )%(
ההשכרה לצורך -ברלמגורים שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח 

 הערכת שווי )%(
98% --- --- 

ההשכרה לצורך -ברמסחרי שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח 
   98% הערכת שווי )%(

דמי שכירות ]חודשיים[ ממוצעים ליחידה מושכרת לצורך הערכת 
 --- --- 1.188 )באלפי דולר(שווי בשנה 

דמי שכירות ]חודשיים[ מייצגים ממוצעים לר"ר מושכר לצורך 
 )בדולר(הערכת שווי )במטבע המסחרי( 

1.46 --- --- 

 --- --- 4,370 (באלפי דולרמייצג לצורך הערכת שווי ) NOIתזרים מייצג / 

 --- --- 2,524 (באלפי דולרהוצאות תקופתיות ממוצעות לשמירה על הקיים )
שיעור היוון / שיעור תשואה / מכפיל שנלקח לצורך הערכת השווי 

)%( 
5.75% --- --- 

 --- --- --- זמן עד מימוש רעיוני

 --- --- --- (Reversionary Rateמכפיל / שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני )

 --- --- --- משתנים מרכזיים אחרים
 )באלפי דולר( שינוי במטבע המסחרי ניתוחי רגישות

 שיעורי תפוסה

  

 --- --- 71,400 1%עליה של 
 --- --- 69,000 1%ירידה של 

 --- --- 59,800  1%עליה של   שיעורי היוון
 --- --- 85,000 1%ירידה של 

דמי שכירות ממוצעים 
 ליחידה מושכרת

 --- --- 71,400 1%עליה של 
 --- --- 69,000 1%ירידה של 

 
  



 
 

 

 

 

 57 -א 

 מניבה"ן נדלה תחוםב אחרות עסקאות .1.7.8

1.7.8.1. )Alliance Square (Fulton 

, תאגיד בבעלות ובשליטה מלאות של Alliance Square LLC התקשר 2016בינואר  14ביום 
חברה משותפת בבעלות חברת  במסגרתם"(, במערך הסכמים חברת הבתהחברה )להלן: "

-ו" הנכס חברת( )להלן: "אחד כל 25%) נוספים שותפים ושני( 50%" )מועדף"חבר כהבת 
 102תרכוש"( החבריםבהתאמה; חברת הבת והשותפים יקראו להלן יחד: " 101"השותפים"

 158-"( בתמורה לסך של כהקרקע)להלן: " Down Town Brooklyn -קרקע הממוקמת ב
שנים לחברה בבעלות  35מקביל חברת הנכס תחכיר את הקרקע לתקופה של מיליון דולר וב

 11.8 של בסך שנתיים חכירה לדמי בתמורה"( היזם( )להלן: "שווים בחלקיםהשותפים )
 לפי", השנתיים החכירה דמי"-ו" החכירה תקופת" "החכירה הסכם)להלן: " דולר מיליון
 (.העניין

 בחברת מועדפת בהשקעה דולר מיליון 60 השקיעה הבת חברת, ההסכמים למערך בהתאם
 השנתיים החכירה מדמי בשנה דולר מיליון 4.2-ל זכאי אשר" מועדף"חבר ל הפכה ובכך הנכס
 אופציה הוענקה הבת לחברת, בנוסף. להלן כאמור הנכס חברת למימון באחריות נושא ואינו

 את לבטל הסמכות לה הוענקה האופציה למימוש ובכפוף, הנכס בחברת השקעתה את להמיר
 לרבות היזם של והתחייבויותיו זכויותיו מלוא את הנכס לחברת להעביר ובכך החכירה הסכם

 50%-ב" רגיל"כחבר  להחזיק ובכך( שיהיו)ככל  שכירות והסכמי הקרקע על שיהיו המבנים
 .הנכס מחברת

ניתן לבנות על גבי הקרקע . על פיו זכויות הבניה הקיימות רגל רבוע 63,053הקרקע הינו שטח 
למיטב ידיעת  .588,000-ל 462,000בין )או משולב( בשטח של מסחרי או ו/מבנה מגורים 

החברה, בכוונת היזם להקים על גבי הקרקע מבנה משרדים משולב מסחר על פי הזכויות 
 "(.הפרויקטהקיימות בקרקע כשאין כל וודאות לכך )להלן: "

 מימון התמורה:פרטים אודות 

מיליון דולר הועמדו לחברת הנכס כהשקעת הון מועדפת על ידי חברת הבת   60 א.
 ממקורותיה העצמיים., במועד ההתקשרות בהסכם הרכישה )להלן: "השקעת ההון"(

לקבלת הלוואה בסך  Bank Leumi USAחברת הנכס התקשרה בהסכם מימון עם  ב.
מיליון דולר  30ם של בסכו 2016 מאי, אשר הוגדלה בחודש מיליון דולר 50של 

 14החברה ביום  שפרסמהמיידי הלדוח  נספח א'אשר תנאיה מפורטים ב נוספים,
השותפים ישאו באחריות למימון לרבות . "(הלוואת לאומי)להלן: " 2016103 בינואר

  )אך לא רק( ביחס להלוואת לאומי, תשלומי ריבית והוצאות פיתוח הקרקע.

מיליון דולר אשר הועמדה על  58באמצעות הלוואה בסך של מומנה יתרת התמורה  ג.
יום ממועד החתימה על  90ידי הבעלים לחברת הנכס כהלוואת מוכר לתקופה של עד 

מיליון  28באמצעות השקעת הון של השותפים בסך של  נפרעה  אשרהרכישה, הסכם 
 .לעיל כאמורדולר בחברת הנכס ובאמצעות הגדלת הלוואת לאומי 

 הסכם החכירה אודות  פרטים

חברת הנכס והיזם התקשרו בהסכם חכירה לפיו חברת הנכס תחכיר ליזם את  א.
מיליון דולר. כל  11.8שנים בתמורה לדמי חכירה שנתיים של  35הקרקע לתקופה של 

 המיסים וההוצאות אשר יחולו על הקרקע ועל הפרויקט יחולו על היזם.

בפני כל רשות מוסמכת לשם הוצאת רישיונות, ליזם הזכות לפעול בשם חברת הנכס  ב.
אישורים, תוכניות וכו' לצורך הקמת הפרויקט וכל זאת על חשבון היזם )להלן: 

"(. עם זאת, ליזם אין כל סמכות לחייב את חברת הנכס לבניית שיפורים אישורים"

                                                 
"(. לעניין זה יצוין כי השותפים הינם רבינוביץ)להלן: " 25% -"( וידלר רבינוביץ דושינסקי)" 25% -ה"ה סיימון דושינסקי   101

 . Varick 101 ובנכס Harrison בנכסשותפים )בשרשור סופי( של החברה 
 באמצעות תאגידים בבעלות ובשליטה מלאות של חברת הנכס.  102
103
 .2016-01-010621מס' אסמכתא   
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כלשהם על גבי הקרקע או ליצור התחייבות כלשהיא של חברת הנכס בקשר עם 
כאמור. כמו כן, כל המחוברים שיבנו על גבי הקרקע יהיו במשך תקופת האישורים 

החכירה )או עד לביטול הסכם החכירה( בבעלות היזם, והוא יהיה לבדו זכאי 
 להפחתות ולהטבות מס בגינן.

יובהר כי אין ליזם כל התחייבות לפתח את הקרקע באיזושהי צורה. היזם רשאי  ג.
הסכם החכירה לצד ג' ו/או להשכיר בשכירות  למכור/להעביר את זכויותיו מכוח

 משנה את הקרקע או חלקים ממנה )או מחוברים שיבנו עליה(. 

חודשים לאחר הקמת  6לחברת הנכס קיימת הזכות לבטל את הסכם החכירה עד  ד.
  OA-יום מהודעת ביטול כאמור. יצוין כי במסגרת ה 30הפרויקט על ידי היזם בתוך 

הסמכות לביטול הסכם החכירה כאמור הוקנתה באופן בלעדי לחברת הבת והכל 
 בכפוף למימוש האופציה על ידה כאמור להלן.

ביטול הסכם החכירה לא ישפיע על תקפותם של הסכמי שכירות משנה בין היזם לבין  ה.
 צדדים שלישיים.

"( המסדיר את OA: "של חברת הנכס )לעיל ולהלן Operating Agreement-ה אודות פרטים
 מערכת היחסים בין החברים בה, ה"ה דושינסקי, רבינוביץ וחברת הבת:

 השקעות החברים וחלוקת רווחים

 60חברת הבת כ"חבר מועדף" בחברת הנכס העמידה את השקעת ההון בסך של  א.
 מיליון דולר.

ן יישאו מיליון דולר כהשקעת הון וכ 28סך של  העמידוהשותפים כ"חברים רגילים"  ב.
באחריות למימון לרבות )אך לא רק( ביחס להלוואת לאומי, תשלומי ריבית והוצאות 

 פיתוח הקרקע.

 65%תתקבל ברוב של הנ"ל מיליון דולר  28-החלטה על השקעת הון נוספת מעבר ל ג.
מבעלי הזכויות בחברת הנכס. יודגש כי חברת הבת לא תידרש להשקעות נוספות 

 מעבר להשקעת ההון האמורה בס"ק א' לעיל.

מיליון דולר לשנה מתוך התקבולים שיתקבלו מהסכם  4.2תזרים מזומנים בסך של  ד.
מהסכם חלוקת ההכנסות החכירה, יחולק לחברת הבת כ"חבר מועדף" )להלן: "

 "(.החכירה

חלוקת תזרים מזומנים כתוצאה ממכירה או מימון מחדש תיעשה לפי הסדר הבא:  ה.
)א( תשלום החובות הקיימים של חברת הנכס; )ב( ל"חברים מועדפים" בחברת הנכס 
)ככל שקיימים( וזאת עד להחזר מלוא השקעתם בחברת הנכס; )ג( לחברים, פרו 

להחזר מלוא השקעות ההון; )ג( לחברים, ראטה להשקעותיהם בחברת הנכס עד 
 למעט חברת הבת, בהתאם לשיעור החזקתם בחברת הנכס.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת יחולק מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי של  ו.
מנהל חברת הנכס לחברים בחברת הנכס, למעט לחברת הבת, פרו ראטה 

 להחזקותיהם.

 אופציה לחברת הבת

אופציה לשנות את מעמדה כ"חבר מועדף" מתוקף השקעת ההון לחבר רגיל לחברת הבת 
( חודשים לאחר השלמת 6ועד שישה ) OA-בחברת הנכס, אשר תחול ממועד ההתקשרות ב

"(. ככל שחברת הבת תחליט לממש את האופציה, חברת הבת לא האופציההפרויקט )להלן: "
מכל  50%-זאת תהא זכאית לתהא זכאית לחלוקת ההכנסות מהסכם החכירה, ובמקום 

מהשקעת ההון שהעמידה  35%-ביחס ל 8%החלוקות בחברת הנכס וכן לריבית בשיעור של 
מיליון דולר מתוך השקעת ההון(. בנוסף, עם מימוש האופציה, חברת הבת   21)קרי, בגין 

וכן חברת הבת קיבלה את הסמכות  OA-תישא באחריות כ"חבר רגיל" בהתאם להוראות ה
 .כאמור לעיל ת לביטול הסכם החכירההבלעדי

ככל שחברת הבת תממש את האופציה וכן תבטל את הסכם החכירה כאמור לעיל, חברת 
הנכס תיכנס בנעליו של היזם ביחס לכל הזכויות והחובות של היזם מכוח הסכם החכירה וכן 
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וכדומה כירות כל הנכסים של היזם לרבות המבנים שיהיו על הקרקע )ככל שיהיו(, הסכמי ש
 יועברו לחברת הנכס.

 2016בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים (2).ב7 ביאור ראה האופציה שערוךלפרטים אודות 
 המצורפים בחלק ג' לדוח תקופתי זה.

 ניהול חברת הנכס

ישמש כמנהל הראשוני של חברת הנכס עד הישיבה השנתית הבאה של  דושינסקי א.
מבעלי  65%החברים בחברת הנכס. החלפה של מנהל חברת הנכס תיעשה ברוב של 

הזכויות בחברת הנכס. למנהל חברת הנכס יהיו סמכויות ניהול שוטפות באופן 
 5,000ל בלעדי, לרבות: )א( התקשרות בהסכמי שכירות בשם חברת הנכס )עד שטח ש

רגל רבוע(; )ב( לפתוח חשבונות בנק ולהשקיע את כספי חברת הנכס; )ג( לרכוש 
פוליסות ביטוח לנכסי חברת הנכס; )ד( לפתוח בהליכים משפטיים; )ה( להתקשר 
בהסכמים ולשכור שירותים של יועצים; )ו( לעשות כל פעולה הכרחית או רצויה 

 לעסקי חברת הנכס.

ה בהחלטה פה אחד של כל החברים: )א( התקשרות חברת הפעולות הבאות תתקבלנ ב.
הנכס בפעילות שאינה קשורה לעסקיה; )ב( העמדת הלוואות מכספי חברת הנכס; )ג( 
עשיית פעולה שתיצור התחייבות אישית של אחד החברים להתחייבויות החברה; )ד( 
מכירת הנכס או את נכסי החברה; )ה( נטילת הלוואות המובטחות בקרקע או 

( המובטחות בזכויות החברים בחברת הנכס; MEZZANINEלוואת ביניים )ה
 רגל רבוע. 5,000-התקשרות בהסכמי שכירות בשם חברת הנכס בשטחים שגדולים מ

 היפרדות, העברת זכויות

החברים בחברת הנכס לא יהיו רשאים להעביר, להמחות או לשעבד את זכויתיהם בחברת 
 .OA-הנכס, למעט העברה לנעבר מורשה כהגדרתו ב הנכס ללא הסכמת כל החברים בחברת

 .Buy Me Buy Youכולל מנגנון היפרדות מסוג  OA-כמו כן, ה

 

1.7.8.2. Fox Hill 

ובעקיפין )להלן  במישרין  JSG-ו גלאקהתקשרו  הושלמה עסקה במסגרתה 2016ביולי  1 ביום
 לבעל/או ו לחברה קשור שאינו פיננסי גוף"( במערך הסכמים עם המנהל השותף: "יחד

: יחד להלן יקראו המממן והשותף המנהל השותף"; המממן השותף)להלן: " בה השליטה
הממוקמים  HUDהכפופים לתוכנית בניינים  שלושהלרכישת מלוא הזכויות ב, "(השותפים"
ניו יורק,  , סטטן איילנד,Park Hill Avenue and 320 & 350 Vanderbilt Avenue 141 -ב

 .(, בהתאמה"המוכר"-" והנכס"ור לחברה )להלן: מצד שלישי שאינו קש

אשר מעגן את מערכת היחסים בין  Operating Agreement בהסכםהתקשרו  השותפים
", בהתאמה(, השותפות"-ו" ההסכם)להלן: " נכסהחברה המחזיקה בהשותפים כבעלים של 

העסקה  בגיןהכלכליות  ההטבותמלוא , אולם שותפותבלא תהיינה החזקות  חברהכאשר ל
וזאת כתוצאה מהעברת התקבולים )כהגדרתם להלן( לחברה ומהתמורה  החברה בידי יוותרו

-בגין העמדת שירותי הפיתוח על ידי החברה כמפורט להלן, כך שהשותף המממן יחזיק בכ
מזכויות הבעלות  0.01%-מזכויות הבעלות בשותפות, והשותף המנהל יחזיק בכ 99.99%

 בשותפות.

 לצורך משועבד כפיקדוןמיליון דולר ארה"ב  5של  סך גלאקסכם העמיד חתימת הה במועד
העמיד  גלאק"(. הפקדון)להלן: " המממן השותף כלפיבהתחייבויותיו  המנהל השותףעמידת 

 על יתקבלו העסקה בגין הכלכליות ההטבות שמלוא בכך ובהתחשב, החברה חלף הפיקדון את
 הבטחונות מערך להסדרת ובכפוף לאחר הפקדוןאת  לגלאק, החברה תשיב החברה ידי

להבטחת העברת ההטבות הכלכליות לחברה, כפי שיאושר וככל שיאושר על ידי ועדת 
 המנהל השותףבמועד בו  הפקדון למעמידישוחרר  הפקדוןהביקורת ודירקטוריון החברה. 

 .2018 במרץ 31לא לפני יום  אך בהסכם שנקבעו דרך באבני עמד
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 תשפץהדיור הממשלתי  רשויות עם להסכמות ובהתאם הנכסשת את רכי תשלים השותפות
 Taxהמממן ייהנה מתוכנית  שהשותף באופן, דולר מיליון 20-כ שלאת הנכס בהיקף  ותשביח

Credit Deal " :יבוצע  לעיל כאמור הנכס והשבחת שיפוץ"(. ביצוע עבודות המס הטבת)להלן
וצד שלישי נוסף בהסכם לביצוע עבודות  גלאקקבלנית המוחזקת על ידי  חברהבאמצעות 

 .104,105(בהתאמה", קבלניות עבודות הסכם"-ו" הקבלן חברתקבלניות )להלן: "

"( את שירותי היזם)לעיל ולהלן: " גלאקחברה בבעלות ובשליטה מלאות של ל תעמיד החברה
, 106מיליון דולר 9.3-בסך של עד כ פיתוח לדמי בתמורההפיתוח בעסקה )כהגדרתם להלן( 

 .דומה בהסכם השותפות עם, גב אל גב, היזם להתקשרות במקביל וזאת

"( והשותף המממן יתקשרו הבת חברת)להלן: " החברה של מלאות ובשליטה בבעלות תאגיד
מהמועד  חודשים 24שנים ממועד ההתקשרות ועד  15בהסכם אופציה לפיו בתום תקופה של 

זכויות השותף  לרכישת האופציה תהיה הבת לחברת"(, האופציה תקופתהאמור )להלן: "
 .להלן כמפורט בשותפות המממן

 המנהל לשותףנטו שינבעו  התקבולים כל, השותף המנהל יעביר לחברה את בנוסף
 התזרים, ולצורך כך השותף המנהל התחייב כלפי החברה להעביר לחברה את מהשותפות

כי  יצוין"(. התקבולים העברתהפנוי וכן את הרווחים כהגדרתם להלן )לעיל ולהלן ביחד: "
זכויותיהם לקבלת כספים מכוח  כל אתעל דרך ההמחאה  שעבדוהשותף המנהל והיזם 

( )להלן: פיתוחהרווחים ודמי הוהפנוי  בתזריםהשותף המממן )לרבות חלקם  לטובתההסכם 
 את יפרו היזם/או ו המנהל שהשותף וככל שאם באופן"( ההסכם מכוח התקבולים"

 .ההסכם מכוח התקבולים, השותף המממן יהיה זכאי לקבלת ההסכם פי על התחייבויותיהם

 הנכסדמי ניהול ל זכאית תהיה( לעיל במבואהגדרות  סעיף)כהגדרתה ב הניהול חברת
בנכס כאשר השותפות  שיגבו האפקטיביותהשכירות  מהכנסות 5.5%-כ של בגובהמהשותפות 

מתשלום דמי ניהול האמורים לצורך עמידה ביחסים פיננסיים  50%תהיה רשאית לדחות עד 
 דמי"-" והנכס ניהול דמיו/או צרכים אחרים של השותפות כפי שפורט בהסכם )להלן: "

 .107(העניין לפי", הנדחים הנכס ניהול

)לרבות  השותפות הוצאות לאחרהשותפות  של התזרים - בשותפותהפנוי  התזרים חלוקת
(, הנדחים הנכסדמי ניהול  ולמעט 5.5%של  בשיעורהניהול  לחברת הנכסניהול  דמי תשלום
הם התשלומים הבאים:  הרלבנטיםעל פי מפל תשלומים שנקבע בהסכם ושהתשלומים  יחולק

תוך מיליון דולר ליזם )מ 4.7-של כ סך( תשלום 2( תשלומים שונים וביניהם לשותף המממן )1)
מיליון דולר(, אשר במועד החתימה על ההסכם  9.3-דמי הפיתוח שהינם בסכום של עד כ

 הריבית בשיעור קבועה שנתית ריבית נושאתנרשם כהלוואה רעיונית מהיזם לשותפות, 
שנוטלת  הלוואה החזר תשלום( 3; )108"(הפיתוח הלוואת)להלן: " הקיימת הפדרלית
הניהול  לחברתנדחים ה הנכסניהול  דמי( תשלום 4; )109הממשלתי הדיור מרשויות השותפות

( השותף 6)-הפנוי; ו התזרים מיתרת 10%-המממן יהיה זכאי ל השותף( 5)ככל שקיימים(; )
כאמור לחברה( )לעיל  התזרים)השותף המנהל יעביר את יתרת  ליתרה זכאיהמנהל יהיה 

 "(. הפנוי התזריםולהלן: "

                                                 
, ערבויות אישיות להשלמת שיפוץ ידם על שיועמדו ההלוואות כנגדהמממן,  והשותף הדיור רשויות לטובת יעמיד גלאק  104

 והשבחת הנכס. 
אם  אף כייובהר,  כן. לחברה מועברת אינה קבלניות עבודות הסכם מכחוהשבחת הנכס  שיפוץכי תמורת שירותי  יובהר  105

מסוג זה ולא נדרשת החברה להתקשר בהסכמי קבלנות  היתהמבצעת את העסקה במתווה העסקה הקודם,  היתההחברה 
 .וממילא לא היתה זכאית לתמורה בגינן מבצעת את העבודות הקבלניות היתה

שירותי הפיתוח יועמדו ליזם על ידי החברה באמצעות נושאי המשרה בחברה מבלי שהדבר יהיה כרוך בעלות נוספת לחברה   106
דוח פרטים  –לחלק ד'  22ורט בתקנה בגין נושאי המשרה כאמור, מעבר לעלותם על פי "הסכם שירותי ניהול המטה", המפ

 נוספים אשר צורף לדוח התקופתי.
שירותי ניהול הנכס הנ"ל נמוכים משיעור דמי "דמי ניהול שיעור יצוין כי  .לחברה מומחים אינם הנכס ניהול דמי כי יובהר  107

בבעלות ובשליטה מלאה של בעל , ת הניהולולחברשל החברה חברות הנכס אשר משלמות  "שירותי ניהול הנכסים"-ו "המטה
הנגבים מכל נכס בחברה. לפרטים נוספים  מסך דמי השכירות החודשיים 6% לש השליטה בחברה, העומדות על בשיעור

 דוח פרטים נוספים אשר צורף לדוח התקופתי. –לחלק ד'  22אודות הסכם הניהול ראה תקנה 
לא  לשותפותהסופי פירעון הככל שבמועד . "(הסופי פירעוןה מועד)להלן: " 2031 בדצמבר 31 מיוםתפרע לא יאוחר  ההלוואה  108

 .להשקעת הון של השותף המנהל בשותפות תהפוך הפיתוחאז הלוואת  כי הפיתוחיהיו כספים לצורך פירעון הלוואת 
 אחת מבין שלוש הלוואות שנוטלת השותפות מרשויות הדיור הממשלתי.  109
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 ראשית יחולקו הנכס של מחדש ממימון או/ו ממכירה רווחים - בשותפות רווחים חלוקת
" לעניין זה משמעם רווחיםמהרווחים. " המנהל לשותף 90% מכן ולאחר המממן לשותף 10%

/או מימון והנכס  שללרבות מכירה  הפנוי בתזריםהנובע מעסקה שאינה כלולה  תזריםכל  -
והלוואות לא מובטחות  השקעות הון של השותפים בשותפות למעטמחדש כפי שפורט בהסכם 

 לשותפות )ככל שיועמדו(. שיועמדו

הנדרש  ההוןמ 100%יממן  המממן השותף – ושיפוצו השבחתו, הנכס רכישת מימון
מיליון דולר. כמו כן, השותפות תיטול מספר  33.5-בשותפות בסכום מוערך של כ מהשותפים

, אשר מאוגחות חלקןמיליון דולר,  54-הלוואות מרשויות הדיור הממשלתי בסכום כולל של כ
הובטחו, בין היתר, במשכנתאות מדרגה ראשונה ושניה על הנכס ובערבויות אישיות )לרבות 

 .גלאקת( של ערבויות פיננסיות לא מוגבלו

נקבעו, בין השאר, הוראות בקשר עם העברת  בהסכם - מתפקידו המנהל השותף העברת
השותף המנהל מניהול השותפות ורכישת חלקו בתמורה לסכום זניח כגון אם ההלוואות 

/או ו המנהל השותף של רגל פשיטת, מיידישניטלו על ידי השותפות הועמדו לפירעון 
ברת זכויות בשותף המנהל שאינה לנעבר מורשה, הוראות ו/או השותפות, הע 110הערבים

 הקשורות לעמידה בהטבת המס וכיו"ב.

לשותף המממן אופציה לחייב את  - המממן השותף זכויות את לרכוש המנהל השותף חיוב
השותף המנהל לרכוש את זכויות השותף המממן בשותפות במחיר סמלי בכל עת. כמו כן, 

כם שעיקרם אי עמידת השותפות ביעדיה, השותף המנהל בקרות אירועים שנקבעו בהס
מתחייב לרכוש את זכויות השותף המממן בשותפות בתמורה לעלות ההשקעה של השותף 

 המממן בתוספת ריבית והוצאות נוספות שנקבעו בהסכם.

בתקופת האופציה לחברת הבת תהיה האופציה לאחת משתי  - הנכס לרכישת אופציה
 החלופות הבאות:

 זכויות לרכישת אופציה: "להלן)לעיל  בשותפות המממן השותף זכויות את לרכוש .א
"(. מחיר רכישת זכויות השותף המממן בשותפות ייגזר משוויו בשותפות המממן השותף

 לפי בשותפותזכויות השותף המממן  לרכישת האופציהההוגן של הנכס במועד מימוש 
 שיידרש המס מסכום פחות לא אך"( ההוגן השווי)להלן: " הצדדים בין שנקבע מנגנון
 . כאמור הזכויות מכירת של במקרה לשלם המממן השותף

 רכישת אופציית: "ולהלן)לעיל  במישרין מהשותפות( 100%) במלואו הנכס את לרכוש .ב
 לשווי בהתאםיקבע  הנכס תרכישת הנכס בעת מימוש אופציית רכיש מחיר"(. הנכס
 .ההוגן

 90%-שבתקופת האופציה החברה )באמצעות השותף המנהל( אמורה להיות זכאית ל היות
הפנוי בשותפות ומהרווחים, לפי העניין, כמפורט לעיל, אפקטיבית המחיר של  התזריםמיתרת 

 משווי הנכס. 10%האופציות הנ"ל הינו 

, אשר היזםעם  החברה התקשרהפיקוח ויזום שיפוץ והשבחת הנכס,  לצורך - פיתוח דמי
 החברה לפיו פיתוחבמקביל, גב אל גב, עם השותפות בהסכם דומה, בהסכם שירותי  התקשר
-ו" הפיתוח שירותי, פיקוח, שיפוץ והשבחת הנכס )להלן: "פיתוחשירותי  ליזם תעמיד

ישולמו באופן  אשר דולר מיליון 9.3-כ עדלסך של  בתמורה( העניין לפי", הפיתוח הסכם"
; )ב( סך של 111במועד חתימת הסכם הפיתוח שולםמיליון דולר  1של  המפורט להלן: )א( סך

 של בסך היתרהמיליון דולר ישולם בהתאם לאבני דרך שנקבעו בהסכם הפיתוח; )ג(  3.6-עד כ
 בהתאםהפיתוח )כהגדרתה לעיל(  הלוואת פירעוןלחברה מתוך  תשולם דולר מיליון 4.7-כ

( לעיל ג)-ו , )ב("ק )א(בס יםהאמור הסכומים) לעילכמפורט  בשותפותהפנוי  התזרים לחלוקת
עשויים להיות מופחתים לצורך  הפיתוח דמי"(. הפיתוח דמי: "ביחד ולהלןיקראו לעיל 

 .המממן השותף זכאי לה המס בהטבתעמידה 

המצורפים  2016בדצמבר  31. לדוחות הכספיים ליום 3.ב.16נוספים ראה ביאור  לפרטים
  בחלק ג' לדוח תקופתי זה.
                                                 

 והיזם. JSGהערבים הינם גלאק,   110
 .עסקה הוצאות החברה שילמה זה סכום מתוך  111
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 צהשיווק והפ .1.7.9

, השיווק נעשה באמצעות Section 8ביחס לנכסים בהם השוכרים הינם מסוג שוכרי 
. ביחס HPD-וה HUD-האתרים הרישמיים שעל ידיהם מנוהלת תוכנית הדיור, קרי ה

נכסים, השיווק נעשה על ידי חברת הניהול אשר משווקת את השטחים לשיווק יתר ה
 ת המקומית ואתרי אינטרנט. הפנויים באמצעות פרסומים בעיתונו

 

 תחרות .1.7.10

החברה חשופה לתחרות מצד מספר גורמים מקומיים וזרים. עם זאת בשל גודלו הרב של 
שוק הנדל"ן המניב בניו יורק ובשל חלקה היחסי של החברה בשוק זה, אשר אינו מהותי, 

 למיטב ידיעת החברה ההשפעה אינה מהותית.

התחרות הינה בעיקר סביב מחירי השכירות, איכות הנכס, קרבתו למוקדי מסחר עיקריים, 
לאיכות השירותים והמתקנים הקיימים בו וכיו"ב. בשוק השכרת הדירות למגורים, לזהות 
בעלי הנכס קיימת משמעות זניחה והחלטות השוכרים נעשות בדרך כלל בהתייחס לנכס 

למעשה התחרות הינה  Section 8בהם השוכרים הם מסוג  הרלוונטי. כמו כן, ביחס לנכסים
ביחס לנכסים אחרים שהינם כפופים לתוכניות הדיור הרלוונטיות. יחד עם זאת, יצוין כי 

 עולה על ההיצע.  Section 8הביקוש לנכסים הניתנים להשכרה לשוכרי 

רכישת  -דהיינו תחרות נוספת היא האלטרנטיבות העומדות בפני השוכרים פוטנציאליים, 
 כן, קיימת תחרות מול משקיעים על רכישת נדל"ן להשקעה.-דירות למגורים. כמו
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 עניינים הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו -חלק רביעי 

 

 מקרקעיןורכוש קבוע  1.8

של החברה ראה  ןזה, לחברה אין רכוש קבוע. לפרטים אודות המקרקעידוח נכון למועד 
 לעיל. 1.7סעיף 

 

 אנושיהון  1.9

 מערך הסכמי ניהול .1.9.1

 ת הניהולועם חבר במערך הסכמי ניהול ותפעולדירקטוריון החברה אישר התקשרות 
 נכסיםלתפעול ו אחזקה וכן שירות לנכסים ניהולמטה, שירותי ניהול הכוללים קבלת שירותי 

לדוח פרטים נוספים  22ותקנה  21והכל כמפורט בתקנה  "(שירותי הניהול)להלן ביחד: "
 המצורף בחלק ד' לדוח תקופתי זה.

 הנכס. הניהול ו/או עובדים המועסקים על ידי חברות  75-, לקבוצה כהדוחנכון למועד  .1.9.2

 תלות באיש מפתח ובחברת הניהול .1.9.3

 תלות בג'ואל גלאק

, לאור ניסיונו רב השנים, מומחיותו, המוניטין שיצר להערכת החברה, לחברה תלות בג'ואל
וקשריו העסקיים בתחום פעילותה של החברה בפרט ובתחום הנדל"ן בכלל. בנוסף, חלק 
מההלוואות שנטלו חברות הנכס לצורך רכישת הנכס ו/או מימון מחדש מובטחות בערבויות 

 ()כגון מצג שווא, מרמה וכו'(שהינן מוגבלות לאירועים מסוימים ) של ג'ואלמוגבלות אישיות 
 . להלן 1.10בסעיף ו/או בערבויות שאינן מוגבלות כמפורט 

 תלות בחברת הניהול
להערכת החברה, לחברה תלות בחברת הניהול, לאור היותה הגורם המרכזי בניהול ענייני  

החברה, לרבות ניהול ותפעול הנכסים של החברה, המוחזקים באמצעות החברות המועברות. 
 לחברה אין עובדים וכל עובדיה מועסקים באמצעות חברת הניהול.

 

 מימון  1.10

פעילות הנדל"ן המניב למגורים של הקבוצה בעיר ניו יורק ממומנת באמצעות הון של  .1.10.1
וכן באמצעות  , אגרות חוב שהנפיקה החברה לציבורהתאגידים בקבוצה ושותפיה )כהשקעה(

לפרטים אודות אגרות חוב שהנפיקה  מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים. אשראים
 לדוח הדירקטוריון המצורף כחלק ב' לדוח תקופתי זה. 18החברה ראה סעיף 

"( כאשר ההלוואה החברה הלווההקבוצה נוהגת ליטול מימון בנקאי לנכס יחיד )להלן: "
זיקה בנכסים, המובטחת בין השאר, הינה, נון ריקורס, ללא זכות חזרה לחברה הלווה המח

וזאת למעט במקרים מסוימים הנקובים  בשעבוד זכויות החברה הלווה בנכס, לפי העניין
 .בהסכמי ההלוואה

הלווה לעמוד בתנאים מסוימים, לרבות ומבלי התאגיד לרוב, הסכמי המימון קובעים כי על 
מהקבוע בהסכם המימון, לגרוע מכלליות האמור, איסור על שימוש בנכס למטרות שונות 

איסור ביצוע המחאות נוספות של הזכויות במקרקעין, מעבר להמחאה למלווה כמפורט 
 להלן, ו/או שעבודים נוספים במקרקעין, ללא קבלת אישור מהמלווה וכיו"ב.

ו ערבויות אישיות, ללא תמורה של גלאק, שאינן בחלק מן ההלוואות ובנסיבות מסוימות ניתנ .1.10.2
ערבות להבטחת פירעון כל ההתחייבויות הלווה כלפי הלוואה )להלן: "מוגבלות בסכום 
 ."(אישית לא מוגבלת

להבטחת גלאק ללא תמורה של ת ומוגבלת ות אישייוערבוכמו כן, בחלק מן ההלוואות ניתנו 
 , בקרות אירועים מסוימים המפורטים בערבות,פירעון התחייבות הלווה כלפי המלווה
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", לפי הערבותאו " "המוגבלת הערבות האישית)להלן: " להלןשעיקריה מפורטים 
 :112(העניין

הערבות ניתנת למלווה בגין כל הפסד ו/או נזק ו/או התחייבויות ו/או הוצאות ו/או  (א)
לרבות כל ההתחייבויות של הלווה  עלויות הנגרמת למלווה כתוצאה מהפעולות הבאות

( מצג 1: )למלווה על פי הסכם ההלוואה )לרבות העברה אסורה של הנכס המשועבד(
( אי גביית דמי השכירות לצורך כיסוי הוצאות 2שווא או הונאה של המלווה או הערב; )

( אי שימוש ראוי 3או לצורך אחר )לדוגמא מינוי כונס(; )הקיימות של הנכס המשועבד 
( אי שימוש ראוי ו/או מעילה בתקבולים 4/או מעילה בכספי הפקדונות של השוכרים; )ו

( 6( השחתה פיזית של הנכס; )5שנתקבלו מהביטוח ו/או אי תשלום פרמיית הביטוח; )
( אי תשלום מיסי 7רשלנות רבתית או מעשה פלילי הגורמים לתפיסת הנכס המשועבד; )

 המשועבד.מקרקעין ו/או הוצאות הקשורות בנכס 

הערב מקבל על עצמו, וזאת על אף הוראות הסכם ההלוואה כי ההלואה על פי הערבות  (ב)
, הערב יחוב )ביחד ולחוד עם עוד ערבים, ככל שיש( Non-Recourseהינה מסוג 

 להתחייבויות הלווה כפי שמתואר בתמצית בס"ק )א( לעיל.

נקתה ועד לפירעון הערבות הינה מוחלטת ובלתי חוזרת והיא תהיה תקפה ממועד הע (ג)
מלוא התחייבויות הלווה על פי הסכם ההלוואה )לרבות חובות מובטחים עתידיים( 

כן יצוין, כי הערב אינו  ובמסגרתה הערב מוותר על כל ההגנות המסורות לו על פי חוק.
 רשאי להעביר או להקצות את התחייבויותיו לצד שלישי.

וב או לקבלת תקבולים, בין אם בהתאם לערבות, לערב אסור לממש כל זכות לשיב (ד)
באמצעות תשלום הקבוע בהסכם הערבות, בין אם באמצעות קיזוז או בקשה של כספי 

, בין אם קבלתם מהמלווה, או בכל דרך אחרת היכולה לעמוד לזכותו, כל עוד המלווה
 לא שולמו במלואן התחייבויות המלווה ותשלומי העמלות וההוצאות שהערב חייב בהן. 

ישפה את המלווה מכל וכנגד כל תביעה, הפסד, נזק וחובות הנובעים וקשורים הערב  (ה)
להסכם הערבות, למעט, תביעות, הפסדים, נזקים או חובות שנגרמו בשל רשלנות רבתית 

 או התנהגות זדונית של המלווה.

ו/או חברת הנכס גלאק  ו, בחלק מהסכמי ההלוואה התקשרהמוגבלת בנוסף לערבות האישית .1.10.3
את הלווה ו/או מי  וישפו/או חברת הנכס ה בהסכם שיפוי סביבתי לפיו גלאק עם המלוו

מטעמו בגין כל הפרה הנוגעת לרגולציה סביבתית )לרבות הגנה על הסביבה, חומרים 
 "( ו/או הפסד הנובע מהפרה כאמוררגולציה סביבתיתמסוכנים, זיהום וניקיון( )להלן: "

מוגבלת לאירועי שיפוי מסוימים )כגון הפרה של "(. החבות לשיפוי לשיפוי החבות)להלן: "
רגולציה סביבתית, שימוש בחומר מסוכן וכו'( וכן מוגבלת עד לסכום השווה לסכום הגבוה 
ביותר שניתן לפרוע מהמשפה שלא תגרום לו לקבל פטור מכוח חוקי פשיטת הרגל 

ות הסכם האמריקאים. על פי החבות לשיפוי המשפה מקבל על עצמו, וזאת על אף הורא
 , כי הוא ישפה )ביחד ולחוד עם משפיםNon-Recourseואה הינה מסוג וההלוואה כי ההל

, ככל שיש( את המלווה בגין אירועי השיפוי וכי הוא מוותר על כל ההגנות המסורות נוספים
 )ג( עד )ה( יחולו גם על החבות לשיפוי. 1.10.2סעיף לו על פי חוק. הוראות 

את כל דמי  להמחות למלווההתאגיד הלווה שעבוד ההלוואה, נוהג כמו כן, במסגרת מסמכי  .1.10.4
)המחאת זרם  השכירות וההכנסות מן הנכס המשועבד הן הקיימות והן העתידיות

התקבולים בפועל למלווה אינה מבוצעת אלא לאחר שהמלווה מודיע בכתב ללווה על הפרת 
 .התחייבויותיו בקשר עם הסכם ההלוואה ו/או השעבוד(
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 מימון מחדש .1.10.5

( בדרך של פרעון Refinanceבחלק מנכסי הקבוצה, בוצע הליך של מימון מחדש של הנכסים )
ההלוואות הקיימות והחלפתן בהלוואות חדשות בריבית קבועה נמוכה יותר ולתקופה ארוכה 

 כנגד שעבוד הנכס ודמי השכירות הנובעים ממנו ושעבוד זכויות החברה הלווה בנכס. 

 מימון הת שעבודים להבטח .1.10.6

לצורך מימון נכסי נדל"ן להשקעה, מובטחים פיננסיים מממנים מהקבוצה הלוואות שלקחה 
בשיעבודים על נדל"ן להשקעה. יתרת ההתחייבויות המובטחות בשיעבודים כאמור לעיל 

לסך של )במאוחד( מסתכמת  2016בדצמבר  31 -ו 2015בדצמבר  31 ,2014 בדצמבר 31 מיםלי
 ., בהתאמהאלפי דולר 277-וכ אלפי דולר 240-כ ,אלפי דולר 151-כ

אין הפרות של הסכמי המימון. כמו כן, הדוח ונכון למועד  2016בדצמבר  31יצוין כי עד ליום 
 , לא היו הפרות של הסכמי המימון.הדוחבתקופה של שלוש שנים שקדמו לתאריך 
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 הלוואות מהותיות .1.10.7

"( המוחזק בשרשור בחלקים שווים הפרוייקט)להלן בסעיף זה: " Albeeלהלן יובאו פרטים אודות הלוואות שניטלו בקשר עם פרוייקט  .1.10.7.1
 לעיל(: 1.7.5.2יר )כמפורט בסעיף -כ"א( על ידי החברה ועל ידי אול 50%)

 ההלוואה

 התאגיד
הלווה 
ושם 
 הנכס

סכום 
מסגרת 
ההלוואה 
)אלפי 
 דולר(

 קרן וריבית–מספר תשלומים 
מועד 
פירעון 
 אחרון

 בטחונות
ריבית 
 שנתית

 
 תניית שינוי
 שליטה

ערבות אישית מוגבלת וחבות 
 לשיפוי

 
 הערות
 

 הלוואה א' 

Spencer 

Albee 

Equities 

LLC, 

Albee 

הריבית תשולם אחת לחודש  37,000-כ
ועד  2016בפברואר  1החל מיום 

 למועד הפירעון האחרון.
במועד קרן ההלוואה תשולם 

 13 הפירעון האחרון.
באוקטובר 

2017113 

משכנתא על מלוא זכויות הלווה בפרויקט, 
לרבות שעבוד חשבונות הבנק בקשר עם 
הפרויקט; המחאה של כל הסכמי השכירות 
העתידיים ודמי השכירות והרווחים כפי 
שיהיו בגינם )לרבות התחייבות לאי 
המחאת זכויות הלווה על פי הסכמי 

יים בנכס וביצוע שינוים השכירות העתיד
בהסכמי השכירות כמפורט בהסכמי 
ההלוואות(; שעבוד כל התוכניות, החוזים 
והאישורים בקשר עם הפרויקט; ושעבוד 
מלוא זכויותיו של תאגיד נוסף, המחזיק 

, 114"(התאגיד הערב( בלווה )להלן: "100%)
בלווה. בנוסף, קיימת ערבות פיננסית של 

 הלווה. התאגיד הערב להתחייבויות

11.75%115 
קיימת הגבלה 
על העברת 
זכויות בלווה 

ו/או 
במקרקעין, 

למעט העברה 
לנעבר מורשה 

)כמפורט 
בהסכם 

 ההלוואה(.

התחייבות לשיפוי על ידי 
שהינו  ,גולדמןיואל גלאק, 

יר )להלן: -בעל השליטה באול
התאגיד הערב של ו"(, גולדמן"

)יחד ולחוד( בגין רגולציה 
ומרים סביבתית והימצאות ח

; ערבות 116מזהמים בפרויקט
פיננסית אישית, מוחלטת, 
בלתי מוגבלת ובלתי מותנית, 
של גלאק וגולדמן, לשם 
הבטחת התחייבויות הלווה; 
ערבות ביצוע של גלאק 

 וגולדמן.

בהסכמים קבועות עילות 
להעמדה לפירעון מיידי, 

אי עמידה  לרבות:
בהתחייבות הלווה לאבני 
דרך מסוימות בקשר עם 
קצב הקמת הפרויקט; 
העברת זכויות בלווה ו/או 
במקרקעין, למעט העברה 
לנעבר מורשה; בהתקיים 

אחת עילה להעמדת 
)לפי ההלוואות האחרות 

העניין( לפירעון מיידי 
(Cross Default  בין

 ההלוואות(.

 11%117 25,000 הלוואה ב' 

 42,000 הלוואה ג'

הריבית תשולם אחת לחודש 
 2016באוקטובר  1החל מיום 

 ועד למועד הפירעון האחרון.
קרן ההלוואה תשולם במועד 

 הפירעון האחרון.

11%118 

 

 .ז'-ו' 1.7.7.2 -ו ז'-ו' 1.7.7.1 פיםראה סעי שהינם בתוקף נכון למועד הדוחנוספים לפרטים עיקריים אודות הסכמי הלוואה מהותיים  .1.10.7.2
יצוין כי הסכום הכולל של שתי ההלוואות המהותיות הנ"ל ביחד עם הלוואות נוספות אשר כל אחת מהן אינה מהותית, אשר ניטלו 

עילות להעמדת  יםכולל. הסכמי ההלוואה עם המלווה הנ"ל 2016בדצמבר  31ליום  אלפי דולר 192,480מאותו מלווה, עומד על 
בקשר עם הלוואה אחרת או הסכם אחר שנחתם עם המלווה ערבים הפרת התחייבויות חברת נכס או בקרות ההלוואה לפירעון מיידי 

(Cross Default.) 

 

                                                 
הלוואה ג'( במלואן, למתן הודעה מראה, לכך שישולמו תשלומי ריבית -ללווה קיימת זכות להקדים את מועד הפירעון האחרון, בכפוף לפירעון שלושת ההלוואות יחדיו )הלוואה א', הלוואה ב' ו  113

 להלן. 118לום העמלה המפורטת בה"ש בגין ההלוואה לתקופה כוללת של תשעה חודשים לכל הפחות )אף אם נפרעה קודם לכן(, וכן בכפוף לתש
 יר.-כ"א( על ידי החברה ועל ידי אול 50%התאגיד הערב מוחזק )בשרשור סופי( בחלקים שווים )  114
 0.5%-נוסף מסכום ההלוואה שישולם במועד הפירעון האחרון ו 1%מסכום ההלוואה אשר שולם במועד העמדתן,  1%כרוכות בהוצאות נוספות אשר העיקריות שבהן, הלוואה א' והלוואה ב'   115

 מסכום ההלוואה בגין הארכה של מועד הפירעון האחרון.
 .1.10.3בדומה למפורט בסעיף   116
 מסכום ההלוואה בגין הארכת מועד הפירעון. 0.5%-מסכום ההלוואה אשר ישולם במועד פירעונה ו 2%ריות שבהן, ההלוואה כרוכה בהוצאות נלוות אשר העיק  117
 לעיל(. 113מכל סכום שיפרע בגין ההלוואה )לרבות בגין פירעון מוקדם כמפורט בה"ש  0.5%הלוואה ג' כרוכה בעמלה בסכום המהווה   118
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 מיסוי 1.11

 .דוח תקופתי זהפים לרהמצו 2016 בדצמבר 31ליום לדוחות הכספיים  12 באור ראה

החברה הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים. החברה אינה חייבת במס באיי 
 look throughהבתולה הבריטיים. על פי דיני המס של ארה"ב, החברה הינה חברה שקופה )

entityלצרכי מס וחבות המס הינה של בעלי מניותיה. יובהר כי  ( דהיינו החברה אינה נישומה
ככל שבעלי המניות של החברה לא ישלמו את סכומי המס הנובעים מחבות המס בגין החברה 
ו/או מכל חבות מס אחרת של בעלי המניות, לא תהא לרשות המסים האמריקאית, זכות 

ם המוחזקים על ידי . על פי דיני המס של ארה"ב, התאגידי(Recourse)חזרה לחברה 
)מועד הפיכתה לחברה  2014שעד לרבעון הרביעי לשנת , למעט חברה מאוחדת אחת החברה

גם הם גופים שקופים לענין  ,34%119בשיעור של היה שיעור המס החל על הכנסתה "שקופה"( 
דיני המס האמריקאים, דהיינו אין להם חבות במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילותם אלא 

למעט מיסוי נדל"ן, לחברה ולחברות המוחזקות הינה כי ותיהם. תוצאת האמור, לבעלי מני
  שלה אין כל חבות במס.

בעל השליטה בחברה והחברה, התחייבו כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב במחזור 
, למעט החברה ובכפוף לחוקי המס הקיימים, החברה והתאגידים המוחזקים על ידיה

( אלא ימשיכו להחשב corporationsלא יבחרו להחשב כחברות ) המאוחדת כאמור לעיל,
כשקופים לצרכי מס אמריקאי. יצוין, כי גם אם החברה תיחדל מלהיחשב חברה שקופה 
במועד כלשהו ומסיבה כלשהי, אזי חבות המס בגין החברה עד לאותו מועד תחול על בעלי 

  מניותיה של החברה לאותו מועד ולא על החברה.

  אחר תאריך הדוחאירועים ל 1.12

לדוחות הכספיים המצורפים  20לפרטים אודות אירועים לאחר תאריך הדוח ראה באור 
 בחלק ג' לדוח תקופתי זה.

  ביטוח 1.13

ביטוח כנגד תביעות הנובעות מבטחת את הנדל"ן כנגד הסיכונים המקובלים לרבות  החברה .1.13.1
נכסי הקבוצה . המבטח את הנכס בזמן הבניה , ביטוח בניהק לנכס של צד ג'נזופגיעות גוף מ

  שונות. LLCמוחזקים ומבוטחים תחת חברות 

בין , מאחר והיא רוכשת את הפוליסות אינה מצויה בתת ביטוחלהערכת הנהלת החברה היא  .1.13.2
 .נכסי החברההמממנים את המוסדות בהתאם לדרישות היתר 

 לעיל. (3)ט. 1.7.1לפרטים בקשר עם ביטוח זכות הבעלות בנדל"ן ראו בסעיף .1.13.3

 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה .1.13.4

כל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה נכללים בפוליסת ביטוח אחריות 
דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים ראה פרק ד' לדוח התקופתי )דוח פרטים 

 נוספים(.
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 וצפי להתפתחות בשנה הקרובה התאגידשל יעדים ואסטרטגיה עסקית  1.14

זה, לנהל בדוח תקופתי בכוונת החברה להמשיך ולפעול בתחום הפעילות כפי שהוא מתואר 
ולתפעל את מערך הנכסים שבבעלותה. כמו כן, בכוונת החברה להמשיך להתרחב ולהגדיל 
 את מצבת הנכסים שלה, בין אם ברכישות הזדמנותיות של נכסי נדל"ן מניב למגורים בעיר

פיתוח נכסים להשכרה על הקרקעות בין אם בדרך של  ,וקרקעות להשקעה ניו יורק
בין אם בדרך של הגדלת שיעורי החזקה של החברה בנכסים המוחזקים  ,שבבעלותה

רכישת נוספים לרבות  HUDזכויות בנכסי וכן רכישת באמצעות שותפויות מוגבלות 
)מקום בון הנכס מוחזק על ידי  באמצעות רכישת השותף הכלליבנכסים כאמור שליטה ה

 ..ז. לעיל1.7.1ובין בדרך של עסקאות זיכוי במס כהגדרתן בסעיף  שותפות מוגבלת(
האסטרטגיה העיקרית של פעילות החברה בתחום הפעילות הינה רכישת בנייני מגורים בעיר 

 ניו יורק )על כל רבעיה(, ניהולם, תפעולם והשבחת בתי הדירות להשכרה.

  

 שפטייםהליכים מ 1.11

נכון למועד פרסום הדוח לא ידוע לחברה על הליכים משפטיים מהותיים כלשהם המתנהלים 

 כנגד החברה או כנגד חברות הקבוצה. 

  דיון בגורמי סיכון 1.16

, נכון הקבוצה, להערכת הנהלת החברהלהלן פירוט גורמי הסיכון על תחום הפעילות של  .1.16.1
 :דוחלמועד ה

 סיכוני מקרו 

החברה חשופה לשינויים בשיעורי הריבית הפדרלית בארה"ב. עלייה  – סיכוני ריבית (א)
בשיעורי הריבית האמורה עלולה להקטין את יכולתה של החברה לממן מחדש את נכסיה 

 בדרך של "מיחזור" הלוואות קיימות בריבית דומה או קרובה לזו הקיימת.
 
האטה בכלכלה האמריקאית יכולה להוביל לירידה  -האטה בכלכלה האמריקאית   (ב)

בביקושים לדיור באזורים מסוימים ובכלל זה, בחלק מהאזורים בהם החברה פעילה 
נסיונה רב וכפועל יוצא מכך, עלול להוביל לירידה בדמי השכירות הנגבים באזורים הללו. 
ון בכלכלת השנים של החברה בשוק הנדל"ן בעיר ניו יורק, ובכלל זה בתקופות המית
(, 2009 -2008ארה"ב )בין היתר, במהלך משבר האשראי העולמי אשר שיאו היה בשנים 

יש בו כדי לסייע לחברה להתגבר ולהסתגל גם בתקופות פחות מזהירות במשק 
האמריקאי )בדרך של איתור הזדמנויות נדל"ן אשר מתומחרות נמוך יחסית לשווי 

עולמי והאטה עתידית בכלכלה האמריקאית הפוטנציאל הגלום בהם(. במשבר האשראי ה
גורמים, בין היתר, להקטנת משאבי האשראי הזמינים וצמצום במקורות למימון 

זה, מרבית נכסי הנדל"ן המניב של החברה מושכרים דוח פרויקטים. בנוסף, נכון למועד 
ארוכי טווח יחסית דבר המקטין את החשיפה של  HAPעל פי הסכמי  Section 8לשוכרי 

  החברה להאטה כאמור.
 
פעילותה,  מימון לצורך בנקאי מימון נוטלת שהחברה מאחר - אשראי ועלות זמינות (ג)

 החברה המימון והחוב ברמת המקרו השפעה על עסקי ובזמינות המימון בעלות לשינויים
אשראי עשויה לגרום להאטה ורווחיותה. הקשחת מדיניות הבנקים בארה"ב, במתן 

כלכלית במשק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט, אשר עלולים לגרום בין היתר לקושי רב יותר 
בקבלת אשראי בנקאי. כמו כן, קושי כללי בגיוס הון ו/או חוב באמצעות שוק ההון 
עלולים גם הם לגרום לגידול בעלויות המימון במשק כולו וכתוצאה מכך לגרום לקושי 

 פעילות השוטפת של החברה ברכישת נכסים או במימון מחדש של חוב קיים.במימון ה
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 סיכונים ענפיים

ירידה במחירי הנכסים עלולה לפגוע ביכולת החברה לבצע מימון  –קריסת שוק הנדל"ן  (ד)
מחדש לנכסיה בתנאי טובים יותר או באותם תנאים של תנאי המימון הקיימים. במצב 

שהיצע הדירות להשכרה יהיה גדול מן הביקוש ולפיכך של קריסה בשוק הנדל"ן, סביר 
יכולת של החברה להשכיר דירות. השיעורי התפוסה של החברה עלולים לרדת ותיפגע 

להערכת הנהלת החברה קריסה בשוק הנדל"ן או התדרדרות תלולה בו, כאמור לא תיפגע 
רישה דומה מהותית בקבוצה שכן מניסיון העבר של הקבוצה בעת משבר כלכלי, היתה ד

וכן לאור העובדה כי מרבית נכסי החברה מושכרים  לדירות להשכרה בתחום פעילותה
בחוזים ארוכי טווח יחסית ניכר כי ההשפעה לא תהיה מהותית  Section 8לשוכרי 

. יחד עם זאת יצוין כי בתקופת משבר, שיעורי ההיוון שבהם נעשה שימוש כאמור לעיל
יעורי ההיוון בשנים טובות יותר ולפיכך שווי הנכסים בהערכות השווי הינם גבוהים מש

  עלול לרדת, גם אם לא חל שינוי מהותי בתפוסות.
 

הנזילות של השקעות במקרקעין היא נמוכה יחסית. היה והחברה תאלץ  – נזילות סיכון (ה)
 עלולה בגין נכסיה לחברה המכר מזורז, תמורת בקצב במקרקעין השקעותיה את לממש
 ,הדוח למועד נכון בדוחות הכספיים. שמופיע כפי נכסיה של ההוגן מהשווי נמוכה להיות
 זו. מעין מזורזת למכירה נדרשת אינה החברה

 
נכסי החברה המושכרים  - למגורים דיור נכסי בהשכרת השכירות דמי על פיקוח (ו)

למגורים כפופים לרגולציה המטילה חובות שונות על החברה כבעלת נכסים, וכוללים, בין 
ר, פיקוח על דמי השכירות שניתן לגבות מדיירים. הרגולציה חושפת את החברה הית

להשפעת שינויים רגולאטורים הנוגעים לפיקוח על שכר דירה ולחובות של בעלי נכסים 
)ג(  1.7.1ראה סעיף  כלפי שוכרים. להרחבה אודות הרגולציה בתחום ההשכרה למגורים

 לעיל.
 

החזקה בנדל"ן כרוכה בהוצאות קבועות,  -נדל"ן מניבעלויות והוצאות הפעלת נכסי  (ז)
שחובת תשלומם חלה לאורך כל תקופת הבעלות, בין אם הנכס מניב הכנסה כלשהי ובין 
אם לאו. לדוגמא, בעל הנכס, נושא בעלויות שירותי התשתית לרבות מים ומיסוי 

ה, וכתוצאה )מוניציפאלי ומדינתי(, אשר עשויות לעלות בשיעורים החורגים מהאינפלצי
מכך להכביד על הוצאות החברה ולפגוע ברווחיות עסקיה. הוצאות אלה אינן בשליטת 
בעל הנכס ועלולות להיות מושתות ללא עליה מקבילה בשכר הדירה. יצוין, כי לאור 
העובדה שמיסוי הנדל"ן )המקבילה ל"ארנונה" בישראל( המהווה חלק מהוצאות הפעלת 

ווי הנכס כאשר עדכון סכום המס )כאשר שווי הנכס עלה( נכסי הנדל"ן נקבע על בסיס ש
מבוצע על פני תקופה של מספר שנים, קיימת חשיפה כי עלויות ההפעלה יגדלו בהתאם 

 . 2015 דצמברב 31גם אם שווי הנכסים לא יעלה ביחס לשווים ליום 
 

 סיכונים מיוחדים לחברה 
 

ובחברת ג'ואל גלאק החברה ב לפרטים אודות תלות –תלות באיש מפתח ובחברת הניהול (ח)
 לעיל.  1.9.3 הניהול ראו בסעיף

 
הקבוצה מבטחת את הנדל"ן בפוליסות ביטוח רכוש וכו' וכן  –סיכוני רכוש וחבויות  (ט)

רוכשת פוליסות לביטוח הסיכונים המקובלים להם חשופה הקבוצה. במקרה של אירוע 
סך הכיסוי הביטוחי לבין  ביטוחי לחברה עלולה להיות חשיפה כספית בגובה ההפרש שבין

ההיקף הכספי של התביעה או הנזק לנכס. יודגש כי להערכת הנהלת החברה היא אינה 
 מצויה בתת ביטוח.

 
מאחר וחלק פעילות החברה מתבצעת בארצות הברית בדולר.  - סיכוני שער חליפין (י)

מגיוס המימון של החברה התבצע בישראל, עשויה החברה להיות חשופה לשינויים בשער 
החליפין של הדולר מול הש"ח, באופן שיסוף של הש"ח כלפי הדולר עשוי להשפיע באופן 

נכון למועד הדוח, החשיפה המטבעית של שלילי על התוצאות הכספיות של החברה. 
 18.4-ושווי מזומנים ופקדונות בשקלים( הינה בשיעור של כ החברה, נטו )בניכוי מזומנים
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מסך היקף נכסיה וזאת בשל התחייבות החברה בגין אגרות חוב )סדרה א'(, אשר הונפקו 
לציבור בישראל הנקובות בש"ח. כתוצאה מהנפקת אגרות החוב )סדרה א'( האמורות 

ם בשער החליפין אלפי ש"ח ע.נ. החברה חשופה לשינויי 602,727-בסך כולל של כ
שקל/דולר. לחברה חשיפה מטבעית בגין יתרת כספי האג"ח שהומרו לדולר ושימשו 

החברה בוחנת מעת לעת את האפשרות ומבצעת גידור של התחייבויותיה לרכישת נכסים. 
יצוין כי  השיקליות, כולן או חלקן, כנגד שינויים עתידיים בשער החליפין דולר/שקל.

אגרות  236,228,000, השלימה החברה הנפקת 2017בינואר  23 לאחר מועד הדוח, ביום
מ' דולר בשער  50בהיקף של  PUTפקעה עסקת  2016באוגוסט  19חוב )סדרה ב'(. ביום 

מתמורת  מיליון דולר  125-עד כש"ח לדולר. החברה נמצאת בהליך לגידור סך של  3.4של 
פרסום הדוח טרם בוצע גידור  ב'(, אולם נכון למועד-הנפקת אגרות החוב )סדרות א' ו

 כאמור.
 

החברה הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים.  - דיני המס האמריקאיים (יא)
החברה אינה חייבת במס באיי הבתולה הבריטיים. על פי דיני המס של ארה"ב, החברה 

לצרכי מס וחבות  ( דהיינו החברה אינה נישומהlook through entityהינה חברה שקופה )
על פי דיני המס של ארה"ב, התאגידים המוחזקים על ידי המס הינה של בעלי מניותיה. 

החברה גם הם גופים שקופים לענין דיני המס האמריקאים, דהיינו אין להם חבות במס 
עילותם אלא לבעלי מניותיהם. תוצאת האמור לעיל כי לחברה בגין ההכנסה הנובעת מפ

, בעל השליטה בחברה והחברה, גלאקת שלה אין כל חבות במס. ולחברות המוחזקו
התחייבו כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב במחזור ובכפוף לחוקי המס הקיימים, 

אלא  (corporations)החברה והתאגידים המוחזקים על ידה לא יבחרו להחשב כחברות 
ני המס האמריקאיים ימשיכו להחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי. משכך, שינוי בדי

הקשורים למיסוי החברות המועברות עלול לשנות את מבנה המס של החברה. יצוין כי על 
 50%-פי הדין האמריקאי, ככל שבמסגרת הליכי חדלות פירעון כאמור, יועברו יותר מ

)במישרין ו/או בעקיפין( מהחזקות בנכס נדל"ן בארה"ב, אזי קיימת חשיפה אפשרית 
( )המקביל למס הרכישה הנהוג בישראל( על ידי transfer tax) לתשלום מס העברה

המחזיקים. למיטב ידיעת החברה, הבסיס לחישוב מס העברה כאמור הינו שוויו ההוגן 
מסתכמים בשיעור כולל הדוח של הנכס הנעבר במועד ההעברה ושיעורי המס נכון למועד 

 .ת ניו יורק(למדינ 1%-ו יורק וכלעיריית ני 2.625% -)כ 3.625%-של כ

 

 Section)אין תלות בשוכרי  HUD-, לחברה יש תלות בדוחנכון למועד ה - HUD-תלות ב (יב)

לא יחודשו החשיפה אינה  HAP-(, יחד עם זאת, החברה סבורה כי אם וככל שהסכמי ה8
מהותית לחברה שכן מרבית נכסיה ממוקמים באזורים בהם הביקוש עולה על ההיצע וכן 

חודשים לפני פקיעתם, דבר המותיר  6מתחיל  HAP-לרוב המו"מ לחידוש הסכם ה
 מסוים לא יוארך. HAPלחברה די זמן על מנת להיערך מראש במקרה בו הסכם 
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סיכוני מקרו, סיכונים  –רמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם בטבלה שלהלן מובאים גו .1.16.2
, אשר דורגו, בהתאם להערכת החברה, על פי השפעתם על לחברהענפיים וסיכונים מיוחדים 

 השפעה גדולה, בינונית וקטנה: –בכללותם התאגיד עסקי 

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות התאגיד
 השפעה קטנה

 
 השפעה גדולה השפעה בינונית

 
 

 סיכוני מקרו
X   סיכוני ריבית 

X   האטה בכלכלה האמריקאית 

X   אשראי ועלות זמינות 

 סיכונים ענפיים

 

 X  קריסת שוק הנדל"ן 

X   נזילות סיכון 

X   פיקוח על דמי השכירות בהשכרת נכסי דיור למגורים 

 X  עלויות והוצאות נכסי נדל"ן מניב 

 מיוחדים לחברהסיכונים 

  X תלות באנשי מפתח 

 X  סיכוני רכוש וחבויות 

X   סיכוני שער חליפין 

X   דיני המס האמריקני 

 X  תלות ב-HUD 

 
 



 

Spencer Equity Group Limited 

 )"החברה"(
 

 דו"ח הדירקטוריון  -חלק ב' 

 2016בדצמבר  31על מצב ענייני החברה ליום 
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -פרק א' 

 Spencer Equity Group דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את דוח דירקטוריון של

Limited " :תאריך הדוח על )להלן: " 2016בדצמבר  31"( לשנה שנסתיימה ביום החברה)להלן

"( ולמועד הדוח, ערוך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( המצב הכספי

"(. ההסברים שיובאו להלן מתייחסים לחברה על פי דוחותיה הדוחות תקנות)להלן: " 1970-תש"ל

 .2016בדצמבר  31הכספיים המאוחדים ליום 

 החברה וסביבתה העסקית .1

כחברה פרטית המוגבלת במניות על פי חוק החברות  2014באוגוסט  28החברה התאגדה ביום  1.1

 .BVI ,2004העסקיות 

נכון לתקופת הדוח ולמועד פרסום דוח זה, החברה עוסקת בתחום הנדל"ן למגורים בעיקר  1.2

ייזום, פיתוח, הקמה, רכישה, השכרה יורק, הכולל בין היתר, -ברובעים ברונקס וברוקלין בניו

תחום הנדל"ן וניהול נכסי נדל"ן מניב בעיקר ברובעים ברונקס וברוקלין, ניו יורק )להלן: "

"(. בנוסף, לאור העובדה כי הנכסים של החברה כפופים לרגולציה שונה, החברה רואה המניב

כסי נדל"ן מניב בתחום הנדל"ן המניב כתחום הכולל שלושה פילוחים עיקריים, האחד נ

(, השני, יתר נכסי הנדל"ן המניב של החברה HUDהכפופים לתוכנית הדיור הממשלתית )

 1.6להרחבה בדבר החברה וסביבתה העסקית ראה סעיף  והשלישי קרקעות לפיתוח והשקעה.

 א' לדוח תקופתי זה. חלקל

 6102בדצמבר  31המצב הכספי ליום   .2

 הכספי של החברה:ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה  2.1

 סעיף

 יתרה ליום
הסברי החברה ליתרות ולשינויים  גידול )קיטון(

 המהותיים
31.12.2016 31.12.2015 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר

נכסים 

שוטפים ללא 

נכסים של 

קבוצת מימוש 

המוחזקת 

 למכירה

45,075 111,785 (66,710) 

עיקר הקיטון מיוחס למזומנים ששולמו 
לרכישת חברות שאוחדו לראשונה 

 Academy)המחזיקות בפרויקט 

Gardens בפרויקטו – Noonan Plaza )
והשקעה בעסקאות משותפות בקיזוז 
מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת מכירת 

 -ו Riverviewהנכסים עם  בקשר זכויות
Startford Tower. 

נכסים של 

מימוש קבוצת 

המוחזקת 

 למכירה

40,505 80,694 (40,189) 

היתרה לתאריך המאזן הינה בגין 
בהסכם מותנה למכירת התקשרות 

( נכסים: זכויות הבעלות בנכס 3שלושה )
 Parkview Apartmentsהידוע בשם 

( בתאגידים 100%ומלוא הזכויות )
המחזיקים בנכסי החברה הידועים 

 Jerome Terrace Apartmentsבשמות 
)ראה באור  Highbridge Phase 1-ו
( לדוחות הכספיים( והקיטון 6)א()7

מיוחס להשלמת מכירת חברות 
מאוחדות המחזיקות בפרויקט 

Riverview. 
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נכסים לא 

     שוטפים:

 נדל"ן להשקעה

481,933 420,400 61,533 

עיקר הגידול מיוחס לרכישת חברות 
 Academyשאוחדו לראשונה )פרויקט 

Gardens ו-Noonan Plaza בקיזוז )
נדל"ן להשקעה המוצג במסגרת נכסים 
של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה 

 .אלפי דולר 39,400בסך של 
השקעות בעסקאות 

 משותפות

198,068 87,817 110,251 

עיקר הגידול נובע מהשקעה בעסקאות 
 101-ו Aliance Squareמשותפות )

Varick) רווחי שיערוך בגין נדל"ן ,
מיליון דולר  20-להשקעה בסך של כ

 14.3 -ושערוך אופציית רכש בסך של כ
. Aliance Squareמיליון דולר בגין 

)ב( לדוחות 7לפרטים נוספים ראה באור 
 .הכספיים

 חייבים אחרים
3,657 - 3,657 

בעיקר מיוחס לחייבים בגין הכנסות 
ראה באור מדמי ייזום, לפרטים נוספים 

 ( לדוחות הכספיים.3)ב()16
פקדונות מוגבלים 

 2,118 14,243 16,361 ומיועדים

הסעיף כולל בעיקר פקדון כרית ריבית 
בגין אגרות החוב )סדרה א'(, מקדמות 
בגין עסקאות חדשות ופקדונות ריבית 

 בגין הלוואות.
סה"כ נכסים 

 לא שוטפים
700,019 522,460 177,559  

  70,660 714,939 785,599 סה"כ נכסים

התחייבויות 

     שוטפות: 

חלויות שוטפות של 

הלוואות מבנקים 

 ותאגידים פיננסיים

עיקר הקיטון מיוחס לפרעון הלוואה  (39,429) 41,834 2,405
 לז"ק ומימון מחדש לז"א.

חלויות שוטפות של 

 אגרות חוב
בשנה  יתרת אגרות חוב העומדת לפרעון 22,400 - 22,400

 .הקרובה

 (4,276) 12,289 8,013 זכאים ויתרות זכות
עיקר הקיטון מיוחס להעברת התמורה 

 Logan בגין זכויות שהומחאו לחברה ב

Plaza . 

 (745) 745 --- צדדים קשורים

אלפי דולר סווגו  745-יתרה בסך של כ
. הסיווג כאמור, 2016להון בשנת 

מתייחס ליתרות של בעל החברה 
הנכס טרם ההנפקה לראשונה בחברות 

של אגרות חוב )סדרה א'( ועל כן הודיע 
בעל השליטה בחברה כי אין בכוונתו 

 לדרוש כספים אלו.
סה"כ 

התחייבויות 

שוטפות ללא 

התחייבויות 

של קבוצת 

מימוש 

המוחזקת 

 למכירה

32,818 54,868 (22,050)  

התחייבויות 

של קבוצת 

מימוש 

המוחזקת 

20,055 55,868 (35,813) 

היתרה לתאריך המאזן הינה בגין 
בהסכם מותנה למכירת התקשרות 

( נכסים: זכויות הבעלות בנכס 3שלושה )
 Parkview Apartmentsהידוע בשם 

( בתאגידים 100%ומלוא הזכויות )
המחזיקים בנכסי החברה הידועים 
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 Jerome Terrace Apartmentsבשמות  למכירה
)ראה באור  Highbridge Phase 1-ו
( לדוחות הכספיים( והקיטון 6)א()7

מיוחס להשלמת מכירת חברות 
מאוחדות המחזיקות בפרויקט 

Riverview. 
התחייבויות בלתי 

     שוטפות:

הלוואות מבנקים 

 ותאגידים פיננסיים
249,587 140,112 109,475 

גידול מיוחס בעיקר לחברות שאוחדו 
 לראשונה ומימון מחדש של הלוואות.

 19,840 152,837 132,997 אגרות חוב
הקיטון נובע בעיקר מסיווג לחלויות 

 שוטפות בגין אגרות חוב.
  (47) 799 752 פקדונות משוכרים

סה"כ התחייבויות 

 בלתי שוטפות
383,336 293,748 89,588  

 38,935 310,455 349,390 סה"כ הון

הגידול מיוחס בעיקר לרווח כולל 
משערוך נדל"ן לתקופה הנובע בעיקר 

להשקעה ורווח מפעילות שוטפת של 
 החברה בקיזוז חלוקת דיבידנד בתקופה.

סה"כ התחייבויות 

 והון
785,599 714,939 70,660  

 

 ניתוח עיקרי תוצאות הפעילות על פי הדוחות המאוחדים: 2.2

 סעיף

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
 גידול )קיטון( 

 2015מול  2016
ליתרות הסברי החברה 

 ולשינויים המהותיים
2016 2015 2014  

 אלפי דולר אלפי דולר
אלפי 

 דולר
 % אלפי דולר

הכנסות 

מדמי 

שכירות 

והכנסות 

 נלוות

38,752 30,636 21,527 8,116 26% 

עיקר הגידול בדמי שכירות 
מעבר לעליה שהייתה בשכר 
הדירה אותו גובה החברה 
מהדיירים ושהינו בפיקוח 

מרכישת נכסי נדל"ן נובע 
 להשקעה חדשים.

הכנסות 

 מדמי ייזום
 ל.ר. 4,657 - - 4,657

( 3)ב()16לפרטים ראה באור 
 לדוחות הכספיים.

הוצאות 

 תפעול

 נכסים

14,172 11,072 10,391 3,100 28% 
עיקר הגידול בהוצאות תפעול 
נכסים נובע מרכישת נכסי 

 נדל"ן להשקעה.

עלויות 

 ייזום
 .ר.ל 1,159 - - 1,159

עלויות חד פעמיות בקשר 
 להכנסות מדמי ייזום.

הכנסות 

מדמי 

שכירות, 

נלוות 

 וייזום, נטו

28,078 19,564 11,136 8,514 44%  

הוצאות 

הנהלה 
3,522 2,679 1,131 843 31% 

עיקר הגידול נובע מגידול 
בהוצאות יעוץ מקצועי ודמי 

 ניהול. 
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 סעיף

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
 גידול )קיטון( 

 2015מול  2016
ליתרות הסברי החברה 

 ולשינויים המהותיים
2016 2015 2014  

 אלפי דולר אלפי דולר
אלפי 

 דולר
 % אלפי דולר

 וכלליות

רווח 

)הפסד( 

משינוי ערך 

ומימוש 

נדל"ן 

 להשקעה

(378) 13,710 25,812 (14,088) (103%) 

ההפסד מירידת ערך נדל"ן 
להשקעה בתקופה המדווחת 
נובע משערוך שלילי בגין הנכס 

Logan Plaza 6 -בסך של כ 
מיליון דולר המוסבר מירידה 
בהכנסות סובסידיה 
מהממשלה, משערוך שלילי 

 The Norh Flatsבגין הנכס 

LLC מיליון  10 -בסך של כ
דולר המוסבר מגידול בעלויות 

לאור הבנות הקמה חזויות 
חדשות שהושגו במהלך 
התקופה מול קבלני משנה וכן 
 מדחייה צפויה באיכלוס חלק
מהנכס ומשערוך שלילי בגין 

בסך  Stratford Towerהנכס 
מיליון דולר, בהתאם  3 -של כ

למחיר מימוש הנכס לפי 
למכירת  ההתקשרות עם צד ג'

הנכס בתוספת עלויות עסקה. 
 1.7 -בנוסף, לחברה רווח של כ

מיליון דולר בגין השלמת 
מכירת חברה מאוחדת 

( במהלך Riverview)פרויקט 
ורווחי  2016של שנת  2רבעון 

מיליון  17-שערוך בסך של כ
דולר בגין שער נכסי הנדל"ן 

 להשקעה של החברה.

חלק 

החברה 

ברווחי 

עסקאות 

משותפות, 

 נטו

24,041 10,115 25,007 13,926 138% 

רווחי עסקאות משותפות 
בתקופה נובעים בעיקר מרווח 

 -בגין שיערוך נכסים בסך של כ
עיקר מיליון דולר ) 18.5

 Longהשערוך הינו בגין 

Island City מיליון  9.4 -כ
מיליון  10.7 -כ Albee-דולר ו
ורווח מהסכם חכירה  דולר(

(Aliance Square בסך )של כ- 
 מיליון דולר. 4

רווח 

ממימוש 

השקעה 

בעסקה 

 משותפת

  .ר.ל - 2,699 - -

רווח 

 תפעולי
48,219 40,710 63,523 7,509 18%  

הוצאות 

בגין 

עסקאות 

 הגנת מטבע

23 177 - (154) (87%)  

הפרשי 

 שער
(2,359) 499 54 (2,858) (573%) 

הפרשי השער נובעים מהנפקת 
ויתרות אגרות חוב שקליות 

 מזומנים הנקובים בשקלים.
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 סעיף

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
 גידול )קיטון( 

 2015מול  2016
ליתרות הסברי החברה 

 ולשינויים המהותיים
2016 2015 2014  

 אלפי דולר אלפי דולר
אלפי 

 דולר
 % אלפי דולר

הכנסות 

 מימון
18,562 3,849 - 14,713 382% 

הכנסות מימון נובעות בעיקר 
מריבית על הלוואות שניתנו 
לעסקאות משותפות )בעיקר 
מתוך כספי האג"ח( בסך של 

מיליון דולר ושערוך  4.2 -כ
 14.3 -אופציית רכש בסך של כ

מיליון דולר )לפרטים נוספים 
לדוחות  17באור ראה 

 הכספיים(.

הוצאות 

 מימון
20,542 13,570 4,831 6,972 51% 

הגידול בהוצאות נובע 
מהנפקת אגרות חוב במהלך 

וגידול בהלוואות  2015שנת 
ממוסדות פיננסים שנלקחו 

 2015-2016השנים במהלך 
ואשר קיבלו ביטוי חלקי 

 בנתוני התקופות הקודמות.
מימוש קרן 

הון בגין 

מכשיר 

פיננסי זמין 

 למכירה

  .ר.ל (1,705) 1,874 1,705 -

רווח לפני 

מיסים על 

 הכנסה

43,857 33,016 60,620 10,841 33%  

הטבת מס 

)מיסים על 

 הכנסה(

  ל.ר. - 4,013 - -

  33% 10,841 64,633 33,016 43,857 רווח נקי

 ניתוח נזילות ומקורות מימון של החברה: 2.3

 סעיף

 31לשנה שהסתיימה ביום 

גידול  בדצמבר

הסברי החברה ליתרות  )קיטון(

 2014 2015 2016 ולשינויים המהותיים

 אלפי דולר

תזרימי מזומנים 

 (3,760) 3,910 8,341 4,581 לפעילות שוטפת

המזומנים שנבע מפעילות  הירידה בתזרים
שוטפת בשנה המדווחת נובעת בעיקר מעלייה 
בהוצאות הריבית בגין אגרות חוב שגוייסו 

)אשר לא קיבלו ביטוי  2015במהלך שנת 
 מלא בתקופות המקבילות אשתקד(.

תזרים מזומנים 

 (107,682) (43,363) (43,809) (151,491) לפעולות השקעה
השקעה תזרימי המזומנים לפעילות 

מיוחסים בעיקר לרכישת/מכירת חברות 
 מאוחדות ולהשקעה בעסקאות משותפות.

תזרים מזומנים 

 (23,342) 78,139 102,155 78,813 מפעילות מימון
תזרים המזומנים מפעילות מימון מיוחס 
בעיקר למימון מחדש של הלוואות וקבלת 

 הלוואות לרכישת נכסים שאוחדו לראשונה.
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2.4 OPERATIONSFFO) FUNDS FROM  )– לפי גישת ההנהלה  

. )שהינו הרווח המדווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות F.F.O-להלן מפורטות תוצאות ה

בעלות אופי חד פעמי )לרבות רווחים והפסדים הנובעים ממכירת נכסים, התאמת השווי 

החברה ההוגן של נדל"ן להשקעה ושינויים בשיעורי החזקה בחברות מוחזקות( ובתוספת חלק 

 בהפחתות(, שהינו פרמטר המקובל על ידי אנליסטים לניתוח תוצאות של חברות נדל"ן מניב.

 .: F.F.O-יודגש כי מדד ה

 )א( אינו מייצג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים; 

 )ב( אינו משקף מזומנים שבידי החברה ויכולתה לחלקם; 

 ח המדווח הנקי; )ג( אינו מחליף את הרוו

 )ד( אינו נתון המבוקר על ידי רואי החשבון של החברה.

משקף באופן נאות פן נוסף  F.F.O-החברה סבורה כי בכפוף ובנוסף לדוחות הכספיים שלה, ה

של תוצאות הפעילות של החברה, ומאפשר בסיס להשוואה של תוצאות הפעילות של החברה 

בתקופת מסוימת לתקופות קודמות ואת אלו של החברה לתוצאות הפעילות של חברות נדל"ן 

 מניב אחרות.

 ת(:ומשותפ עסקאותשל  O.F.F. -. של החברה )כולל חלק יחסי בF.F.O -להלן נתוני ה

 אלפי דולר ארה"ב

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

F.F.O. 
2016 2015 2014 

13,262 8,740 5,898 

 

בהשוואה לתקופות קודמות נובעת מהשקעות בנכסים חדשים   FFO-עיקר העלייה בתקופה ב

ביחד עם שיפורים שמבצעת החברה בנכסים שבבעלותה וכן מהכנסות מדמי יזום )ראה באור 

 ( לדוחות הכספיים(.3ב)16

)רווח מהשכרת נכסים והפעלתם( של  Net Operating Income) NOI(להלן מידע אודות 

  הקבוצה:

הינו אחד הפרמטרים החשובים בהערכות שווי של  NOI-נתון ה להערכת הנהלת החברה,

נדל"ן מניב. תוצאת חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי 

"( מהווה את אחת האינדיקציות לקביעת שוויו של הנכס )מעבר Cap Rateהנכס )"

אזור, מחיר מכירה למ"ר מבונה לאינדיקציות נוספות, כגון: שווי שוק של נכסים דומים ב

למדידת תזרים  NOI-הנגזרים מעסקאות אחרונות שבוצעו וכו'(. בנוסף משמש נתון ה

המזומנים החופשי הפנוי לשירות חוב פיננסי שנלקח למימון רכישת הנכס, וזאת כאשר מסך 

 (. Capexמקוזזות השקעות בשיפוצים ושמירה על הקיים ) NOI-ה
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 :NOI-יש להדגיש כי ה

 לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;  )א(

לא משקף מזומנים שבנמצא למימון כל תזרימי המזומנים של הקבוצה, כולל  )ב(

 יכולתה לבצע חלוקת כספים; 

אינו אמור להיחשב כתחליף לרווח הנקי לצורך הערכת תוצאות הפעילות של  )ג(

 הקבוצה.

 המבוקר ו/או סקור על ידי רואי החשבון של החברה. אינו נתון )ד(

 ת(:ומשותפ עסקאותשל  NOI -של החברה )כולל חלק יחסי ב NOI-להלן נתוני ה

 אלפי דולר ארה"ב

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

NOI 
2016 2015 2014 

28,859  17,946 10,612 

בהשוואה לתקופות קודמות נובעת מהשקעות בנכסים חדשים   NOI-עיקר העלייה בתקופה ב

ביחד עם שיפורים שמבצעת החברה בנכסים שבבעלותה וכן מהכנסות מדמי יזום )ראה באור 

 ( לדוחות הכספיים(.3ב)16

 מגבלות החלות על הקבוצה בקבלת מימון .3

מידה , החברה עומדת בכל אמות ה2016בדצמבר  31נכון ליום  - אמות מידה פיננסיות

של החברה. לפרטים בדבר  )סדרה א'( הפיננסיות שנקבעו במסגרת הנפקת אגרות החוב

 להלן.  18.1ראה סעיף )סדרה א'( עמידתה של החברה באמות המידה הקשורות באגרות החוב 

 ( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים14)ב()10גילוי בהתאם לסעיף  .4

( 14)ב()10לא מתקיימים בחברה סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה  2016בדצמבר  31נכון ליום 

  לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם –פרק ב' 

האחראי לניהול סיכוני השוק של החברה הינו מר אילי )אליעזר( דוידוביץ' מנהל הכספים.  .5

 העיקריים המפורטים להלן: להערכת הנהלת החברה, פעילותה חשופה לסיכוני השוק

  -סיכון שער חליפין 5.1

נכון למועד הדוח, החשיפה המטבעית של החברה, נטו )בניכוי מזומנים ושווי מזומנים 

מסך היקף נכסיה וזאת בשל התחייבות  18.4%-ופקדונות בשקלים( הינה בשיעור של כ

כתוצאה החברה בגין אגרות חוב )סדרה א'(, אשר הונפקו לציבור בישראל הנקובות בש"ח. 

החברה ע.נ. אלפי ש"ח  602,727-כשל כולל בסך האמורות מהנפקת אגרות החוב )סדרה א'( 

כספי האג"ח חשופה לשינויים בשער החליפין שקל/דולר. לחברה חשיפה מטבעית בגין יתרת 

החברה בוחנת מעת לעת את האפשרות ומבצעת גידור שהומרו לדולר ושימשו לרכישת נכסים. 

של התחייבויותיה השיקליות, כולן או חלקן, כנגד שינויים עתידיים בשער החליפין 

, השלימה החברה הנפקת 2017בינואר  23, ביום יצוין כי לאחר מועד הדוח דולר/שקל.

 50בהיקף של  PUTעסקת פקעה  2016באוגוסט  19יום ב. חוב )סדרה ב'(אגרות  236,228,000

מיליון דולר  125-עד כלגידור סך של נמצאת בהליך החברה  ש"ח לדולר. 3.4מ' דולר בשער של 

ב'(, אולם נכון למועד פרסום הדוח טרם בוצע -מתמורת הנפקת אגרות החוב )סדרות א' ו

 גידור כאמור.

החברה חשופה לשינויים בשיעור הריבית הפדראלית בארה"ב.  -שינוי בשער ריבית דולר  5.2

עלייה בשיעור הריבית האמורה עשויה לצמצם את יכולת החברה לממן מחדש את נכסיה דרך 

 מחזור הלוואות קיימות בריבית גבוהה להלוואות חדשות בריבית נמוכה יותר.

יות השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של למחירי נדל"ן עלולה לה - מחירי נדל"ן 5.3

החברה. מחירים אלו נתונים לתנודתיות עקב שינוי במשתנים מאקרו כלכליים כגון שיעורי 

 הריבית, האינפלציה והצמיחה.

 מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק .6

דירקטוריון החברה מפקח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ומנחה את ההנהלה. בנוסף, 

ברה מתאימה את מבנה המימון בעת רכישת הנכס או מימון מחדש של נכס או תיק נכסים הח

)לרבות תקופת ההלוואה, יצירת תחנות יציאה/פרעון מוקדם ללא קנס, הסכמה עם הבנק על 

תנאי ההלוואות ועוד( לתוכנית העסקית של הנכס ו/או תיק הנכסים באופן המאפשר גמישות 

 התוכנית העסקית ומקסום שווי הנכס.מירבית בהוצאתה לפועל של 

 אמצעי פיקוח ומימוש מדיניות  .7

הנהלת החברה עוקבת באופן שוטף אחרי ההתפתחויות בשווקים הרלוונטיים ומדווחת 

לדירקטוריון החברה בדבר מידת החשיפה הקיימת. דירקטוריון החברה מפקח על מדיניות 

 ניהול סיכוני השוק ומנחה את ההנהלה.
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  2016בדצמבר  31מבחני רגישות למכשירים פיננסים נכון ליום  .8

להלן טבלה המרכזת את השינויים בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הרגישים לשינויים 

 בשיעורי הריבית )באלפי דולר(: 

 

 :שינויים בשווי ההוגן של ההלוואות 8.1

31.12.2016 

 -10% -5% )אלפי דולר( +5% +10%

6,426 3,237 271,339 (3,287) (6,626) 
 

  :שינויים בשווי הוגן של אגרות חוב )*( 8.2

31.12.2016 

 -10% -5% )אלפי דולר( +5% +10%

2,677 1,347 169,140 (1,364) (2,745) 

 
 

 
להלן טבלה המרכזת את השינויים בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הרגישים לשינויים  8.3

 דולר(:בשער חליפין דולר/שקל )באלפי 

 
 שינויים בשווי הוגן של אגרות חוב בניכוי מזומנים בשקלים )*(:

 
31.12.2016 

 -10% -5% )אלפי דולר( +5% +10%

15,814 7,907 169,140 (7,907) (15,814) 

 
 

אביב בע"מ. -מוצג בהתאם לשוויו במסחר בבורסה לניירות ערך בתל שוויו ההוגן של האג"ח )*(
 מבחני הרגישות נעשים על בסיס הריבית שנגזרת משווי זה.
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 היבטי ממשל תאגידי -' גפרק 

, נכנס לתוקף צו ניירות ערך )החלפת התוספת הרביעית לחוק(, 2016בפברואר  17ביום  .9

, לפיו התוספת הרביעית בחוק ניירות ערך הוחלפה בתוספת רביעית 2016 – התשע"ו

חדשה בעלת שני חלקים; חלק א', המחיל הוראות מדיני החברות שיחולו על חברות 

"( ומניותיהן מוצעות לציבור חברות חוץשהתאגדו מחוץ לישראל )להלן בס"ק זה בלבד: "

על חברות חוץ המציעות תעודות לישראל וחלק ב', המחיל הוראות מדיני החברות 

"(. התיקון יחול ביחס לכל חברת חלק ב' לתוספת הרביעיתהתחייבות לציבור )להלן: "

חוץ )ובכלל זה החברה( שתבצע הצעה לציבור של ניירות ערך ממועד התיקון )קרי מיום 

החברה( המבצעות הנפקה חוזרת  ( ואילך, לרבות חברות חוץ )ובכלל זה2016בפברואר  17

 )לרבות הגדלת סדרה קיימת של תעודות התחייבות בדרך של הצעה לציבור(.

 תרומות .10

 קיימות בנושא מתן תרומות ואין לחברה התחייבות נוכחית לחברה אין מדיניות קבועה

 ח החברה לא העניקה תרומות כלשהן.למתן תרומות בעתיד. בתקופת הדו

 ודירקטורים בלתי תלויים דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית .11

המספר המזערי הנדרש , 2015בפברואר  24בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 

של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, 

לחוק החברות, בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה,  240כמשמעותה לפי סעיף 

היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה, ובכפוף למספר הדירקטורים שנקבע בתקנון, 

לל דח"צים(. נכון למועד דוח זה, מכהנים בדירקטוריון החברה דירקטורים )כו 2הינו 

משה , ג'ואל גלאקדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיות כדלקמן: ארבעה 

 .גדנסקי, מירב סיגל ויוסף עדולמי

לפרטים בדבר כישוריהם, השכלתם, ניסיונם והידע שלהם שבהסתמך עליהם החברה 

לחלק ד' לדוח התקופתי  26נאית ופיננסית ראה תקנה רואה בהם כבעלי מומחיות חשבו

 . )דוח פרטים נוספים(

תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. יצוין כי נכון 

משה גדנסקי  –דירקטורים בלתי תלויים  3למועד הדוח מכהנים בדירקטוריון החברה 

 .)דב"ת()דח"צ( מירב סיגל )דח"צ( ויוסף עדולמי 

  המבקר הפנימי של החברה .12

( והתוספת הרביעית 11)ב()10להלן יובאו פרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד )תקנה 

  :(לתקנות הדוחות

 רו"ח משה כהן שם:

 2015בפברואר  24 תאריך תחילת כהונה:

 1992-הביקורת הפנימית, תשנ"ב לחוק)א( 3הקבועים בסעיף  בתנאיםהמבקר הפנימי עומד  עמידה בהוראות הדין:

 "(.חוק הביקורת הפנימית)להלן: "

, מבקר הפנים עומד בהוראות הפניםשנמסר לה על ידי מבקר  וכפילמיטב ידיעת החברה 

 לחוק הביקורת הפנימית. 8)ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף 146סעיף 

, לחברהאו של גוף קשור  החברההמבקר הפנימי, על פי הודעתו, אינו מחזיק בניירות ערך של החזקה בניירות  .1.1.1.1
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ערך של 

 התאגיד:

 כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות.

 קשרים עסקיים/

 מהותיים עם התאגיד:

אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם 

לתקנות הדוחות. מבקר הפנים מעניק  הרביעיתגוף קשור לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת 

את שירותי הביקורת הפנימית כנותן שירותים חיצוני. מבקר הפנים אינו בעל עניין בחברה, 

ואינו קרוב של כל אחד מאלה. המבקר הפנימי אינו ממלא תפקיד אינו נושא משרה בחברה 

מחוץ לחברה היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר הפנים בחברה 

ותפקידו היחיד בחברה הינו מבקר הפנים של החברה. למיטב ידיעת החברה, מבקר הפנים 

 הינו רו"ח במקצועו העומד בראש משרד עצמאי. 

 מבקר הפנימי:מינוי ה

 

, לאחר המלצת ועדת הביקורת של החברה, אישר דירקטוריון 2015בפברואר  24ביום 

החברה את מינויו של רו"ח משה כהן למבקר הפנים של החברה. השכלתו, כישוריו הכרתו 

את החברה וניסיונו הנם חלק מנימוקי הדירקטוריון לאישור המינוי, וכן בהתחשב בסוג, 

ידי ועדת -עילות בחברה. שיקולים אלו נבחנים מחדש מעת לעת עלהיקף ומורכבות הפ

הביקורת ודירקטוריון החברה, על מנת לוודא עמידת החברה והמבקר הפנימי בדרישות 

 הדין.

ובוגר חשבונאות וכלכלה  1982המבקר הפנימי הינו בעל רישיון רואה חשבון משנת  משרד המבקר הפנימי:

שהינו בעל משרד המתמחה בביקורת פנים )חייקין כהן  באוניברסיטת תל אביב. למבקר,

 רובין ושות'( ולצוותו, ניסיון רב שנים בביקורת פנים בגופים בענפי המשק השונים. 

כהן רובין  המבקר מעניק שירותי ביקורת פנים, בין השאר באמצעות משרד רו"ח חייקין

 ושות', המעסיק עובדים בעלי מיומנויות שונות ומומחים בתחומם.

 הממונה הארגוני על 

 המבקר:

 לפי החלטת דירקטוריון החברה הגורם הממונה על מבקר הפנים הינו יו"ר הדירקטוריון.

 שכירויות ,ביקורת ניהול נכסים ,עסקאות עם בעלי עניין כללה 2016תכנית הביקורת לשנת  תוכנית הביקורת:

 .2017טרם נקבעה תכנית ביקורת לשנת  .ורכישת נכסים

 

 התייחסות לתאגידים 

 מוחזקים:

 לא רלוונטי

 שעות 313 היקף העסקה:

 תקנים מקצועיים:

 

המבקר הפנימי, על פי הודעתו, עורך את הביקורת בהתאם לתקנים בינלאומיים המקצועיים 

לרבות על הנחיות מקצועיות של לשכת מבקרים פנימיים בישראל. להערכת  IIAשל 

דירקטוריון החברה, בהתבסס על דברי מבקר הפנים וניסיונו הרב, עבודת הביקורת הפנימית 

 נערכת בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית.

מערכות המידע של החברה ושל למבקר הפנים ניתנת גישה חופשית למסמכים, למידע ול גישה למידע:

חברות מוחזקות בארה"ב, לרבות נתונים כספיים והכל לצורך תפקידו ובהתאם לאמור 

לחוק הביקורת הפנימית. לצורך כך, בין היתר, בכוונת מבקר הפנים לבקר בארה"ב  9בסעיף 

 ולערוך ביקורת בתאגידים המוחזקים שם על ידי החברה.

 דין וחשבון של מבקר 

 הפנים:

 

דנו חברי ועדת הביקורת של החברה בדוח המבקר בדבר עסקאות עם  2016ביוני  26ביום 

 בעלי עניין ובדוח המבקר בדבר ניהול נכסים ושכירויות.

תגמול מבקר הפנים יחושב על פי שעות הביקורת שהושקעו בפועל על ידו, בהתאם לתעריף  תגמול:

אות הביקורת עד לתקרה שתקבע על שסוכם עימו מראש, אשר איננו משתנה בהתאם לתוצ

ידי דירקטוריון החברה. להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון, תגמול מבקר הפנים הינו 

סביר ואין בו כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של מבקר הפנים בעריכת 

 הביקורת.
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  פרטים בדבר רואה החשבון המבקר .13

 רואה החשבון המבקר של התאגיד הינו משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'.

 השרות
 2016שנת 

 בשעות דולרבאלפי 

 2,861 143 שירותי ביקורת ומיסוי

 91 5 שירותים נוספים

 

שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר, בהתאם 

סיון העבר ותנאי השוק. הגורם המאשר את השכר הינו ילהיקף העבודה, לאופי העבודה, נ

דירקטוריון החברה, אשר מסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכר הטרחה עם רואי 

 החשבון. 

 חתימה עצמאי המורש .14

 מר ג'ואל גלאק הינו מורשה חתימה עצמאי.

 אירועים לאחר תאריך הדוחות הכספיים .15

לדוחות הכספיים  20לעניין אירועים לאחר תאריך הדוחות הכספיים ראה באור 

 המצורפים בחלק ג' לדוח תקופתי זה.
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד -' דפרק 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .16

לא נעשה שימוש באומדנים חשבונאיים  2016בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום 

המתבסס על חוות דעת של  ונדל"ן להשקעה בהקמה קריטיים למעט שווי נדל"ן להשקעה

לדוחות הכספיים של החברה  6כמפורט בביאור מעריכי שווי חיצוניים ובלתי תלויים 

 . המצורפים בחלק ג' לדוח תקופתי זה 2016בדצמבר  31ליום 

 ות ומהותיות מאודשווי מהותיהערכות  .17

ב)ט( 8להלן פרטים אודות הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד בהתאם לתקנה 

 : 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

 
שם הנכס 

 ומיקומו
עיתוי הערכת 

 השווי
שווי בדוחות 

הכספיים 
ליום 

31.12.2016 
 באלפי דולר

שווי בהתאם 
להערכת 

באלפי  השווי
 דולר

זיהוי מעריך 
 השווי

מודל הערכת 
 השווי

ההנחות 
שעמדו 
בבסיס 
הערכת 
 השווי

The North 

Flats ,
ברוקלין ניו 

 יורק

31.12.2016 89,600 89,600 

Aaron 

Valuation 

Inc. 

 גישת ההכנסות
Income ) 

(Approach 

שיעור 
היוון: 
4.5% 

Harrison ,
ברוקלין ניו 

 יורק
31.12.2016 91,150 91,150 

 גישת ההשוואה
Sales ) 

Comparison 

(Approach 

מספר 
 נכסי

השוואה: 
4 

מחיר 
ממוצע 

 לרגל
רבוע: 

$250 
41-21 28th 

Street 

Acquisition 

LLC,  קווינס
 ניו יורק  

31.12.2016 82,600 82,600 
 גישת ההכנסות

Income ) 

(Approach 

שיעור 
היוון: 
4.5% 

Spencer 

Albee 

Equities 

LLC,  
ברוקלין ניו 

  יורק

31.12.2016 129,200 129,200 
 גישת ההכנסות

Income ) 

(Approach 

שיעור 
היוון: 
4.5% 

Buckingham 

Hall 

Apartment ,
ברוקלין ניו 

 יורק

31.12.2016 58,450 58,450 
 גישת ההכנסות

Income ) 

(Approach 

שיעור 
היוון: 
4.25% 

High bridge 
Concourse 

Phase II ,
ברונקס ניו 

 יורק

31.12.2016 39,150 39,150 
 גישת ההכנסות

Income ) 

(Approach 

שיעור 
היוון: 
5.5% 

Academy 

Gardens, 
ברונקס ניו 

 יורק

31.12.2016 70,200 70,200 
 גישת ההכנסות

Income ) 

(Approach 

שיעור 
היוון: 
5.75% 
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 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה -' הפרק 

 אגרות חוב  .18

אגרות חוב )סדרה א'( שהנפיקה החברה ונמצאת בידי הציבור  יובאו פרטים בדברלהלן  18.1

  :(31.12.2016) נכון למועד הדוח

 אגרות חוב )סדרה א'(

 כן האם הסדרה מהותית
  2015ונובמבר מאי מחודשים  ת סדרהווהרחב 2014בנובמבר  25 מועד ההנפקה

 )שווי נקוב )אלפי ש"ח
 (2014הראשונית )נובמבר  במועד ההנפקה

 (2015)מאי  במועד הרחבת הסדרה
 (2015)דצמבר  במועד הרחבת הסדרה

 
290,908 
395,727 
602,727 

 602,727 ))אלפי ש"ח 31.12.2016שווי נקוב ליום 

 602,727 ))אלפי ש"ח 31.12.2016שווי נקוב צמוד ליום 

 31.12.2016סכום הריבית שנצברה ליום 
 ))אלפי ש"ח

3,542 

  31.12.2016ערך בדוחות הכספיים ליום 
 ))אלפי ש"ח

601,044 

 650,342 ))אלפי ש"ח 31.12.2016שווי בבורסה ליום 

 .6.9%ריבית קבועה בשיעור של  סוג ושיעור הריבית
הריבית בגין איגרות החוב תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים, 

 30ובימים  2015במאי  31כאשר התשלום הראשון יבוצע ביום 
 2016במאי של כל שנה קלנדרית לאחר מכן בין השנים  31-בנובמבר ו

. הריבית תיצבר ממועד הקצאת אגרות החוב )סדרה א'( ועד 2023עד 
 )כולל(. 2023ובמבר בנ 30מועד פירעונן הסופי ביום 

בנובמבר של  30( תשלומים שנתיים ביום 7עומדת לפירעון בשבעה ) מועדי תשלום הקרן
)כולל( באופן שכ"א מששת  2023עד  2017כל אחת מהשנים 

מקרן ערכן הנקוב של אג"ח א'  14.29%התשלומים הראשונים יהווה 
 '.מקרן ערכן הנקוב של אג"ח א 14.26%והתשלום האחרון יהווה 

 לא צמוד )בסיס הצמדה )קרן וריבית

 לא האם ניתנות להמרה
זכות החברה לבצע פדיון מוקדם או המרה 

 כפויה
החברה תהא רשאית )אך לא חייבת(, בכל עת ובהתאם לשיקול 
דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם של חלק או של כל אגרות החוב 
)סדרה א'( כפי שתבחר וזאת עד למועד פירעונן הסופי של אגרות 

 20החוב )סדרה א'( והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות מיום 
 . 2014בנובמבר 

 על ידי מעלות ilA-מידרוג ועל ידי  A2 דירוג

אגרות  236,228,000, השלימה החברה הנפקת 2017בינואר  23לאחר תאריך הדוח, ביום  18.2

ש"ח ע.נ. כל אחת, שהוצעו לציבור על פי דוח  1חוב )סדרה ב'( רשומות על שם, בנות 

 22של החברה מיום  מכח תשקיף המדף 20171בינואר  18הצעת מדף שפורסם ביום 

 . 2015בנובמבר  23נושא תאריך  2015בנובמבר 

 פרטים בדבר הנאמן אגרות חוב )סדרה א'( של החברה: 18.3

 "(.      הנאמן)להלן: " משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"משם הנאמן: 

 ;, רו"חרמי סבטישם האחראי על הסדרה: 

 ;03-6374344; פקס: 03-6374352ן: טלפו

 .6618001אביב, -, תל48דרך מנחם בגין כתובת למשלוח דואר: 

                                                 
 .2017-01-007890מס' אסמכתא   1
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 דירוג אגרות חוב )סדרה א'(: 18.4

שם 

החברה 

 המדרגת

הדירוג שנקבע למועד 

 הנפקת אג"ח )סדרה א'(

 31דירוג נכון ליום 

 2016בדצמבר 

נודע לתאגיד על כוונת 

החברה המדרגת לבחון 

שינוי הדירוג הקיים, ייתן 

 פרטים בעניין זה

 --- A2 A2 מידרוג 

 --- ilA ilA מעלות 

 

 )סדרה א'( עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות 18.5

הדוח, עמדה החברה פרסום מועד לו 2016בדצמבר  31למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 

)שטר  2014בנובמבר  20בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות של מיום 

בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של  הנאמנות אג"ח סדרה א'(

שטר לפי התחייבויות החברה "–ו "שטר הנאמנות: "ובהתאמה החברה )להלן

כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה החברה במסגרת שטר הנאמנות התחייבה  .(הנאמנות"

ההתחייבויות לעמידה בהתחייבויות המפורטות להלן )להלן: "א'( של החברה, בין היתר, 

פרסום ולמועד  2016בדצמבר  31"(. לעניין זה יודגש ויובהר, כי נכון ליום למחזיקי אג"ח

 הדוח, החברה עומדת בכל התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב על פי שטר הנאמנות. 

סעיף 
בשטר 

 הנאמנות

 31חייבויות נכון ליום עמידה בהת תיאור ההתחייבות נושא
 2016בדצמבר 

התאמת  5.4
שיעור 

הריבית 
כתוצאה 

מאי 
עמידה 
באמות 
מידה 

 פיננסיות

בגין כל חריגה  0.5%תוספת ריבית בשיעור של 
 מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן.

העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין 
כל חריגה מאמות המידה הפיננסיות, ככל שתהא 
חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם 
נוספת במקרה שהחריגה באמות המידה 
הפיננסיות קיימת )לעניין זה יובהר כי, ככל 
שהחריגה מאמות המידה הפיננסיות תוקנה ולאחר 
מכן ישנה חריגה נוספת יחול האמור לעיל(. יודגש, 
כי במקרה שבו בגין ירידה בדירוג אגרות החוב 

ריבית השנתית, אזי בכל מקרה הועלה שיעור ה
שיעור הריבית הנוסף מכוח אותו סעיף ביחד עם 
שיעור הריבית הנוסף מכוח סעיף זה, בגין החריגה 

 .1.5%מאמות המידה הפיננסיות, לא יעלה על 

 EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל (1)
( 1)5.4מתואם, כהגדרת המונחים בסעיף 

 ;15לשטר הנאמנות, לא יעלה על 

 לא כוללההון העצמי המאוחד של החברה ) (2)
מיליון דולר  165-זכויות מיעוט( לא יפחת מ

 ארה"ב )סכום זה לא יוצמד למדד(;

לפרטים אודות עמידה בהתחייבויות 
 הפיננסיות ראה להלן.

כרית  5.7
 ריבית

רכז ההנפקה יעביר בימים הקרובים לחשבון בנק 
 שייפתח על ידי הנאמן בבעלותו ועל שמו בבנק
בישראל, לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(, 
סך השווה לגובה תשלום ריבית שנתית בגין אגרות 

אלפי דולר על פי השער  50החוב בתוספת סך של 
היציג של דולר ארה"ב במועד פרסום תשקיף 

, לטובת הליכים לשערוך נכסים )כהגדרת 2014
המונח להלן( שיבוצעו על ידי הנאמן, ככל שיבוצעו 

" סכום כרית הריבית הראשוןהלן ובהתאמה: ")ל

הסתכם  סכום כרית הריבית הראשון
אלפי ש"ח והוא  20,575-לסך של כ

הועבר על ידי רכז ההנפקה לנאמן 
. בהתאם 2014בנובמבר  30ביום 

 31להוראות שטר הנאמנות, ביום 
העבירה החברה סכום  2015במאי 

 7,331-כרית ריבית נוסף )בסך של כ
אלפי ש"ח( לאור הקצאה פרטית של 

 30אגרות חוב )סדרה א'(. ביום 
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סעיף 
בשטר 

 הנאמנות

 31חייבויות נכון ליום עמידה בהת תיאור ההתחייבות נושא
 2016בדצמבר 

"(, כאשר סכום כרית חשבון כרית הריבית"-ו
הריבית ישמשו כבטוחה למחזיקי אגרות החוב 
)סדרה א'(, וזאת עד לפירעונן המלא של אגרות 

 –" הליכים לשערוך נכסיםהחוב )סדרה א'(. "
משמעם מינוי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי 

מן לצורך בחינת שוויים ההוגן שיבחר על ידי הנא
של נכסי הנדל"ן של החברה. לעניין זה יצוין, כי 
הנאמן יהיה רשאי לעשות שימוש בסכום כרית 
הריבית הראשון גם לצורך ביצוע הליכים על פי 
שטר נאמנות זה )כגון מינוי מומחים וכדומה( וזאת 

 אלפי דולר ארה"ב. 200עד לסכום של 

העבירה החברה  2015בנובמבר 
-סכום כרית ריבית נוסף )בסך של כ

אלפי ש"ח( לאור הרחבת  14,392
 הסדרה.

התאמת  5.8
שיעור 

הריבית 
בגין חריגה 

משיעור 
הנכסים 
המניבים 
הכפופים 
לתוכניות 

 דיור

בגין חריגה  0.5%תוספת ריבית בשיעור של 
ממספר יחידות המגורים הכפופות לתוכנית הדיור 

יחידות המגורים הכפופות  כמפורט להלן: מספר
לשטר  5.8לתוכניות הדיור, כהגדרת המונח בסעיף 

מסך יחידות המגורים  50%-הנאמנות, לא יפחת מ
לשטר  5.8של החברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 

 הנאמנות.

 94.7% -נכון למועד דוח זה כ
מיחידות המגורים של החברה 

 כפופות לתוכנית הדיור. 

התחייבויו 6.4
ת 

 פיננסיות

 לא כוללההון העצמי המאוחד של החברה ) (1)
מיליון דולר  150-זכויות מיעוט( לא יפחת מ

 ארה"ב )סכום זה לא יוצמד למדד(;

 כולליחס ההון העצמי המאוחד של החברה ) (2)
זכויות מיעוט( לסך המאזן המאוחד לא 

 ;35%-יפחת מ

בשנתיים הראשונות החל ממועד הנפקתן  (3)
סדרה א'( יחס לראשונה של אגרות החוב )

 EBITDA-החוב הפיננסי נטו מתואם ל
)קרי, החל מהדוחות  19מתואם לא יעלה על 

 31הכספיים המאוחדים של החברה ליום 
ועד לדוחות הכספיים  2014בדצמבר 

בדצמבר  31המאוחדים של החברה ליום 
החל מהשנה  16( ולא יעלה על 2016

השלישית ממועד ההנפקה כאמור )קרי, 
הכספיים המאוחדים ליום  החל מהדוחות

 ואילך(. 2017במרץ  31

המתואם של  EBITDA-היחס בין ה (4)
החברה מנכסים הכפופים לתוכניות דיור 

המתואם הכולל של  EBITDA-לבין ה
 ; 40%-החברה לא יפחת מ

היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה  (5)
 מסך המאזן המאוחד של החברה. 50%ל ע

 2016בדצמבר  31נכון ליום  (1
לא ון העצמי של החברה )הה

 324 -זכויות מיעוט( הינו כ כולל
 מיליון דולר.

יחס  2016בדצמבר  31נכון ליום  (2
ההון העצמי המאוחד של 

זכויות מיעוט(  כוללהחברה )
לסך המאזן המאוחד הינו 

44.47%. 

יחס  2016בדצמבר  31נכון ליום  (3
-החוב הפיננסי נטו מתואם ל

EBITDA  14.3מתואם הינו .
ים רכישת הנכסלאור 
Academy ו- Alliance 

Square   ברבעון הראשון של
ורכישת הנכס  2016שנת 

Noonan  ברבעון הרביעי של
 EBITDA-ה2016שנת 

 EBITDA-המתואם )לרבות ה
המתואם הכולל כאמור בס"ק 

להלן( חושב כשהוא כולל  4
מהכנסות דמי  EBITDAגילום 

שכירות כאילו דמי השכירות 
ל החברה נרשמו כהכנסות ש

חודשים  12לתקופה של 
 שהסתיימה בתאריך הדוח.

 2016בדצמבר  31נכון ליום  (4
 EBITDA-היחס בין ה

המתואם של החברה מנכסים 
הכפופים לתוכניות דיור לבין 

המתואם הכולל  EBITDA-ה
)ראה הערה בס"ק  71.06%הינו 

 EBITDA-לעיל ביחס ל 3
 המתואם והכולל(. 

 2016בדצמבר  31נכון ליום  (5
היקף פרויקטי היזום של 

מסך  14.1%החברה מהווה 
 המאזן המאוחד של החברה.
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 כינוס אסיפת מחזיקי ושינוי תנאי אגרות חוב 18.6

ולמועד הדוח, לא נדרשה החברה לכנס אסיפות מחזיקי  2016בדצמבר  31נכון ליום 

 אגרות חוב )סדרה א'(. 

 אגרות החוב )סדרה א'(להבטחת בטוחות ושעבודים  18.7

לשטר הנאמנות, אגרות החוב אינן מובטחות  5.7למעט כרית הריבית כאמור בסעיף 

בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר. לפרטים אודות התחייבות החברה בדבר 

התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף כללי וביחס לחברות הנכס שעבוד ספציפי ראו סעיף 

 לשטר הנאמנות.  6.2

 

 

 ג'ואל גלאק

ר דירקטוריון יו"

 ונשיא

 

 2017במרץ  29, ברוקלין



 2016בדצמבר  31דוחות כספיים ליום   -חלק ג' 

 

 דוחות כספיים מאוחדים -

 דוח כספי נפרד -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spencer Equity Group Limited 
 

  מאוחדים כספיים דוחות

 

 2016 בדצמבר 31 ליום

 

 

  



 

 

 

 

Spencer Equity Group Limited 
 

 דוחות כספיים מאוחדים 
 

 2016בדצמבר  31ליום 

 

 באלפי דולר ארה"ב

 

 העניינים  תוכן

 

 

 

 עמוד 

  

 3 דוח רואי החשבון המבקרים

  

 4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

 5 דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

  

 6 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  

 7-8 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

 9-53 באורים לדוחות הכספיים

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 לבעלי המניות של דוח רואי החשבון המבקרים

Spencer Equity Group Limited 
 

 

 

 

)"החברה"(   Spencer Equity Group Limitedביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של

ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון  2015 -ו 2016בדצמבר  31לימים 

. דוחות 2016בדצמבר  31ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן נסתיימה ביום 

ו היא לחוות דעה על דוחות כספיים כספיים אלה, הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנ

 אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך 

פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -. על1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה במטרה להשיג מיד

מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 

החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הנהלת החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 

 ות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.בדוח

 

 

לדעתנו, הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של החברה לימים 

נים ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש הש 2015 -ו 2016בדצמבר  31

( והוראות IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )2016בדצמבר  31שהאחרונה שבהן נסתיימה ביום 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 חשבון ירוא

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 2017 במרץ 29 תל אביב, 
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Spencer Equity Group Limited 
 הכספי המצב עלמאוחדים  דוחות

 בדצמבר 31ליום   

  6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב  

   באור 

    נכסים שוטפים

 106,496 38,124 3 מזומנים ושווי מזומנים

 1,855 3,016  שוכרים

 3,411 3,935 5 חייבים ויתרות חובה

 23 -  נכסים פיננסים אחרים

  45,075 111,785 

 80,694 40,505 8 נכסים של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה

    

  85,580 192,479 

    שוטפים לא נכסים

 420,400 481,933 6 להשקעה"ן נדל

 87,817 198,068 7 השקעות בעסקאות משותפות

 - 3,657 (3ב)16 חייבים אחרים

 14,243 16,361 4 מוגבלים ומיועדים פקדונות

    

  700,019 522,460 
    

  785,599 714,939 

    התחייבויות שוטפות

 41,834 2,405 9 תאגידים פיננסיים בנקים ומ לז"א הלוואותהלוואות לז"ק וחלויות שוטפות של 

 - 22,400  אגרות חוב חלויות שוטפות של

 12,289 8,013 10 זכאים ויתרות זכות

 745 - 18 צדדים קשורים

  32,818 54,868 

 55,868 20,055 8 התחייבויות של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה

    

  52,873 110,736 

    התחייבויות לא שוטפות

 140,112 249,587 9 תאגידים פיננסיים בנקים והלוואות מ

 152,837 132,997 11 אגרות חוב

 799 752  פקדונות משוכרים

    

  383,336 293,748 

   16 התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים

    

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 - - 13 הון מניות

 100,956 101,701  קרנות הון 

 182,016 222,367  יתרת רווח

  324,068 282,972 

 27,483 25,322  זכויות שאינן מקנות שליטה

    

 310,455 349,390  סה"כ הון
    

  785,599 714,939 

    

    2017, במרץ 29

 אלי דודוביץ' ג'ואל גלאק  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 אחראי על תחום הכספים נשיא ויו"ר דירקטוריון   

 
 

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הבאורים
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Spencer Equity Group Limited 
 מאוחדים על רווח או  הפסד ורווח כולל אחר דוחות

 

 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום   

  6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 דולר ארה"ב  אלפי באור 

     

 21,527 30,636 38,752  נלוותמדמי שכירות והכנסות  הכנסות

     

 - - 4,657 (3)ב16 הכנסות מדמי ייזום

     

 10,391 11,072 14,172 17 הוצאות תפעול נכסים

     

 - - 1,159  עלויות ייזום

     

 11,136 19,564 28,078  נטו, וייזום נלוות, שכירות מדמי הכנסות

     

 1,131 2,679 3,522 17 הוצאות הנהלה וכלליות 

רווח תפעולי )לפני חלק החברה ברווחי עסקאות משותפות ועליית 
 ערך נדל"ן להשקעה(

 24,556 16,885 10,005 

     

 25,007 10,115 24,041 7 חלק החברה ברווחי עסקאות משותפות

     

 25,812 13,710 (378) 6 רווח )הפסד( משינוי ערך ומימוש נדל"ן להשקעה

     

 2,699 - -  ממימוש השקעה בעסקה משותפתרווח 

     

 63,523 40,710 48,219  מפעולות רגילות רווח

     

 1,874 1,705 -  מימוש קרן הון בגין מכשיר פיננסי זמין למכירה

 - 177 23  הוצאות בגין עסקאות הגנת מטבע

 54 499 (2,359)  הכנסות )הוצאות( מהפרשי שער

 - 3,849 18,562 17 הכנסות מימון

 4,831 13,570 20,542 17 מימון  הוצאות

     

 60,620 33,016 43,857   לפני מס רווח

     

 4,013 - - 12 (מסים על ההכנסההטבת מס )

     

 64,633 33,016 43,857  רווח נקי

     

     רווח כולל אחר:

 (1,874) (1,705) -  מימוש קרן הון בגין מכשיר פיננסי זמין למכירה

 2,847 (1,110) -  שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 65,606 30,201 43,857  כולל רווח"כ סה

     

     :ל מיוחס נקי רווח

 55,032 31,535 45,351  החברה מניות בעלי

 9,601 1,481 (1,494)  שליטה מקנות שאינן זכויות

  43,857 33,016 64,633 

     

     :ל מיוחס כולל רווח

 56,005 28,720 45,351  החברה מניות בעלי

 9,601 1,481 (1,494)  שליטה מקנות שאינן זכויות

  43,857 30,201 65,606 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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Spencer Equity Group Limited 
 בהון השינויים על מאוחדים דוחות

 

 

 

 החברה מניות לבעלי המיוחס הון 

 

 הון
 הון קרנות מניות

 יתרת
 "כסה רווח

 שאינן זכויות
 מקנות
 סה"כ שליטה

 "בארה דולר אלפי 

       

 213,439 49,841 163,598 95,449 68,149 - 2014בינואר,  1יתרה ליום 

       

 64,633 9,601 55,032 55,032 - - נקי לשנה רווח

 973 - 973 - 973 - רווח כולל אחר

 65,606 9,601 56,005 55,032 973 - סה"כ רווח כולל לשנה

       

 (6,013) (20,884) 14,871 - 14,871 - עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה

       

 23,253 - 23,253 -  23,253 -  השקעות

       

 (24,999) ( 13,110) (11,889) - (11,889) -  חלוקות

       

 6,894 6,894 - - - - איחוד לראשונה של חברה מאוחדת

       

 278,180  32,342  245,838 150,481 95,357 - 2014בדצמבר,  31יתרה ליום 

       

 33,016 1,481 31,535 31,535 - - נקי לשנה רווח

 (2,815) - (2,815) - (2,815) - רווח כולל אחר

 30,201 1,481 28,720 31,535 (2,815)  סה"כ רווח כולל לשנה

       

 (8,808) (16,609) 7,801 - 7,801 - עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה

       

 613 - 613 - 613 -  השקעות

       

 (3,237) (3,237) - - - -  חלוקות

       

 13,506 13,506 - - - - איחוד לראשונה של חברה מאוחדת

       

 310,455 27,483 282,972 182,016 100,956 - 2015בדצמבר,  31יתרה ליום 

       

 43,857 (1,494) 45,351 45,351 - - נקי לשנה )הפסד( רווח

 - - - - - - רווח כולל אחר

 43,857 (1,494) 45,351 45,351 -  כולל לשנה )הפסד( סה"כ רווח

       

 745 - 745 - 745 - השקעות

       

 (5,667) (667) (5,000) (5,000) - - חלוקות

       

 349,390 25,322 324,068 222,367 101,701 - 2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

       

 
 
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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Spencer Equity Group Limited 
 המזומנים תזרימי עלמאוחדים  דוחות

 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31 ביום 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

    תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

 64,633 33,016 43,857 לשנה  רווח

    

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

    התאמות לסעיפי רווח והפסד:

    

 432 1,411 1,018 הפחתות

 (25,812) (13,710) 378 נדל"ן להשקעה, נטו ומימוש ערך (עלייתירידת )

 (25,007) (10,115) (24,041)  עסקאות משותפות חלק החברה ברווחי

 (2,699) - - רווח ממימוש השקעה בעסקה משותפת

 (4,013) - - מיסים נדחים

 - - 1,593 משותפות מעסקאות חלוקות

 (1,874) (1,705) - מימוש קרן הון בגין מכשיר פיננסי זמין למכירה

 - 177 23 הוצאות בגין עסקאות הגנת מטבע

 (54) (499) 2,359 הפרשי שער

 - (2,937) (18,552) מימוןהכנסות 

    

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

    

 (853) (442) (1,939) ירידה )עלייה( בשוכרים

 (1,861) 3,857 (120) ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 - - (3,656) עלייה בחייבים אחרים

 1,023 (792) 3,703 זכות ויתרות בזכאים )ירידה( עלייה

 (5) 80 (42) בפקדונות משוכרים )ירידה( עלייה

    

 3,910 8,341 4,581 שוטפת פעילותמ שנבעו נטו מזומנים

    

    תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

    

 (1,460) (6,584) (8,026) השקעה בנדל"ן להשקעה

 - - 37,022 נספח ב'  -מכירת חברות מאוחדות 

 (42,259) (11,886) (69,252) השקעה בעסקאות משותפות

 1,592 - - מימוש השקעה בעסקה משותפת

 4,124 (25,317) (109,295) נספח א'  -רכישת חברות מאוחדות 

 (808) 5,500 - שינוי בהשקעות אחרות, נטו

 - (200) - השקעה בנכסים פיננסים אחרים

 - 2,000 - מקדמה על חשבון מכירת נכס

 (4,552) (7,322) (1,940) מוגבלים ומיועדים בפקדונות שינוי

    

 (43,363) (43,809) (151,491) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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Spencer Equity Group Limited 
 המזומנים תזרימי עלמאוחדים  דוחות

 

 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31 ביום 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

    

 31,250 45,750 155,640 תאגידים פיננסיים בנקים והלוואות מ קבלת

 (19,521) (21,904) (63,760) תאגידים פיננסיים בנקים והלוואות מ פירעון

 70,351 83,559 - הנפקת אגרות חוב

 ( 13,110) (3,237) (667) שליטה מקנות שאינן לזכויות חלוקות

 1,410 (605) - ביתרות צדדים קשורים  שינוי

 (3,605) (1,408) (7,400) רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

  23,253 - - החברה מניות בעלי השקעות

 (11,889) - (5,000) החברה מניות לבעלי ודיבידנד חלוקות

    

 78,139 102,155 78,813 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

    

 38,686 66,687 (68,097) שינוי במזומנים ושווי מזומנים

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות במטבע 

 (208) (275) חוץ
- 

 1,331 40,017 106,496 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 40,017 106,496 38,124 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    

 

    )**( לראשונה ושאוחד ותכניסה לאיחוד של חבר -נספח א' 

 (57) (2,004) (1,432) הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(

 (16,832) (166,535) (108,024) נדל"ן להשקעה

 2,682 36,664 - גריעת נכס פיננסי זמין למכירה/השקעה בעקסה משותפת

 11,400 92,758 - מבנקים ותאגידים פיננסייםהלוואות 

 37 294 161 פקדונות משוכרים

 6,894 13,506 - זכויות שאינן מקנות שליטה

 (109,295) (25,317) 4,124 

  

    יציאה מאיחוד של חברות מאוחדות )**( -נספח ב' 

 - - 1,137 (מזומנים ושווי מזומנים)למעט  חוזר הון

 - - 92,739 להשקעה"ן נדל

 - - (56,644) פיננסיים ותאגידים מבנקים הלוואות

 - - (210) משוכרים פקדונות

 37,022 - - 

 

    מידע נוסף על תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת -ג' נספח 

 3,920 12,653 20,779 מזומנים ששולמו במשך השנה עבור ריבית

 - 910 8 מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור ריבית

    

    פעולות שלא במזומן –ד' נספח 

 2,408 - - מימוש השקעה בעסקה משותפת תמורת מניות בחברה מאוחדת

 - 7,400 - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

    

    

 

 .7באור  ראהנוספים )**( לפרטים 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 כללי - 1באור 

 

כחברה פרטית  2014, באוגוסט 28יום )להלן: "החברה"( התאגדה ב Spencer Equity Group Limited .א

 2014בחודש נובמבר . BVI ,2004על פי חוק החברות העסקיות  המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים

 איגרות חוב לציבור בבורסה בתל אביב )"בורסה"(. הנפיקההחברה 

 

 המחזיקותלחברה את האחזקות שלהם בישויות  ועבירההשליטה בחברה  יהשלמת רישום האג"ח, בעל לאחר

וכן את יתרת ההלוואות לשותפים  ופעילות בתחום ההשכרה למגורים בעיר ניו יורק, ארה"ב להשקעה נדל"ןב

 .מכירהלבעסקאות משותפות ובנכס זמין 

 

דירות בהתאם לתכניות דיור , דירות למגורים -מגזרי פעילות בתחום הנדל"ן המניב בשלושה החברה עוסקת 

 .וקרקעות לפיתוח והשקעה ממשלתיות

 

 הגדרות: .ב

 

 :אלה כספיים בדוחות

 

 .Spencer Equity Group Limited - החברה

 

 החברה והחברות המאוחדות. - הקבוצה

 

( ואשר דוחותיהן IFRS 10-חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתה ב - חברות מאוחדות

 מאוחדים עם דוחות החברה.

 

 .2010-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע - שליטה ובעל עניין בעלי

 

 )מתוקן(. IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים

 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 

 :בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

 

 :המדידה בסיס (1)

 

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס עלות, למעט נדל"ן להשקעה ומכשירים פיננסיים הנמדדים 

 ן.בהתאם לשווים ההוג

 

 שיטת מאפיין הפעילות.החברה בחרה להציג את הדוח על הרווח הכולל לפי 
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 

 : )המשך(בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.

 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים: (2)

 

 (. תקנים אלו כוללים:IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

 

 (.IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .א

 (.IASתקני חשבונאות בינלאומיים ) .ב

 (.SIC( ולתקני חשבונאות בינלאומיים )IFRICהבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .ג

 

-"עהתש(, שנתיים כספיים)דוחות  ערך ניירות תקנות להוראות בהתאם ערוכים הכספיים הדוחות, כן כמו

2010. 

 

 :מדיניות חשבונאית עקבית (3)

 

 המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות.

 

 :הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים עיקרי .ב

 

 עיקרי השיקולים בעריכת הדוחות הכספיים: (1)

 

 את ושקלה דעת שיקול הקבוצה הפעילה, הכספיים בדוחות החשבונאית המדיניות עיקרי יישום בתהליך

 בדוחות שהוכרו הסכומים על ביותר המהותית ההשפעה שלהם, הבאים הנושאים לגבי השיקולים

 :הכספיים

 

 :בנות בחברות שליטה של קיומה בחינת 1.1

 

 מחזיקה החברה בהן בחברות שליטה של קיומה בחינת בנושא דעת שיקול הפעילה החברה

 :הבאות לנסיבות בהתאם 50% על עולות שאינן בהון בזכויות

 

לחברה היכולת להתוות את הפעילויות שמשפיעות על התשואות בחברות המוחזקות מאחר וכל 

ההחלטות המתקבלות, במסגרת ניהול העסקים של המיזם, לרבות החלטות הדרושות לצורך ביצוע 

התכנית העסקית, ביצוע תשלומים על פי התכנית העסקית, שכירת יועצים ובעלי מקצוע, ניהול 

עולות אחרות בנכסים כגון שירות, תחזוקה וכו', מתקבלות על ידי החברה בלבד הנכסים וביצוע פ

 ולפי שיקול דעתה המקצועי. 
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 

 )המשך( הכספיים:עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות  ב.

 

 והנחות בהכנת הדוחות הכספיים: אמדנים (2) 

 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על יישום 

המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. האומדנים 

באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה  וההנחות שבבסיסם נסקרים

 השינוי באומדן.

 

 קריטיים ואומדנים הדיווח לתאריך הודאות לאי בקשר הכספיים בדוחות שנעשו העיקריות ההנחות להלן

 נכסים של ערכם את לשנות עשוי ובהנחות באומדנים מהותי שינוי ואשר הקבוצה ידי על שנעשו

 :הבאה הדיווח בשנת הכספיים בדוחות והתחייבויות

 

 :להשקעה ן"נדל

 

לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי  מוצגלהשקעה הניתן למדידה מהימנה  ן"נדל

, תלויים בלתי חיצוניים שווי מעריכי ידי על. השווי ההוגן נקבע הפסד או רווחל זקפיםנההוגן 

בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של 

אלה. אם  תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים

ן בעל אופי ומיקום דומים לזה "ניתן, השווי ההוגן נקבע בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל

 .ערךהמו

 

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

בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה, מחירי ההשכרה העתידיים, 

שיעורי התפוסה, חידושי חוזים, הסתברות להשכרת שטחים פנויים, הוצאות תפעול הנכסים, 

הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי, על מנת איתנותם 

להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים. בקביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה 

בהקמה נלקחים בחשבון בין היתר וככל שרלוונטי, משך הקמת הפרויקט, גובה דמי השכירות, 

תו עד לתפעולו השוטף וכן שיעור רווח יזמי ושיעור ההיוון הנדרש. העלות הנוספת הדרושה להקמ

בקביעת שווי הוגן של קרקעות שהחברה טרם החלה בהקמתם, נלקחים בחשבון, בין היתר, מיקום 

הקרקע ועסקאות השוואה של קרקעות דומות תוך ביצוע התאמות נדרשות. שינוי בהנחות 

 .ם לשינוי בשווי ההוגןהמשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרו

 

הקבוצה חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שניתן, אך עם זאת תהליך אמידת השווי ההוגן 

של נדל"ן להשקעה בהקמה כולל גם אלמנטים סובייקטיביים, שמקורם בין השאר בניסיון העבר של 

נקבע אומדן  הנהלת החברה והבנתה את הצפוי להתרחש בשוק הנדל"ן להשקעה במועד שבו

השווי ההוגן. לאור זאת, ולאור האמור לעיל בפסקה הקודמת, קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן 

להשקעה בהקמה של הקבוצה מחייבת שיקול דעת. שינויים בהנחות המשמשות לקביעת השווי 

 ההוגן יכולים להשפיע באופן מהותי על מצבה ותוצאות פעולותיה של הקבוצה. 
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ty Group LimitedSpencer Equi 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 

 

 :מאוחדים כספיים דוחות ג.

 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות(. שליטה 

המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות 

ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות 

המושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד 

 ד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.הדוחות הכספיים מתבצע החל ממוע

 

הצבעה פוטנציאליות נחשבות ממשיות מקום בו בידי הקבוצה קיימת יכולת מעשית לממשן. בעת קיומן של  זכויות

זכויות הצבעה פוטנציאליות ממשיות כגון: מכשירים המירים, אופציות וחוזי אקדמה במושקעת בידי החברה או 

את גובה זכויות ההצבעה של הישות במוחזקת,  יקטין/ יגדילחזיקים בהשקעה אשר מימושן בידי צדדים אחרים המ

בוחנת הקבוצה האם קיומן של זכויות הצבעה פוטנציאליות ממשיות אלה יחד עם זכויות הצבעה אחרות הקיימות 

 במוחזקת מביאים לידי קיומה של שליטה.

 

הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים 

 במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

 

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

ה. רווח או הפסד וכל בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החבר

 רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה.  

 

רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד קיטון/גידול בהון )קרן בגין עסקאות עם בעלי 

לבין סכום החלק הנרכש זכויות שאינן מקנות שליטה( המחושב כהפרש בין התמורה ששולמה על ידי הקבוצה 

בזכויות שאינן מקנות שליטה אשר נגרע במועד הרכישה )כאשר הזכויות שאינן מקנות שליטה כללו חלק ברווח 

כולל אחר, החברה מייחסת מחדש את הסכומים המצטברים שהוכרו ברווח כולל אחר בין הבעלים של החברה 

 לבין הזכויות שאינן מקנות שליטה(.

 

זכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח הפסדים מיוחסים ל

 המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית.

 

 שאינה צרוף עסקים נכס חברת רכישת . ד

 

 והתחייבויות. נכסים של כרכישת קבוצה ( מטופלותIFRS 3-ב)כהגדרתו  עסק אינה הנרכשת החברה בהן עסקאות

 שנרכשו, המזוהים לנכסים ולהתחייבויות יחסי באופן מוקצית עסקה, עלויות הכוללת הרכישה, עלות כאמור בעסקאות

 בגין נדחים מיסים לא מוכרים וכן מוניטין מוכר לא האחרון, במקרה הרכישה. במועד היחסי ההוגן שוויים על בהתבסס

 .הרכישה במועד הקיימים זמניים הפרשים

 

 
 :ההצגה ומטבע הפעילות מטבע .ה

 

)להלן  פועלת היא בה העיקרית הכלכלית הסביבה של במטבע ערוכים הקבוצה מחברות אחת כל של הכספיים הדוחות

 לדולר הקבוצה מחברות אחת כל של הכספי והמצב צאותוהת, הכספיים הדוחות איחוד למטרת(. הפעילות מטבע -

 .החברה של הפעילות מטבע שהוא"ב ארה

 

 חוץ במטבע והתחייבויות נכסים, עסקאות

 

 ההכרה לאחר. העסקה במועד החליפין שער לפי בהן הראשונית ההכרה עם נרשמות חוץ במטבע הנקובות עסקאות

 שער לפי הפעילות למטבע דיווח תאריך בכל מתורגמים חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים, הראשונית

 חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים. הפסד או לרווח נזקפים, שער הפרשי. זה במועד החליפין

 חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים. העסקה במועד החליפין שער לפי מתורגמים עלות לפי המוצגים

 .ההוגן השווי נקבע שבו במועד החליפין לשער בהתאם הפעילות למטבע מתורגמים הוגן שווי לפי המוצגים
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 

 :מזומנים ושווי מזומנים .ו

 

וכן פיקדונות  מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית

לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה 

 חודשים.

 

ספציפי מכח מזומנים אשר מוגבלים בשימוש על ידי הקבוצה בגין הסכמי אשראי, או אשר שימושם מוגבל לשימוש 

 לים בשימוש על פני הדוח על המצב הכספי., מסווגים על ידי הקבוצה כמזומנים מוגבהסכם אחר

 

 :קצר לזמן פקדונות .ז

 

 אולזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה  פיננסייםבתאגידים  פקדונות

 לתנאי בהתאם מוצגים הפקדונות. מזומנים שווי להגדרת עונים ושאינםקיימת מגבלה לגבי השימוש בהם ש

 .ומועד השימוש הצפוי בהם הפקדתם

 

 :מסופקים לחובות הפרשה .ח

 

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

 .לגבייה ניתנים אינם אלה שחובות נקבע בו במועד נגרעים, בערכם ירידה שחלה לקוחות חובות

 

 :המאזניהשקעות המטופלות לפי השווי  .ט

 

 מטופלות לפי שיטת השווי המאזני. עסקאות משותפותבהשקעות הקבוצה בחברות 

מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק  המוחזקתלפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה 

בין  . רווחים והפסדים הנובעים מעסקאותמוחזקתהקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של החברה ה

 מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה. המוחזקתהקבוצה לבין החברה 

 

 :השקעה בהסדרים משותפים

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של 

אחד של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה 

 הצדדים שחולקים שליטה.

 

 (Joint Venturesעסקאות משותפות )

    

בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר. עסקה 

 משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

 

סוגים של בעלי מניות, במקרים בהם לחברה הסדרים חוזיים הכוללים מנגנון חלוקת רווחים על פי מספר 

כלומר שיעור חלוקת הרווחים מבוצע בהתאם לשיעורים שונים משיעור ההחסרה בזכויות ההוניות 

(Members( "מיישמת החברה את שיטת "הפירוק התאורטי בערך בספרים ,)Hypothetical 

Liquidation at Book Value לבין חלקם (. בהתאם לשיטה זו, חלוקת הרווחים בין חלקה של החברה

של השותפים בעסקה תבוצע בהנחה שבתום תקופת הדיווח, הישות הייתה מוכרת או מחלקת את נכסיה 

ופורעת את התחייבויותיה בהתאם לערכם בספרים תוך התחשבות בחלוקות והשקעות נוספות שבוצעו על 

 ידי מחזיקי הזכויות ההוניות.

 

 :התפעולי המחזור תקופת .י

 

 שנה. המחזור התפעולי הינו
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

  :פיננסיים מכשירים .אי

 

 נכסים פיננסיים: (1)

 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות  IAS 39פיננסיים בתחולת  נכסים

עסקה המיוחסות ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר 

 .לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד

 

 וחייבים הלוואות

 הניתנים או קבועים תשלומים בעלי( נגזריםשאינם ) פיננסיים נכסים הינם אשר וחייבים הלוואות לקבוצה

 עלות לפי תנאיהן פי על וצגותמ הלוואות, הראשונית ההכרה לאחר. פעיל בשוק נסחרים שאינם לקביעה

. אשראי לזמן קצר מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך מופחתת

הנומינלי. רווחים והפסדים מוכרים ברווח או הפסד כשההלוואות והחייבים נגרעים או אם מוכרת בגינם 

 .טובאשר להכרה בהכנסות ריבית, ראה סעיף ירידת ערך, כמו גם כתוצאה מההפחתה השיטתית. 

 

 למכירה זמינים פיננסיים נכסים

 לאחרפיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים )שאינם נגזרים( שיועדו כזמינים למכירה.  נכסים

ההכרה הראשונית, נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן. רווחים או הפסדים כתוצאה 

ממכשיר הוני,  ודיבידנד חוב למכשירי המתייחסים שער, הפרשי ריבית, למעט בגין הוגןמהתאמות שווי 

גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך, הרווח )הפסד( כולל אחר  במועד. אחר כולל ברווח מוכרים

 מועבר לרווח או הפסד.

 

 :התחייבויות פיננסיות (2)

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

הקצאת שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחשוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל 

הוצאות ריבית על פני התקופה הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק 

את הזרם החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית 

 לערכה בספרים, או מקום שמתאים, לתקופה קצרה יותר.

 

והתחייבויות אחרות נושאות ריבית מוכרות לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות  , אגרות חובהלוואות

עסקה מיוחסות ישירות, במידה שקיימות )לדוגמה, עלויות גיוס הלוואה(. לאחר ההכרה הראשונית, 

הלוואות, לרבות אגרות חוב, מוצגות על פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית 

המביאה בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסות ישירות. אשראי לזמן קצר )כגון אשראי האפקטיבית 

ספקים וזכאים אחרים( מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. רווחים והפסדים מוכרים ברווח או 

 הפסד בעת גריעת ההתחייבות הפיננסית וכתוצאה מההפחתה השיטתית.

 

 :פיננסיים מכשירים קיזוז (3)

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

 ההתחייבות ואת הנכס את לסלק כוונה קיימת וכן, שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת

 .במקביל ההתחייבות את ולסלק הנכס את לממש או נטו בסיס על

 

 :פיננסיים מכשירים גריעת (4)

 

 :פיננסיים נכסים (א

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

 נטלה כאשר או הפיננסי מהנכס המזומנים תזרימי לקבלת החוזיות הזכויות את העבירה החברה

 עיכוב ללא, השלישי לצד במלואם שהתקבלו המזומנים תזרימי את לשלם מחויבות עצמה על

 העבירה לא או, לנכס הקשורים וההטבות הסיכונים כל את ממשי באופן העבירה ובנוסף, משמעותי

 השליטה את העבירה אך לנכס הקשורים וההטבות הסיכונים כל את ממשי באופן הותירה לא ואף

 .הנכס על
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

 )המשך( :פיננסיים מכשירים .אי

 

 : )המשך(פיננסיים מכשירים גריעת (4)

 

 :פיננסיות התחייבויות ב(

. פקעה או בוטלה, נפרעה ההתחייבות דהיינו, מסולקת היא כאשר נגרעת פיננסית התחייבות

 )הקבוצה(: החייב כאשר מסולקת פיננסית התחייבות

 או בסחורות, אחרים פיננסיים בנכסים, במזומן תשלום ידי על ההתחייבותפורע את  -

 או, שירותים

 .מההתחייבות משפטית משוחרר -

 

 שונים בתנאים מלווה אותו כלפי אחרת בהתחייבות מוחלפת קיימת פיננסית התחייבות כאשר

 מטופלים השינוי או ההחלפה, קיימת התחייבות בתנאי מהותי שינוי נעשה כאשר או, מהותית

 שתי של היתרה בין ההפרש. חדשה התחייבות של וכהכרה המקורית ההתחייבות של כגריעה

 אינם השינוי או שההחלפה במידה. הפסד או לרווח נזקף הכספיים בדוחות ל"הנ ההתחייבויות

 הפסד או רווח מועד באותו מוכר ולא המקורית ההתחייבות תנאי כשינוי מטופלים הם, מהותיים

 החברה מביאה, קיימת התחייבות בתנאי מהותי בשינוי מדובר האם הבחינה בעת. מההחלפה

 .איכותיים שיקולים גם כמו כמותיים שיקולים בחשבון

 

 :פיננסיים נכסים ערך ירידת (5)

 

 הקבוצה. ערך לירידת סימנים של קיומם זיהוי לצורך דיווח תקופת כל בתום נבחנים, פיננסיים נכסים

 הנכסים של קבוצה או פיננסי נכס ערך לירידת אובייקטיבית ראיה קיימת האם דיווח תאריך בכל בוחנת

 :הבאים הפיננסיים

 

 מופחתת בעלות המוצגים פיננסיים נכסים

 

 אחד אירוע כאשר קיימת המופחתת בעלותם המוצגים וחייבים הלוואות, חוב מכשירי לגבי האובייקטיבית הראיה

 לירידת ראיות. ההכרה מועד לאחר מהנכס העתידיים המזומנים תזרימי אומדן על שלילי באופן השפיעו יותר או

. ריבית או קרן בתשלומי לעמוד יכולת ואי נזילות קשיי לרבות, פיננסיים קשיים שלחייב לכך סימנים כוללות ערך

 של הנוכחי הערך לבין הכספיים בדוחות הנכס יתרת בין כהפרש נמדד הפסד או לרווח הנזקף ההפסד סכום

 בהתאם המהוונים(, התהוו שטרם עתידיים אשראי הפסדי כוללים)שאינם  העתידיים המזומנים תזרימי אומדן

 נעשה ההיוון, משתנה ריבית נושא הפיננסי הנכס אם הפיננסי הנכס של המקורית האפקטיבית הריבית לשיעור

 לייחס ניתן כאשר מבוטל ערך מירידת הפסד עוקבות בתקופות. הנוכחית האפקטיבית הריבית לשיעור בהתאם

 .בהפסד ההכרה לאחר שהתרחש לאירוע הנכס של ערכו השבת את אובייקטיבי באופן

 

 :נדל"ן להשקעה .יב

 

נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר בחכירה תפעולית( או חוכר 

, ושלא לצורך שימוש בייצור או אספקת סחורות או םיהנלצורך הפקת דמי שכירות או עליית ערך, או ש בחכירה מימונית

 שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.

 

נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, נדל"ן 

ד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי להשקעה נמד

 ההוגן של הנדל"ן להשקעה נזקפים לרווח או הפסד במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי.

 

בות כלכליות עתידיות ממימושו. נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הט

 ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה נגרע הנכס.

 

לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה בדרך כלל על הערכת שווי שמבוצעת על ידי 

 .ם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשיםמעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינ

 

 



 

16 

 

Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

 : )המשך(נדל"ן להשקעה יב.

 

טופל כנדל"ן להשקעה כאשר מגם נדל"ן להשקעה הנמצא בתהליך הקמה או פיתוח לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה 

מדד לפי עלות נה מהימנה, הנדל"ן להשקעה בהקמה מיושמת שיטת השווי ההוגן. במידה והשווי ההוגן אינו ניתן למדיד

 שווי ההוגן באופן מהימן.עד למוקדם מבין מועד השלמת הבנייה והמועד בו ניתן לאמוד את ה

 

 :כשירים נכסים בגין אשראי עלויות .יג

 

 .הכוללות נדל"ן להשקעה בהקמה כשירים נכסים של להקמה הקשורות אשראי עלויות מהוונת הקבוצה

 

 קבועים נכסים כולל והוא מכירתו או המיועד לשימושו להכנתו משמעותית זמן תקופת שנדרשת נכס הוא כשיר נכס

 .מכירה למצב להביאו כדי ממושך זמן פרק הדורש ומלאי

 

 ונגרמו הנכס להכנת הפעולות התחילו, עצמו הנכס בגין עלויות הוצאו שבו במועד מתחיל האשראי עלויות היוון

 .למכירתו או המיועד לשימושו הכשיר הנכס להכנת הפעולות כל מהותית הושלמו כאשר ומסתיים, אשראי עלויות

 

 על כללי אשראי עלויות גם ישירות אשראי עלויות מלבד כולל הדיווח בתקופת המהוון האשראי עלויות של הסכום

 .משוקלל היוון שיעור פי

 
 :פיננסיים לא נכסים ערך ירידת .יד

 

 כתוצאה סימנים ישנם כאשר פיננסיים לא נכסים ערך בירידת הצורך את בוחנת החברהכל תקופת דיווח  בתום

 השבה.-בת אינה הכספיים בדוחות שהיתרה כך על המצביעים בנסיבות שינויים או מאירועים

 

 מופחתים, שלהםההשבה -בר הסכום על עולה פיננסיים הלא הנכסים של הכספיים בדוחות היתרה בהם במקרים

 ושווי למכירה עלויות בניכוי הוגן שווי מבין הגבוה הינוההשבה -בר הסכום. שלהםההשבה -בר לסכום הנכסים

 הסיכונים את המשקף מס לפני ניכיון שיעור לפי הצפויים המזומנים תזרימי מהוונים השימוש שווי בהערכת. שימוש

 היחידה עבורההשבה -בר הסכום נקבע עצמאיים מזומנים תזרימי מייצר שאינו נכס בגין. נכס לכל הספציפיים

 .הפסד או לרווח נזקפים ערך מירידת הפסדים. הנכס שייך שאליה המזומנים מניבת

 

ההשבה של -מירידת ערך של נכס, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום בר הפסד

הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת 

הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי  ההשבה של-הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או סכום בר

 העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.

 
 :הכנסה על מסים .טו

 

מאחר והחברה וחברות הבת שלה הינן ישויות שקופות  ,החברה אינה מציגה מיסים על ההכנסה בדוחות הכספיים

וחבות המס אינה באחריות  הכנסה )כלומר, הרווחים או הפסדים לצרכי מס מועברים לבעלי המניותלצרכי מס 

 (.12 באור גם ראה, הקבוצה

 

  הכרה בהכנסה: .טז

 

 :הבאים ההכנסות סוגי לגבי בהכנסה הכרה בדבר הספציפיים הקריטריונים להלן

 

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

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

 

 .האפקטיבית הריבית בשיטת צבירה בסיס על מוכרות פיננסיים נכסים בגין ריבית הכנסות

 

הכנסות מדמי ייזום מוכרות במועד התקיימות אבני הדרך בהתאם להסכם הייזום. החברה זכאית להכנסות מדמי 

של השותפים בעסקה המגדירים בין היתר את זכאות בהתאם להסכמי  HUDייזום של שיפוץ והשבחה של נכס 

 (.3)ב16 באור הראלהרחבה  .החברה לדמי הייזום בהתאם לאבני דרך מוגדרות עם התקדמות הפרויקט



 

17 

 

Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
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 :נכסים בלתי שוטפים וקבוצות מימוש המוחזקים למכירה .יז

 

באמצעות נכסים בלתי שוטפים וקבוצות מימוש מסווגים כמוחזקים למכירה אם ערכם בספרים יושב בעיקרו 

מכירתם ולא באמצעות שימוש מתמשך בהם. נכסים בלתי שוטפים וקבוצות מימוש מסווגים כמוחזקים למכירה, 

(, והנכס )או קבוצת המימוש( הינו זמין למכירה Highly Probableכאשר המכירה הינה צפויה ברמה גבוהה )

צות מימוש כמוחזקים למכירה כאשר מיידית במצבו הנוכחי. הקבוצה מסווגת נכסים בלתי שוטפים ו/או קבו

ההנהלה מחויבת לביצוע המכירה וכן, המכירה צפויה להיות כשירה להכרה כמכירה שהושלמה בתוך שנה אחת 

 ממועד סיווג הנכס הבלתי שוטף, ו/או קבוצת המימוש כמוחזקים למכירה.

 

מחויבת לביצוע תכנית למכירת  נכסים והתחייבויות של חברה מאוחדת מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר החברה

 זכויות השליטה בחברה המאוחדת, גם כאשר בכוונתה לשמור בידה זכויות שאינן מקנות שליטה.

 

החל מהתקופה שבה נכס מוגדר כמיועד למימוש הוא מוצג בדוח על המצב הכספי, ביחד עם נכסים אחרים 

יף "נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה". הקשורים אליו ישירות והצפויים להתממש אף הם עם מימושו, בסע

נכסים של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה מוצגים בסעיף "נכסים של קבוצת מימוש המוחזקת 

למכירה". התחייבויות שוטפות ושאינן שוטפות המיוחסות ישירות לנכס המיועד למימוש, או לקבוצת מימוש, אשר 

או של קבוצת המימוש מוצגות בדוח על המצב הכספי בסעיף "התחייבויות  צפוי כי תסולקנה עם מימושו של הנכס

של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה". זקיפת פחת בגין נכס לא שוטף המסווג כמוחזק למכירה מופסקת במועד 

שבו הוא מסווג כמוחזק למכירה. זקיפת חלק ברווחי )הפסדי( חברות כלולות או עסקאות משותפות לרווח או 

מופסקת החל ממועד סיווג ההשקעה בחברה כלולה או עסקה משותפת כמוחזקת למכירה )אם ההשקעה הפסד 

מסווגת בחלקה כמוחזקת למכירה, מופסקת זקיפת החלק היחסי המוחזק למכירה ברווחים או בהפסדים(. נתוני 

 ההשוואה המתייחסים לנכס המוחזק למכירה אינם מסווגים מחדש כאמור.

 

או קבוצות מימוש המסווגים כמוחזקים למכירה, למעט נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן, נכסים לא שוטפים 

 נמדדים לפי הנמוך מבין ערכם בספרים לבין שוויים ההוגן בניכוי עלויות מימוש.

 

כאשר הנכס הלא שוטף או קבוצת המימוש אינם מקיימים עוד את הקריטריונים לסיווג כמוחזקים למכירה. הנכס 

או קבוצת המימוש יסווגו מחדש לקבוצת הנכסים הלא שוטפים ויימדדו כנמוך מבין ערכם בספרים לפני  הלא שוטף

שהנכס )או קבוצת המימוש( סווגו כמוחזקים למכירה, כשהוא מותאם בגין פחת, הפחתה או הערכות מחדש 

לבין הסכום בר ההשבה כלשהן שהיו מוכרים אם הנכס )או קבוצת המימוש( לא היו מסווגים כמוחזקים למכירה, 

שלו במועד ההחלטה העוקבת שלא למכור. סכום התיאום ייזקף ככלל לרווח או הפסד, אלא אם מדובר בנכס 

 הנמדד במודל הערכה מחדש, במקרה זה ייזקף חלק מהגידול כנגד רווח כולל אחר.

 

המימוש או הנכס הלא שוטף; דוחות כספיים לתקופות ממועד הסיווג כמוחזק למכירה יתוקנו בהתאם אם קבוצת 

שחדלו להיות מסווגים כמוחזקים למכירה הם חברה בת, פעילות משותפת, עסקה משותפת, חברה כלולה, או 

חלק מזכות בעסקה משותפת או בחברה כלולה. הישות תציג תיאום זה באותו סעיף בדוח על הרווח הכולל אשר 

 שימש להצגת רווח או הפסד במועד הסיווג המקורי.

 

 סיווג ריבית ודיבידנדים ששולמו / שהתקבלו בדוח על תזרימי המזומנים: . חי

 

 ריבית בגין מזומנים תזרימי וכן בידיה התקבלו אשר ודיבידנדים ריבית בגין מזומנים תזרימי מסווגת הקבוצה 

 מסווגים הכנסה על מסים בגין מזומנים תזרימי. שוטפת מפעילות נבעו או שימשו אשר מזומנים כתזרימי ששולמה

 מזומנים תזרימי עם בנקל לזיהוי ניתנים אשר אלו למעט, שוטפת לפעילות שימשו אשר מזומנים כתזרימי ככלל

 מפעילות מזומנים כתזרימי מסווגים הקבוצה ידי על המשולמים דיבידנדים. מימון או השקעה לפעילות שימשו אשר

 .מימון
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 :הפרשות .יח

 

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

מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה 

 באופן מהימן. במידה שההשפעה מהותית, הפרשות נמדדות תוך היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, תוך

שימוש בשיעור ריבית לפני מס המשקף את הערכות השוק בנוגע לערך הזמן של הכסף, ובמקרים מסויימים, אף 

 את הסיכונים הספציפיים הקשורים להתחייבות.

 

 :מדידת שווי הוגן .יט
 

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין 
 .משתתפים בשוק במועד המדידה

 
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר 

 ( ביותר.advantageousשוק עיקרי, בשוק הכדאי )
 

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

 
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות 

 הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
 
קבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה ה

כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם 
 ניתנים לצפייה.

 
בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם  .כ

 :צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות
 
 IFRS 9 (2014) "מכשירים פיננסיים" 

 
 כללי:

 
התקן"( הינו התקן הסופי של פרויקט  -"מכשירים פיננסיים" )להלן  IFRS 9 (2014)תקן דיווח כספי בינלאומי 

. 2013-ו 2010, 2009שפורסמו בשנים  IFRS 9מכשירים פיננסיים. התקן מבטל את השלבים הקודמים של 

התקן הסופי כולל הוראות סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים אשר תוקנו ביחס לאלו שפורסמו בשלב הראשון בשנת 

, 2010כן, כולל את הוראות הסיווג והמדידה של התחייבויות פיננסיות כפי שפורסמו בשלב השני בשנת , ו2009

מציע מודל מעודכן יותר ומבוסס עקרונות לגבי חשבונאות גידור ומציג מודל חדש לבחינת הפסד חזוי מירידת ערך 

 .רים משובצים""בחינה מחדש של נגז IFRIC 9כמפורט להלן. בנוסף, מבטל התקן את פרשנות 

 

 :נכסים פיננסים
 

 התקן קובע שכל הנכסים הפיננסיים יטופלו כלהלן:
 
  מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה תחת אחת החלופות הבאות: עלות מופחתת, שווי הוגן

העסקי של דרך רווח או הפסד, או שווי הוגן דרך רווח כולל אחר. קביעת מודל המדידה יהיה בהתחשב במודל 

הישות בנוגע לניהול נכסים פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מאותם 

 נכסים פיננסיים.
 
  ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר לשווי

ל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו הנכס היה הוגן דרך רווח או הפסד, אך ורק אם הייעוד מבט

 נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
 

 .מכשירי הון יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר  .כ
 : )המשך(יות להם השפעה על תקופות עתידיותצפויה או עשויה לה

 
 IFRS 9 (2014) )מכשירים פיננסיים" )המשך" 
 

 )המשך( :נכסים פיננסים

 

  הון לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. מכשירים שיועדו כאמור, לא ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי

 יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד בגינם לא יועבר לרווח או הפסד, לרבות בעת המימוש.

 
  נגזרים משובצים לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקן. חלף זאת, חוזים מעורבים יימדדו בכללותם

 מופחתת או בשווי הוגן, בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי המזומנים החוזיים.בעלות 
 

 .מכשירי חוב יסווגו מחדש רק כאשר הישות משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים 
 

  השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו יימדדו תמיד לפי

ההוגן. חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה. יחד עם זאת התקן מציין שבנסיבות  השווי

 ספציפיות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.
 

 
 התחייבויות פיננסיות:

 
 התקן קובע גם את ההוראות הבאות בדבר התחייבויות פיננסיות:

 

  המיועדת בעת ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, השינוי בשווי ההוגן של התחייבות פיננסית

והמיוחס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות, ייזקף ישירות לרווח כולל אחר אלא אם זקיפה זו יוצרת או 

 (.Accounting Mismatchמגדילה חוסר עקביות במדידה החשבונאית )

 

  ,סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו לרווח או הפסד.כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת או מסולקת 

   

  כל הנגזרים, בין אם נכסים או התחייבויות, יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לרבות מכשיר פיננסי נגזר

 המהווה התחייבות הקשור למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן.
 

 
 :גידור

 
ן קובע הוראות גידור חדשות ונותן אפשרות לבחור כמדיניות חשבונאית האם ליישם את הוראות הגידור התק

. כאשר יושלם בעתיד פרויקט הגידור, IAS 39החדשות שיפורטו להלן בקצרה, או לחלופין את אלו הקיימות על פי 
 אפשרות בחירת המדיניות האמורה.  IASB-תיבחן שוב על ידי ה

במסגרת התקן נותרו על כנם שלושת סוגי חשבונאות הגידור: גידורי תזרים מזומנים, שווי הוגן והשקעה נטו 

בפעילות חוץ. עם זאת, בוצעו שינויים מהותיים ביחס לסוגי העסקאות הכשירות לחשבונאות גידור, בייחוד הרחבת 

כן, חלו שינויים באופן בו חוזי אקדמה  פיננסיים. כמו -הסיכונים הכשירים לחשבונאות גידור של פריטים לא

 ואופציות נגזרים יטופלו כאשר הם מהווים מכשירים מגדרים.

 

בנוסף, הוחלפו חלק מבדיקות אפקטיביות הגידור במבחן עקרוני יותר המבוסס על "יחסים כלכליים". הערכת 

 אפקטיביות הגידור למפרע לא תידרש עוד.

 

 ניהול הסיכונים של החברה הורחבו במסגרת התקן החדש.דרישות הגילוי ביחס לפעילויות 
 

 

  



 

20 

 

Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר  .כ
 : )המשך(יות להם השפעה על תקופות עתידיותצפויה או עשויה לה

 
 IFRS 9 (2014) "המשך( "מכשירים פיננסיים( 

 
 :ירידת ערך

 
מודל ירידת הערך החדש המבוסס על הפסדי אשראי צפויים ייושם למכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת או 

ומחויבויות כתובות  IFRS 15לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר, חייבים בגין חכירה, נכסי חוזה המוכרים לפי 

 .למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית

 

החודשים הקרובים  12-י הפסדים חזויים לפי הסתברות לחדלות פירעון בההפרשה לירידת ערך תהיה לגב

(. בחינה לכל אורך חיי lifetime)בשנה הקרובה(, או לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר )

המכשיר נדרשת אם סיכון האשראי עלה משמעותית ממועד ההכרה לראשונה בנכס. גישה אחרת חלה אם הנכס 

 .(credit-impairedנוצר או נרכש כאשר הוא פגום )הפיננסי 

 

 .התקן מוסיף הנחיות הצגה וגילויים בקשר עם ירידות ערך של מכשירים פיננסיים

 

 מועד תחילה ואפשרויות אימוץ מוקדם:

 
או לאחריו. יישום מוקדם  2018בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 .אפשרי

 

ככלל, הוראות התקן לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיות ייושמו למפרע, למעט חריגים מסוימים אשר נקבעו 

בהוראות המעבר של התקן. עוד נקבע, כי על אף היישום למפרע, חברות המיישמות את התקן לראשונה לא 

רי ההשוואה יהיו ניתנים לתיקון אך תחויבנה לתקן את מספרי ההשוואה שלהן לתקופות קודמות. זאת ועוד, מספ

(. הוראות המתייחסות לגידור ייושמו, hindsightורק כאשר תיקונם כאמור אינו עושה שימוש במידע בדיעבד )

 ככלל, בדרך של 'מכאן ולהבא' עם יישום למפרע מוגבל.

 

 וצאות פעולותיה.בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן על מצבה הכספי ות
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר  .כ

 (: )המשךתקופות עתידיותיות להם השפעה על צפויה או עשויה לה

 

 IFRS 15 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" 

 
התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות. 

"חוזי הקמה"  IAS 11"הכנסות" ותקן חשבונאות בינלאומי  IAS 18התקן מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי 

יות הנלוות להם. עיקרון הליבה של התקן הוא שההכרה בהכנסה תשקף את העברת הסחורות או והפרשנו

השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל בתמורה להם. לשם כך, קובע 

בחוזה עמו התקן כי ההכרה בהכנסה תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירותים המנויים 

 באופן שהלקוח משיג שליטה על אותם סחורות או שירותים.

 

 התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:

 

 זיהוי החוזה )או החוזים( עם הלקוח. .1

 זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. .2

 קביעת מחיר העסקה. .3

 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע. .4

 כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע.הכרה בהכנסה  .5

 
 יישום המודל תלוי בעובדות ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב, לעיתים, הפעלת שיקול דעת נרחב.

 

בנוסף, קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות, האומדנים המשמעותיים והשינויים בהם אשר 

מנת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את המהות, הכמות, שימשו בעת יישום הוראות התקן, וזאת על 

 העיתוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם הלקוחות.

 
או לאחריו. יישום מוקדם  2018בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

למפרע, אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות במסגרת הוראות אפשרי. ככלל, התקן ייושם 

 המעבר של התקן לעניין יישומו לתקופות דיווח קודמות.

 

בשלב זה, לומדת החברה את השפעת הוראות התקן על החוזים שלה עם לקוחותיה ועל אופן ההכרה בהכנסה 

  מהם. בחינה זו טרם נסתיימה.
 

  תיקוןIFRS 10  ו "מאוחדים כספיים"דוחות- IAS 28 "משותפות ובעסקאות כלולות בחברות השקעות "

 :)בדבר מכירה או העברה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה או עסקה משותפת(

 

קובע כי בעת מכירה/העברה של נכסים המהווים "עסק" לחברה כלולה או לעסקה משותפת, או בעת איבוד  התיקון

שליטה בחברה בת המהווה "עסק" תוך שמירה על שליטה משותפת/השפעה מהותית בה, יש להכיר במלוא הרווח 

של נכסים שאינם  או ההפסד הנובע מהעסקה, לרבות בגין איבוד השליטה. לעומת זאת, בעת מכירה/העברה

מהווים "עסק" לחברה כלולה או לעסקה משותפת, או בעת איבוד שליטה בחברה בת שאינה מהווה "עסק" תוך 

שמירה על שליטה משותפת/השפעה מהותית בה, יש להכיר ברווח או הפסד רק בגובה חלקם של המשקיעים 

 .יישום התיקון. אימוץ מוקדם אפשריהאחרים באותה חברה כלולה או עסקה משותפת. לא נקבע מועד תחילה ל

 

  תיקוןIAS 7  מפעילויות הנובעות בהתחייבויות שינויים אודות גילויים" )בדבר מזומנים תזרימי על"דוח 

 :(מימון

 

קובע כי נדרש לתת גילוי למידע שיאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך את השינויים בהתחייבויות  התיקון

 מזומנים. בתזרימימזומנים והן שינויים שאינם כרוכים  בתזרימיאשר נובעות מפעילויות מימון, הן שינויים הכרוכים 

 יישום. לאחריו או 2017 בינואר 1 ביום לותהמתחי שנתיות דיווח לתקופות' ולהבא'מכאן  של בדרך ייושם התיקון

 .השוואתי מידע להציג נדרש לא, התיקון של לראשונה היישום במועד. אפשרי מוקדם

 

 .מהותי אינו הכספיים דוחותיה על התיקון יישום השפעת כי מעריכה החברה הנהלת
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 מזומנים ושווי מזומנים - 3באור 

 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   
 55,812 27,478 מזומן בדולר

 25,843 19 מזומן בשקלים

 24,841 10,627 מזומן בנאמנות בדולרים

   

 38,124 106,496 

   
 

 מוגבלים ומיועדים פקדונות - 4 באור
 

בנוסף,  לתשלום מסים, ביטוחים והוצאות אחרות הקשורות למבנים ומפיקדונות שוכרים. היתרה מורכבת מפקדונות
במסגרת הרכוש הבלתי שוטף  יםהפקדונות המסווג הסעיף כולל פקדונות שיועדו להשקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה.

 .בגין עסקאות רכישת נדל"ן להשקעה ומקדמות (11באור  ראהבגין אגרות חוב )כוללים פקדון 
 

 
  חייבים ויתרות חובה - 5באור 

  

 בדצמבר 31יום ל 

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   
 3,271 3,935 )*( הוצאות מראש

 140 - חייבים אחרים

   

 3,935 3,411 

   
   .)*(בעיקר מיסי עירייה וביטוח נכסים

 
 להשקעה"ן נדל - 6 באור

 
 :ותנועההרכב  .א

 
 דירות

 למגורים

 בהתאם דירות
 דיור לתכניות

 )*( ממשלתיות

 קרקעות
 לפיתוח

 "כסה והשקעה

 אלפי דולר ארה"ב 

     

 313,550 39,150 223,500 50,900 2015בינואר  1יתרה ליום 

 169,436 - 67,616 101,820 איחוד לראשונה של חברה מאוחדת

 3,704 29 1,901 1,774 תוספות במשך השנה

 13,710 771 19,433 (6,494) שערוך לשווי הוגן

 (80,000) - (80,000) - סיווג כמוחזק למכירה

 420,400 39,950 232,450 148,000 2016בינואר  1יתרה ליום 

 108,024 - 108,024 - איחוד לראשונה של חברות מאוחדות

 (14,000) - (14,000) - יציאה מאיחוד של חברות מאוחדות

 7,287 - 921 6,366 תוספות במשך השנה

 (378) 1,700 13,738 (15,816)  שערוך לשווי הוגן

 (39,400) - (39,400) - סיווג כמוחזק למכירה

 481,933 41,650 301,733 138,550 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 
ולבעלי  לספק סיוע )סיבסוד( בשכר דירה למשפחות )גם ליחידים( מיעוטי יכולתשמטרתה ת ות ממשלתיו)*( תכני 

 . (2)ב16גם באור  ראה .הכנסה ממוצעת
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 )המשך( להשקעה"ן נדל - 6 באור

 

על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי  תוהמבוצעת שווי ונדל"ן להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן, כפי שנקבע בהערכ ב.

 נקבע ההוגן השוויסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. יתלוי שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים ונ

. באמידת וכן בהתבסס על עסקאות השוואה בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס

וכן מגבלות על גובה דמי מועדי חידוש הסכמי השכירות המובנה שלהם, תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון 

השכירות, והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים אשר נקבע בהתחשב 

 בתשואה המקובלת בשוק תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו. 
 

 שווי הוגן: .ג
 

 הרמות שלוש את הכולל למדרג בהתאם הקבוצה אותם מסווגת, נדל"ן להשקעה לצורך מדידת שווים ההוגן של נכסי

 :שלהלן

 
 גישה יש שלישות זהות התחייבויות או זהים נכסים עבור פעילים בשווקים( תואמו)שלא  מצוטטים מחירים  :1 רמה

 .המדידה במועד אליהם
 או במישרין, ההתחייבות או הנכס עבור לצפייה ניתנים שהם, 1 ברמה שכלולים מצוטטים מחירים מלבד, נתונים  :2 רמה

 .בעקיפין
 ת.ההתחייבו או הנכס עבור לצפייה ניתנים שאינם נתונים :3 רמה

 
הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש משמעותי  להשקעה"ן הנדל ינכס סיווג

 .בכללותולצורך מדידת השווי ההוגן של הנכס 

 
בדצמבר  31של הקבוצה, אשר נמדדים בדוח על המצב הכספי של החברה ליום  הנדל"ן להשקעה להלן פירוט של נכסי

 :ההוגן, בהתאם לרמות המדידה שלהם בשוויים 2016

 

 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 2016בדצמבר  31 ליום

 אלפי דולר ארה"ב 

      להשקעה"ן נדל נכסיהוגן של  שווי
 479,683 397,900 81,783 - למגורים דירותמבני 

 176,600 176,600 - -  קרקעות

 211,800 211,800 - -  נדל"ן להשקעה בהקמה

 868,083 786,300 81,783 - )*( להשקעה"ן נדל"כ סה
 

 -כ שלבסך  נכסים של קבוצת מימוש המוחזקת למכירהו משותפות עסקאות במסגרת המוצג להשקעה"ן נדל לרבות)*( 

 .אלפי דולר בהתאמה 39,400 -ושל כ דולר אלפי 346,750
 

 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 2015 בדצמבר  31 ליום

 אלפי דולר ארה"ב 

     שווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה 
 460,450 460,450 - - למגורים דירותמבני 

 128,950 128,950 - -  קרקעות

 112,200 112,200 - -  נדל"ן להשקעה בהקמה

 701,600 701,600 - - )*( להשקעה"ן נדל"כ סה
 

 -כ שלבסך  קבוצת מימוש המוחזקת למכירהנכסים של ו משותפות עסקאות במסגרת המוצג להשקעה"ן נדל לרבות)*( 

 .אלפי דולר בהתאמה 80,000 -ושל כ דולר אלפי 201,200
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 )המשך( להשקעה"ן נדל - 6 באור
 

 :3הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן על פי רמה  נדל"ן להשקעה נכסי .ד

 

תיאור 

 נכסה

 הנמדד

שווי הוגן ליום 

בדצמבר  31

 באלפי 2016

 דולר

תיאור הנתונים  טכניקת הערכה

 שאינם נצפים

נתונים  טווח 

 אחרים

 

מבנה 

 דירות

 למגורים

)*( 

 -גישת ההכנסה  397,900

 תזריםהיוון 

 מזומנים

אומדן דמי 

 "ררשכירות ל

 - דולר 13
 דולר 30

  

 שיעור ההיוון

 

3.5% - 
5.75% 

  

   4% - 2% תפוסה אישיעור 

קרקעות 

)*( 

 -גישת השוק  161,800

 שיטת ההשוואה

"ר רמחיר 

מעסקאות שנעשו 

לאחרונה באזור 

 דומה

 דולר 35
 .)ברונקס(
250-475 

 דולר
 )ברוקלין(

  

  

 -גישת ההכנסה  14,800 

תזרים היוון 

 מזומנים

אומדן דמי 

 "ררשכירות ל

6.1   

 שיעור ההיוון

 

6.5% 

 5% תפוסה אישיעור 

נדל"ן 

להשקעה 

 בהקמה

)*( 

 -גישת ההכנסה  211,800

תזרים היוון 

בניכוי  מזומנים

אומדן עלויות 

להשלמה ורווח 

 יזמי.

 שיעור ההיוון

 

עליות הקמת  4.5%

צפויות 

להשלמת 

הנכס ע"פ 

 תקציב

40,000 
 אלפי דולר

 

 

מועד סיום      

הקמה 

 משוער

 שנהכ

       

       

 

 .דולר אלפי 343,350 -של כ בסך משותפות עסקאות במסגרת המוצג להשקעה"ן נדל לרבות)*( 
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 
 

 )המשך( להשקעה"ן נדל - 6 באור
 

 )המשך( :3הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן על פי רמה  נדל"ן להשקעה נכסי .ד

 

תיאור 

 נכסה

 הנמדד

שווי הוגן 

 31ליום 

בדצמבר 

2015 

באלפי 

 דולר

טכניקת 

 הערכה

תיאור הנתונים 

 נתונים אחרים טווח שאינם נצפים

מבנה  

 דירות

 למגורים

)*(  

גישת  460,450

 -ההכנסה 

 תזריםהיוון 

 מזומנים

אומדן דמי שכירות 

 "ררל

 30 - דולר 13
 דולר

  

 שיעור ההיוון

 

4% - 6%   

   5% - 2% תפוסה אישיעור 

קרקעות 

)*( 

 -גישת השוק  114,150

שיטת 

 ההשוואה

"ר מעסקאות רמחיר 

שנעשו לאחרונה 

 באזור דומה

 דולר 31
 - )ברונקס(

 דולר 240
 )ברוקלין(

  

  

גישת  14,800 

 -ההכנסה 

תזרים היוון 

 מזומנים

אומדן דמי שכירות 

 "ררל

6.1   

 שיעור ההיוון

 

6.5% 

 5% תפוסה אישיעור 

נדל"ן 

להשקעה 

 בהקמה

)*( 

 -גישת השוק  112,200

שיטת 

 ההשוואה

"ר מעסקאות רמחיר 

שנעשו לאחרונה 

  באזור דומה

 –דולר  260
 דולר 360

עליות הקמת 

צפויות 

להשלמת 

הנכס ע"פ 

 תקציב

89,000 
 אלפי דולר

מועד סיום      

 הקמה משוער

 וחצי שנה

       

       

 

 -כ שלבסך  נכסים של קבוצת מימוש המוחזקת למכירהו משותפות עסקאות במסגרת המוצג להשקעה"ן נדל לרבות)*( 

 .בהתאמהאלפי דולר  80,000 -כשל ו דולר אלפי 201,200

 
 

הינו ההנהלה  3הגורם בחברה אשר אמון על מדידת תהליך הערכת השווי ההוגן של פריטים המסווגים ברמה  .ה

הבכירה של החברה. הערכות השווי של החברה נבחנות אחת לרבעון, ובמידת הצורך מבוצעים התאמות על מנת 

החברה. מתקופה לתקופה, בוחנת החברה את לאמוד את השווי ההוגן בצורה המדויקת ביותר האפשרית לדעת 

 ון ועוד.והשינויים בשווי ההוגן של הפריטים הנמדדים ביחס למחקרי שוק, אחוזי תפוסה שינוי בשיעור ההי

 
 

 :ניתוח רגישות .ו

 

בדצמבר  31נדל"ן להשקעה ליום הלהלן השפעת שינויים בשיעורי ההיוון ששימשו בהערכות שווי הנכסים על שווי 

 )באלפי דולר(: 2016

 

0.25%+ 0.25%- 

(23,669) 26,260 

 

 
 .16 באורלשעבודים, ראה  שרבא .ז
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 
 

 )המשך( להשקעה"ן נדל - 6 באור
 

 :עתידיים מינימאליים שכירות מדמי הכנסות       .ח
 

 ליום בתוקף חתומים שכירות הסכמי בסיס על עתידיים מינימאליים וניהול שכירות דמי הכנסות של המצרפי הסכום
 :כדלקמן הינו לביטול ניתנים שאינם 2015, בדצמבר 31 וליום 2016, בדצמבר 31
 
 

 בדצמבר 31 ביום 

 6 1 0 2  5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   
מדמי שכירות וניהול על בסיס הסכמים בתוקף לתקופה של פחות  הכנסות

 משנה
41,525 30,454 

   
 4מדמי שכירות וניהול על בסיס הסכמים בתוקף לתקופה של שנה עד  הכנסות

 שנים
461 349 

   
 4מדמי שכירות וניהול על בסיס הסכמים בתוקף לתקופה של מעל  הכנסות

 שנים
67 - 
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Equity Group LimitedSpencer  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 
 

 מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 
 

 ים:מאוחד תאגידים בדבר נוסף מידע .א

  זכויות  

 החברה בהון מדינת 

 % התאגדות 

   2016בדצמבר,  31

BUCKINGHAM HALL PLAZA LLC 50% "בארה 

MORRISANIA APARTMENTS LLC 100% "בארה 

2363 SOUTHERN BLVD LLC 100% "בארה 

RIVERSTONE HOUSING ASSOCIATES LLC 100% "בארה 

DUFFIELD HOUSING REALTY LLC 100% "בארה 

ALLIANCE HOUSING II ASSOCIATES, LP )*( 96.73% "בארה 

JEROME TERRACE ASSOCIATES LLC 100% "בארה 

LOGAN PLAZA, LLC 100% "בארה 

SPENCER HOUSING REALTY LLC 100% "בארה 

KINGS COURT HOUSING LLC 99% "בארה 

3 SPENCER REALTY LLC 100% "בארה 

5 SPENCER REALTY LLC 100% "בארה 

CONCOURSE VILLAGE PARKING LLC 100% "בארה 

ALLIANCE HOUSING ASSOCIATES LLC 100% "בארה 

NORTH FLATS LLC 66.9% "בארה 

ROSEDALE GARDENS NY LLC 100% "בארה 

NOONAN PLAZA HOUSING LLC 100% "בארה 

STRATFORD TOWER, INC. 100% "בארה 

   

   2015בדצמבר,  31

BUCKINGHAM HALL PLAZA LLC 50% "בארה 

MORRISANIA APARTMENTS LLC 100% "בארה 

2363 SOUTHERN BLVD LLC 100% "בארה 

RIVERSTONE HOUSING ASSOCIATES LLC 100% "בארה 

DUFFIELD HOUSING REALTY LLC 100% "בארה 

ALLIANCE HOUSING II ASSOCIATES, LP )*( 96.73% "בארה 

JEROME TERRACE ASSOCIATES LLC 100% "בארה 

LOGAN PLAZA, LLC 100% "בארה 

STRATFORD TOWER, INC. 100% "בארה 

SPENCER HOUSING REALTY LLC 100% "בארה 

KINGS COURT HOUSING LLC 99% "בארה 

3 SPENCER REALTY LLC 100% "בארה 

5 SPENCER REALTY LLC 100% "בארה 

CONCOURSE VILLAGE PARKING LLC 100% "בארה 

ALLIANCE HOUSING ASSOCIATES, LP  100% "בארה 

RIVERVIEW REDEVELOPMENT COMPANY, L.P 99.9% "בארה 

NORTH FLATS LLC 66.9% "בארה 

 

 .אשר מקנה לחברה את מלוא זכויות השליטה והניהול בתאגיד )*( החברה מחזיקה במלוא האחוזים בשותף הכללי בתאגיד
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 
 )המשך( מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 

  

 ים )המשך(:מאוחד תאגידים בדבר נוסף מידע .א

 

 HUDעם המוכר, אשר מחזיק בזכויות לרכישת נכס  אישר דירקטוריון החברה התקשרות של החברה 2016בינואר  6ביום  .1

 501-567 -" הממוקם בACADEMY GARDENSהמורכב משמונה בניינים בני שש קומות הידוע בשם פרויקט "

Commonwealth Ave. & 502-552 Rosedale Ave., Bronx, New York  להלן: "הנכס"(, בהסכם להמחאת(

"העסקה", -הבעלים של הנכס )להלן: "הסכם ההמחאה", "הבעלים" ו לביןבין המוכר  מכרמכוח הסכם  זכויותיו לרכישת הנכס

 לפי העניין(.

 

 :הנכס אודות פרטים

, במסגרת Section 8, בהתאם להוראות (הדיור של הממשל הפדרלי )תוכנית HUD-הנכס הינו בית מגורים הכפוף ברובו ל

 .)המתחדש מעת לעת( HAPהסכם 

שיעור התפוסה ר"ר,  115,508חנויות וחדר כביסה בשטח כולל של  5-( וHUD-יח"ד כפופות ל 467יח"ד ) 469הנכס כולל 

תקרת דמי השכירות שנים ) 16.5-כ הוא  HAP-ויתרת התקופה לסיום הסכם ה 99%-הוא כ 31.12.2015של הנכס ליום 

השנתי לשנת  NOIאלפי דולר(.  6,476-היא כ HAP-על פי הסכם ה HUD-השנתית שעשויים להיות משולמים על ידי ה

 אלפי דולר. 3,100 -הסתכם לכ 2015

דולר אלפי  4,900מקדמה בסך של  אלפי דולר. 67,139-החברה למוכר תמורה כוללת בסך של כ תשלםבתמורה לנכס 

אלפי דולר  62,238-תשולם במועד ההתקשרות בהסכם ההמחאה ותוחזק בנאמנות עד למועד השלמת העסקה. סך של כ

 2016לפברואר  2ישולם במועד אשר יתרחש בד בבד למועד השלמת רכישת הנכס על ידי המוכר מהבעלים, ויתקיים ביום 

 .2016בפברואר  20ולכל המאוחר ביום 

 

 :העסקה מימוןפרטים אודות 

 להלן: לצורך מימון חלק מיתרת התמורה בתנאים המפורטים עם בנק מקומי החברה התקשרה בהסכם הלוואה

 אלפי דולר לצורך מימון חלק מיתרת התמורה. 47,500 הלוואה בסך של ללווה העמידהמלווה  .א

שנתית קבועה בשיעור של שנים )להלן: "תקופת ההלוואה"(. ההלוואה תישא ריבית  10ההלוואה תהיה לתקופה של  .ב

השנים הראשונות של תקופת ההלוואה ולאחר מכן תשתנה לריבית שנתית קבועה בשיעור הגבוה  5במשך  3.375%

 .2.75%שנים בתוספת  5-; או )ב( התשואה השנתית שנושאות אגרות חוב ממשלתיות של ארה"ב ל3.375%מבין: )א( 

לאחר מכן ועד השנה החמישית לתקופת  תשלומי הריבית בלבדבשנתיים הראשונות של תקופת ההלוואה ישולמו  .ג

שנה.  30של  (Amortization)בתשלומים חודשיים מחושבים לפי החזר קרן  ההלוואה, ישולמו תשלומי הריבית והקרן

חודשיים מחושבים לפי החזר  , ישולמו תשלומי הריבית והקרן בתשלומיםלעילהשנתית הקבועה כאמור  עם שינוי הריבית

מסולקות בגין ההלוואה תפרענה בתום תקופת  שנים. יתרות הקרן והריבית הבלתי 27של  (Amortization)רן ק

 .ההלוואה

 מומנה ממקורותיה העצמיים של החברה. התמורה יתרת

 

 .הועברה למוכר, הנכס הועבר לחברה והעסקה הושלמהיתרת התמורה  2016בפברואר  3ביום 

 

 Riverviewבשותפות( 99.9%) המוגבלות הזכויותהתקשרה החברה בהסכם למכירת מלוא  2015, באוקטובר 19ביום  .2

Redevelopment Company L.P ,ב הממוקם בנכס המחזיקה מוגבלת שותפות-Sedgwick Avenue, Bronx, 

New York 1600 מיליון דולר. 84-בתמורה לסך של כ לחברה קשור שאינו שלישי צדל 

 למוכר במועדים ובתנאים המפורטים להלן:התמורה תשולם 

 

 .אלפי דולר הופקד בחשבון נאמנות בסמוך למועד החתימה על ההסכם 2,000סך של א. 

     יום ממועד החתימה על  60( 1) :יתרת התמורה תשולם במועד ההשלמה שהינו המועד המאוחר מבין השניים ב. 

 .HUD-את אישור ה ימי עסקים לאחר שהרוכשת תקבל 30( 2ההסכם; )    

 עסקת המכירה כפופה לתנאים מתלים.

 

. בתמורה להארכה 2016במאי  31ליום  עדהאחרון  המועדהסכם להארכת  נחתם 2016של שנת  הראשוןבמהלך הרבעון 

 ץבמר 15בגין כל יום לאחר  ליום דולר אלפי 6.5-כ של סך על ופיצוי דולר אלפי 250 של בסך קבועפיצוי  ישלםכאמור, הרוכש 

 .העסקה השלמתועד  2016

 Riverview Redevelopment מלוא הזכויות בשותפותת מכירת התקיימו התנאים המתלים לעסק 2016באפריל  14 ביום

Company, L.P.לרבות קבלת אישור ה ,-HPD  לכך שהרוכשת תהיה השותף הכללי בשותפות, יתרת התמורה הועברה

 1.7 -רווח נוסף בסך של כ רשמההחברה  2016למוכרת והעסקה הושלמה. בעקבות השלמת העסקה, ברבעון השני לשנת 

 .(המכירהמהרווח בעת  עסקה עלויותבניכוי מיליון דולר )
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 )המשך( מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 
  

 ים )המשך(:מאוחד תאגידים בדבר נוסף מידע .א

  

 זה בביאור להלן, החברה של מלאה בבעלות)חברה  Stratford Tower Incהתקשרה חברת  ,2016בספטמבר  20ביום  .3

 אלפי 14,000 של כוללת בתמורה לחברה קשור שאינו שלישי לצד בנכס אחזקותיה מלוא למכירת בהסכם"( הבתהחברה "

 בדרך המכירה את לבצע הבת החברה בכוונת(. בגין הון חוזר ליום השלמת העסקה והתחשבנויות עסקה עלויות)ללא  דולר

 שמכירה ככלו המשוחלף בנכס להחזיק ולהמשיך מס אירוע בגדר אינה אשר לדעת יועציה של החברה מס לצרכי שחלוף של

יתרת  2016בדצמבר  8 ביום. החברה מניות בעלי ברמת המס חבות תישאר 2019במרץ  31 לאחר תבוצע מס לצרכי סופית

תמורת המכירה הוחזקה בחשבון נאמנות עד  .והעסקה הושלמה לרוכש, הנכס הועבר לחברההועברה  בגין המכירה התמורה

 BR Holdco 295 -ב  1.7%. במסגרת ההשקעה המשוחלפת רכשה החברה 2017בינואר  31בתאריך  להשלמת השחלוף

DST נאמנות המאוגדת לפי חוקי מדינת דלאוור ארצות הברית )"הנאמנות"(. הנאמנות הינה הבעלים של בניין משרדים גדול ,

סקה, לאור עסקת מימון עם תאגיד בנקאי . לאחר מועד העtriple netהמושכר בשכירות ארוכת טווח לשוכר יחיד בחוזה 

אלפי דולר מתוך התמורה. להרחבה בנוגע להשפעת המס של עסקה זו  8,296שנחתמה  בנאמנות, משכה החברה סך של 

 להלן. 12ראה ביאור 

 

, אישר דירקטוריון החברה התקשרות של תאגידים, בבעלות ובשליטה מלאות של החברה )להלן 2015בנובמבר  10ביום  .4

"חברת לוגן" ו)להלן: "השותף  Logan Plaza LLC-( ב40%זכויות המיעוט  ) בעליביחד ולחוד: "חברת הבת"(, עם 

", בהתאמה(, במערך Logan Plaza"-" ו)להלן: "השותף  Logan Plaza -בהתאמה(, תאגיד המחזיק בנכס הידוע כ

תאגיד המחזיק בנכס  Stratford Tower Inc -( ב100%הסכמים לפיהם חברת הבת תמחה לשותף את מלוא זכויותיה )

 -( ב40%"(, והשותף ימחה לחברת הבת את מלוא זכויותיו )Stratford Tower)להלן:"  Stratford Tower -הידוע כ

Logan Plaza אלפי דולר ארה"ב. לאחר עסקת ההחלפה  5,500-רת הבת, במועד ההשלמה, סך של כישלם לחב כןו

חודשים ממועד  6תוך  HCR"- - New York State Homes and Community Renewal" אישור הל)בכפוף 

מהזכויות בחברת לוגן )עובר למועד ההתקשרות החברה החזיקה  100%-ההתקשרות בהסכם ההחלפה( החברה תחזיק ב

 מהזכויות בחברת לוגן(.  60%-ב

בלבד לא נחתם על ידי הצדדים לו, כך  Stratford Tower Inc-הסכם ביחס ל 2015בנובמבר  10 -ביום הלעניין זה יצוין, כי 

מחברת לוגן באופן שהשותף  100%-וב Stratford Tower Inc-מהזכויות ב 100%-החברה )בשרשור סופי( מחזיקה בש

התקשרו הצדדים במזכר אשר  2016במרץ  10את זכויותיו בחברת לוגן לחברת הבת. אי לכך ביום לא קיבל תמורה בגין המח

משקף את ההבנות שהיו להם בעל פה נכון למועד הדוח לפיהם בגין המחאת הזכויות בחברת לוגן, השותף יהיה זכאי, לפי 

 Stratford-לשותף את החזקותיה ב ( החברה תמכור1שיקול דעת החברה בלבד, לאחת מבין שלושת התמורות הבאות: )

Tower ( חברת הבת תשלם לשותף את השווי ההוגן של הזכויות שהמחה לה בחברת לוגן 2מיליון דולר; ) 5.5-בתמורה ל

( חברת הבת תמחה חזרה לשותף את ההחזקות המומחות 3מיליון דולר; ) 7.4 -( ביום ההמחאה האמורה על סך של כ40%)

  (.40%בחברת לוגן )

 7.4תקופת הדוח השלימה החברה העברת תמורה לשותף בסך של  במהלך ( לעיל,3)א7בבאור לאור מכירת הנכס המוזכרת 

 .ןזכויות שהומחאו לחברה בחברת לוג מיליון דולר בגין

 

עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעל השליטה )להלן: "המוכר"(, אשר  התקשרה החברה 2016בספטמבר  27ביום  .5

 West 168th Street Bronx, NY 105-הממוקם ב Noonan Plazaהידוע בשם  HUDמחזיק בזכויות לרכישת נכס 

כוללת  בתמורה הבעלים של הנכס לביןבין המוכר  מכרמכוח הסכם  )להלן: "הנכס"(, בהסכם להמחאת זכויותיו לרכישת הנכס

 .נכסהאת העסקה לרכישת  השלימה החברה 2016בנובמבר  1ביום . אלפי דולר 42,391-בסך של כ

פי החוזה הינם  עלשל הנכס  הצפויות ותההכנסות השנתי HUD -נכון למועד סגירת העסקה ולאור השלמת הארכת חוזה ה

אלפי  3,000-אלפי דולר הכנסות משטחים מסחריים( והוצאות התפעול הצפויות הן כ 200אלפי דולר )בתוספת  5,150-כ

  דולר.

 
מיליון דולר מתאגיד  32-את סכום התמורה ממקורותיה העצמיים של החברה וכן באמצעות הלוואה בסך של כ מימנההחברה 

, עם אופציה להארכה לחמש שנים נוספות 3.375%בריבית שנתית קבועה בשיעור של  בנקאי, לתקופה של כשלוש שנים

; או )ב( התשואה השנתית שנושאות אגרות חוב ממשלתיות של 3.375%בריבית שנתית קבועה בשיעור הגבוה מבין: )א( 

 .2.75%שנים בתוספת  5-ארה"ב ל

 

 tax creditעסקת לאת העסקה  לייעד, החברה שוקלת החברה הנהלת של והערכותחיצוניים  םבהתבסס על דיונים עם יועצי

deal  בעלות משמעותית  זכויותמחדש את הנכס על ידי מכירת  תממןהחברה  ה, שב2017 שנת של השני הרבעוןבמהלך

"( אשר הוא בלבד יהיה זכאי להטבות מיסוי בגין השתתפותו המממן השותףהון )להלן: " כשותףנכס לבנק )צד שלישי( ב

 מצדהון משמעותית  השקעות( בנכס ללא 1%-בעלות מזעריות )פחות מ  זכויותהמנהל עם  כשותףישאר תחברה והקה, בעס

 "(.במס זיכוי עסקתהחברה )"
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 )המשך( מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 
 

 ים )המשך(:מאוחד תאגידים בדבר נוסף מידע .א

 

החברה )להלן יחד: "המוכרת"( בהסכם למכירת  אגידים בבעלות ובשליטה מלאות שלהתקשרו ת 2016בדצמבר  21ביום  .6

( בתאגידים 100%ומלוא הזכויות ) Parkview Apartments( נכסים: זכויות הבעלות בנכס הידוע בשם 3שלושה )

)להלן יחד:  Highbridge Phase I -ו Jerome Terrace Apartmentsהמחזיקים בנכסי החברה הידועים בשמות 

"עסקת המכירה", -"הנכסים"(, לצד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לבעל השליטה בה )להלן: "הסכם המכירה", "הרוכשת" ו

 לפי העניין(.

 :המכירה עסקתלהלן יובאו פרטים אודות 

 הוצאות)ללא  אלפי דולר )להלן: "התמורה"( 39,300-של כבתמורה לנכסים תשלם הרוכשת למוכרת תמורה כוללת בסך  .א

אלפי דולר  39,400הינו  2016 בדצמבר 31. לעניין זה יצוין כי שווי הכולל של הנכסים בספרי החברה נכון ליום (עסקה

 מיליון דולר. 1.75-שלהם הינו כ NOI-וה

 התמורה תשולם למוכרת במועדים ובתנאים המפורטים להלן:

אלפי דולר יופקד בנאמנות בסמוך למועד החתימה על ההסכם )להלן: "המקדמה"( ויועבר למוכרת  1,965-כסך של  .1

ימי עסקים לאחר שהרוכשת תקבל את אישורי רשויות הדיור לעסקת המכירה  30במועד ההשלמה שהינו 

 )כהגדרתם להלן( )להלן: "מועד ההשלמה"(.

 .דולר תשולם במועד ההשלמה אלפי 37,335-כ שלך בסיתרת התמורה  .2

 עסקת המכירה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, שעיקריהם: .ב

, המחלקה לדיור ופיתוח עירוני The Department of Housing and Urban Development-קבלת אישור ה .1

 "(.HUD-)להלן: "אישור ה הנכסים"(, למכירת HUD)להלן: "

"( HPD)להלן: " NYC Department of Housing Preservation and Development-קבלת אישור ה .2

 -ו Jerome Terrace Apartmentsנכסים ב הבעלות בזכויות המחזיקים תאגידיםלמכירת הזכויות ב

Highbridge Phase 1 " :אישור)להלן HPD( )"HUD ו-HPD יקראו להלן יחד: "רשויות הדיור"; אישור ה-

HUD אישור -ו HPD  י רשויות הדיור"(.אישור" להלן יחד:ויקראו לעיל 

קיימת הזכות  ת)להלן: "המועד האחרון"(, למוכר 2017 במרץ 8במידה ואישורי רשויות הדיור לא יתקבלו עד ליום  .3

. במידה תלבטל את הסכם המכירה )וזאת טרם קבלת אישורי רשויות הדיור( ובמקרה כאמור המקדמה תושב לרוכש

 עדהנכסים  מכירתהמכירה לא תאשר בכתב את  עסקתסמכות לגבי ורשויות הדיור או כל רשות ממשלתית לה 

לא ביטל את הסכם המכירה כאמור( כי אז  המוכרהמועד האחרון )או בכל זמן שלאחר המועד האחרון במידה ו

לא יתקבל עד למועד האחרון,  הדיור רשויות יהסכם המכירה יהיה בטל והמקדמה תושב לרוכשת. במידה ואישור

 .2017 במאי 8את הסכם המכירה כאמור, המועד האחרון יידחה ליום  הלא ביטל תוהמוכר

 

  .למועד אישור הדוחות הכספיים עסקת המכירה כאמור לעיל טרם הושלמה

 

ומצוי בסיום שלבי בניה וטרום קבלת אישור  NORTH FLATS LLCחברת  חלק מנכס המוחזק על ידי למועד הדוח  .7

רגל רבועים. לאחר מועד הדוח התקשרה החברה בחוזה  5,000לזכויות הבניה המאושרות בסך של אכלוס, בנוי ביתר ביחס 

ככל  זכויותה, בהסתמך על יועציה המקצועיים לעניין זה, רכישת אשר לדעת החברה (Air Rightsרכישת זכויות אוויר )ל

משכות בהליכי הבניה ועיכוב בקבלת היהאישור הנכס לאכלוס. לאור המשך הפניה ללצורך  תמספקהינה כאמור  שתושלם

 .מיליון דולר לתקופת הדוח 10 -אישורי האכלוס רשמה החברה הפסדי שיערוך בגין נכס זה בסך של כ
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 משותפותעסקאות      . ב
 

 הרכב: .1
 (1) יתרת השקעה   

      

 זכות לרווחים

 בדצמבר 31ליום   

2016 

 בדצמבר 31ליום   

2015  

 

Alliance Square LLC (2)   -  74,777  - 

HARRISON REALTY, LLC    48.75%  34,820  35,179 

41-21 28TH STREET LLC    40%  33,498  17,201 

SPENCER NORTHERN, LLC (3)    50%  43,031  29,286 

101 VARICK LLC (4)   50%  11,942  6,151 

     198,068  87,817 

 מחזיקות בנכסי נדל"ן בניו יורק, ארה"ב. ליטה משותפתשבהחברות 
 
דולר ליום הדוחות  ליוןימ 125-של כעור ההחזקה בסך יעודף על ש עוריבשוהשקעות של החברה  הלוואות כולל (1)

 .15%-6%של הכספיים. היתרות בחלקן אינן נושאות ריבית ובחלקן זכאיות לתשואה שנתית 
 

, תאגיד בבעלות ובשליטה מלאות של החברה Alliance Square LLC התקשר 2016בינואר  14ביום  (2)

" ועדףמ"חבר כחברה משותפת בבעלות חברת הבת  במסגרתם)להלן: "חברת הבת"(, במערך הסכמים 

 הבת חברת; בהתאמה "השותפים"-ו" הנכס( )להלן: "חברת אחד כל 25.05%) נוספים שותפים ושני( 49.9%)

ר"ר בעלת זכויות בנייה למגורים  62,472 , בשטח של קרקע  תרכוש: "החברים"( יחד להלן יקראו והשותפים

)להלן: "הקרקע"( בתמורה  Down Town Brooklyn -הממוקמת בר"ר,  624,720ו/או משרדים בשטח של 

שנים לחברה בבעלות  35מיליון דולר ובמקביל חברת הנכס תחכיר את הקרקע לתקופה של  158-לסך של כ

  .דולר מיליון 11.8 של בסך שנתיים חכירה לדמי בתמורה( )להלן: "היזם"( שווים בחלקיםהשותפים )

 הפכה ובכך הנכס בחברת מועדפת בהשקעה דולר מיליון 60 השקיעה הבת חברת, ההסכמים למערך בהתאם

 למימון באחריות נושא ואינו השנתיים החכירה מדמי בשנה דולר מיליון 4.2-ל זכאי אשר" מועדף"חבר ל

 בחברת כחבר מועדף השקעתה את להמיר אופציה הוענקה הבת לחברת, בנוסףס. הנכ חברתולתוצאות 

 את הנכס לחברת להעביר ובכך החכירה הסכם את לבטל הסמכות לה הוענקה האופציה למימוש ובכפוף, הנכס

 ובכך( שיהיו)ככל  שכירות והסכמי הקרקע על שיהיו המבנים לרבות היזם של והתחייבויותיו זכויותיו מלוא

למועד העסקה הוערך שוויה של אופציית הרכש אשר הינה  ס.הנכ מחברת 49.9%-ב" רגיל"כחבר  להחזיק

 מיליון דולר. 4.8 -כחלק מההשקעה המועדפת לסך של 

 את רכשה הנכס חברת(, בהתאמה"הבעלים", -ו" הרכישהקרקע )להלן: "הסכם הלהסכם רכישת  בהתאם

 במועד שולם דולר מיליון 100 של סך מתוכו)להלן: "התמורה"(,  דולר מיליון 158-כ של לסך בתמורה הקרקע

 :להלן כמפורט נעשה התמורה מימון. הרכישה הסכם על החתימה

 .)להלן: "השקעת ההון"( על ידי חברת הבת מועדפתמיליון דולר הועמדו לחברת הנכס כהשקעת הון  60 .א

 6.7 -ויתר סכום ההשקעה בסך של כבמועד ההתקשרות בהסכם הרכישה  מיליון דולר 53.3 -סך של כ

 .2016מיליון דולר הועבר לחברת הנכס במהלך הרבעון השני של שנת 

מיליון דולר  50הלוואה בסך של  לקבלת Bank Leumi USAמימון עם  הנכס התקשרה בהסכם חברת .ב

ועד  2016בפברואר  1הריבית תשולם אחת לחודש החל מיום . 4%בתוספת  LIBORשל בריבית שנתית 

( Amortization) שנה 30למועד הפירעון האחרון.  קרן ההלוואה והריבית הצבורה לפי הנחת תשלום של 

באחריות למימון לרבות )אך לא  ישאוהשותפים  .2017בינואר  13חרון שהינו תשולם במועד הפירעון הא

 .רק( ביחס להלוואת לאומי, תשלומי ריבית והוצאות פיתוח הקרקע

 לחברת הבעלים ידי על הועמדה אשר דולר מיליון 58 של בסך הלוואה באמצעות מומנה התמורה יתרת .ג

. 0.75% של בריבית, הרכישה הסכם על החתימה ממועד יום 90 עד של לתקופה מוכר כהלוואת הנכס

 דולר מיליון 28 של בסך השותפים של הון השקעת באמצעות המוכר הלוואת את פרעה הנכס חברת

 .דולר מיליון 30 של בסכום לאומי הלוואת הגדלת ובאמצעות הנכס בחברת

 19.2 -למועד הדוחות שוערכה אופציית הרכש של החברה על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי לשווי של כ

( תוך שימוש בסטיית תקן מענף יזמות 3מיליון דולר. מודל הערכת השווי נעשה לפי המודל הבינומי )רמה 

ך חיים דומה לאופציה. מרכיב הנדל"ן בארצות הברית וריבית חסרת סיכון של אג"ח ממשלתי אמריקאי בעלי מש

 מניות שווי על המשפיע העיקרי הבסיס נכס שהינה הקרקע ערך מעליית נובעהשערוך העיקרי של האופציה 

 להרחבה. דולר מיליון 191.7 -כ של לשווי הכספיים הדוחות למועד ששוערכה, האופציה נשוא הנכס חברת

 .ד17 ביאור ראה האופציה של השערוך לרווחי בנוגע
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 )המשך( משותפות עסקאות .ב

 
 )המשך( :הרכב .1
 

, חברה Albee Northern LLCאישר דירקטוריון החברה התקשרות באמצעות  2016בספטמבר  11 ביום (3)

יר הולדינגס -כ"א(, על ידי החברה ועל ידי חברת אול 50%בחלקים שווים )פרטית המוחזקת )בשרשור סופי(, 

משני הלוואה נוספת  לנטילתיר"(, -לימיטד, תאגיד מדווח שאגרות החוב שלו נסחרות בבורסה )להלן: "אול

אלפי דולר, לצורך  42,000מסגרת של  בסכום, להלן ביחד: "התאגידים המלווים"() תאגידים פיננסיים מקומיים

 .הקיימות להלוואות ובתיקוןמימון המשך הקמת הפרויקט 

. בהתאמה, מועד הפירעון האחרון 2017באוקטובר  13מועד הפירעון האחרון של ההלוואה הנוספת הינו 
  .2017באוקטובר  13בהלוואות הקיימות הוארך עד ליום 

 

)להלן: "הרוכשת"(, תאגיד  Varick LLC 101אישר דירקטוריון החברה התקשרות של  2015 מאיב 6 ביום (4)

 שלישי צד עם בהסכם, אחד כל 50% של בשיעור)להלן: "השותף"(  נוסף שלישי וצד החברה ידי על המוחזק

 קרקע לרכישת"המוכר"( -ו" הרכישה: "הסכם ובהתאמה)להלן  בה השליטה לבעל/או ו לחברה קשור שאינו

( להלן)כמפורט  אליה הנלוות והזכויותיורק -ניו בברוקלין רבוע רגל 141,863-כ של בשטח מחסן בנוי עליה

"ב. הרוכשת תרכוש מהמוכר את הקרקע והמחסן, ארה דולר אלפי 48,000-כ עד של כולל לסך בתמורה

, לרבות כל השטחים הסמוכים אליהם וכל זכויות המוכר בשטחים הסמוכים לקרקע, כל הציוד As-Isבמצבם 

הפיתוח בקשר עם הקרקע. בתמורה לממכר תשלם הרוכשת למוכר סך הקיים במחסן לרבות מכונות וכל זכויות 

אלפי דולר, הכפופה להתאמות בגין הוצאות ובגין אישור הגדלת זכויות הבנייה )תוספת תמורה  43,250-של כ

בשנה , הרוכשת תנוהל על ידי החברה והשותף יחדיו. OA-אלפי דולר(. בהתאם להסכם ה 4,750-בסך של כ

של השותפות ,החברה תעמיד את כל ההון העצמי הנדרש לצורך פעילותה של השותפות.  הראשונה לייסודה

בתום התקופה הראשונה ישיב השותף לחברה את חלקו בהון העצמי שהועמד על ידי החברה לשותפות. לאחר 

רטה -תום התקופה הראשונה, ההון העצמי שיועמד על ידי החברה והשותף לטובת השותפות יועמד פרו

על ידי החברה ממקורותיה  שולמהדולר  מיליון 12 -החזקותיהם בשותפות. מקדמה בסך של כ לשיעור

התקשרו הרוכשת והמוכר בתיקון  2016במאי  5ביום  .2016 קבע לחודש מאינמועד ההשלמה . העצמיים

בתנאים  2016בנובמבר  4עד ליום  2016 במאי 5להסכם הרכישה לפיו מועד השלמת הרכישה נדחה מיום 

 :המפורטים להלן

הנוספת יחולו כל התנאים שחלו על . על המקדמה אלפי דולר על חשבון התמורה 4,200 הרוכשת תשלם .א

 .ששולמה למוכרמיליון דולר  12בסך המקדמה 

להשכיר  כל ההוצאות בקשר לנכס ישולמו על ידי הרוכשת. הרוכשת תהיה זכאית, ללא הסכמת המוכר, .ב

 .את הנכס ולקבל תמורה בשל כך

תשלם  ועד למועד ההשלמה בפועל או עד לביטול ההסכם, לפי העניין, הרוכשת 2016במאי  5החל מיום  .ג

 .אלפי דולר לחודש, וזאת בנוסף לתמורה 102למוכר תשלומים חודשים בסך של 

לו  עון קו אשראי שהועמדאלפי דולר לטובת פיר 1,500 -המוכר יהיה זכאי לדרוש מהרוכשת, סך של כ .ד

 ,2016באוגוסט  31-ולא לפני ה ימים מדרישת המוכר 30ובמקרה כאמור הרוכשת בתוך , והובטח בנכס

אלפי  1,500 -לחילופין לשלם סכום של כ תוכל לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשלים את העסקה או

לפירעון קו האשראי יקוזז מיתרת התמורה המוכרת  דולר עבור פירעון קו האשראי. כל תשלום שתבצע

 .ויחולו לגביו כל התנאים שחלו על המקדמה

 

באמצעות נטילת התמורה מומנה  .הושלמההתמורה הועברה למוכר ורכישת הנכס  יתרת 2016ביולי,  21 ביום

 .ובאמצעות הון עצמי של החברה והשותףשנים  וחצי 6דולר לתקופה של  מיליון 25 -הלוואה בסך של כ
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 )המשך( מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 
 
 )המשך( משותפות עסקאות .ב

 

 תנועה: .2
 

 

 31ליום 
 בדצמבר

 31ליום 
 בדצמבר

 6 1 0 2 5 1 0 2  

 

 דולר אלפי
 "בארה

 דולר אלפי
 "בארה

 99,543 87,817 השנה לתחילת יתרה

 10,115 22,341 יםחחלק ברוו
 - 14,349 רכש אופציית שערוך

 14,823 71,861 נטו השקעות

 THE NORTH FLATS LLC - (36,664)איחוד חברת 

   

 87,817 196,368 בדצמבר 31 ליום יתרה

 

  מהותיות משותפות עסקאות של כספי מידע תמצית .3
 

 )*( 28TH STREET LLC 41-21 .א

 31ליום 
 בדצמבר

 31ליום 
 בדצמבר

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   

 291 - נכסים שוטפים

 41,452 82,629 נכסים בלתי שוטפים

 3,850 1,156 התחייבויות שוטפות

 34,202 54,374 שוטפותבלתי התחייבויות 

 3,691 27,099 סה"כ הון

   

 40% 40% שיעור אחזקה

 1,476 10,840 יתרת השקעה בהון

 15,726 22,658 הלוואת בעלים

   

 17,202 33,498 יתרת השקעה בעסקה משותפת

 

 
לשנה 

 שנסתיימה
לשנה 

 שנסתיימה
 31יום ב 31יום ב 

 בדצמבר בדצמבר 

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   

 - - הכנסות

 (1,466) 23,408 ערך נדל"ן להשקעה)הפסד( משינוי רווח 

 (1,466) 23,408  כוללרווח 

 (586) 9,363 )הפסד(חלק החברה ברווח 

   

החברה לא צרפה לדוחותיה הכספיים את דוחות החברה הנ"ל לאור העובדה כי רווחי השערוך בגין  )*(

וסך ההכנסות והרווחים מהשקעה בחברת הנכס לא  28TH STREET LLC 41-21הנכס המוחזק על ידי 

בחברת הנכס בשנה הבאה לכדי השקעה בחברה מהותית מאוד הדורשת צפויים להביא את ההשקעה 

 .צירוף וכן מפני שדוחותיה הכספיים הינם חסרי משמעות ביחס לדוחות החברה
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 )המשך( מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 
 
 )המשך( משותפות עסקאות .ב
 

 )המשך( מהותיות משותפות עסקאות של כספי מידע תמצית .3

 )*( HARRISON REALTY, LLC .ב

 31ליום 
 בדצמבר

 31ליום 
 בדצמבר

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   

 406 186 נכסים שוטפים

 89,244 91,369 (1) נכסים בלתי שוטפים

 - 20,003 התחייבויות שוטפות

 25,095 6,624 שוטפותבלתי התחייבויות 

 64,555 64,928 סה"כ הון

   

 48.75% 48.75% שיעור אחזקה

 31,471 31,652 יתרת השקעה בהון

 3,708 3,168 הלוואת בעלים

   

 35,179 34,820 יתרת השקעה בעסקה משותפת

 

 
לשנה 

 שנסתיימה
לשנה 

 שנסתיימה
 31יום ב 31יום ב 

 בדצמבר בדצמבר 

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   

 605 721 הכנסות

 20,192 (310) (1) ערך נדל"ן להשקעה משינוי )הפסד( רווח

 20,801 373  כוללרווח 

 10,140 181 חלק החברה ברווח 

   

מוצג על בסיס ה יורק ניו בברוקלין להשקעה בקרקע מחזיקה)להלן בביאור זה: "החברה"( הנכס  חברת (1)

על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי שהוא בעל  המבוצעותת שווי ושנקבע בהערכהשווי ההוגן, כפי 

בהתבסס  נקבע ההוגן השוויסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. יכישורים מקצועיים מוכרים ונ

הגורם בחברה אשר אמון על מדידת . הנדון לנכס דומים מאפיינים בעלי לנכסים, השוואה עסקאותעל 

הינו ההנהלה הבכירה של החברה. הערכות  3הערכת השווי ההוגן של פריטים המסווגים ברמה  תהליך

השווי של החברה נבחנות אחת לרבעון, ובמידת הצורך מבוצעים התאמות על מנת לאמוד את השווי 

 ההוגן בצורה המדויקת ביותר האפשרית לדעת החברה.

 

רגל רבוע )עם זכויות בניה  182,368ולל של נדל"ן להשקעה של החברה כולל עתודת קרקע בשטח כ

רגל רבוע( במדינת ניו יורק. החברה מצויה בהליך להגדלת זכויות בניה בקרקע  364,690נוכחיות של 

מחיר לרגל רבוע ה"(. "rezoningושינוי ייעוד משימוש של תעשיה כבדה ומסחרי לשימוש של מגורים )

 2015, 2016דולר לשנים  175 -דולר, וכ 240 -דולר, כ 250  -שנלקח כחלק מהערכת השווי עומד על כ

, בהתאמה. השערוך של הנדל"ן להשקעה נובע בעיקרו מתנאי השוק אשר מחירי העסקאות 2014 -ו

 -ית. תהליך העבור נכסים דומים עלו משמעותית במהלך תקופות קודמות והתמתנו בתקופה הנוכח

rezoning  אשר בתקופות קודמות הראה התקדמות משמעותית ביחס לפוטנציאל ההשבחה אשר

 rezoning -נלקח בחשבון בעת שיערוך הקרקע. במהלך השנה, הגישה החברה מחדש את תכניות ה

 .מיליון רגל רבוע 1.1 -במטרה להגדיל את הזכויות המאושרות בשינוי הייעוד לסך כולל של כ

 

החברה לא צרפה לדוחותיה הכספיים את דוחות החברה הנ"ל לאור העובדה שדוחותיה הכספיים )*( 

, )החברה סבורה שאין מידע מהותי נוסף בדוחות הינם חסרי משמעות ביחס לדוחות החברה

   הכספיים של החברה הכלולה מעבר למוצג לעיל(.
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Spencer Equity Group Limited 
 ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי

 

 )המשך( מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 
 

 )המשך( משותפות עסקאות .ב
 

 )המשך( מהותיות משותפות עסקאות של כספי מידע תמצית .3

 

 )*( SPENCER NORTHERN, LLC .ג

 31ליום 
 בדצמבר

 31ליום 
 בדצמבר

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   

 24,563 17,365 נכסים שוטפים

 70,900 129,200 בלתי שוטפים נכסים

 2,828 1,879 התחייבויות שוטפות

 89,804 120,502 שוטפותבלתי התחייבויות 

 2,831 24,184 סה"כ הון

   

 50% 50% שיעור אחזקה

 1,416 12,092 יתרת השקעה בהון

 27,870 30,939 הלוואת בעלים

   

 29,286 43,031 יתרת השקעה בעסקה משותפת

 

 
לשנה 

 שנסתיימה
לשנה 

 שנסתיימה
 31יום ב 31יום ב 

 בדצמבר בדצמבר 

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   

 - - הכנסות

 2,831 21,353 רווח מעליית ערך נדל"ן להשקעה

 2,831 21,353  כוללרווח 

 1,416 10,676 חלק החברה ברווח 

   

החברה לא צרפה לדוחותיה הכספיים את דוחות החברה הנ"ל לאור העובדה כי רווחי השערוך בגין  )*(

וסך ההכנסות והרווחים מהשקעה בחברת  SPENCER NORTHERN, LLCהנכס המוחזק על ידי 

הנכס לא צפויים להביא את ההשקעה בחברת הנכס בשנה הבאה לכדי השקעה בחברה מהותית מאוד 

 .מפני שדוחותיה הכספיים הינם חסרי משמעות ביחס לדוחות החברה הדורשת צירוף וכן
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 
 קבוצת מימוש המוחזקת למכירה - 8באור 

   
התקשרו תאגידים בבעלות ובשליטה מלאות של החברה בהסכם למכירת שלושה נכסים: זכויות  2016בדצמבר  21ביום 

( בתאגידים המחזיקים בנכסי החברה הידועים 100%ומלוא הזכויות ) Parkview Apartmentsהבעלות בנכס הידוע בשם 

לצד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לבעל השליטה  Highbridge Phase I -ו Jerome Terrace Apartmentsבשמות 

סיווגה החברה את הנכסים וההתחייבויות  ,לאמור בהתאם( לעיל(. 6)'א7באור  ראהמיליון דולר ) 39.3 -בה בתמורה לסך של כ

המצב  נכסים והתחייבויות אשר סווגו בדוח עלה להלן. IFRS 5בינלאומי  תקן הוראות לפימימוש המוחזקת למכירה  לקבוצת

 הכספי כנכסים והתחייבויות של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה:
   

 בדצמבר 31 ליום 

 6 1 0 2  5 1 0 2  

 "בארה דולר אלפי 

   
   

 142 114 שוכרים
 442 627 חייבים ויתרות חובה

 110 364 מוגבלים ומיועדים פקדונות
 80,000 39,400 נדל"ן להשקעה

 80,694 40,505 המוחזקת למכירה נכסים של קבוצת מימוש

   
 2,000 - מקדמה שהתקבלה על חשבון מכירת הנכס

 333 630 זכאים ויתרות זכות
 122 78 פקדונות משוכרים

 53,413 19,347 תאגידים פיננסיים בנקים והלוואות מ

 55,868 20,055 התחייבויות של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה

   

 24,826 20,450 מימוש המוחזקת למכירה נכסים נטו של קבוצת

   
   

 
 תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ - 9באור 

 
 :קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוךהלוואות לזמן  .א

 בדצמבר 31ליום  שיעור 

 2 0 1 5 2 0 1 6 הריבית 

 אלפי דולר ארה"ב % 

    

    פיננסיים: מבנקים ותאגידים הלוואות שוטפות

 35,443 - 8.25% )*( תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ

 4,500 - 12.75% )*( תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ

    

  - 39,943 

    

 1,891 2,405  שוטפות של הלוואות לזמן ארוךבתוספת חלויות 

  2,405 41,834 

 (1ב)9באור  ראה)*( בדבר מימון מחדש של ההלוואה 
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 
 )המשך( תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ - 9באור 

 
 הלוואות לזמן ארוך: .ב

 בדצמבר 31ליום  שיעור 

 2 0 1 5 2 0 1 6 הריבית 

 אלפי דולר ארה"ב % 

    
    פיננסיים: תאגידיםבנקים ומ הלוואות לא שוטפות

 190,877 218,103 3.9%-3% תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ

 3,575 52,303 4.5% תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ

 964 933 6.25% תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ

    

  271,339 195,416 

    
 1,891 2,405  חלויות שוטפות  -בניכוי 

התחייבויות של ת במסגרת והמוצג ותהלווא -בניכוי 

 53,413 19,347  קבוצת מימוש המוחזקת למכירה

    

  249,587 140,112 

    

    :)*( מועדי פרעון

 1,891 2,405  שנה ראשונה

 9,665 4,571  שנה שניה

 6,111 5,177  שנה שלישית

 3,050 6,278  שנה רביעית
 4,055 5,573  שנה חמישית

 117,231 227,988  שנה שישית ואילך

    

  251,992 142,003 

    

 .התחייבויות של קבוצת מימוש המוחזקת למכירהת במסגרת והמוצג ות)*( אינם כוללים את ההלווא

 .א16באור  ראהבהם נושאת החברה  לשיעבודיםבנוגע  למידע

 

 66.9%-בשרשור סופי, בכ, תאגיד בו החברה מחזיקה, North Flats LLCהתקשרה   2016בינואר  14 ביום .1

 העיקריים תנאיו יפורטו להלן. מקומי בנקעם ש בהסכם למימון מחד, "הלווה"( או" הנכס)להלן: "חברת  מהזכויות בו

 :ההלוואה הסכם של

 

 10אלפי דולר )להלן: "ההלוואה"( לתקופה של שנתיים עד ליום  53,000המלווה יעמיד ללווה הלוואה בסך של  .א

.  1%ן: "תקופת ההלוואה"(. ההלוואה תישא ריבית שנתית משתנה בשיעור של פריים + )להל 2018בפברואר 

הריבית תשלום בתשלומים חודשיים עד תום תקופת ההלוואה והקרן והריבית שתיוותר בגינה תשולמנה בתום 

 .תקופת ההלוואה

 בפברואר 10 ליום עד נוספות שנים 5-ב ,מראש בהודעה, ההלוואה תקופת את להאריך רשאית תהיה הלווה .ב

 שהעיקריים תנאים להתקיימות בכפוף וזאת( בהתאמה", הארכה"תקופת -ו" הארכה)להלן: "מועד  2023

 הסכם פי על התחייבויותיה בכל עמדה והלווה ההלוואה הסכם של בהפרה נמצאת לא הלווה( 1: )שבהם

. 75%לא יעלה על  LTV-( במועד הארכה ה3; )1עד  1.25הינו לפחות  DSCR-ה הארכה במועד( 2; )ההלוואה

בתקופת הארכה ההלוואה תישא ריבית שנתית שתחושב על בסיס התשואה השנתית שנושאות אגרות חוב 

. בתקופת הארכה ישולמו תשלומי הריבית והקרן בתשלומים 2.75%שנים בתוספת  5-ממשלתיות של ארה"ב ל

ת בגין ות הקרן והריבית הבלתי מסולקושנה. יתר 30( של Amortizationהחזר קרן )חודשיים מחושבים לפי 

 .ההלוואה תפרענה בתום תקופת ההלוואה

 

, חברת בבעלות ובשליטה מלאות של החברה באמצעותה מחזיקה החברה בחברת הנכס, יש Maria Plaza LLC -ל

אלפי דולר  7,500-לפיכך סך של כלחברת הנכס. ד על ידה עדיפות בחלוקה וזאת עד להשבת המימון העודף שהועמ

 לפירעון המימון העודף של חברת הבת. שימשמסכום המימון מחדש 

 

-( ו1א)7הלוואות שנלקחו בגין חברות שאוחדו לראשונה במהלך תקופת הדיווח ראה באור  שללפרטים נוספים  .2

 (.5א)7
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 המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים 

 

 )המשך(  תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ - 9באור 
 

 )המשך( הלוואות לזמן ארוך: .ב

 

, תאגיד בו החברה מחזיקה, בשרשור MORRISANIA APARTMENTS LLCהתקשרה   2016 בדצמבר 22 ביום .3

 יפורטו להלן. מקומי בנקעם ש בהסכם למימון מחד, "הלווה"( או" הנכס)להלן: "חברת  מהזכויות בו 100%-סופי, ב

 :ההלוואה הסכם של העיקריים תנאיו

 

עד ליום  שנים חמשלתקופה של אלפי דולר )להלן: "ההלוואה"(  17,000ללווה הלוואה בסך של  העמידהמלווה  .א

. 3.625%בשיעור של  קבועה)להלן: "תקופת ההלוואה"(. ההלוואה תישא ריבית שנתית  2022 בינואר 1

 1 -מ החל חודשיים בתשלומים תשולםוהקרן  חודשיים עד תום תקופת ההלוואה הריבית תשלום בתשלומים

 27( של Amortizationבתשלומים חודשיים מחושבים לפי החזר קרן ) העד תום תקופת ההלווא 2019 בינואר

 .הקרן והריבית שתיוותר בגינה תשולמנה בתום תקופת ההלוואה ,שנה

 
 זכות ויתרות זכאים - 10 באור

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2  5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   

 1,241 1,310 הוצאות ריבית לשלם

 7,400 - התחייבות בגין רכישת זכויות נוספות בחברת מאוחדת

 3,390 6,598 הוצאות לשלם

 258 105 אחרים

 8,013 12,289 

 
 אגרות חוב - 11 באור

 בדצמבר 31ליום  שיעור 

 2 0 1 5 2 0 1 6 הריבית 

 אלפי דולר ארה"ב % 

    
 154,466 156,756 6.9% אגרות חוב

 (1,629) (1,359)  נכיון והוצאות הנפקה

    

  155,397 152,837 

    מועדי פרעון:

 - 22,400  שנה ראשונה

 22,073 22,400  שנה שניה
 22,073 22,400  שנה שלישית

 22,073 22,400  שנה רביעית

 22,073 22,400  שנה חמישית

 22,073 22,400  שנה שישית 

 22,073 22,353   שביעיתשנה 

 22,028 -  שנה שמינית

    

  156,756 154,466 
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 אגרות חוב )המשך( - 11 באור

 

לא , הנפקה לציבור בישראל של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה א'(השלימה החברה  2014בנובמבר  25 ביום .1

בהתאם לדוח  ,ש"ח ע.נ. כ"א של החברה 1בנות אגרות החוב )סדרה א'(  290,908,000בסך כולל של  המירות למניות

שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה א'( שנקבע במכרז הינו  .2014 בנובמבר 21הצעת מדף, שפורסם ביום 

'( תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים ביום אהריבית בגין אגרות החוב )סדרה  .8.5% הינה האפקטיבית הריביתו 6.9%

'( א לתשקיף אגרות החוב )סדרה בהתאם)כולל(.  2023עד  2015של כל אחת מהשנים  בנובמבר 30וביום  במאי 31

באופן  2023עד  2017בנובמבר של כל אחת מהשנים  30תשלומים שנתיים שווים ביום  בשבעתעמודנה לפירעון )קרן( 

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה א'( והתשלום  14.29% -התשלומים הראשונים יהווה כ מששתשכ"א 

 החוב )סדרה א'(.  מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות 14.26% -האחרון יהווה כ

 

אגרות חוב  104,819,049משקיעים מסווגים, של  21-אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית ל 2015במאי  11ביום  .2

ש"ח ע.נ. אגרת חוב ובסה"כ  1ש"ח לכל  1.105ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, רשומות למסחר, במחיר של  1( בנות )סדרה א'

לכל אגרות החוב )סדרה א'( האמורות, וזאת בדרך של  הגדלת סדרת אגרות החוב )סדרה  אלפי דולר ארה"ב 29,445-כ

אלפי  29,445-התמורה המיידית ברוטו בגין ההנפקה הפרטית מסתכמת בכ. א'( הקיימת של החברה, הרשומה למסחר

לפי דולר ארה"ב א 28,192-דולר ארה"ב. התמורה המיידית נטו לחברה, בניכוי הוצאות ההקצאה הפרטית, הינה כ

 .6.33%והריבית האפקטיבית הינה 

ש"ח ע.נ.  1( בנות אגרות חוב )סדרה א' 207,000,000של  נוספת הקצאההשלימה החברה , 2015 בנובמבר 29ביום  .3

וזאת בדרך של  הגדלת סדרת  2015בנובמבר  22תשקיף מדף של החברה מיום  מכוח ,כ"א של החברה, רשומות למסחר

התמורה המיידית ברוטו בגין ההנפקה הפרטית מסתכמת . , הרשומה למסחראגרות החוב )סדרה א'( הקיימת של החברה

אלפי  55,368-אלפי דולר ארה"ב. התמורה המיידית נטו לחברה, בניכוי הוצאות ההקצאה הפרטית, הינה כ 58,090-בכ

 .6.01%דולר ארה"ב והריבית האפקטיבית הינה 

 

החברה התחייבה , ש"ח ע.נ. 602,727,049-ל מסתכם 2016בדצמבר  31ליום  במחזור שישסך אגרות החוב )סדרה א'(  .4

 :במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה א'( קיימות במחזור

דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד מיליון  150-החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ ההון העצמי המאוחד של .א
 "בארה דולר מיליון 324 -ההון העצמי של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( הוא כ ,2016 מברצבד 31נכון ליום  למדד(;

 .כאמור פיננסית מידה באמתועל כן החברה עומדת 

 31נכון ליום  ;35%-החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן המאוחד לא יפחת מיחס ההון העצמי המאוחד של  .ב
וסך המאזן  "בארה דולר מיליון 349 -, ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( הוא כ2016 צמברדב

. בהתאם לאמור לעיל, יחס ההון העצמי המאוחד של החברה ב"ארה דולר מיליון 786 -המאוחד של החברה הוא כ
 כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור. ועל 44.47% -)כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן המאוחד הוא כ

-בשנתיים הראשונות החל ממועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב )סדרה א'( יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .ג

EBITDA 2014בדצמבר  31)קרי, החל מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  19יעלה על  מתואם לא 

החל מהשנה השלישית  16( ולא יעלה על 2016בדצמבר  31ועד לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 
 בדצמבר 31 נכון ליום ואילך(. 2017במרץ  31ממועד ההנפקה כאמור )קרי, החל מהדוחות הכספיים המאוחדים ליום 

ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית  14.3תואם הוא מ EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל, 2016

הנכס  ורכישת 2016 שנת של הראשון ברבעון  Alliance Square -ו Academy -רכישת הנכסים  לאור .כאמור

Noonan  ה ,2016ברבעון הרביעי של שנת-EBITDA כשהוא כולל גילום  המתואם חושבEBITDA  מהכנסות דמי
חודשים  12נרשמו כהכנסות של החברה לתקופה של  ביחס לנכסים האמורים כאילו דמי השכירותשכירות 

 .שהסתיימה בתאריך הדוח

המתואם הכולל של  EBITDA-המתואם של החברה מנכסים הכפופים לתוכניות דיור לבין ה EBITDA-בין ההיחס  .ד

המתואם של החברה מנכסים  EBITDA-, היחס בין ה2016 מברדצב 31ליום  נכון;  40%-החברה לא יפחת מ

כן החברה עומדת באמת  ועל 71.06% -הוא כהמתואם הכולל של החברה  EBITDA-לתוכניות דיור לבין ההכפופים 

 המתואם והכולל(. EBITDA-לעיל ביחס ל ג)ראה הערה בסעיף  מידה פיננסית כאמור.

, 2016 בדצמבר 31מסך המאזן המאוחד של החברה; נכון ליום  50%היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה על  .ה
"ב וסך המאזן המאוחד של החברה כהגדרתו בסעיף ארה דולר מיליון 111 -הוא כהיקף פרויקטי היזום של החברה 

, היקף פרויקטי היזום של החברה מסך לעיל לאמור בהתאם"ב. ארה דולר מיליון 784 -נאמנות הוא כ לשטר( 5) 6.4
 .כאמור פיננסית מידהכן החברה עומדת באמת  ועל 14.1% -המאזן המאוחד של החברה הוא כ
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 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 אגרות חוב )המשך( - 11 באור

 

 )המשך( .4

 50תשלום ריבית שנתית בגין אגרות החוב בתוספת  בגובה התשלומים הבטחת לצורך סכומים להפקיד התחייבות .ו
 .דולר אלפי 10,979 עליתרת הפיקדון עומד  2016בדצמבר  31אלפי דולר. ליום 

 
( 2%, בשטר הנאמנות של אגרות החוב נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית )עד לתקרה של ריבית נוספת בשיעור של בנוסף

 לשינוי בדירוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת אמות המידה הפיננסיות הבאות:בהתאם 
 

 .14.3עומד על היחס  2016 בדצמבר 31נכון ליום  .15מתואם לא יעלה על  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .א

 בדצמבר 31נכון ליום  .מיליון דולר ארה"ב 165-ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ .ב

 "ב.ארה דולר מיליון 324 -הוא בסך של כ ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( 2016

 למועדמסך יחידות המגורים של החברה  50% -יחידות המגורים הכפופות לתוכניות הדיור לא יפחת מ מספר .ג

, יחס מספר יחידות המגורים הכפופות לתוכניות הדיור מסך יחידות המגורים 2016מבר דצב 31נכון ליום . הבדיקה

 .94.7%הוא של החברה 

 
 .הפיננסיות המידה אמות בכל עומדת החברה, לעיל כמפורט, 2016 בדצמבר 31 ליום

 כלשהי, ובכלל (1999לא תבצע חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט  החברה מתחייבת כי היא - מגבלת חלוקת דיבידנד

 זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

 
 לחלוקה. לא יהיו ניתנים 2014בספטמבר  30יתרת הרווחים והקרנות שנצברו עד ליום  .א

הוכרו בדוחות הכספיים  מהרווחים הנקיים לאחר מס המצטברים אשר 50%סכום החלוקה לא יעלה על  .ב

בנטרול  2014באוקטובר  1השנתיים, לפי העניין( החל מיום  וחדים האחרונים של החברה )הרבעוניים אוהמא

 30ליום  נטו )שטרם מומשו( הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן רווחי/הפסדי שערוך

ווחי/הפסדי שערוך" ולהלן ביחד: "ר או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם )להלן: 2014בספטמבר 

במקרה של מכירת נכס )מימוש( ששוערך, יתווספו/יופחתו )לפי  "הרווחים הניתנים לחלוקה"(. יובהר כי: )א(
לחלוקה אשר  הניתנים לחלוקה רווחי/הפסדי השערוך בגין אותו נכס; )ב( הרווחים הניתנים העניין( לרווחים

 יצטברו לרבעונים הבאים.בגינם לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים 

חלוקת הדיבידנד, בניכוי  ההון העצמי של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( בתום הרבעון האחרון, בטרם .ג

 .מיליון דולר ארה"ב -175הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ 

 .40%-( לשטר נאמנות, לא תפחת מ2) 6.4בסעיף  כתוצאה מחלוקה כאמור, תניית יחס הון למאזן כהגדרתה .ד

 .16מתואם לא יעלה על  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .ה
 10אזהרה" כהגדרתם בתקנה  במועד החלטת הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד לא קיימים בחברה "סימני .ו

ובלבד שאם קיימים סימני אזהרה  -1970ומיידיים(, תש"ל  ( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים14)ב()

 .די להצביע על בעיית נזילות בחברההחברה קבע כי אין בכך כ יוןכאמור לעיל דירקטור

אינה מפרה את כל ו/או חלק  לעיל וכן החברה החברה עומדת בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות .ז

 מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(.
 

, לפרטים '(בהשלימה החברה הנפקה לציבור בישראל של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה תאריך המאזן  לאחר .5

 .להלן( 1) 20נוספים בקשר להנפקה כאמור ראה באור 
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 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 
 מסים על הכנסה - 12באור 

 
 :הקבוצהחוקי המס החלים על חברות 

הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים. החברה אינה חייבת במס באיי הבתולה הבריטיים. לעניין  החברה

 כחברה להיחשב"ב, ארה של המס דיני פי על לה המוקנית לאפשרות בהתאם בחרה החברה אמריקאי מיסוי

לצרכי מס וחבות המס הינה של בעלי מניותיה. על פי  נישומה( דהיינו החברה אינה look through entity) שקופה

דיני המס האמריקאים,  לעניןגם הם גופים שקופים , דיני המס של ארה"ב, התאגידים המוחזקים על ידי החברה

 דהיינו אין להם חבות במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילותם אלא לבעלי מניותיהם. 

, 34% הינו הכנסותיה על החל המס וששיעור הקבוצה ילותלפע מהותית שאינה, מאוחדת חברה 2014 בשנת
, כך שהמיסוי על הכנסותיה יהיה ברמת בעלי (S corporation) מס לצרכי כשקופה לאישורה בקשה הגישה

וניתן לה מעמד של חברה שקופה לצרכי  2014המניות. בקשת החברה אושרה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

, על פי דיני המס על מנת שהמיסוי בגין מכירת הנכס המוחזק על ידי החברה זאת עם יחד. (S corporation)מס 

 סופית במכירההמאוחדת יהיה ברמת בעל המניות ולא ברמת החברה, על בעל המניות לא למכור את הנכס 

שנים ממועד הבקשה )"תקופת ההמתנה"(.  5של שחלוף לצרכי מס בתקופה של  ךשאינה כוללת מכירה בדר
 2014 בשנתלהחזיק את הנכס לטווח ארוך ואין לה כוונה למכור אותו,  היהבכוונת החברה  2014 בשנתומאחר 

אלפי דולר כתוצאה מביטול יתרת המסים הנדחים אשר הוכרה בדוחות  4,013 -הכנסת מס בסך של כ  נזקפה

ת את כלל , מכרה החברה המאוחד(3א)7אמור בביאור . בהמשך להחברה בגין שערוך הנדל"ן להשקעה

אחזוקתיה בנכס האמור במסגרת של שחלוף אשר לדעת יועציה של החברה לא מחיל חבות מס על החברה. נכון 

הדוח, בכוונת החברה שלא למכור במכירה סופית את אחזוקתיה בהשקעה המשוחלפת עד לתום תקופת למועד 
 .ההמתנה

 הון - 13באור 

 
 הוןמניות הון ללא ערך נקוב.  5,000 -ומ נקוב ערך ללאהצבעה  מניות 5,000 -מ מורכב הרשוםהון המניות  

 .נקוב ערך ללא  מניות הון 100-מניות הצבעה ו 100 -מ מורכב והנפרע המונפק המניות
 

 2015בדצמבר  31  2016בדצמבר  31  

 ונפרע  מונפק  רשום  ונפרע  מונפק  רשום  

   
         

 100  5,000  100  5,000  נקוב ערך ללא הצבעה מניות

         

 100  5,000  100  5,000  נקוב ערך ללא הון מניות

 
 

 דיבידנדים שחולקו - 14באור 
 

אשר חולק  מיליון דולר ארה"ב 5של  ,אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך 2016באוגוסט  30ביום 
 .במהלך תקופת הדוח
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 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 פיננסיים מכשירים - 15 באור

 
 :הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג .א

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2  5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   
   הלוואות וחייבים בעלות מופחתת

   
 106,496 38,124 מזומן ושווי מזומן

 19,509 26,969 פקדונות מוגבלים ויתרות חובה

   

 65,093 126,005 

   התחייבויות פיננסיות אחרות בעלות מופחתת
   

 152,837 155,397 אגרות חוב
 181,946 251,991 תאגידים פיננסיים בנקים ואשראי מ

 13,833 8,765 זכאים, יתרות זכות וצדדים קשורים

 55,868 20,055  מימוש המוחזקת למכירההתחייבויות של קבוצת 

   

 436,208 404,484 

 
 :שוק סיכוני .ב

 
 ריבית שיעור סיכון

 
בשנים הקרובות לאור מבנה ההלוואות המכיל ריבית  "בבארה הפדראלית הריבית שיעורל לחברה אין חשיפה גבוהה

 דרך בשנים הבאות נכסיה את מחדש לממן החברה יכולת את לצמצם עשויה האמורה הריבית בשיעור עליה. קבועה
 .יותר נמוכה בריבית חדשות להלוואות גבוהה בריבית קיימות הלוואות מחזור

 
 :אשראי סיכון .ג

 
 החברה אינה צופה סיכוני אשראי מהותיים בגין יתרות החייבים השונים. 2016בדצמבר  31ליום 

 
 שערי חליפין:סיכון  .ד

 
תבצע בישראל, החברה מאחר וחלק מגיוס המימון של החברה בדולר ארה"ב. מפעילות החברה מתבצעת בארה"ב 

חשופה לשינויים בשער החליפין של דולר ארה"ב מול הש"ח, באופן שייסוף של הש"ח כלפי הדולר ארה"ב עשוי 
 הוצאות יצרובתקופת הדוח הפרשי השער בגין אגרות החוב  להשפיע באופן שלילי על התוצאות הכספיות של החברה.

 אלפי דולר. 2,279בסך 
 

החברה הינם בדולר ארה"ב, מלבד יתרת אגרות החוב כולל הרוב המכריע של ההתחייבויות והנכסים הפיננסים של 
 ארה"ב דולר אלפי 19 של בסך מזומנים ושווה מזומנים יתרות, אלפי דולר ארה"ב 156,318ריבית לשלם בסך של 

  (.11 -ו 4גם באור  ראהדולר ארה"ב ) אלפי 10,979בסך של  ומיועד מוגבל ופקדון
 

 :שקלשל ה השינוי ושיעורלהלן נתונים על שער החליפין 

 שער החליפין היציג של  

 דולר - ש"ח 
  

2016בדצמבר  31ליום   0.260 

2015בדצמבר  31ליום   0.256 

  

 שיעורי השינוי 
 % 
  

2016 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  1.482 

2015 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  (0.003) 
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 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 
 )המשך( פיננסיים מכשירים - 15באור 

 
 : )המשך(סיכון שערי חליפין .ד

 

 :בשער החליפין שקל/דולר מבחן רגישות להשפעה על דוח רווח והפסד בשל שינוילהלן 

 

%5+ %5- 

(7,266) 7,266 

 
 .6% -כ שלבשיעור הדוחות הכספיים המשיך השקל להתחזק למול הדולר  פרסום למועד

 
 :נזילותסיכון  .ה

 

סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן. גישת החברה 
את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, 

 במועד.

 

החברה פועלת על מנת לאפשר קיומן של רמות מספקות של  אמצעים נזילים לתשלום הוצאות התפעול הצפויות 

ושל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות. האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית 

 של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם. 
 

 בסכומים החוזיים התנאים פי על הקבוצה של הפיננסיות ההתחייבויות של הפרעון זמני את מציגה להלן הטבלה

 )כולל תשלומים בגין ריבית(: מהוונים לא

 

 2016בדצמבר,  31 

 עד משנה עד 
 משנתיים

  מעל עד  4 -מ עד 3-מ עד

 "כסה שנים 5 שנים 5 שנים 4 שנים 3 שנתיים שנה 

 אלפי דולר ארה"ב 

        

 8,013 - - - - - 8,013 ויתרות זכות  זכאים

בנקים מ הלוואות

 324,247 255,191 14,181 15,126 14,208 13,776 11,765  פיננסיים תאגידיםו

 200,011 49,384 27,034 28,580 30,125 31,671 33,217 אגרות חוב

 752 - - - - 752 - משוכרים פקדונות

        

 52,995 46,199 44,333 43,706 41,215 304,575 533,023 

        

 

 2015בדצמבר,  31 

 עד משנה עד 
 משנתיים

  מעל עד  4 -מ עד 3-מ עד

 "כסה שנים 5 שנים 5 שנים 4 שנים 3 שנתיים שנה 

 "בארה דולר אלפי 

        

 13,034 - - - - - 13,034 ויתרות זכות  זכאים
בנקים מ הלוואות

 222,705 134,460 8,178 7,300 10,587 14,539 47,641 פיננסיים תאגידיםו

 207,747 75,303 28,162 29,685 31,208 32,731 10,658 אגרות חוב

 799 - - - - 799 - משוכרים פקדונות

        

 71,333 48,069 41,795 36,985 36,340 209,763 444,285 

        

 תשלומי ריבית. תכולל ואחרים פיננסייםההלוואות מתאגידים אגרות החוב ויתרת  (1)
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 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 
 )המשך( פיננסיים מכשירים - 15באור 

 
 :הוגן שווי .ו

 

 המוצגים, פיננסיים מכשירים קבוצות של ההוגן והשווי הכספיים בדוחות היתרה את מפרטת שלהלן הטבלה

 :ההוגן שוויםפי -על שלא הכספיים בדוחות

  2016בדצמבר  31 ליום

 בדוח יתרה
 המצב על

  הכספי
  שווי
 הוגן

 "בארה דולר אלפי  

     פיננסיות התחייבויות
     

 169,140  156,318  חוב אגרות בגין לשלם וריבית חוב אגרות

 

  2015בדצמבר  31 ליום

 בדוח יתרה
 המצב על

  הכספי
  שווי
 הוגן

 "בארה דולר אלפי  

     פיננסיות התחייבויות
     

 171,457  153,740  חוב אגרות בגין לשלם וריבית חוב אגרות

 

 .החתך לתאריך מצוטטים מחירים על מבוסס סחירות חוב אגרות של ההוגן השווי

 

 זכאיםמוגבלים בשימוש,  פקדונות, חובה ויתרות חייבים, מזומנים ושווי מזומנים של הכספיים בדוחות היתרה

 .שלהם ההוגן לשווי קרובה או תואמת ואחרים פיננסיים, הלוואות מתאגידים זכות ויתרות

 
 :ניהול הון בחברה .ז

 

מטרת החברה בניהול ההון העצמי שלה הינה לשמר את יכולת החברה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור 

 תשואה לבעלי המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.

 

החברה מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת התאמות בהתאם לשינויים בתנאים כלכליים. כדי לנהל או להתאים 

את מבנה ההון שלה, החברה מחליטה על מדיניות אשראי, פרעון הלוואות, השקעה או מימוש נכסים, חלוקות 
 דיבידנד וצורך, אם בכלל, בגיוס מניות או אגרות חוב.

 

 ושעבודים התקשרויות ,תלויות התחייבויות - 16 באור

 

 :שיעבודים .א

 

 בשיעבודים, מובטחים נכסי נדל"ן להשקעהב השקעהמימון  לצורךממממנים פיננסיים  הקבוצה שלקחה הלוואות

מסתכמת  2016בדצמבר  31כאמור לעיל ליום  בשיעבודיםעל נדל"ן להשקעה. יתרת ההתחייבויות המובטחות 

 .אלפי דולר 251,992 -כלסך של 

 

 :וערבויות התקשרויות .ב

 

 .18באור  ראה, וערבויות קשורים צדדים עם התקשרויות לעניין .1

 

 תכניות דיור ממשלתיות .2

 

הינם בתים המסווגים כבתי מגורים  בתי דירות 11בתי דירות מתוכם  16לחברה נכון למועד הדוחות הכספיים 

 U.S Department of Housing and Urban Developmentהכפופים לתוכנית הדיור של הממשל הפדרלי 

 . Section 8"( בהתאם להוראות HUD" –)להלן 

)להלן: "תוכנית הדיור"(  Section 8 New Construction or Substantial Rehabilitaionתוכנית הדיור ]

שכר דירה במטרה לספק סיוע )סיבסוד( ב HUD-והתפתחה על ידי ה 1974נוסדה על ידי הקונגרס בשנת 

בשכר הדירה )סובסידיה(.  HUD-למיעוטי יכולת אשר זכאים להשתתף בתוכנית הדיור באמצעות מימון של ה

סכום המימון שנקבע ביחס לכל נכס כאמור ניתן ישירות לבעלי הנכס וההשלמה לסכום השכירות על פי הסכם 

 ת. השכירות משולמת לבעלים של הנכס על ידי השוכרים בהתאם לחוזה השכירו
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 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 )המשך( ושעבודים התקשרויות ,תלויות התחייבויות - 16באור 

 

 וערבויות: )המשך( התקשרויות .ב

 

 תכניות דיור ממשלתיות )המשך( .2

 

לבין בעל הנכס לתקופה  HUD-סיוע בשכר הדירה כאמור ניתן ביחס לכל נכס בהתאם להתחייבות חוזית בין ה

 80%קבועה מראש. הזכאות להיכלל בתוכנית הדיור הינה לשוכרים אשר הכנסתם השנתית אינה עולה על 

-מההכנסה החציונית באזור בו ממוקם הפרויקט, מתואם לגודל המשפחה והכל בכפוף להחלטה מראש של ה

HUD  הדיור, ללא אישור מראש של ה)הניתנת אחת לשנה(. בנוסף, דיירים זכאים להיכלל בתוכנית-HUD ,

מההכנסה החציונית באזור בו ממוקם הפרויקט, מתואם  50%במקרה בו הכנסתם השנתית אינה עולה על 

 .1981באוקטובר  1)כהגדרתו להלן( נכנס לתוקף לאחר  HAP-לגודל המשפחה, ובלבד שהסכם ה

)סכום זה  HUD-ות המאושרים על ידי הסיוע בשכר דירה יהיה בדר"כ בסכום השווה להפרש בין דמי השכיר

נקבע בהתאם להוראות חוק הדיור( לכל יחידת דיור לבין שכר הדירה שישולם בפועל על ידי השוכרים.בהתאם 

לתוכנית הדיור, בחירת השוכרים הינה באחריותו של בעל הנכס בכפוף לכך שבחירת השוכרים על ידי בעל 

 קובעת ובכפוף לשיעורי התפוסה של הנכס.הנכס תהיה בהתאם לקריטריונים של הכנסה 

-ורשות ממשלתית או מי שהוסמך לכך על ידי ה HUD-כאמור לעיל, ההסכם בין בעל הנכס, מצד אחד לבין ה

HUD  המשמש כמנהל ההסכם )להלן: "המנהל"( מכונה הסכםHAP תכליתו של ההסכם הינו לספק סיוע .

י סבסוד סכום מהותי משכר הדירה ותשלומו ישירות לבעלים בשכר דירה לשוכרי הדירות בתוכנית הדיור על יד

של הנכס בהתאם לשיעורי התפוסה של הנכס על ידי אותם שוכרים. המנהל הינו אחראי על ניהול תוכנית 

כולל פירוט של סכום המימון המקסימאלי שיינתן לבעל  HAP-. הסכם הHUD-הדיור ושכרו משולם על ידי ה

 יחידת הדיור. הנכס ביחס לכמות ולגודל 

( 1מטיל חובות כלליות על בעלים של הנכס כגון: ) HAP-בתמורה לקבלת מימון מתוכנית הדיור, הסכם ה

( הנכס יהיה ראוי 2השכרת יחידות הדיור תהיה למשפחות העומדות בקריטריונים של ההכנסה החציונית; )

וגע לאי אפליה והזדמנות תעסוקתית ( מילוי ויישום דרישות בנ3למגורים מבחינה תברואתית ובטיחותית; )

והמנהל  HUD -( קבלת אישור מראש של ה5( מילוי דרישות בנוגע לדיווח וניהול הנהלת חשבונות; )4שווה; )

( בחלק 6לצד שלישי; ) HAP-)כהגדרתו להלן( להעברה של הנכס, כולו או מקצתו, וכן כל המחאה של הסכם ה

 ימים מתום השנה. 60שנתיים למנהל בתוך  מההסכמים יש דרישה להגיש דוחות כספיים

או המנהל יהיו רשאים לנקוט נגדו  HUD-, הHAP-בעל נכס אשר מפר את התחייבויותיו על פי ההסכם ה

( 3( לגבות מבעל הנכס תשלומים עודפים; )2( להפחית, להשעות או לסיים את ההסכם; )1בפעולות הבאות: )

הדירה בנכס לצורך כל או חלק מההוצאות הדרושות לנכס להשתמש בכל התקבולים של בעל הנכס משכר 

( לתפוס חזקה על הנכס או לפנות לבית המשפט )מקומי או פדרלי( למינוי כונס נכסים 4לרבות לתשלום חוב; )

( לפנות לבית משפט )מקומי או פדרלי( בבקשה לצו עשה לקיום לבעל הנכס או כל סעד אחר שיהיה 5לנכס; )

( ענישה פלילית או 7או לשלול מהבעלים את הזכות להשתתף בתוכנית הדיור בעתיד; )( להשעות 6מתאים; )

 אזרחית לרבות כליאה. 

 והסכם השכירות כאמור.  HAP-החברה עומדת בכל התנאים החלים עליה מכוח הסכם ה

 

החברה, אישר דירקטוריון החברה התקשרויות של תאגידים בבעלות ובשליטה מלאות של  2015במאי  6ביום  .3

במערך הסכמים, הכוללים התקשרות של תאגיד בבעלות ובשליטה מלאות של החברה בהסכם לרכישת מלוא 

בניינים הממוקמים בעיר ניו יורק, מצד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן: "הרוכשת", "הסכם  3-הזכויות ב

ובשליטה מלאות של החברה "המוכר", בהתאמה(, וכן התקשרות של תאגיד בבעלות -רכישת הנכס", "הנכס" ו

בהסכם העמדת הלוואה לטובת תאגיד בבעלות ובשליטה מלאות של בעל השליטה במוכר )להלן ובהתאמה: 

 HUD-"בעל השליטה במוכר"(. הנכס הינו בית מגורים הכפוף ל-"המלווה", "הסכם ההלוואה", "הלווה" ו

)המתחדש מעת  HAPבמסגרת הסכם  ,Section 8)תוכנית הדיור של הממשל הפדרלי(, בהתאם להוראות 

אלפי דולר בכפוף להתאמות  52,000-לעת(. בתמורה לנכס תשלם הרוכשת למוכר תמורה כוללת בסך של כ

 שיבוצעו בסמוך למועד ההשלמה בגין דמי שכירות והוצאות. 

דם שלא להשלים את העסקה במתווה הקואישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה  2016ביוני  30ביום 

 ולבצע את העסקה במתווה חדש שיפורט להלן:

 

: יחדיקראו להלן  JSG-ו גלאק) JSG 2012 Family Trust -, בעל השליטה בחברה וגלאק'ואל ג מר .א

/או ו לחברה קשור שאינו פיננסי גוףבמערך הסכמים עם  יתקשרוובעקיפין  במישרין"( המנהל השותף"

 ההוןויעמיד את  חדש במתווה לעסקה כשותף ייכנס אשר( "מןמהמ השותףלהלן: ") בה השליטה לבעל

 .בעסקההנדרש 
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 )המשך( ושעבודים התקשרויות ,תלויות התחייבויות - 16באור 

 

 וערבויות: )המשך( התקשרויות .ב

 

 )המשך( .3

 

מעגן את מערכת היחסים בין השותפים כבעלים  אשר Operating Agreement בהסכם תקשרוה השותפים .ב

 ההטבותמלוא  כאשראשר לא תהיינה לה החזקות בחברת הנכס  החברה חלף, הנכס של חברת

וזאת כתוצאה מהעברת התקבולים לחברה ומהתמורה בגין  החברה בידי יוותרוהעסקה  בגיןהכלכליות 

מזכויות הבעלות  99.99%-העמדת שירותי הפיתוח על ידי החברה, כך שהשותף המממן יחזיק בכ

ולאף אחד מהשותפים אין  מזכויות הבעלות בשותפות 0.01%-בשותפות, והשותף המנהל יחזיק בכ

 ול הנכס.שליטה על הנכס לצורך קבלת החלטות מהותיות בניה

 השותףעמידת  לצורך משועבד כפיקדוןמיליון דולר ארה"ב  5של  סך גלאקחתימת ההסכם העמיד  במועד .ג

העמיד את הפיקדון חלף החברה, ובהתחשב בכך  גלאק. המממן השותף כלפיבהתחייבויותיו  המנהל

 לאחר הפקדוןאת  לגלאקשמלוא ההטבות הכלכליות בגין העסקה יתקבלו על ידי החברה, החברה תשיב 

להבטחת העברת ההטבות הכלכליות לחברה, כפי שיאושר וככל  הבטחונות מערך להסדרת ובכפוף

 השותףבמועד בו  הפקדון למעמידישוחרר  הפקדוןשיאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. 

 .2018 במרץ 31לא לפני יום  אך בהסכם שנקבעו דרך באבני עמד המנהל

את  ותשביח תשפץהדיור הממשלתי  רשויות עם להסכמות ובהתאם הנכסאת רכישת  תשלים השותפות .ד

כי  יצוין. מהטבת מס הגלומה בתוכנית המממן ייהנה שהשותף באופן ,דולר מיליון 20-כ שלהנכס בהיקף 

 גלאקקבלנית המוחזקת על ידי  חברהיבוצע באמצעות  לעיל כאמור הנכס והשבחת שיפוץביצוע עבודות 

 .י נוסף בהסכם לביצוע עבודותוצד שליש

 לדמי בתמורהבעסקה הייזום את שירותי  גלאקחברה בבעלות ובשליטה מלאות של ל תעמיד החברה .ה

 בהסכם השותפות עם, גב אל גב, היזם להתקשרות במקביל וזאת, מיליון דולר 9.3-בסך של עד כ ייזום

הכרה בהכנסה בגין דמי הייזום תיעשה בהתאם לעמידה באבני דרך כפי שנקבעו במערך  .דומה

 ההסכמים בין החברה ליזם ובהתקשרות גב לגב עם השותפות כאמור לעיל.

והשותף המממן יתקשרו בהסכם אופציה לפיו  (החברה של מלאות ובשליטה בבעלות תאגידחברת הבת ) .ו

 תהיה הבת לחברתמהמועד האמור,  חודשים 24רות ועד שנים ממועד ההתקש 15בתום תקופה של 

 .הנכס לרכישת אופציה בשותפות המממן השותף זכויות לרכישת האופציה

, ולצורך מהשותפות המנהל לשותףנטו שינבעו  התקבולים כל, השותף המנהל יעביר לחברה את בנוסף .ז

 .הפנוי וכן את הרווחים התזריםכך השותף המנהל התחייב כלפי החברה להעביר לחברה את 

 מהכנסות 5.5%-כ של בגובהמהשותפות  הנכסדמי ניהול ל זכאית תהיה גלאקניהול שבבעלות  חברת .ח

מתשלום דמי ניהול  50%בנכס כאשר השותפות תהיה רשאית לדחות עד  שיגבו האפקטיביותהשכירות 

 .פי שפורט בהסכםהאמורים לצורך עמידה ביחסים פיננסיים ו/או צרכים אחרים של השותפות כ

 

, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, השלימו השותפים את העסקה 2016ביולי  1ביום 

 .במתווה החדש

 

 :החדש במתווה העסקה אודות נוספים פרטים

 

 :בשותפותהפנוי  התזרים חלוקת .א

ושהתשלומים על פי מפל תשלומים שנקבע בהסכם  יחולק, השותפות הוצאות לאחרהשותפות  של התזרים

 4.7-של כ סך( תשלום 2( תשלומים שונים וביניהם לשותף המממן )1): הרלבנטים הם התשלומים הבאים

החתימה על ההסכם נרשם  במועד)מיליון דולר  9.3-מיליון דולר מתוך דמי הפיתוח שהינם בסכום של עד כ

( 3) (הקיימת הפדרלית הריבית בשיעור קבועה שנתית ריבית אתנושכהלוואה רעיונית מהיזם לשותפות, 

נדחים ה הנכסניהול  דמי( תשלום 4שנוטלת השותפות מרשויות הדיור הממשלתי ) הלוואה החזר תשלום

( השותף המנהל יהיה 6)-הפנוי ו התזרים מיתרת 10%-המממן יהיה זכאי ל השותף( 5) הניהול לחברת

 .ליתרה זכאי

 

  בשותפות: רווחיםחלוקת  .ב

 לשותף 90% מכן ולאחר המממן לשותף 10% ראשית יחולקו הנכס של מחדש ממימון או/ו ממכירה רווחים

 .מהרווחים  המנהל
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 )המשך( ושעבודים התקשרויות ,תלויות התחייבויות - 16באור 

 

 וערבויות: )המשך( התקשרויות .ב

 

 )המשך( .3

 

 :ושיפוצו השבחתו, הנכס רכישת מימון .ג

מיליון דולר.  33.5-בשותפות בסכום מוערך של כ מהשותפיםהנדרש  ההוןמ 100%יממן  המממן השותף

מיליון דולר,  54-כמו כן, השותפות תיטול מספר הלוואות מרשויות הדיור הממשלתי בסכום כולל של כ

, אשר הובטחו, בין היתר, במשכנתאות מדרגה ראשונה ושניה על הנכס ובערבויות אישיות מאוגחות חלקן

 .גלאק)לרבות ערבויות פיננסיות לא מוגבלות( של 

 

 :המממן השותף זכויות את לרכוש המנהל השותף חיוב .ד

 סמלי במחיר בשותפות המממן השותף זכויות את לרכוש המנהל השותף את לחייב אופציה המממן לשותף

 המנהל השותף, ביעדיה השותפות עמידת אי שעיקרם בהסכם שנקבעו אירועים בקרות, כן כמו. עת בכל

 המממן השותף של ההשקעה לעלות בתמורה בשותפות המממן השותף זכויות את לרכוש מתחייב

 .בהסכם שנקבעו נוספות והוצאות ריבית בתוספת

 

  :הנכס לרכישת אופציה .ה
 האופציה לחברת הבת תהיה האופציה לאחת משתי החלופות הבאות:  בתקופת

רכישת זכויות השותף המממן בשותפות ייגזר  מחיר :בשותפות המממן השותף זכויות את לרכוש .א

 מנגנון לפי בשותפותזכויות השותף המממן  לרכישת האופציהמשוויו ההוגן של הנכס במועד מימוש 

 מכירת של במקרה לשלם המממן השותף שיידרש המס מסכום פחות לא אך הצדדים בין שנקבע

 . כאמור הזכויות

רכישת הנכס בעת מימוש אופציית  מחיר :במישרין( מהשותפות %100את הנכס במלואו ) לרכוש .ב

 .ההוגן לשווי בהתאםיקבע  הנכס תרכיש

 

מיתרת  90%-כי היות שבתקופת האופציה החברה )באמצעות השותף המנהל( אמורה להיות זכאית ל יצוין

הפנוי בשותפות ומהרווחים, לפי העניין, כמפורט לעיל, אפקטיבית המחיר של האופציות הנ"ל הינו  התזרים

 .משווי הנכס 10%

 

 - פיתוח דמי .ו

 החברה לפיו פיתוח, בהסכם שירותי היזםעם  החברה התקשרהפיקוח ויזום שיפוץ והשבחת הנכס,  לצורך

 אשר דולר מיליון 9.3-כ עדלסך של  בתמורה, פיקוח, שיפוץ והשבחת הנכס פיתוחשירותי  ליזם תעמיד

במועד חתימת הסכם הפיתוח )ב( סך של עד  שולםמיליון דולר  1ישולמו באופן המפורט להלן: )א( סך של 

 מיליון 4.7-כ של בסך היתרהדרך שנקבעו בהסכם הפיתוח )ג(  מיליון דולר ישולם בהתאם לאבני 3.6-כ

 הפיתוח דמי. בשותפותהפנוי  התזרים לחלוקת בהתאםהפיתוח  הלוואת פירעוןלחברה מתוך  תשולם דולר

 .המממן השותף זכאי לה המס בהטבתעשויים להיות מופחתים לצורך עמידה 
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  אחר כולל ורווח או הפסד רווח דוחות לסעיפי נוספים פירוטים - 17 באור

 

 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31יום ב 

 6 1 0 2  5 1 0 2  4 1 0 2  

 "בארה דולר אלפי 

    :הוצאות תפעול נכסים .א

 2,979 3,498 5,118 ואגרות נכסיםסי ימ

 3,090 3,365 3,967 הוצאות אנרגיה ותשתיות 

 1,444 746 1,174 אחזקה ותיקונים

 2,263 2,578 2,366 שכר ומיסי שכר )*(

 601 858 1,314 אבטחה

 15 27 233 אחרות

 14,172 11,072 10,391 

    

    :וכלליות הנהלה הוצאות ב.

 1,036 1,390 1,932 )*( דמי ניהול ויועצים אחרים
 150 8 - )*( והוצאות נלוות שכר

 401 1,002 1,282 משפטיות ושירותים מקצועיים אחרים

 (601) 29 27 הפרשה )ביטול הפרשה( לחובות מסופקים

 145 250 281 אחרות

    

 3,522 2,679 1,131 

    .ב 18 באורגם  ראה)*( 

    

    :מימון הוצאות ג.

    

 543 7,228 11,115  הוצאות מימון בגין אגרות חוב

 4,288 6,342 9,427 הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך

    

 20,542 13,570 4,831 

 

    הכנסות מימון: ד.

    

 - 3,849 4,213 הכנסות מימון בגין הלוואות לעסקאות משותפות.

 - - 14,349 שערוך אופציית רכש )*(

    

 18,562 3,849 - 

 לעיל. (2ב)7 באור ראה)*( לפרטים נוספים 
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 קשורים וצדדים עניין בעלי עם ועסקאות יתרות - 18 באור

 

 :קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרות .א

 בדצמבר 31יום ל 

 6 1 0 2  5 1 0 2  

 ארה"באלפי דולר  

   

 745 - יתרות זכות של צדדים קשורים

   

. הסיווג כאמור, מתייחס ליתרות של בעל 2016אלפי דולר סווגו להון בשנת  745-יתרה בסך של כ )*(

החברה בחברות הנכס טרם ההנפקה לראשונה של אגרות חוב )סדרה א'( ועל כן הודיע בעל השליטה 

 אלו.בחברה כי אין בכוונתו לדרוש כספים 
 

 :קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות .ב

 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31יום ב 

 6 1 0 2  5 1 0 2  4 1 0 2  

 "בארה דולר אלפי 

    

 3,076 3,682 3,858 והשתתפות בהוצאות שכר דמי ניהול

 

 :התקשרויות

 

אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, מדיניות תגמול, לפיה, כל עוד  2015באוקטובר  27ביום  .א

 Park Management Incלחברה לא יהיו עובדים, מדיניות התגמול שלה תהא הסכם קבלת שירותי ניהול המטה עם  

טה מלאות של ג'ואל גלאק, בעל השליטה , שהינם תאגידים בבעלות ובשליAtlantic Management NY Inc -ו

-בחברה. הסכם שירותי ניהול המטה הינו חלק ממערך הסכמי ניהול נכסים )להלן ובהתאמה: "הסכם ניהול הנכסים" ו

עם הנפקתם לראשונה של  2014בנובמבר  19"שירותי ניהול הנכסים"( ושירותי אחזקה ותפעול לנכסים אשר אושר ביום 

, והינו בתוקף לכל התקופה בה אגרות 2014בנובמבר  21לציבור במסגרת תשקיף החברה מיום  אגרות החוב של החברה

 2014בנובמבר  20לשטר הנאמנות מיום  5.6החוב )סדרה א'( של החברה תהיינה במחזור והכל בכפוף להוראות סעיף 

 .מערך הסכמי הניהול בדבר חידוש או עדכון 2014עם הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( שצורף לתשקיף 
 

 ושיפויים ערבויות
 

להבטחת  השליטה בעלהחברה ובנסיבות מסוימות ניתנה ערבות אישית מוגבלת ללא תמורה של  שנטלהבחלק מן ההלוואות 

פירעון התחייבות הלווה כלפי המלווה על פי הסכמי המימון בנסיבות ספציפיות. הערבות ניתנת למלווה בגין כל הפסד ו/או נזק 

ו/או התחייבויות ו/או הוצאות ו/או עלויות הנגרמת למלווה כתוצאה מהפעולות הבאות לרבות כל ההתחייבויות של הלווה 

( מצג שווא או הונאה של המלווה או הערב; 1בות העברה אסורה של הנכס המשועבד(: )למלווה על פי הסכם ההלוואה )לר

( אי 3( אי גביית דמי השכירות לצורך כיסוי הוצאות הקיימות של הנכס המשועבד או לצורך אחר )לדוגמא מינוי כונס(; )2)

מעילה בתקבולים שנתקבלו מהביטוח ו/או אי ( אי שימוש ראוי ו/או 4שימוש ראוי ו/או מעילה בכספי הפקדונות של השוכרים; )

( רשלנות רבתית או מעשה פלילי הגורמים לתפיסת הנכס 6( השחתה פיזית של הנכס; )5תשלום פרמיית הביטוח; )

 ( אי תשלום מיסי מקרקעין ו/או הוצאות הקשורות בנכס המשועבד.7המשועבד; )

עם המלווה בהסכם שיפוי סביבתי לפיו  השליטה בעלקשר בחלק מהסכמי ההלוואה הת המוגבלתלערבות האישית,  בנוסף

ישפה את הלווה ו/או מי מטעמו בגין כל הפרה הנוגעת לרגולציה סביבתית )לרבות הגנה על הסביבה, חומרים  השליטה בעל

מסוכנים, זיהום וניקיון( ו/או הפסד הנובע מהפרה כאמור. החבות לשיפוי מוגבלת לאירועי שיפוי מסוימים )כגון הפרה של 

עד לסכום השווה לסכום הגבוה ביותר שניתן לפרוע מהמשפה שלא  רגולציה סביבתית, שימוש בחומר מסוכן וכו'( וכן מוגבלת

תגרום לו לקבל פטור מכוח חוקי פשיטת הרגל האמריקאים. על פי החבות לשיפוי המשפה מקבל על עצמו, וזאת על אף 

יש( את , כי הוא ישפה )ביחד ולחוד עם עוד משפים, ככל שNon-Recourseואה הינה מסוג והוראות הסכם ההלוואה כי ההל

 המלווה בגין אירועי השיפוי וכי הוא מוותר על כל ההגנות המסורות לו על פי חוק. 

למיטב ידיעת הנהלת החברה  כל הפרה המזכה את המלווים במימוש הערבות או  בוצעה לא הכספיים הדוחות אישור למועד

 השיפוי.
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 מגזרי פעילות - 19באור 

 

 : כללי .א
 

 .הקבוצה של הראשי התפעוליות ההחלטות כמקבלשל החברה  הנשיא את הגדירה הקבוצה

 והערכת משאבים הקצאת לצורך ,הקבוצה של הראשי התפעוליות ההחלטות למקבל המועברת הדיווחים מערכת

  תחומי פעילות עיקריים:שלושה  על מתבססת התפעוליים המגזרים ביצועי

 

 . למגורים דירות - המניב"ן הנדל תחום  .1

 דירות בהתאם לתכניות דיור ממשלתיות. -תחום הנדל"ן המניב   .2

 .והשקעה לפיתוח קרקעותתחום ה  .3

 

כמגזר בכל אחד מתחומי הפעילות סוקר נשיא החברה את הנתונים עבור כל פרויקט בפני עצמו וכל פרויקט מוגדר 

פעילות. עבור כל אחד מתחומי הפעילות לעיל, קיבצה החברה לצורך הדיווח הכספי את כלל הפרויקטים למגזר פעילות 

 בר דיווח אחד, כך שלחברה ישנם שלושה מגזרי פעילות ברי דיווח בדוחות הכספיים בהתאם לתחומי פעילותה.

 

 ת: שיקולי הדעת שיישמה ההנהלה בעת קיבוץ מגזרי פעילולהלן  .ב

 

בכל אחד משלושת המזרים המדווחים כי כלל המגזרים שקובצו הינם בסביבה כלכלית דומה,  בחנההנהלת הקבוצה 

שכן כלל המגזרים מצויים במדינת ניו יורק ארצות הברית ומטבע הפעילות של כולם הוא דולר וכי הביצועים הכלכליים 

 :המאפיינים הבאים ת דומים בכללזמן ארוך דומים בכל אחד ממגזרי הפעילות. כמו כן, כל המגזרים בכל תחום פעילו

 

 במסגרת המגזר הינם דומים. ההשקעותכלל  - ההשקעות מהות 

 במסגרת המגזר הינם בעלי מאפיינים דומים. הלקוחותכלל  -הלקוחות  מהות 

 במסגרת המגזר הינם בעלי סביבת פיקוח דומה. הנכסיםכלל  -הסביבה המפקחת  מהות 

 

 .IFRS 8 -בהתבסס על השיקולים שפורטו לעיל, הנהלת הקבוצה סבורה כי הקיבוץ למגזרים הינו בהתאם ל

 

(. לפרטים (HUDבתי דירות הכפופים לתוכנית הדיור של הממשל הפדרלי   11-משמעותי ביחס ל לקוחלחברה  .ג

 (.2ב)16באור  ראהנוספים 

 

 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: .ד
 

הכנסות והוצאות המגזרים כוללות הכנסות והוצאות הנובעות מהפעילויות התפעוליות של המגזרים והמיוחסות ישירות 

 למגזרים העסקיים וכן חלק יחסי מהוצאות החברה בגין כל המגזרים שניתן להקצותן למגזרים על בסיס סביר.

. כלומר התוצאות, נכסי 100%במונחי במסגרת הצגת המידע המגזרי ההשקעות בחברות הכלולות מוצגות 

והתחייבויות המגזר כוללים את המידע המלא מתוך דוחותיהן הכספיים של החברות הכלולות כפי שנסקרו על ידי 

 עוליות הראשי של החברה.פמקבל ההחלטות הת
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 )המשך( מגזרי פעילות - 19באור 

 

 )המשך( ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: .ד
 

 

 

 

 

 

 

דירות 
  למגורים

דירות 
בהתאם 
לתכניות 

דיור 
  ממשלתיות

קרקעות 
לפיתוח 
  והשקעה

 /הכנסות
הוצאות 

  שלא הוקצו
 התאמות
 "כסה  למאוחד

             
 "בארה דולר אלפי  

             2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
             

 43,409  (4,980)  4,687  8,310  29,957  5,435  וייזום נלוות, שכירות מדמי הכנסות

 15,331  (295)  1,159  375  12,625  1,467  ועלויות ייזום נכסים תפעול הוצאות
 28,078  (4,685)  3,528  7,935  17,332  3,968  נטווייזום,  נלוות, שכירות מדמי הכנסות

             
 3,522  (110)  1,002  47  2,287  296  הוצאות הנהלה וכלליות

 (378)  (44,720)  -  43,050  14,876  (13,584)  נדל"ן להשקעהומימוש ערך  משינוי רווח )הפסד(

  (9,912)  29,921  50,938  2,526  (49,295)  24,178 

             
 24,041            התאמת חלק החברה בגין רווח מעסקאות משותפות

             
 (4,362)            הוצאות מימון, נטו

             

 43,857            נקי רווח"כ סה

             2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
             

 30,636  (2,457)  -  4,037  23,050  6,006  נלוותמדמי שכירות והכנסות  הכנסות

 11,072  (215)  -  9  9,836  1,442  הוצאות תפעול נכסים
 19,564  (2,242)  -  4,028  13,214  4,564  מי שכירות ונלוות, נטוהכנסות מד

             
 2,679  (160)  581  57  1,670  531  הוצאות הנהלה וכלליות

 13,710  (18,608)  -  20,498  20,233  (8,413)  רווח )הפסד( משינוי ערך נדל"ן להשקעה

  (4,380)  31,777  24,469  581  (21,852)  30,595 

             
 10,115            התאמת חלק החברה בגין רווח מעסקאות משותפות

             
 (7,694)            הכנסות )הוצאות( מימון והכנסות אחרות, נטו

             

 33,016            נקי רווח"כ סה

             2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
             

 21,527  (1,372)  -  567  18,135  4,197  מדמי שכירות והכנסות נלוות הכנסות

 10,391  (148)  -  29  9,047  1,463  הוצאות תפעול נכסים

 11,136  (1,224)  -  538  9,088  2,734  הכנסות מדמי שכירות ונלוות, נטו
             

 1,131  (20)  23  -  955  173  הוצאות הנהלה וכלליות
 25,812  (49,137)  -  27,308  21,456  26,185  רווח מעליית ערך נדל"ן להשקעה

  28,746  29,589  27,846  23  (50,387)  35,817 

             
 25,007            התאמת חלק החברה בגין רווח מעסקאות משותפות

             
 (204)            הכנסות )הוצאות( מימון והכנסות אחרות, נטו

             

 60,620            נקי רווח"כ סה
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 מגזרי פעילות )המשך( - 19באור 

 

 :פעילות מגזרינכסי והתחייבויות  .ה
 

 

 

 
  דירות למגורים

דירות בהתאם 
לתכניות דיור 

  ממשלתיות

קרקעות 
לפיתוח 
  והשקעה

נכסים/ 
התחייבויות
  שלא הוקצו

התאמות 
 "כסה  למאוחד

         
 "בארה דולר אלפי  
             

             2016בדצמבר  31ליום 
             

 785,599  (241,272)  38,715  482,324  363,447  142,385  המגזר נכסי

             

            785,599 

             
 436,209  (248,813)  160,614  259,847  182,923  81,638  המגזר התחייבויות

             

            436,209 

             
 63,017  -  -  54,940  1,978  6,099  הוניות השקעות

             
 

             2015 בדצמבר 31 ליום
             

 714,939  (145,212)  91,493  273,026  341,568  154,064  המגזר נכסי
             

            714,939 

             

 404,484  (155,802)  164,118  166,506  162,168  67,494  המגזר התחייבויות
             

            404,484 

             
 50,461  -  -  33,300  1,901  15,260  השקעות הוניות

             
 

             2014בדצמבר  31ליום 
             

 472,379  (159,673)  50,028  198,962  231,735  151,327  נכסי המגזר
             

            472,379 

             

 194,199  (168,060)  72,367  118,594  95,762  75,536  התחייבויות המגזר
             

            194,199 

             
 99,798  -  -  68,370  18,028  13,400  השקעות הוניות
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 הכספיים הדוחות תאריך לאחר מהותיים אירועים - 20באור  

 

המירות לא , '(בהשלימה החברה הנפקה לציבור בישראל של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה  2017בינואר  22 ביום .1

בהתאם לדוח הצעת  ,ש"ח ע.נ. כ"א של החברה 1בנות '( בהחוב )סדרה  אגרות 236,228,000 שללמניות בסך כולל 

 5.15%'( שנקבע במכרז הינו ב. שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה 2017 בינואר 18מדף, שפורסם ביום 

 31'( תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים ביום אבגין אגרות החוב )סדרה  הריבית .6.1%הינה והריבית האפקטיבית 

לתשקיף אגרות  בהתאם. 2028במרץ  31וביום  )כולל( 2027עד  2017של כל אחת מהשנים  בספטמבר 30וביום  במרץ

עד  2018במרץ של כל אחת מהשנים  31ביום תשלומים שנתיים  באחד עשר'( תעמודנה לפירעון )קרן( בהחוב )סדרה 

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ב'(  9.10%באופן שכ"א מעשרת התשלומים הראשונים יהווה  2028

החברה התחייבה במסגרת שטר  ).מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ב' 9.00%והתשלום האחרון יהווה 

, פיננסיות בהתניות תעמוד החברה '( קיימות במחזורבכי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה  הנאמנות של אגרות החוב

  .כאמור הנאמנות שטרב מפורטכ נוספות ומגבלותחלוקת דיבידנד  במגבלת

 

 לשחלוף. להרחבה בנוגע Stratford Tower Incהשלימה החברה שחלוף נכסים בגין מכירת  2017בינואר  31 בתאריך .2

  .לעיל 12( ובאור 3א)7 ביאור ראה זו עסקה של המס להשפעתו
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 הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 המיוחסים לחברה עצמה

 
 2016 בדצמבר 31ליום 

 
 ים(דולר)ב
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Spencer Equity Group Limited  
 
 

 הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

 המיוחסים לחברה עצמה

 2016 בדצמבר 31ליום 
 

 )מבוקר(
 
 
 
 
 
 
 

 תוכן  העניינים 
 
 

 
 
 

 עמוד 
  
  

 3 המבקרים החשבון רואי דוח
  

 4 סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה

  
סכומי הרווח או הפסד ורווח כולל אחר הכלולים בדוחות המאוחדים ביניים 

 המיוחסים לחברה
5 

  
 6-7 תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברהסכומי 

  
 8 לדוחות הכספיים  באורים
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 לכבוד
 Spencer Equity Group Limitedבעלי המניות של 

 
 
 

 הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד
 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9לפי תקנה 

 
 
 
 
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל  2015 -ו 2016בדצמבר  31"החברה"( לימים  -)להלן Spencer Equity Group Limitedשל    1970 –

, ולתקופה של חמישה חודשים 2016בדצמבר  31אחת משתי השנים שהאחרונה שבהם הסתיימה ביום 
. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 2014לדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
 
 

יקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את ערכנו את ב
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. 

ביקורת  ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד.
כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים 
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. תסבורים שביקורתנו מספק
 
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9
 
 
 
 
 

 יטמן אלמגור זהר ושות'בר
 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 

 2017 ץבמר 29תל אביב, 
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 Spencer Equity Group Limited 

 
 סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה

 

 
 

                                              
  גלאק ג'ואל

  ונשיא יו"ר דירקטוריון
 אלי דודוביץ'

  אחראי על תחום הכספים
 

 .2017 ,ץבמר 29 אישור הדוחות הכספייםתאריך 

 .3ראה באור  )*(

 )**( החברה סיווגה מחדש לסעיף זה את השקעות החברה ב"עסקאות משותפות" ו"בחברות מאוחדות".

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. דוחות הכספייםלהבאורים 

 

 בדצמבר 31ליום      
 

   

    2016   2015    
  "בארה דולר אלפי   

     
           שוטפים נכסים

           מזומנים ושווי מזומנים
    )*( 50,704   37    החברה ידי על מוחזקים
    )*( 28,280   22,227    החברה עבור בת בחברה מוחזקים

    92   3,671    חייבים ויתרות חובה
    23   -    נכסים פיננסים אחרים

           
    25,935   79,099    

           
    שוטפיםלא  נכסים

       

    12,394   12,780    פקדונות מוגבלים ומיועדים
    )**( 355,597   445,967    מוחזקות ותהשקעה בחבר

    
       

    458,747   367,991    
           

    447,090   484,682    סה"כ נכסים 

           
            התחייבויות שוטפות

    -   22,400    חלויות שוטפות של אגרות חוב
    11,281   5,217    ויתרות זכותזכאים 

           
    27,617   11,281    

           
           התחייבויות לא שוטפות

    152,837   132,997    אגרות חוב
           

           הון

    -   -    הון מניות
    100,956   101,701     קרנות הון
    182,016   222,367    יתרת רווח

           
    324,068   282,972    

           

    447,090   484,682    סה"כ הון עצמי והתחייבויות
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 Spencer Equity Group Limited 

 
 אחר הכלולים בדוחות המאוחדים ביניים המיוחסים לחברהסכומי הרווח או הפסד ורווח כולל 

 
 

   

  לשנה שהסתיימה  לשנה שהסתיימה

לתקופה של 
חמישה חודשים 

 שהסתיימה
 בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום    
   2016  2015  2014 
              "בארה דולר אלפי   
        
 -  -  4,657  הכנסות מדמי ייזום 
        
 -  -  1,159  עלויות ייזום 
        
 23  581  1,002  הוצאות הנהלה וכלליות 
        
 -  -  60  הכנסות אחרות 
        
 54  499  (2,359)  שער הפרשימ)הוצאות(  הכנסות 
        
 -  4,887  4,680  מימון הכנסות 
        
 -  177  23  עסקאות הגנת מטבעהוצאות בגין  
        
 545  7,230  11,114  מימון הוצאות 
        
 1,874  1,705  -  מימוש קרן הון בגין מכשיר פיננסי זמין למכירה 
        
 )*( 53,672  )*( 32,432  51,611  )*( מוחזקותחלק החברה ברווחי חברות  
        
 55,032  31,535  45,351  רווח נקי 
        
 973  (2,815)  -  רווח )הפסד( כולל אחר 
        
        
 56,005  28,720  45,351  סה"כ רווח כולל 
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מאוחדות".)*( החברה סיווגה מחדש לשורה זו את חלק החברה ברווחי "עסקאות משותפות" ו"חברות 

 דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.להבאורים 
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Spencer Equity Group Limited 

 
 סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה

 

 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

תקופה של ל
 חמישה חודשים

שהסתיימה 
 31 ביום

 בדצמבר
 2016  2015  2014 
 דולר ארה"ב אלפי 

      
      פעילות שוטפת של החברהלתזרימי מזומנים 

      
 55,032  31,535  45,351 החברה מניות לבעלי המיוחסרווח נקי 

      
פעילות להתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

 שוטפת של החברה:
 

   
 

      
      רווח והפסד של החברה:התאמות לסעיפי 

      
 54  585  275 הוצאות בגין אגרות חוב

 (54)  (499)  2,359 הוצאות )הכנסות( מהפרשי שער
 ( )*(53,672)  ( )*(32,432)  (51,611) מוחזקות חברות בהפסדי )רווחי( החברה חלק

 -  (3,977)  (4,672) הכנסות ריבית
 -  177  23 הוצאות בגין עסקאות הגנת מטבע

 -  7,833  74,421 (3 באור)ראה  מוחזקותמחברות  חלוקות
 (1,874)  (1,705)  - מימוש קרן הון בגין מכשיר פיננסי זמין למכירה

      

      שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

 -  (92)  (3,578) עלייה בחייבים ויתרות חובה
 860  2,537  3,340 יתרות זכותובזכאים )ירידה(  עלייה

      
 346  3,962  65,908 שוטפת של החברה לפעילות ששימשומזומנים נטו 

      
      פעילות השקעה של החברהלתזרימי מזומנים 

      
 (5,679)  (7,181)  (191) פקדונות מוגבלים ומיועדיםב תנועה

 ( )**(28,435)  )**(( 43,643)  (109,763) מוחזקות בחברות השקעה
 -  5,500  - השקעות אחרות

 -  (200)  - השקעה בנכסים פיננסים אחרים
      

 (34,114)  (45,524)  (109,954) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של החברה
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 מחדש לשורה זו את חלק החברה ברווחי "עסקאות משותפות" ו"חברות מאוחדות".)*( החברה סיווגה 
 )**( החברה סיווגה מחדש לשורה זו את השקעות החברה ב"עסקאות משותפות" וב"חברות מאוחדות".

      
  דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.להבאורים 
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Spencer Equity Group Limited 
 

 תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברהסכומי 
 
 

 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

תקופה של ל
 חמישה חודשים

שהסתיימה 
 31 ביום

 בדצמבר
 2016  2015  2014 
 "בארה דולר אלפי 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
 

    
      

 70,351  83,559  - חוב אגרות הנפקת
 -  -  (7,400) רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 -  -  (5,000) חלוקות ודיבידנד לבעלי מניות החברה
 1,553  (941)  - שינוי ביתרות צדדים קשורים

      
 71,904  82,618  (12,400) מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה

      
 38,136  41,056  (56,445) שינוי במזומנים ושווי מזומנים

      
 מזומנים יתרות על חליפין בשערי השינויים השפעת

 -  (208)  (275) חוץ במטבע המוחזקות
      

 -  38,136  78,984 )*( השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
      

 38,136  78,984  22,264 )*( השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      3)*( ראה באור 
      

  דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.להבאורים 
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Spencer Equity Group Limited 
 

 באורים לדוחות הכספיים
 

 כללי - 1באור 
  
כחברה פרטית  2014באוגוסט,  28)להלן: "החברה"( התאגדה ביום  Spencer Equity Group Limited .א

 2014בנובמבר  25 ביום. BVI, 2004המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים על פי חוק החברות העסקיות 
 ירשמו בבורסה בתל אביב )"בורסה"(.נאיגרות חוב אשר הנפיקה החברה לציבור 

  
נדל"ן עבירו לחברה את האחזקות שלהם בישויות העוסקות הבעלי השליטה בחברה  2014בנובמבר  25ביום  .ב

להשקעה ופעילות בתחום ההשכרה למגורים בעיר ניו יורק, ארה"ב וכן את יתרת ההלוואות לשותפים 
 בעסקאות משותפות ובנכס זמין מכירה.

  
מניות הון ללא ערך נקוב. הון  5,000 -מניות הצבעה ללא ערך נקוב ומ 5,000 -הון המניות הרשום מורכב מ .ג

 מניות הון  ללא ערך נקוב. 100-מניות הצבעה ו 100 -מהמניות המונפק והנפרע מורכב 

  
 מדיניות חשבונאית - 2באור 

  
דוחות הכספיים בהמידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת  

 .המאוחדים של החברה

ג' והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך 9המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה  
 .1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

  
 מזומנים ושווי מזומנים - 3באור 

  
הנכללים בדוחות הכספיים הנפרדים של החברה כוללים יתרות מזומנים  המזומנים ושווי המזומנים יתרות 

על ידי החברה  במלואהבת המוחזקת  חברה Spencer Equity Group LLC -ב המוחזקיםושווי מזומנים 
בסמוך למועד  הוקמהחברה תושבת ארצות הברית  שהינה)להלן בביאור זה: "חברת הבת"(. החברה הבת 

 שמה על חשבונותלחברה האם ב ותהשייכ מזומנים יתרות יהולונ החזקהשל  דניתיחיהקמת החברה במטרה 
 כלפי התחייבויות או זאת מלבדפעילות  הבארצות הברית, ולא קיימת ל מקומיים בבנקים הבת החברה של

 המזומנים ושווי המזומנים יתרות את לחלק מוגבלת ובלתי בלעדית יכולת לחברה. שלישיים צדדים
ביתרות אלו כיתרות המשמשות ועומדות לזכותה של החברה  ורואהחברת הבת  שם על בחשבונות המוחזקים

החברה סיווגה מחדש את נתוני ההשוואה של יתרות המזומנים ושווי המזומנים בכדי לשקף את  בכל עת.
 החזקות המזומנים כפי שתואר לעיל.

  
 ולאחריהאירועים מהותיים בתקופת הדוחות הכספיים  - 4באור 

  
 של המאוחדים הכספיים לדוחות 16 ביאור ראה ושעבודים התקשרויות תלויות התחייבויות בדבר .1 

 .2016 בדצמבר 31 ליום החברה
בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  ב16בדבר הכנסות מדמי ייזום ראה באור  .2

2016. 
 31 ליום החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות 20 ביאור ראה המאזן תאריך לאחר אירועים בדבר .3

 .2016 בדצמבר
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 פרטים נוספים על התאגיד – פרק ד'

 
 "(החברה)להלן: " Spencer Equity Group Limited :שם החברה

 1838863 : )איי הבתולה הבריטיים( מספר חברה

 2016בדצמבר  31  :דוח על המצב הכספיתאריך ה

 2017במרץ  29 :חוויתאריך הד

 

 

  :רבעונייםהכולל חות רווח תמצית דו  א'10תקנה 

 2016של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת על הרווח הכולל מצית דוח להלן ת

  )באלפי דולר ארה"ב(:

 

לשנה 
שהסתיימה 

 31-ביום ה
 2016בדצמבר 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

  הכנסות
הכנסות מדמי שכירות והכנסות 

 נלוות
38,752 9,422 8,632 9,283 11,415 

 - - 2,794 1,863 4,657 הכנסות מדמי ייזום
 3,823 3,639 3,146 3,564 14,172 הוצאות תפעול נכסים

 - - 1,159 - 1,159 עלויות ייזום

 7,592 5,644 7,121 7,721 28,078 רווח גולמי

 1,177 815 690 840 3,522 הוצאות הנהלה וכלליות
 עליית )ירידת( ערך

 (1,836) (4,858) (3,365) 9,681 (378) נדל"ן להשקעה, נטו ומימוש

 רווח )הפסד( תפעולי, נטו לפני
 מימון

24,178 16,562 3,066 (29) 4,579 

חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות 
 (1,431) 4,842 803 19,827 24,041 כלולות

 12 11 - - 23 הוצאות בגין עסקאות הגנת מטבע
 (5,556) 3,146 (3,435) 3,486 (2,359) הכנסות )הוצאות( מהפרשי שער

 920 1,031 1,160 15,451 18,562 סות מימוןהכנ
 5,460 5,004 4,848 5,230 20,542 הוצאות מימון

 (6,960) 3,975 (3,254) 50,096 43,857 נקי)הפסד( רווח 
 (6,960) 3,975 (3,254) 50,096 43,857 כולל)הפסד( סה"כ רווח 

 סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:
 (6,630) 3,805 (3,174) 51,350 45,351 בעלי מניות החברה

 (330) 170 (80) (1,254) (1,494) כויות שאינן מקנות שליטהז
 

  שימוש בתמורת ניירות ערך: ג'10קנה ת

 236,228,000, השלימה החברה הנפקת 2017בינואר  23לאחר תאריך הדוח, ביום 

לציבור ש"ח ע.נ. כל אחת, שהוצעו  1אגרות חוב )סדרה ב'( רשומות על שם, בנות 

מכח תשקיף המדף של  2017בינואר  18על פי דוח הצעת מדף שפורסם ביום 

 .2015בנובמבר  23נושא תאריך  2015בנובמבר  22החברה מיום 

 .תמורת ההנפקה יועדה למימון פעילות החברה על פי החלטותיה, מעת לעת



 2 -ד  

   הדוח על המצב הכספימהותיות לתאריך  כלולותבת ובחברות  –רשימת השקעות בחברות  – 11תקנה 

 שם החברה

ערכם בדוח הכספי הנפרד של 

)באלפי  31.12.2016התאגיד ליום 

 דולר ארה"ב(

שיעור החזקה בהון, 

בהצבעה ובסמכות למנות 

ליום  דירקטורים

31.12.2016 

יתרת חו"ז בדוח הכספי ליום 

31.12.2016  

 )באלפי דולר ארה"ב( 

Logan Plaza LLC 21,831 100% (8,245) 

North Flats LLC 19,338 66.9% 9,831 

Alliance Square LLC 18,399 100% 56,378 

41-21 28th Street Acquisition LLC 10,840 40% 22,659 

Spencer Albee Equities LLC  12,092 50% 30,939 

Rosedale Gardens NY LLC 5,367 100% 19,066 

 

  מהותיותכלולות ת ובחברות שינויים בהשקעות בחברות ב : 12 תקנה

  .2016בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  7לפרטים ראה ביאור  
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  מהותיותכלולות הכנסות של חברות בת וחברות  13תקנה 
 

# 
 שם התאגיד 

מדינת 
 התאגדות

 

שיעור 
 החזקה

 

 2014שנת  2015שנת  2016שנת 

דיבידנד 
 ודמי ניהול

 הכנסות
)הוצאות( 

 ריבית

רווח 
הפסד( )

 לפני מס

רווח 
)הפסד( 
 אחרי מס

דיבידנד 
 ודמי ניהול

 הכנסות
)הוצאות
 ( ריבית

רווח 
)הפסד( 
 לפני מס

רווח 
)הפסד( 
אחרי 

 מס

דיבידנד 
ודמי 
 ניהול

 הכנסות
)הוצאות( 

 ריבית

רווח 
)הפסד( 
 לפני מס

רווח 
)הפסד( 
אחרי 

 מס

1 Logan Plaza LLC 520 520 - - 1,916 1,916 - - (5,994) (5,994) - - 100% ניו יורק 

2 North Flats LLC 22,156 22,156 - 655 (220) (220) 1,377 - (9,824) (9,824) 469 2,846 66.9% ניו יורק 

3 Alliance Square LLC 18,399 18,399 - 3,625 100% ניו יורק - - - - - - - - 

4 41-21 28th Street 

Acquisition LLC 
 5,611 5,611 - - (335) (335) - - 23,408 23,408 2,203 1,393 40% ניו יורק

5 Spencer Albee Equities 

LLC  
 - - - - (376) (376) - - 21,352 21,352 2,000 - 50% ניו יורק

6 Rosedale Gardens NY 

LLC 
 - - - - - - - - 5,122 5,122 - 67 100% ניו יורק
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 ני"ע שנרשמו למסחר: –מסחר בבורסה  20תקנה 

 236,228,000, השלימה החברה הנפקת 2017בינואר  23אחר תאריך הדוח, ביום ל

ש"ח ע.נ. כל אחת, שהוצעו לציבור  1אגרות חוב )סדרה ב'( רשומות על שם, בנות 

מכח תשקיף המדף של  2017בינואר  18על פי דוח הצעת מדף שפורסם ביום 

 .2015נובמבר ב 23נושא תאריך  2015בנובמבר  22החברה מיום 

 

  תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה :21תקנה 

להלן פירוט התגמולים ששילמה החברה בשנת הדיווח כפי שהוכרו בדוחותיה 

 :21בהתאם לתקנה הכספיים של החברה לשנת הדיווח, 

 פרטי מקבל התגמולים
 תגמולים בעבור שירותים / תגמולים אחרים

 )אלפי דולר ארה"ב(
 סה"כ
לשנת 
2016 

אלפי )ב
דולר 

 ארה"ב(

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 יעוץ

 אחר עמלה

 Parkחברת הניהול )

Management Inc ו- Atlantic 

Management NY Inc בגין )
שירותי ניהול מטה ושירותי 

 22ניהול נכסים כאמור בתקנה 
 להלן

- - - - - - 1,735 - - - 1,735 

 Parkחברת הניהול )

Management Inc ו- Atlantic 

Management NY Inc) 
בגין שירותי אחזקה ותפעול 

 22הנכסים כאמור בתקנה 
 להלן

- - - - - - - - - 3,214 3,214 

 

 Atlantic-ו Park Management Incלפרטים בקשר עם מערך הסכמי ניהול ותפעול עם  (1

Management NY Incיחד , שהינם, תאגידים בבעלות ובשליטה מלאות של גלאק )לעיל ולהלן :
הכולל העסקה של נושאי המשרה , הכוללים קבלת שירותי ניהול מטה )"(חברת הניהול"

 להלן. 22(, שירותי ניהול לנכסים וכן שירותי אחזקה ותפעול לנכסים ראה תקנה הבכירה

אלפי  119-על כ 2016דירקטורים עמד בשנת רה לששילמה החבסך הגמול וההוצאות הנלוות אליו  (2
יצוין כי הדח"צים והדירקטור הבלתי תלוי זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות  .דולר ארה"ב

בגובה הסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית, בהתאמה, לתקנות 
"(. תקנות הגמול)להלן: " 2000-החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

הון העצמי שבה מסווגת גמול ההשתתפות והגמול השנתי יקבעו, מעת לעת, בהתאם לדרגת ה
החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה 

של החברה וכן מדיניות התגמול  (2015-01-038056 )מספר אסמכתא: 2015 בפברואר 24מיום 
(, המובאים בדוח זה בדרך 2015-01-143214)מס' אסמכתא  2015באוקטובר  27שפורסמה ביום 

 . של הפניה

 

 השליטה בתאגיד א:21תקנה 

בעל "" או גלאק"להלן: לעיל ו) ג'ואל גלאקבעל השליטה בחברה הינו 

של החברה הצבעה מניות  100-אשר מחזיק, נכון למועד דוח זה, ב, "(השליטה

 .זכויות ההצבעה בחברהמ 100%וות המה
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  עסקאות עם בעל שליטה :22תקנה 

השליטה עניין אישי באישורן, אשר החברה עסקאות בהן התקשרה החברה עם בעל השליטה או שלבעל  להלן פרטים בדברלמיטב ידיעת החברה,  

 זה או שהן עדיין בתוקף במועד דוח זה: ועד למועד פרסום דוח 2016או במועד מאוחר לסוף שנת  2016התקשרה בהן במהלך שנת 

  

 :א( לחוק החברות)(4)270עסקאות המנויות בסעיף 

האורגנים שאישרו  #
 את ההתקשרות

העניין האישי של בעלי  תיאור העסקה
 השליטה בהתקשרות

 פרטים נוספים

1 
קודם לרישום 

למסחר של אגרות 
 החוב )סדרה א'(

לרבות בעקיפין באמצעות תאגידים אמריקאיים בבעלותם העבירו את זכויותיהם ) JSGקרן -גלאק ו
ובשליטתם המלאה( בתאגידים, המחזיקים בנכסי נדל"ן מניב ונכסי נדל"ן להשקעה בעיר ניו יורק, כנגד 

  הנפקת מניות החברה.

בעל השליטה הינו צד 
 להתקשרות.

 1.1.2סעיף לפרטים נוספים ראה 
ראה  ,לחלק א' של דוח תקופתי זה

שפרסמה החברה ביום  דוח מיידי
 -)מס' אסמכתא 2014בנובמבר  26

וכן דיווח מיידי  (2014-01-205638
)מס'  2015בדצמבר  31מיום 

 (.2015-01-193119אסמכתא 

2 

התקשרות אושרה 
בנובמבר  19ביום 

, בדירקטוריון 2014
ובאסיפה הכללית 

 של החברה

ללים קבלת שירותי ניהול מטה, שירותי ניהול התקשרות במערך הסכמי ניהול ותפעול עם חברת הניהול, הכו
"( כמפורט בסעיף זה להלן. מערך שירותי הניהוללנכסים וכן שירותי אחזקה ותפעול לנכסים )להלן ביחד: "

בנובמבר  20תשקיף החברה מיום הסכמי הניהול המפורט זה להלן נכנס לתוקפו עם השלמת ההנפקה על פי 
, ויעמוד בתוקפו בכל תקופת חיי אגרות החוב "(2014תשקיף ( )להלן: "2014בנובמבר  21)נושא תאריך  2014

לשטר  5.6של החברה ויפקע במועד שבו לא תיוותרנה אגרות חוב במחזור והכל בכפוף להוראות סעיף 
 הנאמנות בדבר חידוש או עדכון מערך הסכמי הניהול.

מטה הכוללים שירותי נושאי  מעניקה לחברה שירותי ניהול 1חברת הניהול - שירותי ניהול המטה (1
משרה בכירה לפיהם גלאק יכהן כיו"ר דירקטוריון וכנשיא החברה ואילי דוידוביץ כסמנכ"ל כספים 

וכן עובדי מטה חברת הניהול, שיעניקו לחברה שירותי ניהול  2"(נושאי המשרה)להלן בס"ק זה בלבד: "
וכו' )להלן ובהתאמה:  3ים, מזכירותכספים, הנהלת חשבונות, חשבות, שירותי משרד, תקשורת, מחשב

 "(.הסכם שירותי ניהול המטה"-ו"שירותי ניהול המטה" 

חברת הניהול מעניקה שירותי ניהול לנכסי החברה הכוללים איתור, מיון  - שירותי ניהול לנכסים (2
בכפוף לרשימת המתנה(, התקשרות בהסכמי שכירות  HUD-וקבלת שוכרים לנכסים )לרבות לנכסי ה

ם, שירותי גביית דמי השכירות החודשיים, טיפול משפטי בקשר עם הנכסים )לרבות כנגד דיירים וחידוש
מפרים(, שירותי הנהלת חשבונות וכן שירותי תחזוקה, תיקון הנכסים ושכירת עובדי אחזקה לשם כך 

-" ושירותי ניהול הנכסיםדרך חברות אחזקה ותפעול הנכסים )כהגדרתן להלן( )להלן ובהתאמה: "
 "(. הסכם שירותי ניהול הנכסים"

בתמורה לשירותי ניהול הנכסים, עד למועד  – התמורה בגין שירותי ניהול המטה ושירותי ניהול נכסים (3
מסך  6%-, חברת הניהול הייתה זכאית לדמי ניהול חודשיים בסכום השווה לשיעור של כ2014תשקיף 

העניין האישי של בעל 
בעסקה נובע  השליטה

מהיות חברות הניהול 
שבבעלותו ובשליטתו 
המלאות, צד 
 להתקשרויות האמורות.

 

--- 

                                                 
 בעל השליטה יהיה רשאי להמחות את הסכם הניהול לתאגידים אחרים בשליטתו המלאה.  1

 ן החברה.יצוין כי חברת הניהול תוכל להחליט על שינוי בזהות נושאי המשרה, בכפוף לאישור דירקטוריו  2

 שירותי מזכירות כללית להבדיל מ"מזכירות חברה".  3
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האורגנים שאישרו  #
 את ההתקשרות

העניין האישי של בעלי  תיאור העסקה
 השליטה בהתקשרות

 פרטים נוספים

, 2014כל נכס בקבוצה. החל ממועד תשקיף  דמי השכירות החודשיים הנגבים על ידי חברת הניהול עבור
בתמורה לשירותי ניהול המטה ושירותי ניהול הנכסים תשלמנה חברות הנכס לחברת הניהול תשלום 

מסך דמי השכירות החודשיים הנגבים על ידי חברת הניהול עבור כל נכס  6%-חודשי בסכום השווה ל
 לחודש בגין החודש הקודם.  10-בקבוצה, אשר ישולמו ב

, יעניקו חברות אחזקה ותפעול הנכסים"(חברת הניהול )להלן: " – שירותי אחזקה ותפעול הנכסים (4
לחברות הנכס שירותי אחזקה ותפעול הנכסים באמצעות עובדי אחזקה לנכסים, שחלקם יסופחו לנכס 

אים "(, שיהיו אחרעובדי האחזקהמסוים באופן קבוע וחלקים "יתניידו" בין הנכסים השונים )להלן: "
שירותי לאחזקה ותפעול השוטף של הנכס )כגון ניקיון, תחזוקה, תיקונים וכדומה( )להלן ובהתאמה: "

"(. התמורה בגין שירותי אחזקה הסכם שירותי אחזקה ותפעול הנכסים"-" ואחזקה ותפעול לנכסים
אלף  10ותפעול הנכסים תבוצע באופן שחברות הנכס תשלמנה לחברת הניהול תשלום קבוע בסך של 

עובדים שינהלו את עובדי האחזקה וכן תשלום משתנה בגין עבודה בפועל שבוצעה על ידי  3דולר בגין 
עובדי האחזקה של כל אחת מחברות אחזקה ותפעול הנכסים בתוספת פרמיית תקורות קבועה, כך 

ן, שהתשלום החודשי המשתנה של כל חברת נכס לכל אחת מחברות אחזקה ותפעול הנכסים, לפי העניי
יחושב לפי מרכיב השכר החודשי של עובד האחזקה של חברת כוח האדם באופן יחסי לתקופת השירות 

 .20%שהעניק עובד האחזקה לנכס, בתוספת 

, אלפי דולר 4,949-ו אלפי דולר 3,682הינו  2016-ו 2015ים הסך ששולם בגין כל השירותים כאמור לעיל בשנ
 .1בהתאמה

 

התקשרות אושרה 
בנובמבר  19ביום 

, בדירקטוריון 2014
ובאסיפה הכללית 

 של החברה

 התקשרות בהסכם שכירות עם חברה של בעל השליטה
בבעלות ובשליטה מלאות של גלאק )להלן: , תאגיד Green Laundry Systems LLC, 2014עד למועד תשקיף 

"(, קיבל, ללא תמורה, את הזכות להפעיל מכונות כביסה וייבוש כביסה בחדרי חברת שירותי כביסה"
 -ו Buckingham Hall Apartments ,Logan Plaza ,Kings Court Apartmentsהכביסה בנכסים 

Parkview Apartments " :ול התקשרה בהסכם שכירות עם חברת "(. חברת הניהחדרי הכביסה)להלן
הסכם אלפי דולר בשנה )להלן: " 30שירותי הכביסה, לפיו תשכיר את חדרי הכביסה בתמורה כוללת של 

. לעניין זה יצוין, כי חמו של בעל השליטה בחברה, הינו מנהל בחברת שירותי חדרי הכביסה"( שכירות
 כביסה.

העניין האישי של בעל 
השליטה בעסקה נובע 

יות חברת שירותי מה
הכביסה שבבעלותו 
ובשליטתו המלאות, צד 
להתקשרות האמורה, 
ובהיות חמו מועסק 
כמנהל בחברת שירותי 

 הכביסה.

--- 

3 

התקשרות אושרה 
בנובמבר  19ביום 

, בדירקטוריון 2014
ובאסיפה הכללית 

 של החברה

ייבה החברה בכפוף להוראות החברה העניקה לדירקטורים ולנושאי המשרה בה כתבי שיפוי, על פיהם התח
הדין, לשפות את נושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה, שתוטל עליהם או שתוציא עקב אחת או יותר 
מאלה: )א( פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות 

ת ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה, ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת; )ב( פעולו
 עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.

עניינו האישי של בעל 
השליטה בעסקה נובע 
מן העובדה שהוא מכהן 
כיו"ר דירקטוריון 
וכנשיא חברה ומוטב על 

 פי כתב השיפוי.

--- 

 

                                                 
 והאסיפה הכללית. בחלק מהמקרים, מסכמות חברת הניהול וחברות הנכס על תשלום סכומים נמוכים יותר מהסכומים אשר נכללו במסגרת האישור של דירקטוריון החברה  1
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 :אחרותעסקאות 

3 
האורגנים שאישרו את 

 ההתקשרות
העניין האישי של בעלי  תיאור העסקה

 השליטה בהתקשרות
 פרטים נוספים

1.  
אישרו  2014בנובמבר  19ביום 

דירקטוריון החברה והאסיפה 
 הכללית את ההתקשרות

 אישור התחייבות בעלי השליטה לתיחום פעילות.

עניינו האישי של בעל 
השליטה נובע מן העובדה 
שהוא צד להתחייבות החד 
צדדית כל עוד הוא בעל 

 .השליטה בחברה

לפרטים נוספים ראה סעיף 
בחלק א' לדוח תקופתי  1.1.5

 זה

2.  
אישרו   2014בנובמבר  19ביום 

דירקטוריון החברה והאסיפה 
 הכללית את ההתקשרות

מתן התחייבות כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב )סדרה א'( של החברה במחזור ובכפוף לחוקי 
לא יבחרו  ,1, למעט חברה מאוחדת אחתהמס הקיימים, החברה והתאגידים המוחזקים על ידה

 (, אלא ימשיכו להיחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי.Corporationsלהיחשב כחברות )

 בעל השליטה הינו צד
 .להתחייבות

--- 

3.  

אישרו  2015במאי  4ביום 
ועדת התגמול, דירקטוריון 
החברה והאסיפה הכללית את 

 ההתקשרויות

התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה והכללת הדירקטורים 
 ת.המכהנים בדירקטוריון החברה ונושאי המשרה בה, בפוליסת הביטוח ובפוליסות ביטוח עתידיו

על  הבעל השליטה, נמנ
הדירקטורים ונושאי 

 המשרה בחברה.

לפרטים נוספים ראה דוח 
 4מיידי שפרסמה החברה ביום 

)מס' אסמכתא  2015במאי 
2015-01-012009) 

4.  

 2015באוקטובר  14ביום 
אישרו חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 ההתקשרות

 .Albeeעל השליטה להלוואה בפרויקט העמדת ערבות אישית בלתי מוגבלת על ידי ב

בעל השליטה הינו צד 
 להתקשרות.

לפרטים נוספים ראה דוח 
מיידי שפרסמה החברה ביום 

)מס'  2015בר  ובאוקט 14
 (2015-01-012009אסמכתא 

  העמדת ערבויות על ידי בעל השליטה
"(, בעצמו הקבוצה: "בעל השליטה יהיה רשאי להעמיד לחברה ו/או לתאגידים בשליטתה )להלן ביחד

ו/או ביחד עם החברה, מעת לעת וללא תמורה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובהתאם לצורכי הקבוצה, 
 1.10.2( וחבות לשיפוי בגין רגולציה סביבתית, כמפורט בסעיפים "bad boy"ערבויות אישיות מוגבלות )

ות אותן ייטול מי מתאגידי הקבוצה לחלק א' לדוח תקופתי זה, וזאת לצורך הבטחת התחייבוי 1.10.3-ו
 במסגרת התקשרויותיו עם בנקים ו/או מוסדות פיננסים אחרים ו/או צדדים שלישיים.

5.  

אישרו  2015בדצמבר  24ביום 
חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 ההתקשרות

 .Albeeט העמדת ערבויות אישיות בלתי מוגבלות על ידי בעל השליטה להלוואה נוספת בפרויק
בעל השליטה הינו צד 

 להתקשרות.

לפרטים נוספים ראה דוח 
מיידי שפרסמה החברה ביום 

)מס'  2015בדצמבר  27
  (2015-01-18898אסמכתא 

6.  

אישרו  2016בינואר  13ביום 
חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 ההתקשרות

 Allianceהלוואות בעסקת קשר עם ב העמדת ערבות פיננסית אישית וערבות אישית בלתי מוגבלות

Square (Fulton). 
בעל השליטה הינו צד 

 להתקשרות.

לפרטים נוספים ראה דוח 
מיידי שפרסמה החברה ביום 

)מס'  2016בינואר  14
 (2016-01-010621אסמכתא 

7.  

אישרו  2016במאי  29ביום 
חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 ההתקשרות

 Longנכס קמת הבקשר עם ה ההלוואה שניטלת על ידי בעל השליטה להבטחת אישיוהעמדת ערבות 

Island City.  
בעל השליטה הינו צד 

 --- להתקשרות.

                                                 
המצ"ב כחלק ג'  2016לשנת  לדוחות הכספיים 12ראה באור  34%)מועד הפיכתה לחברה "שקופה"( שיעור המס החל על הכנסתה היה בשיעור של  2014לפרטים בדבר חברה מאוחדת אחת שעד לרבעון הרביעי לשנת   1

 .לדוח תקופתי זה



 8 -ד  

8.  

אישרו  2016ביוני  30ביום 
חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 ההתקשרות

וכן  לחברה באמצעות בעל השליטה והמחאת ההטבות הכלכליות בעסקה Fox Hillהתקשרות בעסקת 
יתקשרו וצד שלישי נוסף בעל השליטה חברה קבלנית המוחזקת על ידי אישור עסקה לא חריגה לפיה 

 .בנכס בהסכם לביצוע עבודות קבלניות

בעל השליטה הינו צד 
 להתקשרות.

לפרטים נוספים ראה דוח 
 3מיידי שפרסמה החברה ביום 

)מס' אסמכתא  2016יולי ב
סעיף ו( 2016-01-073348

בחלק א' לדוח תקופתי  1.7.8.2
 זה

9.  

אישרו  2016ביולי  21ביום 
חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 ההתקשרות

בקשר עם העמדת ערבויות אישיות מוחלטות, בלתי מוגבלות ובלתי מותנות, להבטחת הלוואה שניטלה 
 .Varickהנכס 

בעל השליטה הינו צד 
 להתקשרות.

לפרטים נוספים ראה דוח 
י שפרסמה החברה ביום מייד

)מס' אסמכתא  2016ביולי  24
2016-01-088582) 

10.  

 2016בספטמבר  11ביום 
אישרו חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 ההתקשרות

העמדת ערבות פיננסית וערבות ביצוע )המשמשת גם כערבות פיננסית( על ידי בעל השליטה להלוואה 

 .Albeeנוספת בפרויקט 
הינו צד  בעל השליטה

 להתקשרות.

לפרטים נוספים ראה דוח 
מיידי שפרסמה החברה ביום 

)מס'  2016בספטמבר  12
  (2016-01-121507אסמכתא 

11.  

 2016בספטמבר  27ביום 
אישרו חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 ההתקשרות

באמצעות  Noonanויקט בפר "(עסקת זיכוי במס" להלן:) tax credit dealאישור עקרוני לביצוע עסקת 
בעלים של יהיה השבעל השליטה ידרוש בעסקת הזיכוי במס שבו השותף המממן במקרה בעל השליטה, 

ישמש כשותף באופן שבעל השליטה החברה(, באמצעות לא ש)היזם ו/או כשותף המנהל  פועלתשהישות 
מובהר כי לחברה. וימחה לחברה את כל ההטבות בעלות( מזכויות ה 1%)עם פחות מ המנהל והיזם 

 ידרוש אישור ספציפי של ועדת הביקורת והדירקטוריון.הדבר , שעסקת זיכוי במס תגובשבמקרה 

בעל השליטה הינו צד 
 להתקשרות.

לפרטים נוספים ראה דוח 
 5מיידי שפרסמה החברה ביום 

)מס'  2016 אוקטוברב
  (2016-01-059634אסמכתא 
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   שרה במועד פרסום הדוחהחזקות בעלי עניין ונושאי מ :24תקנה 

לפרטים אודות החזקות בעלי העניין במניות החברה ראו דיווח מיידי של החברה 

(, המובא בדוח זה בדרך 2016-01-006415)מספר אסמכתא:  2016ינואר ב 7מיום 

 של הפניה.

 

   הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים א:24תקנה 

, 2016בדצמבר  31יים של החברה ליום לדוחות הכספ 13לפרטים ראו באור   

 המצורפים לדוח זה. 

 

  מרשם בעלי המניות של התאגיד נכון למועד פרסום הדוח ב:24תקנה 

 

 בחברה 1רשימת בעלי מניות הצבעה ללא ע"נ
 

 
 בחברה 4רשימת בעלי מניות הון ללא ע"נ

 

 
 

                                                 
 לא סחיר  1
 לא סחיר   2
 מספר דרכון ארה"ב.  3
 לא סחיר  4
 מספר דרכון ארה"ב.  5

כמות  מען מס. זיהוי הבעלים
 המניות

סוג 
 2המניות

4670819643 ג'ואל גלאק
 

571 East New York Ave, Suite A 

Brooklyn, NY, 11225 U.S.A 
100 

הצבעה 
 ללא ע"נ

 --- --- סה"כ
100 

 

הצבעה 
 ללא ע"נ

 

כמות  מען מס. זיהוי הבעלים
 המניות

סוג 
 המניות

4670819645 ג'ואל גלאק
 

571 East New York Ave, Suite A 

Brooklyn, NY, 11225 U.S.A 
הון ללא  51

 ע"נ

JSG 2012 

Family Trust 
46-6462957 40 Middleton Street, #4A, Brooklyn, 

 NY, 11206 U.S.A 
49 

הון ללא 
 ע"נ

 --- --- סה"כ
100 

 
הון ללא 

 ע"נ
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 המען הרשום של התאגיד א:25תקנה 

 

המשרד הרשום של החברה באיי 

 הבתולה:

Blenheim Trust (BVI) Limited 

P.O. Box 3483 

Road Town, Tortola 

British Virgin Islands 

 

 .East New York Ave 571 משרדי החברה בארה"ב:

Suite A, Brooklyn, NY 11225 

U.S.A 

 52506, רמת גן, 16אבא הלל  דין בישראל:-מען להמצאת כתבי בי

)מזכיר החברה ונציג גבריאל דרנוב אצל 

 USA Real Estate- החברה בישראל(

Representation. 

 גבריאל דרנוב החברה ונציג החברה בישראל:מזכיר 

 03-6123939 טלפון:

 03-6125030 פקס:

 gabi@vcg.co.il מייל: 

mailto:gabi@vcg.co.il
mailto:gabi@vcg.co.il
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 הדירקטורים של התאגיד במועד פרסום הדוח :26תקנה 
 

 שם ותפקיד:
 ג'ואל גלאק,

 1יו"ר הדירקטוריון ונשיא
 זרח גלאק,
 דירקטור

 עדולמי, יוסף 
 דירקטור בלתי תלוי

משה גדנסקי, דירקטור 
 חיצוני

 מירב סיגל, 
 דירקטורית חיצונית

 

 Joel Gluck Zerach Gluck Joseph Adulamy Moshe Gidansky Merav Siegel שם באנגלית:

 28770295ת.ז ישראלית  036169134לית ת.ז ישרא 050729698ת.ז ישראלית  452042172דרכון אמריקאי  467081964דרכון אמריקאי  מספר זיהוי:

 12/09/1971 28/05/1979 19/09/1951 26/12/1954 16/10/1979 תאריך לידה:

-מען להמצאת כתבי בי
 דין:

571 East New York Ave 

Suite A, Brooklyn, NY 11225 

U.S.A 

1531 46th Street Brooklyn 

New York 1106 

U.S.A 

אביב -, תל1שלמה בן יוסף 
 69125קוד: מי

, מיקוד רמת גן 12אבא הלל 
)אצל קבוצת נץ  5250606

 בע"מ(
 42810, צור משה, מיקוד 5העגור 

 ישראלית ישראלית ישראלית ארה"ב ארה"ב נתינות:
 24/02/2015 24/02/2015 17/11/2014 28/8/2014 28/8/2014 תחילת כהונה:
חברות בועדת 
 דירקטוריון:

גמול ועדת ביקורת, ועדת ת לא לא
 והועדה לבחינת דוחות כספיים

ועדת ביקורת, ועדת תגמול 
 והועדה לבחינת דוחות כספיים

ועדת ביקורת, ועדת תגמול 
 והועדה לבחינת דוחות כספיים

האם הינו דירקטור בלתי 
תלוי, דירקטור חיצוני או 
 דירקטור חיצוני מומחה:

 כן כן כן לא לא

האם החברה רואה בו 
כבעל מומחיות 

 ית ופיננסית:חשבונא
 כן כן כן לא כן

האם החברה רואה בו 
 כן כן כן כן כן כבעל כשירות מקצועית:

הדירקטור הינו עובד של 
התאגיד, של חברה בת או 
חברה קשורה שלו או של 

 בעל עניין בו:

לא, יחד עם זאת מעניק שירותי 
ותפעול באמצעות חברות ניהול 

 22תקנה כמפורט בבשליטתו 
 לעיל

 לא לא לא לא

 השכלה:
-לימודי תעודה בתחום הנדל"ן ב

Real Estate Education Center 

(REEDC) 
 תיכונית

 תואר ראשון בחשבונאות
-מאוניברסיטת תל וכלכלה

 אביב, רו"ח

תואר ראשון בחשבונאות 
וכלכלה מאוניברסיטת תל 

אביב ותואר ראשון במשפטים 
 אילן-מאוניברסיטת בר

תואר ראשון בכלכלה 
העברית ותואר  מהאוניברסיטה

שני במנהל עסקים מהמכללה 
 למנהל

                                                 
 נכ"ל חברה בישראל.נשיא חברה, הינו תואר מקביל לתפקיד מ  1
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 שם ותפקיד:
 ג'ואל גלאק,

 1יו"ר הדירקטוריון ונשיא
 זרח גלאק,
 דירקטור

 עדולמי, יוסף 
 דירקטור בלתי תלוי

משה גדנסקי, דירקטור 
 חיצוני

 מירב סיגל, 
 דירקטורית חיצונית

 

השנים  5-עיסוק ב
 ניהול חברות פרטיות בעלים של חנות בגדים Park Management INCנשיא  האחרונות:

סמנכ"ל כספים בקבוצת נץ 
, עוזר בכיר 2013בע"מ משנת 

לחשבונאי הראשי במחלקת 
התאגידים ברשות לניירות ערך 

, 2013עד שנת  2009משנת 
מרצה בחוג לחשבונאות במרכז 

 הבינתחומי בהרצליה

ייעוץ וליווי הנפקות ועסקאות 
בשוק ההון בחברת ולקירי 

 השקעות

תאגידים בהם משמש 
 כדירקטור:

( Managing Memberדירקטור )
חלק בחברות הקבוצה, כהגדרתן ב

 -( בPresident, נשיא )א' לדוח זה
Park Management Inc נשיא ,

(Presidentב )-Atlantic 

Management NY Inc  וכן
( Managing Memberדירקטור )

 & Prospect Heights Realty -ב

Managment LLC 

--- 
חברת ייעוץ מכהן כדירקטור ב

חברות פרטיות בשליטתו וכן ב
 או בבעלותו

 -מיי סייז, אינק.; נץ ארה"ב 
 קרן נדלן בע"מ

דה לסר; פולאר השקעות בע"מ; 
לון קנדה ישראל בע"מ; איי

בוני התיכון ; קרנות נאמנות
; הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

 .סטרוברי פילדס ריט לימיטד

קרבה משפחתית לבעל 
 לא לא לא כן, אביו של ג'ואל גלאק כן, בנו של זרח גלאק עניין אחר בחברה:

האם הינו דירקטור 
שהחברה רואה כבעל 
מומחיות חשבונאית 

ופיננסית לעניין המספר 
 המזערי:

 כן כן כן --- נקבע טרם

 



 13 -ד  

 נושאי משרה בכירה של התאגידא: 26תקנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משה כהן, מבקר פנימי , חשבאלחנן וינשטיין אלן אילי )אליעזר( דוידוביץ', סמנכ"ל הכספים שם:
 Eli (Eliezer) Davidowitz Allen Elchanan Weinstein Moshe Cohen שם באנגלית:
 051209971ת.ז ישראלית  113448505ון אמריקאי דרכ 518095778דרכון אמריקאי  מספר זיהוי:
 03/04/1952 28/05/1986 11/8/1980 תאריך לידה:

 24/02/2015 10/12/2015 21/9/2014 תאריך תחילת כהונה:
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, 
בחברה בת שלו, בחברה קשורה 

 שלו או בבעל עניין בו:
 מבקר פנימי חשב סמנכ"ל כספים

נין בתאגיד או בן האם הוא בעל ע
משפחה של נושא משרה בכירה 

 אחר או של בעל ענין בתאגיד:
 לא לא לא

 השכלה:
 Real Estate-לימודי תעודה בתחום הנדל"ן ב

Education Center (REEDC) 
 

 Touro College -בוגר חשבונאות 
תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת 

 תל אביב

 Park Management INC סמנכ"ל כספים של  השנים האחרונות: 5-עיסוק ב
 PWC -רואה חשבון מבקר 

(PricewaterHouseCoopers LLP) 

-מנהל ושותף בכיר בחייקין כהן רובין ושות' מ
 10, מבקר פנימי בחברות ציבוריות במהלך 1982

 השנים האחרונות, דירקטור בזוקו שילובים בע"מ
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 יים בתאגידמורשי חתימה עצמא ב:   26תקנה 

 ג'ואל גלאק הינו מורשה חתימה עצמאי. 
 

 רואי החשבון של התאגיד :27תקנה 

 בריטמן אלמגור זהר

  .הבנין העגול, תל אביב – 1, מרכז עזריאלי 132דרך מנחם בגין 

 

 שינוי בתקנון של התאגיד :28תקנה 

החליטה האסיפה הכללית של החברה , לאחר מועד הדוח, 2017בינואר  5ביום 

על  -תיקון לתקנון החברה באופן שנוספו ו/או תוקנו סעיפים בתקנון החברה  לע

-מנת לשקף את הוראות חלק ב' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

לחוק  350וזאת, בין היתר, בעניין הוראות סעיף  –)בשינויים המחויבים(  1968

 סמכות שיפוט.  . כמו כן נוסף בתקנון החברה סעיף1999-החברות, התשנ"ט

-2017-01)מס' אסמכתא  2017בינואר  10לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי 

 . המובא בדוח זה בדרך של הפניה(, 004671

 

 המלצות והחלטות הדירקטוריון :29תקנה 

בדבר  2016באוגוסט  30יום אישור דירקטוריון החברה מלפרטים בדבר  .א

 31מיידי של החברה מיום  , ראהדולר ןמיליו 5בסך של דיבידנד חלוקת 

 31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  14וכן ביאור , 20161באוגוסט 

 .2016בדצמבר 

תיקון לתקנון  הכללית של החברה עללפרטים בדבר החלטת האסיפה  .ב

 לעיל. 28ראה תקנה  החברה

 

 החלטות החברה א:29תקנה 

 לעיל. 22ראה תקנה 

 

  .2017במרץ  29תאריך הדוח: 

 

Spencer Equity Group Limited 

                                                 
 2016-01-114550מס' אסמכתא   1

 

 תםשם החו

 

 תפקיד
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 דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי:
 ב)א( לתקנות9להלן דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

, אחראית לקביעתה התאגיד (, בפיקוח הדירקטוריון של"התאגיד" להלן)Spencer Equity Group Limited ת הנהל

  יימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.והתק

 ם:ינלעניין זה, חברי ההנהלה ה

 ;נשיא ויו"ר דירקטוריון, ג'ואל גלאק

 ;אחראי על תחום הכספים, דודוביץ')אליעזר( אלי 

נשיא ויו"ר ו בידי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננ

או תחת פיקוחם, או בידי מי  (נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים) אחראי על תחום הכספיםו דירקטוריון

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון 

תאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בה

 בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

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

ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את  1נשיאהתאגיד, לרבות  ומועבר להנהלת

 התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

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

 מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד 

 והאפקטיביות שלה; 

 לה: הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כל

לדיווח הכספי. רכיבי הבקרה  מיפוי וזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותיים (1

ות; )ג( בקרות כלליות על מערכות עריכה וסגירת הדוח הפנימית שזוהו הינם: )א( בקרות ברמת הארגון; )ב( תהליך

השקעה , ונדל"ן להשקעה בהקמה נדל"ן להשקעההליכי מאוד לדיווח הכספי והגילוי )ת המידע; )ד( תהליכים מהותיים

 (., הכנסותבעסקאות משותפות

הערכת אפקטיביות התכנון של  מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד אשר נועדו לתת מענה לסיכוני הדיווח והגילוי, (2

 ות מפצות.בתכנון הבקרה ובחינת קיומן של בקר הבקרות וניתוח פערי הבקרה הקיימים, תיקון ליקויים

 הערכת אפקטיביות התפקוד של בקרות המפתח. (3

מסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל כלל הגיעו ל התאגידבהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת 

  .היא אפקטיבית 2016בדצמבר  31 הגילוי בתאגיד ליום
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 ( לתקנות1ב)ד()9 תקנה לפי מנכ"ל להלן הצהרת

 כי:בזה מצהיר , נשיא ויו"ר דירקטוריוןכהמכהן , אקג'ואל גל, הח"מ

 2016לשנת  ("התאגיד"להלן ) Spencer Equity Group Limited בחנתי את הדוח התקופתי של .1

 ;("הדוחות")

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  .2

לו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכל

 בהתייחס 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 

 הם מתייחסים הדוחות;שאלי

, בהתבסס על התאגיד שלהתאגיד, לדירקטוריון ולועדת הביקורת גיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4

 הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .א

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד  הדיווח הכספי ועל הגילויהפנימית על 

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח 

   -וכן  הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;

במישרין או  ואו מי שכפוף ל 2הנשיארב כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעו .ב

מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי;

 :בתאגידיחד עם אחרים לבד או אני,  .5

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

כהגדרתן בתקנות ניירות  ו, לרבות חברות מאוחדות שלתאגידלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

ובחברות  תאגיד, מובא לידיעתי על ידי אחרים ב2010-עערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"

 -וכן במהלך תקופת ההכנה של הדוחות;  המאוחדות, בפרט

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

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את  הערכתי את האפקטיביות .ג

 מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

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

 

נשיא ויו"ר , ג'ואל גלאק

 דירקטוריון

 2017במרץ,  29: תאריך 

                                                 
 תפקיד הנשיא בחברה מקביל לתפקיד המנהל הכללי. 2



3 

 

 ( לתקנות2ב)ד()9 תקנה לפי א המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםושנ להלן הצהרת

 כי:בזה  מצהיר, אחראי על תחום הכספיםכהמכהן , דודוביץ')אליעזר( אלי , הח"מ

 Spencer Equity Group Limitedבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  .1
 ;("הדוחות" :)להלן 2016 ( לשנת"אגידהת)להלן: "

אינם כוללים כל מצג לא נכון של  הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לפי ידיעתי, הדוחות .2
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור 

 לתקופת הדוחות;הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

, בהתבסס על תאגידהון ולועדת הביקורת של התאגיד, לדירקטוריגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4
 הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  .א
ספי האחר הכלול ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכ, על הדיווח הכספי ועל הגילוי

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח  ,בדוחות
על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

   -וכן  בהתאם להוראות הדין;

במישרין או  ואו מי שכפוף ל 3הנשיאב מעורכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה  .ב
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי;

 :בתאגידיחד עם אחרים לבד או אני,  .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים  .א
כהגדרתן בתקנות ניירות  ו, לרבות חברות מאוחדות שלתאגידייחס ללהבטיח שמידע מהותי המת

ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי , 2010-עערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"
ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תאגיד מובא לידיעתי על ידי אחרים ב ,אחר הכלול בדוחות

 -וכן תקופת ההכנה של הדוחות; 

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

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ככל שהיא מתייחסת לוי, הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגי .ג

מסקנותיי לגבי הערכתי  ;לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות
 .הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זהפני בכאמור הובאו 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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March 27, 2017 

 

The North Flats, LLC 

c/o Allen Weinstein 

Park Management Inc. 

571 East New York Avenue, Ste A 

Brooklyn, NY 11225  

 

Re: 5-Story Elevator-Serviced Apartment Property 

 180-198 North 7th Street and 163 North 6th Street  

 Brooklyn, New York 11211 

  

Dear Mr. Weinstein:  

 

Per your request, we have completed an appraisal report of the above-captioned property for 

the purpose of estimating the following market values: 

 

 "As is" leased fee fair value, as of December 31, 2016,  

 Prospective "as stabilized" leased fee fair value (October 1, 2017) 

 

The subject property is a 5-story elevator-serviced multifamily development containing a total 

of 92 apartment units.  The property is a luxury conversion and expansion of a religious 

facility. The east wing of the property contains 40 units, was completed in 2014, and is 

currently leased.  Renovations of the west wing of the property, which contains 52 units, were 

recently completed and the property will be marketed for leasing in the coming months.  The 

property also contains a parking lot with 46 leasable parking spaces. 

 

According to the plans provided by the developer, the property contains 66,707 square feet of 

regular above-grade area, 12,186 square feet of mezzanine level area (all within the east 

wing), and 20,911 square feet of livable basement area, for a total building area of 99,804 

square feet. 

 

The subject's units have high end finishes and contain washers/dryers.  Many of the units have 

private outdoor spaces.  Many of the units in the east wing (the former church building) 

incorporate the former structure's large stained glass windows and other architectural 
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features.  In addition to the available parking, the complex offers a shared recreational/yoga 

room and common roof deck.    

 

The subject property is overbuilt by about 5,000 square feet and that this has caused a delay 

in obtaining a Certificate of Occupancy which is necessary to lease the property.  Ownership is 

close to completing negotiations to purchase additional air rights.  It is an assumption of this 

report that the developer will obtain a Certificate of Occupancy and lease the property within a 

nine month period from the effective date of value.  The anticipated date of stabilization is 

October 1, 2017.  

 

The subject is situated on a blockthrough site with frontage on both North 6th Street and 

North 7th Street in the Williamsburg section of the Borough of Brooklyn, City and State of New 

York.  The site is zoned R6B Residential and is identified on tax maps of Kings County as Block 

2328, Lot 15. The site has a land area of 33,762± square feet.  The property's street 

addresses are 180-198 North 7th Street and 163 North 6th Street. 

 

This report has been prepared in accordance with the Standards of Professional Practice and 

Code of Professional Ethics of the Appraisal Institute, the Uniform Standard of Professional 

Appraisal Practice (USPAP). In addition, this report has been prepared in compliance with IFRS 

13 (International Financial Reporting Standards 13 – fair value measurement). 

 

The highest and best use of the subject property is continued use as a residential property. 

  

The client of this appraisal report is The North Flats, LLC and its successors, assigns, and 

affiliates.  The client's agent is Park Management, Inc. The intended users are the client and 

the client's agent.  The intended use of this appraisal is valuation for December 31, 2016 

financial statements and we consent to its publication for financial reporting purposes. We 

confirm that we have given our full consent to the inclusion of the valuation in its entirety 

within the Spencer Equity Group Limited 2016 annual report to be published in the Tel Aviv 

Stock Exchange in March 2017. No other use is intended or authorized by the appraiser. The 

scope of this assignment is subject to the specific identified intended use. The value reported 

herein presumes a 6- to 12-month exposure time.  

 

The highest and best use of the subject property is multifamily use.    

 

In this appraisal report we used both the Income Approach and the Sales Comparison 

Approach to value.  The Cost Approach was not considered reliable and was not used. 
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The value reported herein presumes a 6- to 12-month exposure time. 

 

After carefully considering all available information concerning the subject property and all 

apparent factors affecting value, we have concluded to the following value estimates for the 

subject property: 

 

Value Date 

Market Value 

Conclusion  

Prospective “As Stabilized” Fair Value (Leased Fee Value) October 1, 2017 $95,300,000 

“As Is” Fair Value (Leased Fee Value) December 31, 2016 $89,600,000 

 

The opinions of value expressed are subject to the certification, assumptions and conditions 

described in the following written appraisal report. 

 

Sincerely, 

     

 

 

Amanda Aaron, MAI 

NYS Certified General Real Estate Appraiser #46-49784 

 Kevin Walsh 

Associate Appraiser 
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Executive Summary 
SUBJECT PROPERTY: 5-Story Elevator-Serviced Apartment Property 

180-198 North 7th Street and 163 North 6th Street  

Brooklyn, New York 11211      

                     

LEGAL IDENTIFICATION: Block 2328, Lot 15 (Kings County) 

LOCATION: The site is located on the blockthrough site with 

frontage on both North 6th Street and North 7th Street 

in the Williamsburg section of the Borough of Brooklyn, 

City and State of New York. 

SITE AREA: 33,762 square feet / 0.78 acres 

ZONING: R6B Residential  

BUILDING OVERVIEW: Stories: 5 

Gross Building Area (sf): 66,707 regular above-grade 

12,186 mezzanine level 

20,911 basement 

99,804 total 

Rentable Residential Area: 79,619 sf 

# of Residential Units: 92 

Occupancy 7 vacant units east wing 

40 available units east wing 

83% occupancy (based on 

available units) 

59 vacant units (total) 

92 units total 

36% occupancy (total) 

Parking 46 surface spaces 

Effective Age: New 

Remaining Economic Life: 55 years 

Physical Depreciation: 0% 

Functional Obsolescence: None noted 



180-198 NORTH 7TH STREET AND 163 NORTH 6TH STREET EXECUTIVE SUMMARY 

 
  4 
 

 

External Obsolescence: None noted 
 

HIGHEST AND BEST USE: As Vacant: Residential development 

As Improved: Continued multifamily 

use 
 

MARKETING TIME: Between six months and one year. 

EXPOSURE TIME: Between six months and one year. 

PROPERTY RIGHTS APPRAISED: Leased fee  

INTENDED USERS: The client is The North Flats, LLC with its successors, 

assigns and affiliates. The client's agent is Park 

Management, Inc..  The intended users are the client 

and the client's agent.. 

INTENDED USE: Intended use is valuation for December 31, 2016 

financial statements, and we consent to its publication 

for financial reporting purposes. We confirm that we 

have given our full consent to the inclusion of the 

valuation in its entirety within the Spencer Equity 

Group Limited 2016 annual report to be published in 

the Tel Aviv Stock Exchange in March 2017. 

RELEVANT DATES: Inspection Date: February 2, 2017 

Date of “As Is” Value: December 31, 2016 

Date of “As Stabilized” Value: June 1, 2017 
 

INCOME APPROACH: Potential Gross Income: $5,697,530 

Vacancy/Collection Loss: 4.0%  

Effective Gross Income: $5,469,629 

Net Operating Income: $4,288,698 

Operating Expense Ratio: 22% 

Capitalization Rate: 4.50% 

'As Stabilized' Value Indication: $95,300,000 

As Stabilized Value PSF: $955 
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Adjustments to Value (Rent Loss 

During Lease Up and Marketing, 

Period to Obtain C of O, and 

Profit ): 

-$5,659,013 

'As Is' Value Indication*: $89,600,000 

'As Is' Value PSF: $898 
 

SALES COMPARISON APPROACH: Unit of Measure: Price Per Square Foot 

Concluded Value PSF: $950 

'As Stabilized' Value Indication 

(Rounded): 

$94,800,000 

Adjustments to Value (Rent Loss 

During Lease Up and Marketing, 

Period to Obtain C of O, and 

Profit ): 

-$5,659,013 

“As Is” Value Indication 

(Rounded): 

$89,200,000 

'As Is' Value PSF: $894 
 

  

RECONCILED VALUE CONCLUSIONS 

Value Date 

Market Value 

Conclusion  

Prospective “As Stabilized” Fair Value (Leased Fee Value) October 1, 2017 $95,300,000 

“As Is” Fair Value (Leased Fee Value) December 31, 2016 $89,600,000 
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Subject Property Photos 

 

 

View West Wing 

 

View East Wing Front Side View East Wing 
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View West Wing from Sixth Street Exterior Detail View 

  

  
Exterior View View West Wing Basement Level 
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Entrance 

 

 
View from N. Sixth Street 

 

View from N. Sixth Street 
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S T R E E T  S C E N E S   

 

 

View N. Seventh Street View N. Seventh Street 

  

 
View N. Sixth Street View N. Sixth Street 
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R E S I D E N T I A L  C O M M O N  AR E A S  

 

 

 
Common Hallway  Common Hallway 
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Basement Level Hallway  Staircase 
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A P A R T M E N T  I N T E R I O R  –  U N I T  1 0 5  

 

 

 

Apartment Interior 

 

 
Apartment Interior Apartment Interior 
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A P A R T M E N T  I N T E R I O R - U N IT  1 0 7  

Apartment Interior 

 

Apartment Interior 
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A P A R T M E N T  I N T E R I O R  –  U N I T  3 0 9  

Apartment Interior 

 

Apartment Interior 
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Bathroom  Washer/Dryer in Unit 
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A P A R T M E N T  I N T E R I O R  –  U N I T  A 6  

 

 

 

Apartment Interior 

 

 
Apartment Interior Apartment Interior 
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A P A R T M E N T  I N T E R I O R  –  U N I T  A 7  

 

 

Apartment Interior 

 

Apartment Interior Apartment Interior 
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UNIT A9 

 

 

 

Apartment Interior 

 

 

Private Patio Apartment Interior 
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UNIT B14 

Apartment Interior 
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Apartment Interior 
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A P A R T M E N T  I N T E R I O R  –  U N I T  B 9  

 

 

 

Apartment Interior  Patio 
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A P A R T M E N T  I N T E R I O R - U N IT  B 1  

 

 

 

 
Apartment Interior 

 

 
Apartment Interior Apartment Interior 



180-198 NORTH 7TH STREET AND 163 NORTH 6TH STREET SUBJECT PROPERTY PHOTOS 

 
  24 
 

 

 

 

 
Apartment Interior  Apartment Interior 

 



180-198 NORTH 7TH STREET AND 163 NORTH 6TH STREET SUBJECT PROPERTY PHOTOS 

 
  25 
 

 

P A R K IN G  

 
Parking Area 
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U T I L I T I E S  

Split Unit 

 

A/C Condensers 

 

 
Hot Water Heater In Unit 
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R O O F  

Roof West Wing 

 

Roof East Wing 
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Assumptions and Conditions 
All analyses and conclusions in this appraisal are based on the following assumptions and 

limiting conditions and definitions and concepts.  Recognizing the premises of the appraisal is 

vital to this appraisal assignment and to the analyses and conclusions that grow out of these 

premises. 

 

LIMITING CONDITIONS 
This appraisal is expressly subject to the following: 

 
 We assume no responsibility for the legal description provided or for matters pertaining to 

legal or title considerations.  We assume that title to the property is good and marketable 
unless otherwise stated. 

 We appraised the property free and clear of any and all liens or encumbrances unless 
otherwise stated. 

 All mortgages, liens, encumbrances, leases and servitudes have been disregarded unless 
so specified within this appraisal report.  We assume responsible ownership and 
competent property management. 

 We believe that information furnished by others is reliable, but we give no warranty for its 
accuracy. 

 We assume that all engineering studies are correct.  The plot plans and illustrative 
material in this report are included only to help the reader to visualize the property. 

 We assume that there are no hidden or unapparent conditions of the property, subsoil, or 
structures that render it more or less valuable.  We assume no responsibility for such 
conditions or for obtaining the engineering studies that may be required to discover them. 

 In this appraisal assignment, unless otherwise stated in the report, we did not observe any 
potentially hazardous material used in the construction or maintenance of the building 
and/or the presence of toxic waste.  We do not have any knowledge of the existence of 
such materials on or in the property.  However, we are not qualified to detect such 
substances.  The existence of any potentially hazardous material may have an effect on 
the value of the property.  We urge the client to retain an expert in this field if the client 
believes it is necessary or appropriate.  If such hazardous material is present, the value of 
the property may be adversely affected and re-appraisal at additional cost may be 
necessary. 

 We assume that the property is in full compliance with all applicable federal, state and 
local environmental regulations and laws unless the lack of compliance is stated, described 
and analyzed in the appraisal report. 

 We assume that all licenses, certificates of occupancy, consents and other legislative or 
administrative authority from any local, state or national government or private entity or 
organization have been or can be obtained or renewed for any use on which the value 
opinion contained in this report is based. 

 Possession of an original or copy of this report does not carry with it the right of 
publication or reproduction, nor may an original or a copy of the report be used for any 
purposes whatsoever by anyone except the client without the previous written consent of 
the appraiser and the client.  Out-of-context quoting from and partial reprinting of this 
appraisal report are expressly prohibited.  The omission or change of any part of this 
appraisal report without my written authorization invalidates the entire appraisal.  
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 No part of this report (especially any opinion of value or any reference to the Appraisal 
Institute or to any of its designations) shall be disseminated to the news media, sales 
media or any other public means of communication without my prior written consent and 
approval. 

 We are not required to give testimony or appear in court in connection with this appraisal 
unless arrangements have been previously made. 

 Neither all nor any part of the contents of this report (especially my opinion of value, my 
identity, or the firm with which We are connected) shall be disseminated to the public 
through advertising, public relations, news, sales or other media without my prior written 
consent and approval. 

 We assume that the use of the land and improvements is confined within the boundaries 
of the property described and that there is no encroachment or trespass unless noted in 
the report. 

 Any allocation of the total value opinion in this report between the land and the 
improvements applies only under the stated program of use.  The separate values 
allocated to the land and improvements must not be used in conjunction with any other 
appraisal and are invalid if so used.  Any value opinion provided in the report applies to 
the entire property, and any proration or division of the total into fractional interests will 
invalidate the value opinion unless such proration or division of interests has been stated 
in the report. 

 The American with Disabilities Act (ADA) became effective January 26, 1992.  We have not 
made a specific compliance survey and analysis of this property to determine whether it is 
in conformity with the various detailed requirements of the ADA.  It is possible that a 
compliance survey of the property together with a detailed analysis of the requirements of 
the ADA could reveal that the property is not in compliance with one or more of the 
requirements of the ADA.  If so, this fact could have a negative effect on the value of the 
property.  Since we have no direct evidence relating to this issue, we did not consider 
possible noncompliance with the requirements of the ADA in developing an opinion of the 
value of the property. 

 Acceptance and/or use of this appraisal report by the client or any third party constitutes 
acceptance of the stated Limiting Conditions.  Liability extends only to the stated client, 
not to subsequent parties or users of the report. 
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SPECIAL ASSUMPTIONS 
Our appraisal is subject to the following assumptions, which reflect the assumptions of a 

typical investor in the property to determine Fair Value.  

 

Certificate of Occupancy:  The subject property is overbuilt by about 5,000 square feet and 

that this has caused a delay in obtaining a Certificate of Occupancy which is necessary to lease 

the property.  Ownership is close to completing negotiations to purchase additional air rights 

at an estimated cost of $1,500,000 (approximately $300 per square foot of additional 

development rights).  We have relied on this estimate and have made deductions to our 

stabilized to account for this cost as well as a substantial period of rent loss and an additional 

profit/contingency allowance.  This report is subject to the assumption that ownership is able 

to obtain a Certificate of Occupancy at the estimated cost and within the estimated time 

frame.    

 

Prospective Value: Since this appraisal provides a prospective market value, this appraisal is 

subject to the assumption that there are not any unanticipated changes in the economy during 

this time period. We have estimated a nine-month period of time for ownership to close on the 

necessary air rights, obtain a Certificate of Occupancy, and lease the property.  This appraisal 

is subject to the assumption that the Certificate of Occupancy is obtained and that the units 

are leased by October 1, 2017. 

 

The use of these assumptions may have affected the assignment results. 

 



180-198 NORTH 7TH STREET AND 163 NORTH 6TH STREET DEFINITIONS AND CONCEPTS 

 
  31 
 

 

Definitions and Concepts 
 

IDENTIFICATION OF THE SUBJECT PROPERTY 
The subject property is a 5-story elevator-serviced multifamily development containing a total 

of 92 apartment units.  The property is a luxury conversion and expansion of a religious 

facility. The east wing of the property contains 40 units, was completed in 2014, and is 

currently leased.  Renovations of the west wing of the property, which contains 52 units, were 

recently completed and the property will be marketed for leasing in the coming months.  The 

property also contains a parking lot with 46 leasable parking spaces. 

 

According to the plans provided by the developer, the property contains 66,707 square feet of 

regular above-grade area, 12,186 square feet of mezzanine level area (all within the east 

wing), and 20,911 square feet of livable basement area, for a total building area of 99,804 

square feet. 

 

The subject's units have high end finishes and contain washers/dryers.  Many of the units have 

private outdoor spaces.  Many of the units in the east wing (the former church building) 

incorporate the former structure's large stained glass windows and other architectural 

features.  In addition to the available parking, the complex offers a shared recreational/yoga 

room and common roof deck.    

 

The subject property is overbuilt by about 5,000 square feet and that this has caused a delay 

in obtaining a Certificate of Occupancy which is necessary to lease the property.  Ownership is 

close to completing negotiations to purchase additional air rights.  It is an assumption of this 

report that the developer will obtain a Certificate of Occupancy and lease the property within a 

nine month period from the effective date of value.  The anticipated date of stabilization is 

October 1, 2017.  

 

The subject is situated on a blockthrough site with frontage on both North 6th Street and 

North 7th Street in the Williamsburg section of the Borough of Brooklyn, City and State of New 

York.  The site is zoned R6B Residential and is identified on tax maps of Kings County as Block 

2328, Lot 15. The site has a land area of 33,762± square feet.  The property's street 

addresses are 180-198 North 7th Street and 163 North 6th Street. 
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IDENTIFICATION OF THE CLIENT AND INTENDED USER 
The client of this appraisal report is The North Flats, LLC with its successors, assigns and 

affiliates.  The client's agent is Park Management, Inc. The intended users are the client and 

the client's agent. 

 

INTENDED USE OF THE APPRAISAL 
The intended use of this appraisal is valuation for December 31, 2016 financial statements and 

we consent to its publication for financial reporting purposes. We confirm that we have given 

our full consent to the inclusion of the valuation in its entirety within the Spencer Equity Group 

Limited 2016 annual report to be published in the Tel Aviv Stock Exchange in March 2017. No 

other use is intended or authorized by the appraiser. The scope of this assignment is subject 

to the specific identified intended use. 

 

PURPOSE OF THE APPRAISAL 
The purpose of the appraisal is to estimate the following market values: 

 

 "As is" leased fee fair value, as of December 31, 2016,  

 Prospective "as stabilized" leased fee fair value (October 1, 2017) 

  
TYPE AND DEFINITION OF VALUE 
This appraisal provides an opinion of the fair value of the property as of the effective date of 

value. Fair value, as used in this report, is defined as follows1: 

 
The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability 
in an orderly transaction between market participants at the measurement 
date. 

EFFECTIVE DATES OF VALUE OPINIONS 
The effective date of the appraisal is defined as the date at which the analyses, opinions, and 

advice in an appraisal, review, or consulting service apply.  The date of the “as is” valuation is 

December 31, 2016 (a retrospective value). The subject property was inspected on February 

2, 2017 by Amanda Aaron, MAI, and Kevin Walsh. 

 

Our prospective “as stabilized” value accounts for an allowance of nine months for ownership 

to obtain the necessary air rights to obtain a Certificate of Occupancy, and subsequently to 

lease the units.  Full lease-up/stabilization is projected to occur by October 1, 2017. 

                                              
1 Source: International Financial Reporting Standard 13. 
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PROPERTY RIGHTS APPRAISED 
For our valuation of the subject as a partially leased rental building, the property interest 

being appraised is the leased fee interest, which is defined as follows: 

 
The ownership interest held by the lessor, which includes the right to receive 
the contract rent specified in the lease plus the reversionary right when the 
lease expires.2 
 

DEFINITION OF EXPOSURE TIME 
Exposure time has been defined as “the estimated length of time that the property interest 

being appraised would have been offered on the market prior to the hypothetical 

consummation of a sale at market value on the effective date of the appraisal. Exposure time 

is a retrospective opinion based on an analysis of past events assuming a competitive and  

open market.”3 

 

Exposure time is always presumed to precede the effective date of appraisal.  A normal 

exposure time for the subject property is estimated to be 6-12 months.  This conclusion is 

predicated on interviews with brokers and other real estate industry sources and on 

information obtained in the verification process.  The value reported herein presumes such an 

exposure time. 

 

ESTIMATE OF REASONABLE MARKETING TIME 
Given the subject's location and the marketing times for similar properties in the area, the 

estimated marketing time for the property is within 6 to 12 months, assuming that the 

property were priced at or near the market value stated in this report. 

 

COMPETENCY 
Amanda Aaron, MAI has specific knowledge of appraisal methods and practices to complete 

the assignment competently and has experience appraising similar properties in the area. 

 

Ownership and Sales History 
The subject has not traded over the last five years.  The current owner of record is The North 

Flats LLC.  The last transfer of the subject was in December 2011.  To our knowledge, the 

property is not currently under contract of sale and is not being marketed for sale. 

 
 

                                              
2Appraisal Institute, The Dictionary of Real Estate Appraisal, 6th ed. (Chicago: Appraisal Institute, 2015), p. 128. 
3 Appraisal Institute, The Dictionary of Real Estate Appraisal, 6th ed. (Chicago: Appraisal Institute, 2015), p. 83. 
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Scope of Work 
Within the course of this appraisal process, the following scope of work was completed: 

 

 Performed an exterior inspection of the subject property's site. 

 Researched and investigated the subject's location in terms of its economic activity, 

development patterns, and future trends and related their impact on the subject’s market. 

 Determined the highest and best use of the subject property based on an analysis of all 

relevant factors. 

 Conducted a market survey of rent levels and vacancy levels of similar properties. 

 Projected the subject's stabilized net operating income and applied a market-derived 

capitalization rate in order to derive a prospective rental value for the subject property 

upon stabilized occupancy. 

 Researched improved comparable building sales and analyzed the subject property in 

relation to the comparable sales. 

 Estimated the "as is" market value of the subject property as of the effective date of 

appraisal, December 31, 2016. 

 Estimated the prospective market value of the subject property upon stabilization as of 

October 1, 2017. 

 
Information in this appraisal report was collected from the following data sources: 
 

 Formal field inspection, February 2, 2017  

 New York City planning, zoning and assessment records 

 Data services provided by esri, CoStar and PropertyShark 

 Information provided by owner or owner's agent 

 Interviews with owners and brokers involved in market transactions 
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Site Description 

 

Location:  The subject site is situated on the blockthrough site with 

frontage on both North 6th Street and North 7th Street in 

the Williamsburg section of the Borough of Brooklyn, City 

and State of New York. 

Legal Identification: Block 2328, Lot 15 on the Kings County tax maps 

Site Area: 33,762 square feet / 0.78 acres 

Shape: Irregular 

Frontage: Street Frontage

North 6th Street 135 feet

North 7th Street 200 feet  
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Topography: Generally level at street grade 

Drainage: Appears adequate 

Paving:  Concrete sidewalk paving in front of site.  Public roads are 

paved with asphalt.   

Street Lighting: Street lighting consists of standard lighting fixtures which 

are 400-watt, sodium vapor fixtures and controlled by 

photo cells.  The lighting fixtures are post mounted as per 

New York City requirements. 

Utilities + Services: Water  Supply:   Water is supplied by the municipality. 

Gas Service:  National Grid 

Telephone: Provided by Verizon or competitive carriers. 

Electrical:  Consolidated Edison  

Refuse, Fire 

Protection, Police: 

City of New York 

 

Hazardous Substances: No evidence of toxic or hazardous substances was observed 

during the appraisal inspection of the site.  However, 

appraisers are not trained to perform technical 

environmental inspections and recommend the services of 

a professional engineer for this purpose. 

Land Use Restrictions: No title report was available for review. A search of public 

documents did not reveal any easements, encroachments, 

or restrictions that would adversely affect the site's use. 

Site Conclusion: The site is average in size for the area and has good access 

and frontage.  No functional or external factors are noted 

which would adversely impact development of the site. 
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FLOOD HAZARD STATUS/MAP 
The property is situated within Zone X, an area of minimal flooding per FEMA Flood Insurance 

Rate Map 360497-0204F. 

 

FLOOD MAP 
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Building Description 
The subject property is a 5-story elevator-serviced multifamily development containing a total 

of 92 apartment units.  The property is a luxury conversion and expansion of a religious 

facility. The east wing of the property contains 40 units, was completed in 2014, and is 

currently leased.  Renovations of the west wing of the property, which contains 52 units, were 

recently completed and the property will be marketed for leasing in the coming months.  The 

property also contains a parking lot with 46 leasable parking spaces. 

 

According to the plans provided by the developer, the property contains 66,707 square feet of 

regular above-grade area, 12,186 square feet of mezzanine level area (all within the east 

wing), and 20,911 square feet of livable basement area, for a total building area of 99,804 

square feet. 

 

The subject's units have high end finishes and contain washers/dryers.  Many of the units have 

private outdoor spaces.  Many of the units in the east wing (the former church building) 

incorporate the former structure's large stained glass windows and other architectural 

features.  In addition to the available parking, the complex offers a shared recreational/yoga 

room and common roof deck.    

 

The subject property is overbuilt by about 5,000 square feet and that this has caused a delay 

in obtaining a Certificate of Occupancy which is necessary to lease the property.  Ownership is 

close to completing negotiations to purchase additional air rights.  It is an assumption of this 

report that the developer will obtain a Certificate of Occupancy and lease the property within a 

nine month period from the effective date of value.  The anticipated date of stabilization is 

October 1, 2017. 

 

Foundation: Concrete and masonry 

Exterior: Brick 

Windows: Fixed pane, sliding, and casement windows in steel frames. 

There are some stained glass windows retained from the 

original structure. 

Roof: Roof is flat built up roof covered with roof decking material.  

The east wing (former church building) has a pitched roof with 

asphalt shingles.   The roof was observed to be in good 

condition upon inspection, but we are not specialists and a 
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qualified roofing specialist should be retained to certify its 

condition.   

Elevators:  One elevator serving all floors in the west wing.  

Entrances: There is a main entrance to the east Wing on North 7th 

Street.  Two of the units in the east Wing have private 

entrances from North 7th Street.  Two entrances to the west 

wing from North 6th Street and one from the parking lot. 

Stairs:  Each building contains two interior staircases providing 

access to each floor.  

HVAC:  Each unit has an individual split HVAC unit providing heat 

and air conditioning.  Condensers are located on the roof.  

Each unit has an individual hot water heater located in a 

closet within the unit.  Tenants pay for all heating and 

cooling costs. 

Electricity: Standard residential electric service separately metered with 

individual circuit breakers.  Electric meters are located in the 

basement. 

Common Area Finishes: Common area finishes are new and of high grade.  Floors 

are a combination of stone and hardwood.  Walls are painted 

sheetrock.  There are ornamental hanging, ceiling attached 

and wall attached light fixtures. 

Apartment Finishes: Hardwood flooring in living areas including kitchens.  Marble 

and other stone tile flooring in the bathrooms.  Painted 

sheetrock walls and ceilings with marble tile backsplashes in 

the kitchen.  Kitchens have high-end finishes typical of the 

local luxury rental market with stainless steel appliances 

(dishwasher, stove, and refrigerator) with granite 

countertops and solid-wood cabinets. Baths have marble 

tiled floors and sheetrock and marble tile walls.  Baths have 

a tub/shower, sink, and toilet.  Some of the units with 

multiple bathrooms contain only standing showers in some 

of the bathrooms. All apartments have a washer/dryer 
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within the apartment. 

Amenities: The subject's units have high end finishes and contain 

washers/dryers.  Most of the units have private outdoor 

spaces.  Many of the units in the east wing (the former 

church building) incorporate the former structure's large 

stained glass windows and other architectural features.  In 

addition to the available parking, the complex offers a 

shared recreational/yoga room and common roof deck.    

 

Basement: Most of the basement level contains livable area that is 

duplexed with the first floor units.  The basement also contains 

the meters. 

Parking: There is a parking lot with 46 spaces (self-parking, to be 

rented for a monthly fee).  

 

Outdoor Space: Most units have an outdoor patio, roof deck, or balcony. 

 
Distribution by Unit Type 
The east wing of the subject (leased) contains 40 units and the west wing (to be leased) 

contains 52 units.  Many of the units are duplex or triplex units with mezzanine or basement 

levels and each unit, especially those in the east wing, has a unique layout.   

 

There were many inconsistences in the bedroom and room counts of the units indicated on the 

rent roll we received, the marketing materials we found online, the building plans we were 

provided by ownership and what we observed at our inspection.  We inspected many units at 

the subject and saw the varied layouts and how the apartments are used by tenants.  The 

mezzanine and basement levels are flexibly used as bedrooms and for other purposes.  Some 

units contain temporary walls that create additional bedrooms.  Most of the units we inspected 

are used as two or three bedroom apartments but one of the larger units was subdivided to 

contain seven total bedrooms.   

 

We were provided with a previous appraisal that contained the square footage/livable area for 

each unit including the basement and mezzanine levels.  Although the unit by unit breakdown 

did not exactly match the plans or what we saw at the inspection, the total livable area 

appears reliable based upon both the plans and the appraisal inspection and will be used in 

our analysis. 
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Units Inspected 
We inspected Units #105, #107, #309, #507, #A6, #A7, #A9, #B14, #B9, and #B1.  We also 

inspected the common areas, roof, and parking lot. 
 
Elements of Depreciation 

Physical: The subject property was originally constructed in 1900 and has 

been fully converted/expanded/renovated over the past three 

years. 

Capital Improvements: Portions of the subject are newly built 

and all retained structures are fully gut renovated.  The property 

is considered to be newly constructed. 

Actual Age:  The actual age of the subject property is 

approximately 117 years old.  

 

Effective Age/Remaining Economic Life: The property has an 

estimated effective age of 0 years and the life span of a building 

like the subject property is approximately 55 years, indicating a 

remaining economic life of 55 years.  

 

Depreciation:  Physical depreciation is estimated to be 0%.  This 

is typical of similar buildings of the subject property's age (new 

construction) and is not expected to limit marketability.   

Functional: The subject property is well laid out for residential and parking 

uses and is similar to other properties in the marketplace.  No 

significant functional obsolescence is noted.  

External:  The subject property is located in a stable residential 

neighborhood with high occupancy levels and good demand for 

parking uses.  No external obsolescence is noted. 
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Zoning  

 

The subject is split-zoned R6B Residential.  R6B districts are described as follows by the New 

York City Department of City Planning4: 

 
R6B districts are often traditional row house districts, designed to preserve the 
scale and harmonious streetscape of neighborhoods developed during the 19th 
century with four-story attached buildings. Many of these houses are set back 
from the street by the stoops and small front yards that are typical of 
Brooklyn's "brownstone" neighborhoods—Park Slope or Boerum Hill, for 
example. 

The FAR of 2.0 and the mandatory Quality Housing regulations also 
accommodate apartment buildings at a similar four- to five-story scale. The 
base height of a new building before setback must be between 30 and 40 feet; 
the maximum building height is 50 feet. To maintain the traditional 
streetscape, curb cuts are prohibited on lots narrower than 40 feet and the 
front wall of a new building, on any lot up to 50 feet wide, must be as deep as 
one adjacent front wall but no deeper than the other. Off-street parking is not 
allowed in front of a building and the area between the front wall and the 
street line must be landscaped. Parking is required for 50% of dwelling units, 
or waived if five or fewer spaces are required. 

                                              
4 http://www.nyc.gov/html/dcp/html/zone/zh_r6b.shtml 
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The following uses are permitted in R6B districts: 

Category Permitted Uses 

Use Group 1 Single-family detached residences. 

Use Group 2 Residences of all kinds including apartment hotels and non-profit residences for 

the elderly. 

Use Group 3 Community facilities which include colleges or universities, libraries, museums, 

non-commercial art galleries, trade schools, nursing homes, and health related 

facilities. 

Use Group 4 Churches, medical offices. 
 

Summary of Subject Property Zoning 
The subject's zoning district allows a maximum buildable area calculated as follows: 

 

  Residential 

Site Area (SF):  33,762 

Zoning FAR: x 2.00 

Maximum "As of Right" Buildable Area (SF):  67,524 

 

Zoning regulations permit a residential buildable area of 67,524 square feet.  We were 

provided with a zoning analysis, excerpted from the approved building plans and shown below, 

which shows the subject to be in compliance with the above bulk regulations.  However, we 

were advised that subject property is overbuilt by about 5,000 square feet and that this has 

caused a delay in obtaining a Certificate of Occupancy which is necessary to lease the 

property.  Ownership is close to completing negotiations to purchase additional air rights 

which should allow the property to receive a Certificate of Occupancy.



180-198 NORTH 7TH STREET AND 163 NORTH 6TH STREET                            PROPERTY-SPECIFIC DATA 

 
                                                                                                                                                     44 

 

 

  
 

The subject's residential use conforms to the use regulations of the zoning district.  With 46 

parking spaces, the subject is in compliance with parking requirements.   In terms of age, 

size, condition, and construction, the subject building conforms to surrounding structures in its 

immediate neighborhood.   
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Real Estate Taxes 

 
Assessments 
The subject property is identified on the tax maps of the City of New York, Borough of 

Brooklyn, as Block 2328, Lot 15.   

 

2016/17 FINAL ASSESSED VALUE 

Block 2328, Lot 15 Actual Transitional

Land $603,000 $443,520

Building + $4,280,400 $4,172,022

Total $4,883,400 $4,615,542  
 

2017/18 TENTATIVE ASSESSED VALUE 

Block 2328, Lot 15 Actual Transitional

Land $603,000 $483,390

Building + $5,013,000 $4,932,081

Total $5,616,000 $5,415,471
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 NYC Actual vs. Transitional Assessments:  The New York City Department of Finance phases 

in increases or decreases in assessed value for commercial properties over a five-year 

"transitional" assessment period.  The actual assessment represents the current assessed 

value as calculated by the Department of Finance based on its income formulas and based on 

its 45% equalization ratio.  The transitional assessment takes into consideration assessed 

value changes that are being phased in from the prior five-year period.  In any given year, 

taxes are due based upon the lower number. In the current tax year, we have solely 

considered the identified actual assessment.   

 
 
Since this report provides a retrospective value we note above both the subject's assessed 

values for 2016/17 and the tentative assessed values for 2017/18 which were released in 

January of 2017.  We note that the department of finance increased its estimated market 

value for the subject by $1,628,000 between 2016 and 2017 based on the alterations during 

2016. 
 
 
Tax Rates 
The Class 2 tax rate for the 2016/2017 tax year is $12.892 per $100 of assessed value.  Rates 

for subsequent tax years have not yet been announced. The following is the recent Class 2 tax 

history: 

 

CLASS 2 TAX RATES,  NYC 

Year Class 2
Rate of 
Change

2007/2008 $11.928

2008/2009 $12.596 5.60%

2009/2010 $13.241 5.12%

2010/2011 $13.353 0.85%

2011/2012 $13.433 0.60%

2012/2013 $13.181 -1.88%

2013/2014 $13.145 -0.27%

2014/2015 $12.855 -2.21%

2015/2016 $12.883 0.22%

2016/2017 $12.892 0.07%

Cumulative Change $0.964 8.08%

Average Annual Change 0.90%

Compound Annual Change 0.87%  
Source:  New York City Department of Finance 
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The Class 2 tax rate has varied since 2007/2008 with a significant increase in 2008/2009 and 

2009/2010 to counter budget deficits. The rate stabilized with a 0.85% increase in 2010/2011, 

a 0.60% increase in 2011/2012, a 1.88% decrease in 2012/2013, a 0.27% decrease in 

2013/2014, a 2.21% decrease in 2014/2015, and small increases in 2015/2016 and 

2016/2017. The compound annual rate of change since 2007/2008 is 0.87%. 

 

TAX LIABILITY CALCULATION-BASED ON 2016/2017 ASSESSMENT 

Taxable AV Tax Rate Tax Liability SF Taxes/SF

Transitional AV $4,615,542 x 12.892% = $595,036 78,893 $7.54

Actual AV $4,883,400 x 12.892% = $629,568 78,893 $7.98

Taxable AV (lower) $4,615,542 x 12.892% = $595,036 78,893 $7.54   

 

TAX LIABILITY CALCULATION-BASED ON 2017/2018 ASSESSMENT 

Taxable AV Tax Rate Tax Liability SF Taxes/SF

Transitional AV $5,415,471 x 12.892% = $698,163 78,893 $8.85

Actual AV $5,616,000 x 12.892% = $724,015 78,893 $9.18

Taxable AV (lower) $5,415,471 x 12.892% = $698,163 78,893 $8.85  
 

The subject's tax burden based on the taxable assessment of 2016/17 amounts to $595,036 

or $7.54 per square foot of above grade area.  However, this tax liability does not reflect the 

improvements completed at the building during 2016.   This is a retrospective appraisal and 

we will utilize the information released in January 2017 to project the future tax burden based 

on the subject's status post renovations.  The tax burden based on the 2017/18 assessed 

values amounts to $698,163 or $8.85 per square foot.  This tax liability appears to represent 

the subject's assessment as a completed building.  In order to support that assertion, we have 

reviewed comparables of newly completed residential rental buildings to determine the market 

orientation of the subject's tax burden.    

 



180-198 NORTH 7TH STREET AND 163 NORTH 6TH STREET                            PROPERTY-SPECIFIC DATA 

 
                                                                                                                                                     48 

 

 

Tax Comparables 
NEWLY BUILT RESIDENTIAL TAX COMPARABLES 

Address Year Built Square Feet Taxes/SF
145 SOUTH 3 STREET 2005 59,983 $5.66

239 NORTH 9 STREET 2013 98,600 $7.10

208 NORTH 10 STREET 2011 73,850 $8.36

55 ROEBLING STREET 2007 60,755 $9.03

385 UNION AVENUE 2008 53,023 $9.03

210 NORTH 12 STREET 2013 65,392 $10.43

568 UNION AVENUE 2010 104,514 $10.68

236 NORTH 10 STREET 2012 241,764 $11.22

Min: $5.66

Max: $11.22

Average: $8.94  
 

The newly built residential tax comparables are elevator-serviced apartment buildings in the 

subject's zipcode and range from $5.66 to $11.22 per square foot, averaging $8.94 per square 

foot.  The comparables range in size from 53,023 to 241,764 square feet.  The subject’s actual 

tax burden of $9.18 per square foot, based on the 2017/18 actual assessment, is within our 

comparable range and near the average.  In this analysis we will apply the subject's tax 

burden based on the 2017/18 tentative transitional assessed value which reflects the 

renovated status of the subject as of the effective date of this appraisal, December 31, 2016.  
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Regional Overview: Brooklyn, New York5 

 
 
Geographic Description 
Brooklyn is one of the five boroughs of New York City, located southwest of the borough of 

Queens and occupying the western tip of Long Island. Brooklyn is geographically equivalent to 

Kings County, one of the 62 counties of New York State. The borough is surrounded by water 

on three sides, with Upper New York Bay and Lower New York Bay on its western and 

southern sides, Jamaica Bay to the east, and the East River to the west, separating the 

borough from Manhattan. 

 

According to the U.S. Census Bureau, the county has a total area of 96.9 square miles, of 

which 70.61 square miles is land and 26.29 square miles (27.1%) is water. Brooklyn is divided 

into almost 80 neighborhoods, each with a unique identity and character.  However, these 

neighborhood identities continue to change and develop over the years. 

 
History 
Brooklyn was originally settled by the Dutch in 1624, and became subject to British control in 

1683. Brooklyn was originally one of six towns in Kings County, which was one of the original 

twelve British counties of New York. The town became an important base for the British 

through the American Revolutionary War, and the area grew as a result of the influx of 

                                              
5 Sources of data include wikipedia.com (http://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn), New York State Department of Labor 
and US Census data provided by Esri (communityanalyst.esri.com) 
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colonists loyal to the British. Brooklyn continued to grow throughout the first half of the 19th 

century because of its prime economic location next to the East River. 

 

In 1854, Brooklyn annexed the city of Williamsburg, and by 1896, it had also annexed all of 

the surrounding villages and towns, expanding it to its current boundaries of Kings County. 

The Brooklyn Bridge was completed in 1883, connecting the city to Manhattan, and in 1894, 

Brooklyn voted to join on to Manhattan. In 1898, it became one of the five boroughs of New 

York City, along with the Bronx, Queens, and Staten Island (then Richmond).   

 
Population 
As of 2016, the population was 2,641,269 

with 961,736 households, making 

Brooklyn the most populous borough in 

New York City, although it is the second 

largest in area, following Queens. It is 

also the second most densely populated county in the United States, following New York 

County. The population of New York City as a whole in 2016 was 8,567,986.  

 
Income 

 

 
As of 2016, Kings County’s median household income was $45,575. New York City’s estimated 

2016 median household income was $52,861. 

 

According to the 2016 data, the greatest distributional range of median household income was 

below $15,000, with 18.6% of households reporting income in this range. 15.4% of 

households reported an income of between $50,000 and $74,999, and 12.6% reported 

incomes between $35,000 and $49,999.  
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In 2014, 39.6% of Brooklyn’s households received income support. In the same year, 34.3% 

of New York City’s households received support. 

 

Economy and Employment Overview6 

Between December 2013 and December 2015, all five boroughs added jobs at a significantly 

higher rate than in previous years.  From December 2013 to December 2015, the number of 

jobs in the city increased by 7.14 percent (compared to a 5.68 percent increase from 

December 2011 to December 2013). 

 

Most notably, Brooklyn saw an 11.60 percent increase in the number of jobs – a full 4.5 

percent higher than the citywide average. Jobs grew by 7.80 percent in Queens, 6.93 percent 

in the Bronx, 5.94 percent in Manhattan, and 5.54 percent in Staten Island. 

  

 

Manhattan absorbed the majority of job gains across all sectors, particularly in traditional 

office-using sectors, gaining over 280,000 jobs between 2010 and 2015. Almost one-third of 

the industrial sector job gains occurred in Manhattan and likely reflect growth in office-based 

employment within those industries. 

                                              
6  Economic overview information provided by NYS Department of Labor (http://www.labor.ny.gov/stats/ins.asp) and the 
New York City Economic Development Corporation’s monthly report.  Employment data by borough was from the New 
York City Department of City Planning 
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The boroughs outside Manhattan also experienced significant economic growth, absorbing 44 

percent of total jobs, just over 21 percent of the growth in office-based employment and the 

vast majority of employment increases in education, health and social assistance. Notably, 

approximately 44 percent of the jobs gained in the leisure and hospitality sectors – retail, food 

and other services, accommodations, arts and entertainment – occurred outside Manhattan. 

 

After Manhattan, Brooklyn gained the most jobs between 2010 and 2015 at approximately 

106,000, followed by Queens, with about 84,000 jobs. The Bronx gained over 26,000 jobs, 

with education, health care and social assistance leading job growth in that borough. Staten 

Island gained relatively few jobs. More than half of the almost 8,000 jobs gained in Staten 

Island were in the industrial sectors, accounting for seven percent of the citywide industrial 

job growth. 

 

DECEMBER 2016 EMPLOYMENT DATA BY SECTOR 

 
 
As of December 2016 New York City had a total of 3,763,000 private sector jobs and 557,000 

government jobs. Service industry jobs represent the majority of jobs in New York City’s 

private sector (65%) followed by trade (13%) and finance, insurance & real estate (12%).  
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Private sector employment grew slightly in December 2016, reversing three months of job 

losses. Public sector employment rose by six hundred, resulting in total gains of one thousand 

jobs between November and December 2016. Job growth was led by Health Care and Social 

Assistance, which netted 3,400 jobs, followed by Accommodation and Food Services, and 

Construction. Several sectors saw job losses this month, chiefly Information, Wholesale Trade, 

and Arts & Entertainment, all of which lost at least two thousand jobs. 

 

New York City added 63,500 jobs since the end of 2015, growing employment by 1.5% (on 

par with the US average). The unemployment rate fell to 5.2% from 5.7% in November 

(unemployment was 5.2% this time in 2015). After adjusting for inflation, average weekly 

earnings remain at $1,166, largely unchanged from 2015. By comparison, consumer prices 

rose 2.1%. 

 
Economic Overview of Brooklyn 
The following information is provided by the New York State Department of Labor, the Wall 

Street Journal7, CBRE Global Research Reports8 and the New York City Economic Development 

Corporation.9  

 

BROOKLYN EMPLOYMENT BY INDUSTRY 10  

Industry Title Average Employment Total Wages 

Average 

Wages 

Total, All Industries 689,939 $7,379,752,169  $10,696  

Total, All Private 589,344 $5,878,854,375  $9,975  

Health Care and Social Assistance 193,209 $1,856,625,667  $9,609  

Government 100,595 $1,500,897,794  $14,920  

Retail Trade 73,927 $567,661,312  $7,679  

Accommodation and Food Services 45,983 $271,681,378  $5,908  

Educational Services 30,017 $304,405,651  $10,141  

 

As of the second quarter of 2016 there were 689,939 jobs in Brooklyn representing a 4.2% 

increase in jobs since the second quarter of 2015.  

                                              
7 The Wall Street Journal (http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304906704579113823704492920) 
8 CBRE Global Research Reports (http://f.tlcollect.com/fr2/112/51047/NYC_Tech_Report_June_2012_FINAL.pdf) 
9 Employment overview data provided by NYS Department of Labor and the New York City Economic Development 
Corporation monthly NYC Economic Report. 
10 http://www.labor.ny.gov/stats/ins.asp 



180-198 NORTH 7TH STREET AND 163 NORTH 6TH STREET MARKET AREA OVERVIEW 

 
  54 
 

 

 

The top industries included the Health Care and Social Assistance sector (193,209 jobs); 

Government (100,595 jobs); Retail Trade Sector (73,927 jobs); Accommodation and Food 

Services (45,983 jobs); and Educational Services (30,017 jobs). 

 

Brooklyn has experienced a surge of growth over the past decade in its technology sector. 

From the period of 2012–2015 the number of tech/innovation companies in the Brooklyn Tech 

Triangle (roughly the Navy Yard to Atlantic Terminal to Dumbo) has increased 22 percent, and 

the number of employees has increased 45 percent, according to the Brooklyn Tech Triangle's 

2015 report11. Given these growth trends, much of the planned commercial space in the 

Brooklyn Tech Triangle will be absorbed by 2020. More specifically, according to projections 

from the Brooklyn Tech Triangle  2015 Economic Impact Study, the total demand for space in 

the Tech Triangle will reach close to 10 million square feet by 2025.  

 

Mostly businesses in the tech sector are looking for class B office space with open layouts, 

large floor plates and high ceilings. Historically, businesses were attracted to Midtown South in 

Manhattan because this type of space was available for relatively low prices. Over time, 

however, more and more firms moved into the area, driving up rents. The growth of 

technology firms in NYC has led to increased demand and further pushed up prices in this 

district by 21.3% from the period of 2009-2012 (vs. 13.7% and 4.5% in Midtown and 

Downtown respectively). The escalation in prices has made tech firms seek out new areas to 

expand.  

 

Downtown Brooklyn has been capturing much of the demand spillover for tech office space. 

DUMBO, within Brooklyn, currently has the 2nd highest concentration of tech firms in New York 

City (and it is growing). Companies such as Etsy, Amplify and Datalot have moved to the area 

to take advantage of the location, which is close to Brooklyn’s MetroTech Center (the nation's 

largest urban university-industry science and technology park).   

 

Private and public entities have responded to the increased demand for space in Downtown 

Brooklyn. Kushner Companies, a large real estate developer, closed a deal in October of 2013 

to build a 1.2 million square foot complex in DUMBO for technology firms. Moreover, the 

government has provided 1.8 million dollars to create incubator spaces that house 550 

startups in the downtown. The government has also gifted 15 million dollars to NYU for a new 

Applied Sciences building, which is set to open in 2017 at the MetroTech Center. 

                                              
11 http://brooklyntechtriangle.com/2015-update/ 
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Housing and Residential Construction  
According to the 2014 NYCHVS, 30% of housing units are located in Brooklyn, 25% in both 

Manhattan and Queens, 15% in the Bronx, and 5% in Staten Island. Of those, 64% were 

rental units.  

 

Residential rents in New York City remained unchanged between December and November 

2016. At $2,322 per month, December rent rates were down 0.5% from December 2015; the 

first time year-over-year price change has been negative in recent years. Median home 

values, however, continue to rise. In December 2016, home values reached $626,600 – an all-

time high and 10.9% higher than last year. 

 

According to Douglas Elliman, Brooklyn’s median market rental price exceeded $2,700 per 

month in the fourth quarter 2016, a 3.8 % decrease from the prior year and the price spread 

between Brooklyn and Manhattan was $688.  

 

The rent-to-income ratio increased from 32% to 36% for New Yorkers in rent-controlled 

apartments between 2011 and 2014, but remained constant at 33.8% for the city as a whole.  

More than half of New York City residents spend over 30% of their income on rent, a figure 

that has remained consistent over the last 10 years. 30% of households pay 50% or more of 

their income in rent, a figure that has remained unchanged since 2011.  
 
NYC Construction Projects 
In November 2016, 577 construction projects worth a 

collective $1.8 billion were started in New York City and 

contained 1,161 residential units. These figures are lower 

than average over the past twelve months, which 

experienced $2.7 billion worth of projects and 2,500 

residential units each month. The Bronx was the only 

borough to outpace average performances over the last 

year. While the Bronx did not see more project starts 

than normal over the last twelve months, the borough’s 

projects were 9% more valuable and contained 43% 

more units than average due to relatively large 

residential projects, which totaled over 500,000 square 

feet. 
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Construction Permitting and Impact of 421a Expiration12 

As of the September 30, 2016, year-to-date permit totals are significantly down from 2015, 

when developers citywide could still take advantage of the expiring 421-a tax exemptions to 

build multifamily housing. In September, more than half of the 2,218 units approved came 

from just three projects. Citywide, there were 16 residential projects of 15 or more apartment 

units approved to begin construction across the five boroughs. 

 

The total number of units approved in the first nine months of 2016 lags far behind the 

permits issued during the same period in 2015, when two 421a expiration crises in Albany 

prompted developers to scramble to get stakes in the ground before critical tax subsidies 

expired. 

 

New approvals in 2016 dropped 74% by unit count from approximately 42,140 units in the 

first three quarters of 2015 to 10,982 in the first three quarters of 2016. 

 

Although the number of new construction permits has dropped in every borough except Staten 

Island in 2016, Brooklyn's permitting dropped the most significantly. In 2015, Brooklyn made 

up 45% of the City's total supply pipeline in the first nine months of the year, with 18,708 

units approved to begin initial construction. Just 3,112 units were approved in Brooklyn over 

the same period in 2016, an 83.4% drop. 

 

Most experts attribute the dwindling of new construction plans to the expiration of the 421a 

tax exemption program, which subsidized new multifamily development for more than 40 

years before it officially ended in January 2016. The tax cut expired first in June 2015, 

inspiring a rush in permit approvals that brought more than 29,000 housing units to the 

construction pipeline in May and June 2015 alone. 

 

After a last-minute, six-month extension of the program in June, another more modest rush to 

approve new buildings again occurred in December.   

 

Those activity spikes account for a substantial part of the year-over-year difference too. 

 

                                              
12 Excerpted from "New construction permits finally picked up steam in September" (The Real Deal, October 6, 2016, 
http://therealdeal.com/2016/10/06/new-construction-permits-finally-picked-up-steam-in-september/) and "With No 
421a, New Housing Units to Drop by 25 Percent as Market Levels" (Commercial Observer, October 25, 2016, 
https://commercialobserver.com/2016/10/with-no-421a-new-housing-units-to-drop-by-25-percent-as-market-levels/) 
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The tax break expired in January 2016 after the Real Estate Board of New York and the 

Building Trades and Construction Council of Greater New York failed to reach an agreement on 

a prevailing wage, a mandate Gov. Andrew Cuomo implemented on 421a’s survival. 

 

According to a new forecast by the New York Building Congress, the number of New York City 

housing units created annually is expected to drop by 25% between 2016 and 2018. About 

25,000 housing units will be created in 2018, according to the Building Congress, which 

analyzes private data as well as information from the United State Census Bureau. That’s a 

25% drop from the 31,300 expected to be built by the end of 2016. About 27,000 units are 

slated to be constructed in 2017—a 16% drop from 2016. 

 

While the figures are likely a result of the decrease in demand for units following the 

development boom, they also could be a sign of the things to come in a post-421a city. 

 
Recent Brooklyn Development 
According to The Real Deal13, Brooklyn new development topped 41.6 million square feet – 

second only to Manhattan – spanning nearly 600 projects and 45,359 apartments between 

January 1, 2011 and July 31, 2015.  85% of those plans were submitted since January 2013. 

Since that time, developers initiated plans for 35.3 million square feet, 534 projects and 

38,375 residential units. 

 

New construction in New York City overall reached $40.9 billion in 2015, in part by massive 

projects in Manhattan such as Hudson Yards, according to a 2016 report by the New York 

Building Congress14. The value of all projects initiated citywide in 2015 was $40.9 billion, a 

53% jump from 2014, according to the report.  Residential construction starts increased 62% 

from 2014, reaching 19.5 billion. Non-residential construction hit $18 billion, a 65% year-

over-year increase.  

 

A recent report by residential brokerage City Realty said that residential development in 

Brooklyn will hit a 10-year high in 2016, with about 5,000 new apartments hitting the market, 

up from 2,700 in 2015. Roughly 22,000 new apartments are slated to come online in the next 

four years, according to City Realty’s tally. The largest concentration will be in Downtown 

Brooklyn (6,400 units), followed by Williamsburg (4,300 units) and Greenpoint (3,008 units).  

 

                                              
13 This section paraphrasing article at http://therealdeal.com/issues_articles/brooklyns-next-boom/ 
14 http://therealdeal.com/2016/03/09/new-construction-hits-eye-popping-40-9b-in-2015/ 
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As discussed above, Brooklyn's new construction permitting has plummeted since the 

expiration of the 421a program in January 2016. In 2015, Brooklyn made up 45% of the City's 

total supply pipeline in the first nine months of the year, with 18,708 units approved to begin 

initial construction. Just 3,112 units were approved in Brooklyn over the same period in 2016, 

an 83.4% drop. 

 

By and large, residential development is still dominated by rentals. A The Real Deal analysis of 

building permits earlier in 2015 found that just 8% of Brooklyn’s pipeline – some 1,900 units – 

are planned condos. Another 17,600, meanwhile will be rentals.  

 

The number of new Brooklyn condos is set to double from under 1,500 in 2015 to 2,600 in 

2016, according to Corcoran Sunshine Marketing Group.   

 

Average Brooklyn apartment sales prices increased more than 17% in a two-year period 

between mid-2013 and mid-2015 according to Miller Samuel.  

 
Education 
New York City is served by the largest public school system in the world, overseen by the New 

York City Department of Education. In this system, over 1.1 million students are taught in 

more than 1,700 public schools. The department oversees education in all five boroughs, 

including Brooklyn.  

 

Among these public schools are several selective and specialized schools like Hunter College 

High School, the public school that sends the largest percentage of graduates to Ivy League 

colleges in the United States, and Stuyvesant High School, the public school with the lowest 

acceptance rate in the U.S., both of which are in Manhattan. Brooklyn has several public high 

schools of note as well, including Brooklyn Technical High School, located in Fort Greene, 

which is the largest high school specializing in technology, math, engineering, and science in 

the country. Brooklyn Tech has a number of famous alumni, including two Nobel Laureates. 

Brooklyn also has a number of private and parochial schools in addition to its public schools. 

There are about 594,000 university students in New York City, attending over 110 colleges 

and universities. The city enrolls more university students than any other city in the country. 

New York City is home to some of the most important institutions of higher education in the 

country, including Columbia University, Cooper Union, and the Juilliard School of Music. All of 

these universities are located in Manhattan. It is also served by a public university system 

called the City University of New York (CUNY), which has 23 institutions across the five 

boroughs and enrolls over 450,000 students. 
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Several of the CUNY campuses are located in Brooklyn, including Brooklyn College and the 

New York City College of Technology. Brooklyn College, located in Midwood, was the first 

public co-educational liberal arts college in New York City, and was ranked as one of America’s 

Top Fifty Best Value Public Colleges by the Princeton Review in 2009. Brooklyn houses the 

SUNY Downstate Medical Center, a branch of the State University of New York system of 

public colleges, which is the oldest hospital-based medical center in the country. Brooklyn is 

also home to a number of private universities, including the Pratt Institute, in Clinton Hill, 

which is one of the leading art, design, and architecture schools in the country, and offers both 

graduate and undergraduate degrees.  

 
Culture and Recreation 
New York City is one of the cultural centers of the world, and is a hub of music, theater, film, 

and the visual arts.  New York City’s Broadway district, located near Times Square, is one of 

the world’s centers of English language theater. Alternative and experimental theater groups 

have found a home in New York, making the city a center of innovative theater as well. 

Musical institutions are also vital to New York culture, and Lincoln Center for the Performing 

Arts, the largest arts institution in the world, is located on Manhattan’s Upper West Side. New 

York has permanent professional companies in all of the major performing arts disciplines: the 

New York City Opera, the New York Philharmonic, the New York City Ballet, and the Public 

Theater. There are many world-renowned visual art museums in New York City, including the 

Museum of Modern Art and the Metropolitan Museum of Art. 

 

Brooklyn contains many noted centers of art as well. The Brooklyn Academy of Music (BAM), 

located in Downtown Brooklyn, is a major venue for performing arts, known for its focus on 

avant garde performance. BAM, with its 2,109-seat opera house and its 874-seat theater, 

boasts a typical visitor count of over 500,000 people every year, and just celebrated its 150th 

anniversary. Another center of artistic innovation is the Brooklyn Philharmonic, an orchestra 

formed in 1857 that is now famous for its support of modern composers and its progressive 

performances. The Brooklyn Museum, located in Central Brooklyn, is the second largest public 

art museum in New York City. The museum, funded in part by the City of New York, is visited 

by over 500,000 people per year. The Brooklyn Children’s Museum, located in Crown Heights, 

was the first museum in the country to be dedicated specifically to children, having opened in 

1899. 

 

Beyond institutions of art and music, Brooklyn is also known for its outdoor spaces. Prospect 

Park, a public park designed by the creators of Central Park in Manhattan, occupies 585 acres 

of Central Brooklyn. The Brooklyn Botanic Gardens is adjacent to Prospect Park, and is visited 

by approximately 900,000 people every year. Coney Island, an amusement park and beach 
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located at the southern tip of Brooklyn, is a vital piece of Brooklyn’s history and culture. For 

decades known as one of the most popular summer recreation destinations in New York City, 

Coney Island’s popularity began to decline in the later part of the 20th century, but is 

currently undergoing revitalization, with a new amusement park having opened there in 2010. 

 

Brooklyn Bridge Park, an 85-acre sustainable waterfront park stretching 1.3 miles along 

Brooklyn’s East River shoreline, has undergone recent development. The park includes a 

waterfront promenade, lawns, a playground and volleyball courts. Moreover, mixed use 

properties on the park include over 400 residential units and 80,000 square feet of retail 

space. Developments set to open in 2015 include a 200 room Starwood hotel, 16,000 square 

feet of restaurant space, a 6000 square foot fitness center, 5000 square feet of cultural 

venues and 300,000 square feet of office space.  

 

There are several projects dedicated to Brooklyn’s development and economic growth that 

have been proposed over recent years. The largest and one of the most controversial is the 

$4.9 billion Atlantic Yards project, recently renamed Pacific Park, a mixed-use commercial and 

residential development project located in Prospect Heights. The first phase of this project was 

the development of the Barclays Center, which opened in fall 2012. The Barclays Center is a 

multi-purpose arena that hosts the NBA’s Brooklyn Nets, along with concerts, conventions, 

and other sporting events. The site is located adjacent to the Atlantic Avenue – Barclays 

Center subway station (2, 3, 4, 5, B, D, N, Q, and R trains) and the Long Island Rail Road’s 

Atlantic Terminal in Brooklyn, making it one of the most transit-accessible locations in New 

York City. The stadium was conceived by Bruce Ratner of real estate developer Forest City 

Ratner, the New York office of Forest City Enterprises, who acquired the New Jersey Nets in 

2004 with the intention of moving the team to Brooklyn as the centerpiece of the Atlantic 

Yards project. A partial-owner of the Nets, the rapper, entrepreneur, and Brooklyn native Jay-

Z, headlined the inaugural concert at the Barclays Center on September 28, 2012. Beginning 

in 2015, the arena will also be the home of the NHL’s New York Islanders.  

 
Transportation and Linkages 
The New York City mass transit system is the most extensive in North America, and its subway 

system is the busiest in the Western Hemisphere. New York has public transportation systems 

covering underground rail, aboveground rail, bus, and ferry systems. New York City is also 

served by three major airports, including John F. Kennedy Airport and LaGuardia Airport in 

Queens, and has the busiest airspace in the country.  

 

The Long Island Rail Road, a rail system owned by the Metropolitan Transportation Authority, 

operates three stations in Brooklyn on its Atlantic Branch train line, connecting it with Queens 
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and Long Island. The stations are Atlantic Terminal, the East New York station, and the 

Nostrand Avenue station. The Atlantic Branch train runs to Jamaica Station, which is a hub 

station at which all the Long Island Railroad lines but one meet.  

 

Brooklyn is also served by the New York City subway system, connecting it to the other New 

York City boroughs. There are eighteen subway lines that operate in Brooklyn: A, E, N, Q, R, 

D, F, M, J, Z, 2, 3, 4, 5, G, S, the express 7, and the local 7. There is a system of MTA bus 

routes that operate within Brooklyn, as well as express bus routes that run to Manhattan. 

 

Brooklyn has a number of highways and parkways, mostly located in western and southern 

Brooklyn. Major north-south highways include the Brooklyn-Queens Expressway, running 

between Downtown Brooklyn and Queens, and the Jackie Robinson Parkway, which runs 

between the East New York neighborhood of Brooklyn and the Kew Gardens neighborhood of 

Queens. Brooklyn also contains several major east-west highways, including the Belt Parkway, 

connecting Brooklyn and Queens, and New York State Route 27, which runs from Brooklyn to 

the eastern tip of Long Island.  

 
Conclusion 
Brooklyn, as one of the five boroughs of New York City, benefits as part of one of the most 

impressive municipal systems in the country. It, along with the rest of New York City, has an 

extensive and much-used transportation system, along with easy access to some of the 

busiest metropolitan areas in the country. 

 

Brooklyn maintains a higher unemployment rate and a lower median income level than that of 

New York City as a whole, although the unemployment rate is beginning to decrease. Brooklyn 

continues to grow and develop, ranked as the most populous New York City borough, as well 

as a major historical and cultural center of the city. 
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New York City Residential Market Overview 
The following data is from the 2016 Housing Supply Report, an annual report published by the 

New York City Rent Guidelines Board.  

 
Overview 
Between 2014 and 2015 there was a 176.0% increase in the 

number of permits issued for new dwelling units, rising to 56,528, 

the sixth consecutive year of increase. The number of units 

accepted by the Attorney General in co-op and condo plans also 

rose, by 106.2%, with the number of plans rising by 64.4%. But 

the number of units receiving 421-a benefits fell for the fourth 

consecutive year, decreasing 21.3% from 2014 levels, while 

rehabilitation of residential units under the J-51 tax abatement 

and exemption program rose during 2015, up 8.5%. The number 

of completed housing units rose during 2015, increasing 21.0% 

to 14,357 units, as did the number of demolitions, rising for the 

third consecutive year, by 24.7% during 2015. A tight housing 

market also remains in New York City, with a Citywide rental 

vacancy rate of 3.45% and 12.2% of all rental housing 

considered overcrowded as of 2014. 

 
New York City's Housing Inventory  
Most New Yorkers live in multi-family rental housing rather than 

owning homes. According to the 2014 Housing and Vacancy 

Survey (HVS), rental units comprise 64.2% of New York City’s 

available housing stock, 76% more than the proportion of rental 

units in the nation as a whole. New York City in 2014 had a total 

of 3,400,093 housing units, the largest housing stock since the 

first HVS was conducted in 1965. New York City’s housing is not 

only dominated by the size of its rental housing stock, but unlike 

most cities, the bulk of rental units are rent regulated. Of the 

2,184,297 occupied and vacant rental units reported in the most 

recent HVS, 38.9% were unregulated, or “free market.” The 

remaining units were rent regulated, including pre-war (pre-47) 

rent stabilized (35.1%), post-war (post-46) rent stabilized 

(12.1%), rent control (1.2%), or various other types of regulation 

programs (12.8%). (See pie chart on the following page.) 
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The HVS also indicated that New York City’s housing market remains tight, finding a Citywide 

vacancy rate of 3.45% in 2014, below the 5% threshold required for rent regulation to 

continue under State law. This translates into the availability of just 75,458 vacant units out of 

more than 2.1 million rental units Citywide. The vacancy rate ranged from a low of 2.69% in 

Queens to a high of 4.07% in Manhattan. Brooklyn’s vacancy rate was 3.06%, the Bronx’s 

rate was 3.77%, while the sample size in Staten Island is so small that an accurate rate 

cannot be reported.  

 

Vacancy rates also vary by rent regulation status. Post-war stabilized units had one of the 

lowest vacancy rates, at 1.63% in 2014. Pre-war stabilized units also maintained a low 

vacancy rate, at 2.29%, while private, non-regulated units were vacant at a 5.60% rate. 

 

 

The frequency of crowding also varied by rent regulation status. Overall, 12.2% of all rental 

housing in New York City in 2014 was overcrowded (defined as more than one person per 

room, on average) and 4.7% was severely overcrowded (defined as an average of more than 

1.5 persons per room). Pre-war stabilized housing was most crowded, with 15.0% of units 

overcrowded and 6.1% severely overcrowded, while 14.6% of post-war units were 

overcrowded, and 5.5% were severely overcrowded. Overall, 14.9% of rent stabilized housing 

was overcrowded and 6.0% was severely overcrowded. In non- regulated housing, 11.3% was 

overcrowded and 4.2% severely overcrowded. 
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Changes in the Housing Inventory 
 
Housing Permits 

Housing supply grows in a variety of ways: new construction, substantial rehabilitation of 

deteriorated buildings, and conversions from non-residential buildings into residential use. The 

number of permits authorized for new construction is a measure of how many new dwelling 

units will be completed and ready for occupancy, typically within three years, depending on 

the type of housing structure.  

 

Following a dramatic decrease in 2009, the City 

has issued an increasing number of housing permits 

each year. In 2015, permits were issued for 56,528 

units of new housing, an increase of 176.0% from the 

20,483 units in 2014. 

 

Permits increased by triple digits in every borough but 

Staten Island, where they fell 24.0%. Brooklyn’s 

permits increased by the greatest percentage, rising 

244.7%, to 26,026 units. Newly issued permits also 

increased in Queens, by 158.5% (to 12,667 units); in 

the Bronx, by 148.4% (to 4,682 units); and by 

132.1% in Manhattan (to 12,612 units). 

 

Permit levels are now higher Citywide than 2008 

levels (the previous peak in permits), with permits as 

compared to 2008 up 104.2% in Brooklyn, 88.6% in 

the Bronx, 63.9% in Queens, 30.0% in Manhattan, 

and 66.7% Citywide. They are down 56.9% in Staten 

Island. 

  

Almost two-thirds of permits issued during 2015 were 

during the second quarter, in the three months before 

the 421-a program was originally set to expire. 

Permits for new units issued in this quarter rose 

638.1% over the same quarter of 2014, even as the 

number of buildings containing these units rose only 

104.4%. The average building size rose in all 

boroughs but Staten Island, rising by the greatest 
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proportion in Queens, where the average building size in this quarter rose from 11 to 49 units 

as compared to the same quarter of 2014. Average building size also rose substantially in 

Manhattan (rising from 52 units to 168 units) and Brooklyn (rising from 14 units to 40 units). 

Following an extension of the 421-a program through mid-January, 2016, permits issued 

during the fourth quarter of 2015 also rose substantially as compared to the same quarter of 

the previous year, rising 122.8%.  

 

Permits issued Citywide in the first quarter of 2016 were down as compared to the same 

period of the prior year, with both increases and decreases at the borough level. The number 

of permits issued in New York City decreased from 6,183 in the first quarter of 2015 to 2,158 

during the first quarter of 2016, a 65.1% decrease. Citywide figures were propelled downward 

by significant decreases in permits issued in Brooklyn, Manhattan, and Queens, with decreases 

of 86.5%, 74.3% and 52.9%, respectively. Permits issued rose in the Bronx, by 54.4% as 

compared to the first quarter of 2015, as well in Staten Island, rising 29.5%. Due to a 67.3% 

drop in the average building size Citywide, permits issued for new units decreased in this 

quarter, even as the number of buildings newly permitted rose by 6.9%. Notably, in 

Manhattan, where the number of buildings newly permitted in both the first quarter of 2015 

and 2016 was 11, the average building size fell from 105 units to 27 units, and fell in Brooklyn 

from 38 units to eight units. 
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Permit data can also be analyzed more deeply by looking at the reported size of the buildings 

applying for permits. In 2015, a total of 1,998 buildings received permits (containing a total of 

56,528 housing units). Citywide, 23.5% of these buildings were single- family, 19.2% were 

two-family, 10.0% were three- or four-family structures, and 47.3% were buildings with five-

or-more units. This is by far the highest proportion of five-or-more unit buildings since at least 

1996 (the first year data is available). Almost 97% of all permits issued Citywide were for 

units in five-family or greater buildings, with the average five-family or greater building 

containing 58 units for the City as a whole, and 131 units in Manhattan (both large increases 

from the prior year). As the chart on this page illustrates, almost all building permits in 

Manhattan and Brooklyn were for the largest buildings, while in Staten Island virtually all 

permits were for either one- or two-family buildings. Building size was more evenly distributed 

in the Bronx and Queens. 

 
Housing Completions 

This report also examines the number of units completed in the City each year, illustrating 

what housing actually enters the market in a particular year. In 2015, an estimated 14,357 

new housing units were completed, a 21.0% increase from 2014. At the local level, 

completions were up in all boroughs, rising by the greatest proportion in the Bronx, which rose 

44.3% (to 2,396 units). Completions also rose in Manhattan, up 33.8% (to 2,986 units), 

Brooklyn, up 18.7% (to 5,324 units), Queens, up 5.0% (to 3,110 units), and Staten Island, up 

2.1% (to 541 units).  

  
City Sponsored Construction 

Housing is also created through publicly funded sources, including programs sponsored by the 

NYC Department of Housing Preservation and Development (HPD) and the New York City 

Housing Development Corporation (HDC). HPD’s Office of Development operates a number of 

programs that develop affordable housing for low- and moderate- income New Yorkers. 

Programs include the Extremely Low and Low-Income Affordability Program, which is HPD’s 

multi-family new construction housing initiative, financed through both public and private 

sources; the Affordable Neighborhood Cooperative Program, which provides very low interest 

loans for the rehabilitation of buildings into affordable cooperatives for low and moderate-

income households; and the Multifamily Housing Rehabilitation Loan Program, which provides 

rehabilitation loans at a maximum 3% interest for the replacement of major building systems. 

HDC operates some of the same programs as HPD, in addition to programs such as the 

Mitchell-Lama Preservation Program, which offers loans to Mitchell-Lama owners in order to 

make needed capital improvements, and the Preservation Program, which provides tax-

exempt bond financing to affordable housing developments with at least 50 units. 
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HPD- and HDC-sponsored programs spurred a total of 20,327 housing starts in FY 2015, a 

126.1% increase over the prior Fiscal Year. Of these starts, 11,842 were preservation, and 

8,485 were new construction. HPD and HDC collectively expect to start an additional 18,000 

units of new construction and preservation in FY 2016. During the first eight months of FY 

2016 there were 12,977 starts by HPD and HDC, an increase of 19.3% over the prior Fiscal 

Year. 

 

As part of Mayor de Blasio’s ten-year, $41 billion plan to build and/or preserve 200,000 units 

of affordable housing, in March of this year the City Council modified the rules surrounding 

Mandatory Inclusionary Housing (MIH) to increase affordability requirements when rezoning 

allows additional residential density. The new MIH requirements will apply to any building with 

more than 10 units. The specific requirements will be decided at the discretion of the City 

Council, which has four affordability options to choose from. Per the new guidelines, buildings 

in rezoned areas must include between 20%- 30% affordable units, targeted at households 

making anywhere from 40%-115% of Area Median Income. Buildings with between 11 and 25 

units have the option to pay into a fund to develop affordable housing off-site. Neighborhoods 

that are currently under review for rezoning include East New York in Brooklyn; Inwood and 

East Harlem in Manhattan; Flushing West and Long Island City in Queens; the Jerome Avenue 

corridor in the Bronx; and Bay Street in Staten Island. 

 

In January of 2016, the Administration reported that they had financed 40,204 units of 

affordable housing since Mayor de Blasio took office, 65% preservation and 35% new 

construction. Just over 5,000 of these units were dedicated to special needs populations (the 

homeless and seniors) and 91% of the units were rentals. By borough, 35.7% of the starts 

were located in Manhattan, with 29.5% in Brooklyn, 27.4% in the Bronx, 4.2% in Queens, and 

3.2% in Staten Island. By affordability level, 5.0% of the starts were aimed at extremely low-

income households, 10.5% at very low-income households, 61.0% at low-income households, 

6.0% at moderate- income households, and 17.0% at middle-income households. 
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Tax incentive programs 

The City offers various tax incentive programs to 

promote the development of new housing. The 

421-a tax incentive program, now expired, was 

available for new renter- and owner-occupied 

multifamily properties containing three or more 

rental units. The program allowed for a reduction in 

the taxable assessed value of eligible properties. 

That is, owners were exempt from paying 

additional real estate taxes due to the increased 

value of the property resulting from the 

improvements made. Eligible projects were 

required to be new construction of multiple 

dwellings on lots that were vacant, predominantly 

vacant, or improved with a non-conforming use three or more years before the new 

construction commenced. Rental apartments built with 421-a tax exemptions were subject to 

the provisions of the Rent Stabilization Laws during the exemption period. Initial rents were 

required to be approved by HPD and were then subject to increases established by the NYC 

Rent Guidelines Board.  

 

A variety of factors were used to establish the level and period of 421-a benefits, and 

properties were also subject to construction guidelines. Properties received an exemption for 

10 to 25 years depending on location, the number of units reserved for low- and moderate-

income tenants, and whether they were located in a neighborhood preservation area. Longer 

exemption periods applied in northern Manhattan and boroughs outside Manhattan, and to 

projects that received governmental assistance or contained not less than 20% low-income 

units. 

 

The 2007 Housing Supply Report outlined major changes in the 421-a program which took 

effect in 2008, including a major expansion of the Geographic Exclusion area (the area which 

required 20% of units in any given building to be set aside for affordable housing), new limits 

on the amount of assessed value that was exempt from taxes, and on-site affordability 

requirements extended to a length of 35 years. The 421-a program expired in January of 

2016, and as of the time of this publication has not yet been renewed by the NYS Legislature.  

 

Despite the expiration of the program, 421-a units approved before the expiration continue to 

be newly certified as they reach completion. In 2015, the number of housing units newly 

certified decreased for the fourth consecutive year, down 21.3%, to 5,468 units (see graph 
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below), including decreases in every borough but Staten Island. 14 Newly certified units did 

increase in Staten Island, rising from zero units to 11, while they fell in the Bronx, by 84.6%; 

in Manhattan, by 18.1%; in Queens, by 10.2%; and in Brooklyn, by 4.6%.  

 

Citywide, the largest proportion of units receiving benefits in 2015 were in buildings located in 

Brooklyn and Manhattan, which contained 38.5% and 33.0% of the total units in the City, 

respectively. Queens had 25.5% of these units, the Bronx had 2.8%, and 0.2% were in Staten 

Island. Because buildings in Manhattan are so much larger than buildings in the outer 

boroughs, one third of units were in Manhattan, despite having only 22 of the 180 buildings 

(12%) newly approved for 421- a benefits Citywide. Notably, while the number of units newly 

approved in 2015 fell by 21%, the number of buildings containing these units fell by a greater 

proportion (45%), indicating that the average building size in 2015 was larger than that in 

2014.  

 

While the overall number of newly certified 421-a units fell 21.3% between 2014 and 2015, 

the number of rental units in this program rose, by 9.5%. While the number of rental units 

rose in Brooklyn and Queens, by 20.3% and 22.3%, respectively, they fell by 83.4% in the 

Bronx and 9.6% in Manhattan. One rental building, containing 11 units, was newly approved 

in Staten Island, which saw neither a newly approved rental nor owner-occupied building in 

2014.  

 

In Fiscal Year 2016, the 421-a program will cost the City $1.2 billion in lost tax revenue for all 

housing types, including 88,000 rental units, 56,000 co-op and condo units, and 29,000 1-3 

family and mixed-use structures.  

 

Another program that has offered affordable housing, the New York State Mitchell-Lama 

program, has suffered from a loss of housing since “buyouts” from the program began in 

1985. Between 1955 and 1978, approximately 140,000 units of low- and middle-income 

housing were built in New York City through this tax-break and mortgage subsidy program. 

Since buyouts began in 1985, the City has lost 45,000 units of Mitchell-Lama housing 

(including 4,000 units of hospital/university staff housing), although some has transitioned to 

rent stabilization. After averaging an annual loss of more than 5,000 units between 2004 and 

2007, the pace has now slowed considerably, and only one development (in Manhattan, with 

1,651 units) bought out in 2015. 

 
Conversions and subdivisions 

New housing units are also brought onto the market through subdivisions and conversions. 

Subdivisions involve the division of existing residential space into an increased number of 
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units. Non-residential spaces, such as offices or other commercial spaces, can also be 

converted for residential use. As chronicled in prior Housing Supply Reports, during the mid-

2000s, with a tight housing market and high demand for luxury apartments, there were an 

increasing number of conversions in neighborhoods Citywide. Conversions occurred in facilities 

as diverse as hospitals, recording studios, power plants, office buildings, and churches.  

 

One indicator of conversions is the number of non- residential buildings newly receiving J-51 

benefits for conversion to residential use. In 2015, one formerly non-residential building, 

containing 39 units, received J-51 benefits for conversion to a co-op or condo. This is 84% less 

units than in 2014, when 243 units (all rental) in formerly non-residential buildings converted 

using J-51 benefits.  

 

Conversion of single room occupancy (SRO) buildings also continued over the past year. SRO 

owners may convert SRO housing to other uses after obtaining a “Certificate of No 

Harassment” (CONH) from HPD. Following a decrease in 2014, approved CONH applications 

rose, up 52.8%, from 108 in 2014 to 165 in 2015.  

 

Efforts are also underway to ensure that 

SROs are used for permanent housing 

rather than as transient hotels. As of May 

1, 2011, laws were newly passed 

strengthening the City’s ability to crack 

down on housing being used illegally for 

transient occupancy. Transient occupancy 

is now clearly defined as stays of less 

than 30 days, and between May of 2011 

and April of 2012 1,820 violations 

(ranging from $800 to $2,000) were 

issued to illegal hotel operators (including 

private apartments, hostels, and SROs). More than 5,800 violations have been issued since 

(including more than 1,300 between May, 2015 and April, 2016), and in late 2012, the City 

Council strengthened this law even further, increasing fines to up to $25,000 for repeat 

offenders. 

  

As detailed in last year’s Housing Supply Report, the NYS Attorney General, using data 

provided by Airbnb, released a report in October of 2014 that found that as many as 72% of 

the company’s listings were illegal, and 6% of hosts (offering hundreds of units for rent) 
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garnered 36% of all bookings and 37% of all revenue. In the wake of that report, and facing 

pressure from regulators to release data about their business, in December of 2015 and 

February of 2016 Airbnb released limited data on its New York City rentals. Focused primarily 

on listings of “Entire Home” rentals, many of which are illegal in New York City, the data 

shows that as of February 15, 2016, of the 40,349 listings on Airbnb, 54% were offers of 

entire homes. Of the hosts who offer entire homes, approximately 40% of the revenue comes 

from hosts with multiple listings, including 10% from hosts with five or more listings. In a 

letter to State lawmakers that accompanied the February data, Airbnb reaffirmed their 

commitment to remove listings from their site that are controlled by commercial operators.  
 
Cooperative and condominium activity 

Developers planning to build new co-op or condo buildings, and owners wishing to convert 

their rental buildings to co-ops or condos, must file plans with, and receive acceptance from, 

the New York State Attorney General’s Office. In 2015, the Attorney General accepted 439 co-

op and condo plans, a 64.4% increase from the number accepted in 2014. These 439 plans 

encompassed 19,742 housing units, 106.2% more than in 2014 and the fourth consecutive 

year of increase in units.  

 

Almost half of all plans, 209, were accepted for buildings located in Brooklyn; 180 were 

located in Manhattan; 39 plans were accepted for Queens; nine plans were accepted in the 

Bronx; and two plans were in Staten Island. Because Manhattan buildings tend to be larger 

than the outer boroughs, more units were located in Manhattan (11,476), with Brooklyn 

(5,265) and Queens (2,567) trailing, and only 414 units in the Bronx and 20 in Staten Island. 

 

The majority of the plans accepted Citywide in 2015 were for new construction, comprising 

342 of 439 plans, and a total of 14,578 of 19,742 units. This is similar to the prior year, when 

new construction accounted for 210 of the 267 accepted plans. The second largest source of 

co-op and condo units were units located in non-eviction conversions (with 37 plans and 4,106 

units), and 59 plans, with 988 units, were rehabilitations. One plan, with 70 units, was a 

conversion eviction plan sponsored by HPD. Of all the newly accepted plans in 2015, 91.4% of 

the units were in condo plans, and 8.6% were in co-op plans 

 

While the conversion of rental housing into co-op and condo units increases the housing 

inventory for sale, it simultaneously reduces the total number of housing units for rent. 

Conversions represented 21.2% of the total number of units in 2015 co-op and condo plans, a 

lesser share than the 41.3% share in 2014. Because most conversion plans are non-eviction 

plans (including all but one plan in 2015), only when the original rental tenant moves out, or 
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opts to buy the apartment, does the apartment become owner-occupied and removed from 

the rental universe.  

 
Rehabilitation 

Another method for adding (or keeping) residential units to the City’s housing stock is through 

rehabilitation of old buildings. As buildings age, they must undergo renovation and 

rehabilitation to remain in habitable condition. This is particularly relevant to NYC’s housing 

stock, where more than 57% of units are in buildings constructed prior to 1947. Through tax 

abatement and exemption subsidy programs offered by the City for rehabilitation, units are 

able to remain in, or be readmitted to, the City’s housing stock. The J-51 tax abatement and 

exemption program is intended to encourage the periodic renovation of New York City’s stock 

of both renter- and owner-occupied housing.  

 

The J-51 tax relief program is similar to the 421-a program in that it requires that those rental 

units not already rent stabilized be subject to rent regulation for the duration of the benefits. 

Rehabilitation activities that are permitted under J-51 regulations are Major Capital 

Improvements (MCIs), moderate and gut rehabilitation of both government-assisted and 

privately-financed multiple dwellings (which requires significant improvement to at least one 

major building-wide system), as well as improvements to co-ops and condos (subject to 

certain assessment guidelines if the project does not include substantial governmental 

assistance). While prior incarnations of the J-51 program allowed for conversion of lofts and 

nonresidential buildings into multiple dwellings, regulations effective January 1, 2012 allow 

only for conversions if there is substantial governmental assistance. 
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In 2015, 44,259 units newly received J-51 benefits, an increase of 8.5% from the previous 

year. These units were contained in 2,175 buildings, an increase of 54.7% from 2014 levels. 

The location of the units newly receiving benefits ranged from 39.3% located in Queens; to 

26.1% in the Bronx; 25.6% in Brooklyn; 6.4% in Manhattan; and 2.6% in Staten Island. Units 

newly receiving benefits fell by double digits in Manhattan and Brooklyn, by 22.9% and 

20.6%, respectively. But units newly receiving J-51 benefits rose substantially in Queens, up 

24.0%, as well as in the Bronx, up 35.4%, and in Staten Island, which rose 309.6%. While the 

number of units newly receiving J-51 benefits rose Citywide, the average size of the buildings 

receiving benefits dropped, from an average of 29 units in 2014, to 20 units in 2015. 

 

In Fiscal Year 2016, the J-51 tax program will cost the City $266.2 million in lost tax revenue 

for all housing types, including approximately 300,000 rental units and 237,000 owner units.  

 

While J-51 is owner-initiated, a City-initiated program will also help rehabilitate NYC’s housing 

stock. In January, 2011, HPD began their “Proactive Preservation Initiative (PPI),” which 

identifies those buildings in need of rehabilitation, regardless of whether there are complaints 

from tenants in the building. HPD works to identify distressed buildings that are actively 

declining and in danger of becoming blighted and those buildings that exhibit levels of distress 

that warrant further action are placed on the PPI list. HPD works with these buildings to 
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reduce housing code violations, and once violations have been reduced by at least 80%, 

buildings are removed from the list. Through June 30, 2015, a total of 1,078 buildings have 

been added to the PPI list, and 512 (47%) of these buildings subsequently released from the 

program due to improvements in the buildings. An additional 187 buildings (17%) were found 

to have a high enough level of violations that they qualified for transfer to the Alternative 

Enforcement Program (details below). Of the 379 buildings remaining on the PPI list (as of 

July, 2015), 73% have shown improvement in building conditions, and violations have 

dropped an average of 43%.  

 

HPD is also continuing rehabilitation work through its “Alternative Enforcement Program 

(AEP),” now in its ninth year of identifying the 200-250 “worst” buildings in the City, based on 

housing code violations. The most recent group of 250 buildings include 3,704 units of 

housing, with 6,492 non-hazardous A-class violations, 20,543 hazardous B-class violations, 

and 5,143 immediately hazardous C-class violations. If landlords in this program do not make 

repairs to their buildings, the City steps in to do so, and then charges the landlords. Through 

the first eight rounds of the program, the City has discharged 1,128 buildings that entered the 

program, with a combined total of 14,728 units of housing.  

 
Tax-Delinquent Property 
 
In Rem Housing 

For two decades, the City foreclosed on thousands of tax-delinquent residential properties, 

becoming the owner and manager of these buildings, known as in rem properties. By its peak 

in 1986, the City owned and managed 4,000 occupied buildings containing 40,000 units of 

housing and almost 6,000 vacant buildings containing 55,000 units of housing. Most of these 

were dilapidated multi-family buildings occupied by a predominantly low-income population. 

To counter this trend, HPD developed multiple disposition programs over time to manage, 

rehabilitate and sell many of these in rem buildings. HPD’s Alternative Management Programs 

began in 1994 with the goal of returning City-owned properties to private owners and 

stimulating neighborhood development. HPD has successfully reduced the number of occupied 

and vacant in rem units in central management to 419 through June 2015, a 99.0% decline 

since FY 1994.  
 
Anti-abandonment strategies 

The City has been able to significantly reduce its share of in rem buildings by identifying 

buildings at risk and helping owners. Key initiatives to prevent abandonment include the Third 

Party Transfer Program, which targets distressed and other buildings with tax arrears, and 
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housing education courses, which teach owners and superintendents basic management, 

maintenance, and finance skills to improve their properties.  

 

Since the mid-1990s, the City has not taken title (i.e., vesting) of properties that are tax 

delinquent. Instead, the City has developed a comprehensive anti- abandonment strategy. 

First, tax liens for properties that are not distressed are sold in bulk to private investors. After 

the lien is sold, the lien holder is entitled to collect the entire lien amount, plus other interest 

and charges, from the property owner. In addition, the property owner must continue to pay 

current taxes to the City. If the owner has not paid the lien or entered into a payment plan, 

the lien holder can file for foreclosure on the property.  

 

An additional facet of the City’s anti-abandonment strategy is third party transfer. For 

buildings that are distressed and in tax arrears, the City can initiate an in rem tax foreclosure 

action against property owners. The policy, authorized under Local Law 37 of 1996, transfers 

the title of in rem properties directly to new owners (qualified third parties) without the City 

ever taking title itself. The properties are temporarily transferred to Neighborhood Restore, a 

nonprofit corporation, and upon the judgment of the court, are transferred to a qualified third 

party. Since it began in 1996, the NYC Department of Finance has collected at least $536 

million in revenue associated with properties in this program, and more than 500 buildings 

have been transferred to responsible for-profit and non-profit owners. No new properties were 

transferred during 2014 or 2015. 

 
Demolitions and Stalled Construction 
While in the early 1990s relatively few residential buildings in New York City were demolished, 

this began to change in 1996, the same year that the number of building permits issued began 

to increase significantly. In fact, the number of buildings demolished between 2005 and 2007 

alone was almost triple the number demolished in all the years from 1990 to 1999 combined. 

But after generally declining during the most recent recession, demolitions have increased for 

the third consecutive year. A total of 1,887 buildings were demolished in 2015, a 24.7% 

increase over the prior year, following an increase of 17.7% in 2014. Brooklyn accounted for 

35.4% of all the buildings demolished in 2015, Queens had 32.4%, Staten Island had 14.1%, 

Manhattan had 11.9%, and the Bronx had the lowest proportion, 6.1%. Demolitions rose in 

every borough but the Bronx, where they fell 7.2%. Proportionally, demolitions rose at the 

greatest rate in Manhattan, rising 86.0%; followed by Brooklyn, with a 47.1% rise; Queens, 

with a 10.3% rise; and Staten Island, which rose by 3.1%.  

 
Conclusion 
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In 2015, housing permits increased for the sixth consecutive year, rising by 176.0%, while the 

number of completed housing units increased by 21.0%. The number of units newly receiving 

421-a tax benefits fell 21.3% in 2015, while units newly receiving J-51 tax abatements and 

exemptions increased by 8.5%. For the fourth consecutive year there was an increase in newly 

accepted co-op and condo units, with units rising 106.2% and plans rising by 64.4%. Rental 

housing availability remains tight, with a Citywide vacancy rate of just 3.45% in 2014, and 

overcrowding remains a problem. Mayor de Blasio’s ten-year housing initiative calls for the 

development and preservation of 200,000 units of housing, 40,000 of which have already 

been started, to help reduce the affordable housing shortage.  

 

OVERVIEW OF RENT REGULATION GUIDELINES 
36% of all rental housing in New York City is subject to rent regulation, either in the form of 

rent stabilization or rent control. The following summarizes the main points of the program. 

 

Rent Stabilization: All housing with six or more dwelling units completed prior to January 1, 

1974 is subject to rent stabilization. Buildings built on or after this date receiving tax 

exemptions (which is virtually all newly constructed properties over this time period) are also 

subject to rent stabilization. While a building may be subject to rent stabilization, individual 

units can leave the program through the decontrol process. 

 

Rent Control: In all properties, including those with fewer than six units, individual rental 

apartments can be subject to "rent control" if the tenant has occupied the property 

continuously since 1971. For one- and two-family homes, the tenant must have continuously 

occupied the apartment since 1953. 

 

Allowable Rent Increases: Rent stabilization limits allowable increases in rent for units to 

different degrees, depending on whether the tenant renews or vacates an apartment unit. For 

renewal leases commencing on or after October 1, 2016, Rent Guidelines Board announced 

that there would be no increases for one-year lease renewals, the second consecutive rent 

freeze for one-year renewals. For two-year lease renewals, the maximum increase will remain 

flat at 2%.  

 

Deregulation of Units: Manhattan, Brooklyn and Queens have seen large numbers of 

apartments leave rent stabilization in recent years due to a law that permits deregulation of 

units which reach the deregulation threshold upon unit vacancy. As of October 2015, the 

deregulation threshold for vacant units has risen to $2,700 per month and the threshold will 

be indexed to rise annually based on the most recent one-year renewal voted on by the Rent 
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Guidelines Board. Occupied units are also subject to deregulation ("luxury decontrol") when 

tenants earn above $200,000 annually for the preceding two years and the rent has reached 

$2,700 per month. All rent regulated tenants with incomes below $200,000 have the right to 

renewal leases at the allowable increase levels, even if the unit has passed the $2,700 

monthly rental threshold. 

 

Relationship to Market Rent: In the more affluent boroughs, rent regulation has the effect of 

creating significant rent disparity between market-rate properties and rent regulated 

properties. In lower income parts of the City, the allowable rent increases have tended to 

equal or in some cases outpace market rent growth. In the outer boroughs, many property 

owners charge tenants less than the allowable or legal rent according to rent stabilization 

because market rent has not kept pace with legal rent. These lower than legal rents are called 

"preferential rents," and in general a preferential rent is an excellent indicator of market rent 

within a property. 
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CURRENT RESIDENTIAL MARKET CONDITIONS 
The following is excerpted from the Marcus & Millichap Fourth Quarter 2016 New York 

Apartment Research Market Reports15: 

 
Outer-Borough Buyers Proliferate as Development Boom Heats Up 
Job creation still supporting positive outlook; robust delivery schedule weighs on vacancy and 

rent growth. New jobs are consistently being created in the New York City economy, even as 

the pace of hiring has slowed over the past year. As a result, demand for local housing has 

remained high, particularly in the core areas of Manhattan and Brooklyn where mortgage 

payments are far above rental rates. As a result, multifamily development has risen to a cycle 

high, with the vast majority of supply growth slated for Manhattan and Brooklyn. In addition 

to development in these two boroughs, construction is also reaching the other boroughs as 

property values have pushed high enough to support additional development. Underscoring 

this trend, the top three projects for 2016 will exceed 750 units, with a location in three 

separate boroughs: Manhattan, Brooklyn and Queens. The sheer scale of construction — more 

than 56,000 apartments are underway with expected deliveries before 2018 — is softening 

occupancy as the new supply is absorbed by the market. However, the long-term space 

constraints and high single-family home prices, combined with the recent repeal of 421-A 

regulation, will support outsize price appreciation for years to come.  

 

Investors migrate toward Class C product as development rises; yield-oriented buyers active 

in outer boroughs. The near-constant appreciation associated with New York City metro 

properties is driving a steady investment market in 2016, with buyers active at a range of 

price points. While institutional investors have focused primarily on Class A offerings in 

Manhattan and Brooklyn, the overwhelming majority of dollar volume in the metro is flowing 

toward more affordable product through-out all five boroughs, with an emphasis on Brooklyn 

assets. As average cap rates have fallen into the mid-4 percent range metrowide, buyers have 

been actively seeking opportunities to enhance returns through repositionings or re-tenanting 

of existing spaces. However, a widening gap between buyers and sellers has emerged over the 

past few months as operations have become more challenged, lengthening closing times and 

lowering deal prices. As a result, the volume of transactions has slowed somewhat as prices 

have moderately retreated. Buyers are likely to be more selective, choosing the best 

properties and shifting away from buildings in need of more investment.  

                                              
15 http://www.marcusmillichap.com/research/researchreports 
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2017 Multifamily Forecast 
 Employment: New York City employers will hire 80,000 new workers this year, with 

headcounts rising by 1.9 percent. Over the previous 12 months, 101,000 new positions 

were created, a 2.4 percent improvement year over year. 

 Construction: Developers will complete nearly 30,000 new apartments in New York City 

this year, increasing the pace of deliveries from last year, with the majority of new stock 

targeting Manhattan and Brooklyn. In the previous year, 11,800 rentals were brought to 

market. 

 Vacancy: The largest supply growth of the current cycle will foster a transitory shift 

upward in vacancy to 2.5 percent, up 20 basis points from 2015. In the prior four 

quarters, vacancy rates were unchanged as the pace of net absorption fell. 

 Rent: Strong growth in net migration and new household formation will ensure sufficient 

demand to promote average effective rent growth of 2.2 percent to $2,850 per month in 

2016. Last year, average effective rents tacked on 2.9 percent.  

 
Economy 
 During the last 12 months ending in 

September, New York City employers 

created 85,200 new positions, expanding 

metro payrolls by 2.0 percent. This 

follows the hiring of 107,100 workers in 

the previous yearlong period, a 2.6 

percent growth rate.  

 Payroll additions over the last four 

quarters were driven by the education 

and health services and leisure and hospitality sectors, accounting for 26,100 and 24,300 

positions, respectively. These sectors accounted for more than half of the workers hired in 

the metro.  

 Although the financial activities sector shed 1,600 workers over the last year, the decline 

was offset by the creation of 11,300 jobs in the professional and business services sector 

and 4,100 positions in the information sector.  

 Outlook: The pace of hiring will slow to 80,000 jobs this year, a 1.9 percent growth rate. 

In the previous year, 101,000 positions were created, a 2.4 percent expansion to payrolls.  
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Housing and Demographics 
 For the full year of 2016, multifamily 

permitting is expected to decline roughly 

50 percent as the expiry of the 421a 

regulations takes effect. Single-family 

permitting activity is also expected to fall 

4 percent this year.  

 During the past four quarters, the 

average price of a single-family 

apartment in Manhattan rose 13.4 percent to $1.58 million. Median household incomes 

also appreciated, advancing 2.9 percent to more than $65,000 per annum. 

 After accounting for a downpayment, taxes and insurance, the average monthly mortgage 

payment is roughly $8,200 per month in Manhattan. Meanwhile, the average effective 

apartment rent is $3,375 per month. However, the cost of housing varies dramatically 

based on location; the most desirable neighborhoods are highly unaffordable for the 

average household.  

 Outlook: The high cost of housing, particularly in Manhattan, will leave the average 

household unable to afford a mortgage. While single-family homes are more affordable in 

the outer boroughs, the longer commute times may prompt households to continue 

renting.    

 
Construction 
 By the end of the third quarter, metro 

builders had completed more than 12,000 

new apartments, with more than 10,000 

delivered in Manhattan and Brooklyn. 

Nearly 1,500 were completed in the 

Bronx, while 1,200 came to market in 

Queens. 

 Development will remain substantial for 

the remainder of 2016, with more than 

16,000 apartments under construction metrowide. The highest concentrations will be in 

Manhattan and Brooklyn, with more than 11,000 units slated for delivery in both 

boroughs. 
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 Builders have broken ground on more than 29,600 apartments for delivery in 2017, which 

would represent the largest supply of the current cycle. More than 11,600 units are slated 

for sites in Brooklyn. 

 Outlook: Amid a need for additional housing, builders will complete roughly 29,000 new 

units this year, with plans for nearly 30,000 apartments slated for 2017. New supply will 

be concentrated in Manhattan and Brooklyn. 

 

Vacancy  
 Over the past 12 months, the metro 

vacancy rate was unchanged at 2.3 

percent as a lack of affordable 

alternatives prompt significant absorption 

of new apartments. In the previous 

yearlong period, vacancy was also 

unchanged, indicative of the incredible 

demand for rental accommodations.  

 While development surged in Manhattan, 

the borough remains in high demand, with apartment vacancy up 10 basis points over the 

past year at 2.5 percent. Midtown Manhattan registered the most pressure as vacancy 

rose 140 basis points to 3.7 percent. 

 Intense construction is straining operations in Brooklyn, where vacancy ticked up 20 basis 

points to 2.5 percent. Apartment demand in Queens ramped up over the past year, with 

vacancy declining 60 basis points to 1.6 percent, while Staten Island vacancy vaulted 170 

basis points to 3.2 percent. 

Outlook: The highest development pipeline of the current cycle will push up the metro 

vacancy rate by 20 basis points to 2.5 percent by year-end. This follows an unchanged 

vacancy rate in the previous four quarters. 

 



180-198 NORTH 7TH STREET AND 163 NORTH 6TH STREET MARKET AREA OVERVIEW 

 
  82 
 

 

Rents  
 During the last year, the average effective 

rent climbed 2.1 percent to $2,580 per 

month by the end of the third quarter as 

heightened development activity elevated 

tenant options. Rents advanced 4.3 

percent over the prior year.  

 Soaring completions in Manhattan are 

weighing on rent growth in the market, 

with effective rental rates advancing 1.9 

percent to $3,544 per month by the end of the third quarter, slowing from the 4.0 percent 

growth achieved in the previous period. Brooklyn outpaced Manhattan properties over this 

period, with effective rental rates rising 4.4 percent to $2,152 per month. 

 Performance in Queens kept pace with both Manhattan and Brooklyn as average effective 

rents edged up 2.9 percent to $2,029 per month. Meanwhile, assets in the Bronx ticked up 

2.6 percent to $1,325 per month. 

 Outlook: One of the largest development pipelines of the current cycle will trim average 

effective rent growth to the low-single-digit level as high-end apartment builders discount 

available units to fill them. 

 

Sales Trends  
 Over the past year, transaction volumes 

dipped moderately as a gap between 

buyers and sellers emerged. During this 

time frame, dollar volume also slipped 

marginally, indicating a slower pace of 

deal flow and a focus on properties at 

lower price points. While Brooklyn 

captured the majority of deal volume, 

total investment was highest in 

Manhattan, which rose above $5.7 billion.  

 The average price per unit for closed transactions over the past year reached nearly 

$350,000 per door, up 2.8 percent from the prior year. Prices in Manhattan were above 

$600,000 per unit, while Brooklyn topped $310,000 per door. 
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 Cap rates in the metro have fallen to 4.6 percent during the last 12 months, down 10 

basis points from the prior period. Properties in Queens and Brooklyn will trade near the 

average, while product in Manhattan can extend as low as the high-3 percent range. 

 Outlook: While yield-seeking buyers will deploy capital in the outer boroughs, capital-

appreciation-oriented investors focus on Manhattan properties and Brooklyn assets located 

along the East River. 

 

Local Highlights  
 JDS Development Group will deliver the largest new apartment tower this year. The 800-

unit project at 626 First Avenue, known as the American Copper Build-ings, will contain a 

sky bridge connecting the two towers, with other amenities in-cluding an indoor lap pool, 

rooftop deck and infinity pool, fitness center and spa.  

 The Related Cos. is seeking a $1.74 billion sellout at 15 Hudson Yards, one of the largest 

ever recorded in New York City. The first residential structure at the Hudson Yards site, 

the 88-story tower is slated to receive 285 market-rate condos and 106 affordable units. 

After breaking ground in 2014, the project is expected to be completed in 2018. 

 After being neglected for over three decades, RKO Keith’s Theater in Flushing was 

purchased by Xinyuan Real Estate with plans to convert the building into a 269-unit condo 

offering. The site has exchanged ownership several times in the last decade, with the sale 

highlighting the flow of foreign money into several notable sales over the past few years. 

 Fetner Residential’s Via 57 West will come online later this year. The 38-story, 709-unit 

project in the Lincoln Square sub-market of Manhattan will contain multiple amenities 

including a 22,000-square-foot courtyard, poker room, gym, indoor half-basketball court 

and outdoor lounges with river views. 
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Multifamily Quarter in Review: New York City 4Q2016 (Ariel Property 
Advisors) 
The following data is extracted from the "Multifamily Quarter in Review: New York City Q4 

2016" Report by Ariel Property Advisors16. 

 
The New York City multifamily market saw 

its lowest transaction count since 2011, but 

pricing remained strong in 2016. The outer 

boroughs in particular demonstrated this 

trend with price per unit and price per 

square foot each growing by over 10%, 

while Manhattan pricing remained nearly 

unchanged. Excluding the sale of Stuyvesant 

Town in 2015, the City’s dollar volume actually grew marginally year-over-year.  

 

For the year, the City saw $14.05 billion in multifamily sales take place across 656 

transactions and 1,120 buildings. When compared to 2015 activity, these numbers represent a 

26% decline in dollar volume, an 18% drop in transaction volume and a 21% decrease in 

building volume. As noted above, dollar volume actually increased by 4% year-over year in 

2016 when omitting Blackstone’s $5.46 billion purchase of Stuyvesant Town in 2015. 

 

On a macro level, the national economy had a very strong year. With only a single rate-hike in 

2016, interest rates have remained at historic lows. As of December, the unemployment rate 

stood at 4.7%, a 30 basis point drop from last year, as the country added 2.2 million jobs 

during the year. Altogether, the economy has been trending toward ‘full employment,’ albeit 

slowly. 

 
Key Highlights 
Pricing Remains Strong While Volume Falls - This central theme across NYC was driven by 

sellers holding out for prices that are at, or in many cases exceeding, those seen last year; 

otherwise, they are not selling. This has contributed to transaction volume falling sharply 

throughout each sub-market

                                              
16 http://arielpa.com/research/reports/ 
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Manhattan: The borough experienced a down year, with dollar, transaction and building 

volume all falling significantly when compared to 2015. Transaction volume reached 146 for 

2016, an 18% decrease from the 178 sales seen in 2015, while building volume fell by 30% to 

224 from the 318 buildings that traded hands last year. Pricing indicators were up on average 

1% compared to 2015, with a 6% decline in price per unit being offset by increases in each of 

the other pricing metrics.  

 

Brooklyn: The Brooklyn multifamily market saw a double-digit drop in all volume metrics, with 

dollar volume falling 28% to $2.64 billion, transaction volume down 22% to 186, and building 

volume falling 33% to 287. Continuing the trend, pricing metrics climbed higher for the year, 

rising 9% overall. More specifically, price per square foot and price per unit both increased by 

an impressive 15% from 2015. With $566 million in sales, Williamsburg led all Brooklyn 

neighborhoods in terms of dollar volume for the second year in a row. Both Crown Heights and 

Flatbush also had very strong years in 2016. Crown Heights saw $338.45 million in sales 

across 22 transactions as well as an increase in price per square foot of 20% to $360. In 

Flatbush, $217.76 million traded over 24 transactions, with its price per square foot growing 

14% to $239. 

  

Northern Manhattan: Large transactions led Northern Manhattan’s dollar volume to surge 55% 

to $2.72 billion, spread over 105 transactions and 241 buildings. Six institutional-level 

transactions above $100 million accounted for $1.27 billion, or 47% of the borough’s dollar 

volume. Leading the way was the East Side 47 Portfolio, a 47-building portfolio concentrated 

in East Harlem that sold for $357.50 million, or $501 per square foot. Other large transactions 

included Savoy Park for $340 million and the Riverton Houses for $200.85 million. Many of the 

institutional caliber deals transacted at high pricing metrics, driving pricing for the sub-market 

to increase across the board, with the price per unit alone climbing 16%.  

 

The Bronx: Up 13% overall for the year, The Bronx saw the strongest pricing gains of any sub-

market aside from Queens. Of note, gross rent multiples for the borough grew 11%, and now 

stand at 11.06, up from 9.99 in 2015. However, the borough did see volume fall as 145 

transactions consisting of 253 buildings sold for an aggregate consideration of $1.40 billion. 

Interestingly, in 2016, The Bronx did not see the same level of institutional-sized transactions 

that it had in years past. More specifically, there was only one sale above $100 million this 

year, and only three above $50 million, down from six in 2015. 

 

Queens: The city’s least transactional borough saw the biggest jump in both dollar volume and 

pricing during 2016. For the year, Queens saw relatively stable volume with the number of 
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transactions remaining even, and building volume falling by 7%. Notwithstanding the lower 

activity, dollar volume skyrocketed to $1.54 billion, the highest level on record, and a 59% in- 

crease from 2015. With regards to pricing, the borough saw 15% growth overall, with price 

per square foot jumping 23% from $282 to $346 per square foot. While larger transactions 

were the source for much of the gain in dollar volume, activity was spread out across the 

borough. No neighborhood saw more than 15% of the total dollar volume.  

 

TRAILING SIX MONTH PERFORMANCE: PR ICING INDICATORS 
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Neighborhood Overview: Williamsburg, Brooklyn17 

  

 

The subject property is located in the neighborhood of Williamsburg within the borough of 

Brooklyn.  Williamsburg is summarized as follows: 

 
Neighborhood Summary18 
Williamsburg is a mixed income area located along the East River in Brooklyn. The city was 

originally a part of Bushwick, until it seceded in the early nineteenth century. Williamsburg 

saw rapid development during the turn of the century, largely due to the opening of the 

Williamsburg Bridge in 1903. It continues to be a bustling residential and industrial area 

today.    
 
Williamsburg has undergone a rapid gentrification since the Waterfront rezoning in 2005. 

Rents and median incomes have risen dramatically and many industrial properties have been 

converted residential properties as a result. The retail sector is also very strong, as national 

retailers like Whole Foods and J. Crew are opening locations in Williamsburg to gain exposure 

to the market's young, high-income residents.    

                                              
17 Data sources include US Census Department (reported through ESRI Community Analyst) and New York City 
Department of City Planning's Community District Profile for Brooklyn Community District 1 
(http://www.nyc.gov/html/dcp/html/lucds/cdstart.shtml) 
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Williamsburg,_Brooklyn 
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Surrounding Neighborhoods 
North:  Greenpoint 

South: Clinton Hill 

East: East Williamsburg 

West: the East River 

 
Street Boundaries 
Northern:  North 12th Street, Nassau Avenue, and McGuiness Boulevard 

Southern: Flushing Avenue 

Eastern: Bushwick Avenue 

Western: Kent Avenue and the East River 
 
 
Local Community District 
The subject property is included within Brooklyn Community District 1 (East Williamsburg, 

Greenpoint, Northside, Southside, Williamsburg). 

 

 
Source: NYC Dept. of Planning 

Community District 1 has 3,044 acres and 4.8 

square miles.   

 

The district is predominantly improved with 

residential properties (29.2%).  The district 

also has a significant amount of industrial use 

(27.4%), transportation/utility use (9.7%) and 

mixed residential/commercial use (9.5%). 
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L O C A L  L A N D  U S E  M A P  

  
Source: Zola NYC Planning 
 
Immediate Surrounding Uses 
The subject’s block is occupied by the subject property, several other residential properties 

and several commercial/mixed-use properties.  The surrounding blocks contain a similar mix 

of residential, mixed-use/commercial and institutional use properties with a few properties of 

other type. 

 

The subject is located within six blocks of McCarren Park and seven blocks of State of New 

York East River State Park and Bushwick Inlet Park. The North 7th Medical and Wellness 

Center is within approximately three blocks of the subject.  There are several houses of 

worship within five blocks of the subject. 
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Population and Household Overview 
Summary Census 2010 2016 2021

Population 128,700 144,818 155,779

Households 46,343 52,662 56,813

Families 25,142 27,580 29,334

Average Household Size 2.76 2.74 2.73

Owner Occupied Housing Units 6,360 7,337 7,952

Renter Occupied Housing Units 39,983 45,324 48,861

Median Age 28.7 29.8 31.1  
 
As of 2016, there were 144,818 people and 52,662 households in Williamsburg. The average 

household size was 2.74 and the median age was 29.8.  Moderate household growth is 

expected by 2021.   

 
Household Income  

The median household income in Williamsburg 

was $40,125 in 2016 with average household 

income of $65,503.  The area is low income, 

with 45% earning between $35,000 and 

$100,000.  

 

About 42 of the community district’s population 

was living on income support as of 2014, 

compared to New York City at 37.3%. 

HOUSEHOLDS BY INCOME - 2016

Income Range Percent

<$15,000 21.8%

$15,000 - $24,999 12.1%

$25,000 - $34,999 11.3%

$35,000 - $49,999 11.7%

$50,000 - $74,999 12.4%

$75,000 - $99,999 9.9%

$100,000 - $149,999 11.6%

$150,000 - $199,999 5.0%

$200,000+ 4.2%

Median Household Income $40,125

Average Household Income $65,503

Per Capita Income $23,909  
 
Employment  
70,294 Williamsburg residents were employed 

in 2016. Services was the largest sector, 

employing 59.3% of the population. The 

second largest sector was Retail Trade (9.5%) 

followed by Finance/Insurance/Real Estate 

(7.7%).   

Total 70,294

Agriculture/Mining 0.2%

Construction 3.4%

Manufacturing 5.0%

Wholesale Trade 3.3%

Retail Trade 9.5%

Transportation/Utilities 2.8%

Information 6.8%

Finance/Insurance/Real Estate 7.7%

Services 59.3%

Public Administration 1.9%

2016 EMPLOYED POPULATION 16+ BY INDUSTRY
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Businesses and Retail Establishments 
The neighborhood’s primary retail and commercial corridors are Bedford Avenue, Grand 

Street, and Broadway. Williamsburg has 5,014 total businesses with 30,166 total employees in 

2016, according to ESRI.   

 

RETAIL ESTABLISHMENT BREAKDOWN

Retail Trade Summary Establishments % Total Employees

Home Improvement 38 2% 247

General Merchandise Stores 43 3% 179

Food Stores 225 14% 1,111

Auto Dealers, Gas Stations, Auto Aftermarket 25 2% 75

Apparel & Accessory Stores 169 10% 616

Furniture & Home Furnishings 108 7% 473

Eating & Drinking Places 599 37% 3,195

Miscellaneous Retail 411 25% 1,698

Total Retail Establishments 1,618 100% 7,594  
 

Of those businesses, 1,618 are retail establishments with 7,594 retail employees.  37% of the 

local retail establishments are Eating & Drinking Places, 25% are Miscellaneous Retail and 

14% are Food Stores.   

 
Consumer Spending Category Total $ Spent Average Spent % of Total

Apparel and Services $101,049,817 $1,919 3%

Computer $10,183,536 $193 0%

Entertainment & Recreation $126,249,008 $2,397 4%

Food $379,278,437 $7,202 12%

Financial $1,209,302,403 $22,963 39%

Health $23,515,584 $447 1%

Home $550,747,635 $10,458 18%

Household Furnishings and Equipment $47,734,741 $906 2%

Household Operations $68,991,298 $1,310 2%

Insurance $254,346,403 $4,830 8%

Transportation $239,404,229 $4,546 8%

Travel $59,544,027 $1,131 2%

Total $3,070,347,118

 
 

Of the $2,025,841,512 spent in Williamsburg in 2016 on consumer goods, the largest 

spending category was Financial, with $1,209 million (39%) spent, followed by shelter at $551 

million (18%). 
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Housing  
Williamsburg is a dense neighborhood with 

41% of all buildings containing more than 20 

units.  11.0% of units are in single-family or 

two-family homes.   

Total 53,447 Percentage

1, detached 1,039 1.9%

1, attached 1,298 2.4%

2 3,535 6.6%

3 or 4 8,956 16.8%

5 to 9 10,106 18.9%

10 to 19 6,172 11.5%

20 to 49 10,309 19.3%

50 or more 11,727 21.9%

HOUSING UNITS PER STRUCTURE

 

The building stock within the neighborhood 

was primarily built before 1960 (56%) with 

only 26% of all housing constructed after 

1980.  The estimated median year built for 

housing in the neighborhood is 1951. 

Year Built 49,879 Percentage

Built 2010 or later 1,289 2.4%

Built 2000 to 2009 8,241 15.4%

Built 1990 to 1999 2,529 4.7%

Built 1980 to 1989 1,679 3.1%

Built 1970 to 1979 3,925 7.3%

Built 1960 to 1969 5,615 10.5%

Built 1950 to 1959 3,726 7.0%

Built 1940 to 1949 2,401 4.5%

Built 1939 or earlier 24,043 45.0%

1951
Median Year 
Structure Built

HOUSING UNITS BY YEAR BUILT

 

In 2016, 13% of the housing units were 

owner occupied and 80% were renter 

occupied. The area owner occupancy level is 

below that of New York City in general, as on 

average, the percentage of owner occupied 

housing units within New York City 

approaches 30%, while 70% are renter 

occupied.   The Census Bureau estimates 

that the median home value is $733,732 

within Williamsburg.  

2016 Housing Units 56,399

Owner Occupied Housing Units 13%

Renter Occupied Housing Units 80%

2016 $733,732

2021 $751,058  
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Transportation and Linkages  

Williamsburg is serviced by MTA Subway L train, which has a stop within one block of the 

subject property on North 7th Street. Bus service runs along Bedford Avenue and Driggs 

Avenue with stops within one block of the subject. 

 

MASS TRANSPORTATION IN RELATION TO THE SUBJECT PROPERTY  

 
 
Williamsburg has access to the Brooklyn 

Queens Expressway, which connects to 

the regional highway network leading to 

Queens, Manhattan, the Bronx, 

Westchester, Connecticut, and Upstate 

New York.  

 

The majority of the population (61.0%) 

uses public transportation to get to work. 

12.7% drive or carpool and  walk.   

WORKERS AGE 16+ YEARS BY MEANS OF TRANSPORTATION

Total 100%

Drove alone 9.9%

Carpooled 2.7%

Public transportation (excluding taxicab) 61.0%

Ferryboat 0.7%

Taxicab 0.2%

Motorcycle 0.4%

Bicycle 2.5%

Walked 15.6%

Other means 0.4%

Worked at home 7.2%

WORKERS AGE 16+ YEARS (WHO DID NOT WORK FROM HOME) 
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RESIDENTIAL MARKET – COMMUNITY DISTRICT 119 
Williamsburg is within a well-established, mixed income residential community. While much of 

the building stock is over 50 years old in the immediate subject area, the improvements have 

been well-maintained. 

 

 
 

The community district home ownership rate was 17.1% in 2014 and the median asking rent 

was $3,055 per month. 27.2% of households were “severely rent burdened” in 2014. 

 

As of 2013, 11.4% of all rental units were 

public and other income-restricted 

subsidized rental units.  The rental vacancy 

rate for the community district was 2.2% in 

2014. 

 

Most apartment buildings in the subject area 

were constructed before 1939 and have 

generally similar construction features.  Mid-

rise buildings typically contain only 

residential apartments with few luxury 

services such as recreational facilities, 

personal services (e.g. dry cleaning), etc. 

However, some buildings offer doorman 

service and/or on-site parking. 

                                              
19 Charts and data from the 2015 Furman Center report (http://furmancenter.org/research/sonychan) 
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According to MNS real estate, as of December 2016, studios average $2,657 per month; one-

bedrooms average $2,996 per month; and two-bedrooms average $3,752 per month in 

Williamsburg. 
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Highest and Best Use 
Highest and best use is defined as follows: 

 
The reasonably probable use of property that results in the highest value. The 
four criteria that the highest and best use must meet are legal permissibility, 
physical possibility, financial feasibility, and maximum productivity. 

The use of an asset that maximizes its potential and that is possible, legally 
permissible, and financially feasible. The highest and best use may be for 
continuation of an asset’s existing use or for some alternative use. This is 
determined by the use that a market participant would have in mind for the 
asset when formulating the price that it would be willing to bid.  

The highest and most profitable use for which the property is adaptable and 
needed or likely to be needed in the reasonably near future.20 

A highest and best use analysis follows a specific procedure: 

 
 Determine the highest and best use of the site as if vacant.   

 Consider the ideal improvement for the site's development. 

 Compare the ideal improvement to existing improvements and determine whether 
modification or maintenance of the existing improvements is appropriate. 

Definition of Highest and Best Use of Land or a Site as Though Vacant 
Among all reasonable, alternative uses, the use that yields the highest present 
land value, after payments are made for labor, capital, and coordination.  The 
use of a property based on the assumption that the parcel of land is vacant or 
can be made vacant by demolishing any improvements. 

Definition of Highest and Best Use of Property as Improved 
The use that should be made of a property as it exists.  An existing 
improvement should be renovated or retained as is so long as it continues to 
contribute to the total market value of the property, or until the return from a 
new improvement would more than offset the cost of demolishing the existing 
building and constructing a new one. 

The highest and best use analysis identifies the use with the highest property value, helps to 

identify market standards, and leads to the most appropriate comparable sales.  Differences 

between the appraised property and the ideal improvement help to isolate obsolescence and 

depreciation.  The analysis of highest and best use as vacant and as improved both consider 

four tests, in the following order:  legal permissibility (leases, zoning and deed restrictions); 

physical possibility (physical characteristics of site and improvements); and financial feasibility 

(which use yields highest residual value to the land). 

                                              
20 Appraisal Institute, The Dictionary of Real Estate Appraisal, 6th ed. (Chicago: Appraisal Institute, 2015), p.109. 
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HIGHEST AND BEST USE AS THOUGH VACANT 
 
Legally Permissible 
The subject property is zoned R6B Residential, which allows residential and community facility 

uses as of right.  No known zoning change is currently being considered or anticipated.  The 

site, if vacant, could be developed for either of these uses. 

 
Physically Possible 
The site's size is average, and its frontage and access are good.  All public utilities are 

available to the site.  Therefore, any of the legal uses would be physically possible. 

 
Financially Feasible 
Residential rents in newly constructed residential buildings in the subject's market area 

indicate a market rent of around $70 per square foot of livable area, above the feasibility rent 

of around $45 per square foot.   Residential development is considered feasible.  Sales of 

newly constructed condominium units are over $1,200 per square foot, which is also sufficient 

to support new construction.  Therefore, new ground-up construction is financially feasible at 

this time.   

 

Community facility rents are lower than residential rents and development is not considered 

feasible at this time.   

 
Highest and Best Use Conclusion – Site as though Vacant 
All legally permissible, physically possible and financially feasible uses of the subject property, 

as though vacant, have been presented and examined.  In summary, the highest and best use 

of the subject property, as though vacant, would be residential development. 
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HIGHEST AND BEST USE AS IMPROVED 
 
Legally Permissible 
The subject is within the bulk limits of the zoning district, is complying with parking 

requirements, and its residential use is legal.  In terms of age, size, condition and construction 

characteristics, the subject building conforms to surrounding improvements in its immediate 

neighborhood.     

 
Physically Possible 
The subject property appears to be physically sound and was observed to be in very good 

condition.  The continuation of the existing use is physically possible. 

 
Financially Feasible 
Our analysis in the Income Approach shows that the currently existing building has an 'as is' 

value of $89,600,000, which amounts to $1,327 per square foot of 'as of right' residential 

buildable area.  If the site were vacant, the land value would be considerably less. Because 

the existing improvements contribute value to the land, it would be considered unreasonable 

to demolish the existing improvements.  The current use represents the most financially 

feasible use as improved. 

 
Highest and Best Use Conclusion – As Improved 
All legally permissible, physically possible, and financially feasible alternative uses of the 

subject property, as improved, have been presented and examined.  The highest and best use 

of the subject property, as improved, is lease up of the recently renovated units and continued 

residential use. 
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Appraisal Process 
The appraisers considered the three real estate valuation methods: the Cost Approach, the 

Income Capitalization Approach, and the Sales Comparison Approach.  An approach to value is 

included or eliminated based on its applicability to the property type being valued and the 

quality of information available.   

 

The Cost Approach is based on the idea that an informed purchaser would pay no more for the 

property than the cost to produce a substitute property with equivalent utility.  This approach 

is most useful for appraisals of recent and proposed construction, and for appraisals of special 

purpose properties.  The Cost Approach is less reliable for appraisals of older properties with 

indeterminate amounts of depreciation, and it is less reliable in markets with infrequent land 

transfers.   

 

The Income Approach reflects the thinking of investors in income-producing real estate.  This 

approach is based on the assumption that value is created by the expectation of benefits to be 

derived from an income stream plus a future property reversion over a typical investment 

horizon.  Appraisers use Direct Capitalization by means of an overall capitalization rate for 

properties with a stable income stream, and use the discounted cash flow method for 

properties with income streams which are irregular.   

 

The Sales Comparison Approach derives an opinion of value from an analysis of comparable 

properties which have transferred over a recent time period.  This approach is based on the 

principle of substitution and contribution which states that a knowledgeable investor will pay 

no more for a property than would be paid for a comparable substitute property.    

 

Approaches Applied: Both the Income Approach and the Sales Comparison Approach have 

been used to value the property.  The Income Approach and Sales Comparison Approach have 

been used to derive the prospective value “upon stabilization” and "as is".  The Cost Approach 

was not considered reliable and was not used. 
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The Income Approach 
The Income Approach values the property based on its income potential and reflects the 

thinking of typical property investors.  This approach considers a property's capacity to 

generate future benefits by capitalizing forecasted income into an indication of present value.  

The two common valuation techniques associated with the Income Approach are direct 

capitalization and discounted cash flow (DCF) analysis, also known as "yield capitalization." 

 

 Direct capitalization: This method converts an estimate of a single year's income 

expectancy into an indication of value in one direct step, either by dividing the income 

estimate by an appropriate rate or by multiplying the income estimate by an appropriate 

factor.  This technique employs capitalization rates and multipliers extracted from sales. 

Only the first year's income is considered, and expectations of future changes in value are 

reflected in the development and selection of the overall capitalization rate. This method is 

most useful when the property is already operating on a stabilized basis.21  

 Discounted Cash Flow Analysis: Discounted cash flow (DCF) analysis is appropriate for any 

pattern of regular or irregular income. 22  This method explicitly considers a series of cash 

flows (net income over a holding period) over time together with any reversion value or 

resale proceeds.  Since this technique explicitly reflects the investment's income pattern, it 

is especially suited to multi-tenant properties with varying leasing schedules as well as 

properties that are not operating at stabilized occupancy. 

 
Income Approach Method Selected 
The East Wing of the subject, containing with 40 units, is leased and the West Wing, 

containing 52 units, will be marketed for leasing in the coming months.  Units are/will be 

leased under short-term leases.  Direct capitalization has been applied in this analysis.   

 

RESIDENTIAL INCOME 
We received a rent roll for the leased units in the east wing of the subject.  There were many 

inconsistences in the bedroom and room counts of the units indicated on the rent roll we 

received, the marketing materials we found online, the building plans we were provided by 

ownership and what we observed at our inspection.  We inspected many units at the subject 

and saw the varied layouts and how the apartments are used by tenants.  The mezzanine and 

basement levels are flexibly used as bedrooms and for other purposes.  Some units contain 

temporary walls that create additional bedrooms.  Most of the units we inspected are used as 

                                              
21 The Appraisal of Real Estate, 14th edition (Chicago, IL: Appraisal Institute 2013): pp. 459-462 

22 Ibid., p. 511. 
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two or three bedroom apartments but one of the larger units was subdivided to contain seven 

total bedrooms. 

 

Since we do not have accurate room and bedroom counts, we have analyzed the subject rents 

on a per square foot basis.  Based on our inspection, the aggregate square footage 

information we obtained appeared to be correct.  The total net livable area at the subject is 

79,619 square feet which compared to the gross building area of 99,804 equates to a loss 

factor of 20% which we believe is reasonable.   

 

The rent roll provided by ownership showed rents ranging from $44 to $175 per square foot 

with an average rent of $74 per square foot.  Generally, units with larger outdoor spaces and 

those situated to take advantage of the church structure's unique architectural features 

achieved the higher rents. 

 
Discussion of Tenancy Types 
Since the subject is a recently converted/newly constructed building with no tax benefits, all of 

the units are free market units and can be rented at market rents without restrictions. 

 

MARKET RENTAL SURVEY 
Comparable market rentals are presented on the following pages, followed by a summary 

table.   
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RESIDENTIAL RENTAL COMPARABLES 

Address Rms BRs Baths
Area 
(SF)

Monthly 
Rental 
Rate

Annual 
Rent/SF Comments

76 North 4th Street 
#306

3.5 1 1.0 1,000 $4,767 $57 Unit in elevator building with shared 
rooftop.

142 South 3rd 
Street #3

2.5 1 2.0 1,300 $6,500 $60 Duplex unit with private terrace.

99 North 8th Street 3.0 1 1.0 1,000 $5,500 $66 Unit with private terrace.

1 North 4th Street 3.0 1 1.0 700 $4,000 $69 Unit in elevator doorman building.

144 North 8th Street 2.5 1 1.0 749 $4,300 $69 Unit in elevator building with balcony.

429 Kent Avenue 
#640

4.0 2 2.5 1,303 $5,700 $52 Unit in elevator building with private 
terrace.

330 Wythe Avenue 6.0 2 2.0 1,700 $7,900 $56 Loft unit in elevator condo building.

2 Northside Piers 
#21L

4.0 2 2.0 1,120 $6,250 $67 Unit in elevator building with 
washer/dryer and private balcony.

395 Leonard #717 4.0 2 2.0 890 $5,100 $69 Unit in elevator building with 
washer/dryer.

111 Kent Avenue 4.0 2 2.0 1,257 $7,500 $72 Unit in high amentity building with 
private terraces.

180 North 1st Street 
#3

5.0 3 3.0 1,800 $8,000 $53 Triplex unit with private patio.

347 Lorimer #6D 5.0 4 2.0 1,451 $6,800 $56 Duplex unit with high end finishes and 
washer/dryer.

171 North 10th 
Street #6B

5.0 3 2.0 1,350 $7,400 $66 Unit in elevator building with 
washer/dryer.

440 Kent Avenue 
#Ph

5.0 3 2.0 1,400 $13,000 $111 Penthouse unit with private roof garden.
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M A P  O F  R E S I D E N T I A L  R E N T A L  C O M P A R A B L E S  
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SUMMARY OF RENTAL COMPARABLES 

 

Market 1BR  

Units 

Market 2BR  

Units 

Market 3 and 4 BR  

Units 

Monthly Rental Range $4,000 to $6,500 $5,100 to $7,900 $7,400 to $13,000 

Average Monthly Rent $5,013 $6,490 $9,467 

Monthly Rental Range Per SF $57 to $69 $52 to $72 $53 to $111 

Avg. Per SF $64 $63 $77 

Median Per SF $66 $67 $66 

 
Due to the lack of reliable data regarding the bedroom counts at the subject and the unique 

layouts, we have analyzed the subject and comparable rentals across all unit types on a per 

square foot basis.  The subject and market rents are summarized as follows: 
 

 Market Comparables Subject Units  

Monthly Rental Range $4,000 to $13,000  $4,000 to $12,000 

Average Monthly Rent $6,623 $5,853 

Unit Size Range (SF) 700 to 1,800 464 to2,500 

Unit Size Average (SF) 1,216 865 

Monthly Rental Range Per SF $52 to $111 $44  to $175 

Avg. Per SF $66 $74 

Median Per SF $66 $74 

  

Discussion of Market Comparables 
The subject is a recently converted/constructed elevator-serviced building with very high end 

finishes.  Most of the units have private outdoor space and many are duplex/triplex units with 

unique layouts that incorporate interesting architectural features of the former church 

structure such as the stained glass windows.  The subject has a very desirable location in 

prime Williamsburg within a block of a subway station. 

 

The comparables are located in the vicinity of the subject and also have high end finishes and 

amenities such as private outdoor space and in-unit washer/dryers.  Some of the comparables 

are in buildings with doormen or other building amenities such as gyms.  However, this is 

balanced by the unique layouts and architecture of the subject. 
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Market Rent Conclusion 
On a per square foot basis, the market comparables range from $52 to $111 per square foot, 

with an average of $66 per square foot and a median of $66 per square foot.   

 

The rent roll provided by ownership showed rents ranging from $44 to $175 per square foot 

with an average rent of $74 per square foot.  Many of the rents are outside the comparable 

range and the average rent is somewhat above the average of the comparables.  The units 

with very high rents on a per square foot basis are generally smaller units ideally situated 

within the church structure to incorporate its stained glass windows, interior archways, and 

other features.   

 

Since some of the contract rents at the subject property are outside of market norms we will 

project income for the subject based on our market survey.  We believe the subject can 

achieve an average rent above the comparable average and project an average rent for the 

subject of $70 per square foot of leasable area.  Our calculation of potential residential income 

is shown below. 

 

POTENTIAL INCOME 

Total Leasable Area 79,619

Market Rent PSF x $70

Potential Residential Income $5,573,330  
 

The residential income estimate assumes the following: 

 

Landlord's Obligations Tenant's Obligations 

Refuse removal 

Water and sewer 

Common area maintenance  

Common area electric 

Separately metered electric 

Separately metered heat, hot water and cooking 

gas 
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PARKING INCOME 
The subject property has a parking lot with 46 rentable spaces.  None of the spaces are 

currently leased.  We present local garage parking monthly rates as follows: 

 

Address Price per Month

519 Myrtle Avenue $175

147 Maujer Street $194

8 Macon Street $200

20 North 5th Street $250

444 Kent Avenue $250

$175

$250

$214  
 

The local parking comparables have parking rates ranging from $175 to $250 per space per 

month, with an average of $214.  The subject has a superior location to some of the 

comparables and we project market rent for the subject's spaces above the comparable 

average at $225 per space per month.   We have therefore projected parking income for the 

subject as follows: 

 

Proj. Monthly Parking 
Rate

Proj. Annual Parking 
Income

# of Rentable 
Spaces

Total Proj. Parking 
Inc.

$225 $2,700 46 $124,200  
 

Potential gross parking income is equal to $124,200 in the upcoming stabilized year. 
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VACANCY AND COLLECTION LOSS 
According to The Furman Report, the residential vacancy rate in Community District 1 is 2.8% 

and according to Marcus & Millichap the vacancy rate in Brooklyn is 2.5%.   Occupancy of 

available units at the subject is currently 83%, although we were advised that some units in 

the east wing are being held vacant until a C of O is obtained so this is not a stabilized 

number. 

 

Based on the foregoing and considering that we have marked the subject's units to market 

levels, combined residential vacancy and collection loss has been estimated at 4.0%.  We have 

applied the same vacancy factor to our projected parking income.  

 

EFFECTIVE GROSS INCOME 

Potential Gross Residential Income $5,573,330

Potential Gross Parking Income + $124,200

Total Potential Gross Income $5,697,530

Residential & Parking V/C Loss at 4.0% ($227,901)

Effective Gross Income $5,469,629  
 

OPERATING EXPENSES 
The operating expense information we received from ownership was incomplete and was not 

useful in projecting operating expenses for the subject.  We have therefore used comparable 

buildings to project operating expenses for the subject.  

 

The comparable expenses and the subject’s pro forma are presented on the following pages 

and analyzed on an expense per unit and per square foot basis.   
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OPERATING EXPENSE COMPARABLES  

Address:

115 
DIVISION 

AVENUE
213 TAAFFE 

PLACE
440 ALBANY 

AVENUE

157 
WALLABOUT 

STREET
5001 15 
AVENUE Average

Year Built/Renovated: 1916 1935 1927 2002 1934

SF: 49,669 91,559 63,120 114,734 50,160

Units: 42 90 66 115 47

Operating Expenses

Insurance $22,847 $32,455 $32,000 $39,821 $24,523 $30,329

Utilities $16,824 $46,792 $16,820 $60,225 $4,592 $29,051

Fuel $81,234 $106,437 $51,967 $48,604 $4,592 $58,567

Water & Sewer $47,529 $0 $62,318 $132,050 $44,378 $57,255

Repairs & Maintenance $74,348 $58,681 $56,845 $54,970 $47,375 $58,444

Payroll $31,291 $78,235 $23,500 $72,705 $51,433

Miscellaneous $14,164 $52,400 $18,000 $24,951 $6,343 $23,172

Management Fees $36,516 $139,679 $47,766 $350,000 $42,522 $123,297

Total Operating Expenses $324,753 $514,679 $309,216 $783,326 $174,325 $421,260

Operating Expenses PSF

Insurance $0.46 $0.35 $0.51 $0.35 $0.49 $0.43

Utilities $0.34 $0.51 $0.27 $0.52 $0.09 $0.35

Fuel $1.64 $1.16 $0.82 $0.42 $0.09 $0.83

Water & Sewer $0.96 $0.00 $0.99 $1.15 $0.88 $0.80

Repairs & Maintenance $1.50 $0.64 $0.90 $0.48 $0.94 $0.89

Payroll $0.63 $0.85 $0.37 $0.63 $0.62

Miscellaneous $0.29 $0.57 $0.29 $0.22 $0.13 $0.30

Management Fees $0.74 $1.53 $0.76 $3.05 $0.85 $1.38

Total Operating Expenses $6.54 $5.62 $4.90 $6.83 $3.48 $5.47

Operating Expenses Per Unit

Insurance $544 $361 $485 $346 $522 $451

Utilities $401 $520 $255 $524 $98 $359

Fuel $1,934 $1,183 $787 $423 $98 $885

Water & Sewer $1,132 $0 $944 $1,148 $944 $834

Repairs & Maintenance $1,770 $652 $861 $478 $1,008 $954

Payroll $745 $869 $356 $632 $651

Miscellaneous $337 $582 $273 $217 $135 $309

Management Fees $869 $1,552 $724 $3,043 $905 $1,419

Total Operating Expenses $7,732 $5,719 $4,685 $6,812 $3,709 $5,731
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NON-TAX EXPENSE SUMMARY COMPARABLES AND APPRAISER FORECAST* 

Expense Appraiser 

Min Max Avg Forecast

Insurance $0.35 $0.51 $0.43 $0.45

Utilities (Common Area Electric) $0.09 $0.52 $0.35 $0.35

Fuel $0.09 $1.64 $0.83 $0.00

Water and Sewer $0 $1,148 $834 $850

Repairs and Maintenance $0.48 $1.50 $0.89 $0.90

Payroll $356 $869 $651 $750

Misc. & Professional $0.13 $0.57 $0.30 $0.20

Management Fees $0.74 $3.05 $1.38 $1.37
Operating Expenses Excluding Taxes 
and Reserves $3.48 $6.83 $5.47 $4.74

Real Estate Taxes $7.00

Reserves $100

Total Operating Expenses $11.83

Comps

 
*some expenses are projected on a per square foot and others on a per unit basis 

 

The operating expense comparables are very similar elevator-serviced buildings located in the 

subject market and our expense projections have emphasized the average in each expense 

category.  Since tenants pay all utilities at the subject we have not projected a fuel expense 

and our utilities expense is for common area electricity only.  Our pro forma is shown below. 
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APPRAISER'S STABILIZED INCOME AND EXPENSE PRO FORMA 

Income Whole Dollar PSF of GBA Per Unit

Potential Gross Residential Income $5,573,330 $55.84 $60,580

Potential Gross Parking Income $124,200 $1.24 $1,350

Total Potential Gross Income $5,697,530 $57.09 $61,930

Residential & Parking V/C Loss at 4.0% ($227,901) ($2.28) ($2,477)

Effective Gross Income $5,469,629 $54.80 $59,452

Operating Expenses Whole Dollar PSF of GBA Per Unit

Insurance $44,912 $0.45 $488

Utilities (Common Area Electric) $34,931 $0.35 $380

Fuel $0 $0.00 $0

Water and Sewer $78,200 $0.78 $850

Repairs & Maintenance $89,824 $0.90 $976

Payroll $69,000 $0.69 $750

Miscellaneous & Professional Fees $19,961 $0.20 $217

Management Fees $136,741 $1.37 $1,486

Total Operating Expenses Excluding Taxes & Reserves $473,568 $4.74 $5,147

Real Estate Taxes $698,163 $7.00 $7,589

Reserves $9,200 $0.09 $100

Total Operating Expenses  $1,180,931 $11.83 $12,836

Net Operating Income $4,288,698 $42.97 $46,616

Operating Expense Ratio 22%

 
Total Operating Expenses 
Operating expenses are forecast for the upcoming fiscal year at $11.83 per square foot 

including real estate taxes and $4.74 per square foot excluding real estate taxes and reserves.  

Exclusive of taxes and reserves, the comparable expenses range from $3.48 to $6.83 per 

square foot, with an average of $5.47 per square foot.   

 

Our pro forma expenses are within the comparable range, considered reasonable, and will be 

applied.   
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INCOME CAPITALIZATION 
The overall capitalization rate used to convert income to value is a market-derived figure 

which can be extracted from comparable sales data; or which can be analyzed in terms of 

investor expectations with the band of investment mortgage-equity formula or the 

underwriter's formula.   In this analysis, we have considered data from surveys of active 

investors and we have applied a band of investment methodology called the Akerson formula 

or the Ellwood Method to develop the overall rate. 

  
1.  Local Comparable Sales 
Four of the sales used in the Sales Comparison Approach reported income information.  The 

sales, each consisting of newly developed or renovated residential properties in Brooklyn 

exhibit overall capitalization rates from 3.75% to 4.86% with an average of 4.28%.   

 

COMPARABLE OVERALL RATES 

Address Property Type Sale Date Sale Price Cap Rate
385 Union Avenue 
(Sale 2)

47-unit elevator building, constructed in 2008 Sep-16 $45,352,000 4.25%

65 Bogart Street 51-unit elevator building, constructed 1931, 
recently converted

Jan-16 $39,500,000 4.10%

305 McGuinness Blvd 
(Sale 3)

38-unit elevator building, constructed 2005 Jan-16 $21,500,000 4.89%

110 Green Street 130-unit elevator building, constructed in 
2007

Jan-16 $103,000,000 4.64%

250 Bedford Avenue (Sale 4) 5-story elevator-serviced condominium 
building

Dec-15 $55,000,000 3.50%

236 North 10th Street (Sale 5) 6-story elevator serviced building constructed 
in 2012

May-15 $169,000,000 4.50%

143-145 Skillman Avenue 19-unit, plus 1 commercial space elevator 
building, constructed in 2011

Jan-15 $48,000,000 5.00%

Min: 3.50%
Max: 5.00%
Avg: 4.41%

 

The local sales are recently constructed or renovated residential properties in the market area 

of the subject property. The subject's income has been estimated at market levels, which 

inhibits the upside potential.  However, the comparables are also predominantly leased at 

market levels.  Based on the foregoing, a capitalization rate in line with the comparable 

average is reasonable. 
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2.  Investor Surveys 
We have considered the national investor expectations for apartment properties.   

 

Source: PWC 

 

An investor survey from PWC reports a going-in capitalization rate range from 3.50% to 

7.50% in the most recent quarter for national apartment properties, with an average of 5.26% 

nationally. 

 

We have also considered a survey of investor expectations for apartment properties in New 

York City. 

 

TRAILING SIX MONTH PERFORMANCE: PR ICING INDICATORS 

 
*Source: Ariel Property Advisors 

 

An investor survey from Ariel Property Advisors reports an average going-in capitalization rate 

of 4.58% in 2016 for Brooklyn apartment properties. 
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SUMMARY OF BAND OF INVESMENT METHOD ASSUMPTIONS 

Loan to value ratio (Mortgage Percentage) 75%

Mortgage Interest Rate 3.75%

Term (years payout) 30

Annual Constant 5.56%

Equity Percentage 30%

Equity Yield Rate 9.00%

Holding Period 10

Sinking Fund Factor @ Equity Yield Over Holding Period 6.58%

Mortgage Amortization Over Holding Period 21.89%

Appreciation Over Term 20%  
 

CAP ITALIZATION RATE CALCULATION: BAND OF INVESTMENT 

Band of Investment

Mortgage LTV x Annual Constant 75% x 5.56% = 4.17%

Equity Percentage x Equity Yield 30% x 9.00% = 2.70%

Weighted Rate Band of Investment 6.87%

Less Adjustment for Mortgage Amortization

Amortization Over Holding x LTV x Sinking Fund Factor 21.89% x 75% x 6.58% = 1.08%

Less Adjustment for Apprecation Over Holding Period

Appreciation Percentage x Sinking Fund Factor 20% x 6.58% = 1.32%

Indicated Capitalization Rate

Weighted Rate Less Amortization Adjustment Less 
Appreciation Adjustment 6.87% - 1.08% - 1.32% = 4.47%

Rounded 4.50%  
 

The Akerson/Ellwood adaptation of the band of investment method of developing an overall 

capitalization rate suggests a rate of 4.50%. 
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Capitalization Rate Reconciliation and Conclusion 

Method Indicated Rate 

Local Comparable Sales 4.41% average 

Local (Ariel) Property Survey 4.58% 

Band of Investment 4.50% 

Concluded Rate 4.50% 

 

The local comparable sales range from 3.50% to 5.00% and indicate an average rate of 

4.41%.  The investor surveys show national rates averaging approximately 5.26%.  A local 

survey of Brooklyn multifamily buildings had an average cap rate of 4.58%. The band of 

investment method suggests an overall capitalization rate of 4.50%. 

 

Greatest emphasis is typically given to the local comparable sales, which are similar properties 

within a close radius of the subject.  These sales indicate an average rate of 4.41%. The local 

sales are recently constructed or renovated residential properties in the market area of the 

subject property. The subject's income has been estimated at market levels, which inhibits the 

upside potential.  However, the comparables are also predominantly leased at market levels.  

Based on the foregoing, a capitalization rate in line with the comparable average is 

reasonable.  We have concluded with a 4.50% overall capitalization rate, supported by the 

local sales, band of investment and investor surveys.  
 
ADJUSTMENTS TO CAPITALIZED VALUE 
Adjustments to the stabilized value must be applied for an anticipated leasing period for the 

residential units and for marketing/brokerage costs. 

 

Adjustment  

Remaining Costs The subject is currently overbuilt by about 5,000 square 

feet and this has caused a delay in obtaining a 

Certificate of Occupancy.  Ownership plans to purchase 

additional air rights at an estimated cost of $1,500,000 

($300 per square foot).  They are in the final stages of 

negotiations with a potential seller and the supplied 

estimate is based on these negotiations. We have 

deducted the supplied estimate from our stabilized 

value and an additional contingency factor is 

incorporated into our deduction below. 



180-198 NORTH 7TH STREET AND 163 NORTH 6TH STREET INCOME APPROACH 

 
  116 
 

 

Adjustment  

Residential Rent Loss  We have estimated a nine month period for ownership 

to acquire the necessary air rights, obtain a Certificate 

of Occupancy and lease the vacant units.  Rent loss is 

calculated as follows: 

 

Annual Rent for the vacant units of $3,371,830/ 12 

months =  $280,986 per month x 9 months' vacancy = 

$2,528,873 in projected rent loss.  

 

Residential Marketing Costs In order to enhance the marketing effort, we have 

projected total marketing expenses at 1.5 months' rent 

for the vacant units.  This expense would include rent 

concessions, owner-paid brokerage costs, or other 

incentives offered to quickly lease the units.  Residential 

marketing costs are therefore projected at $421,479 

(1.5x $280,986). 

Profit/Contingency We have utilized the owner's estimate of the cost to 

obtain the required air rights and have projected a 

nine-month period of rent loss to account for the time 

to acquire the rights and obtain a Certificate of 

Occupancy.   

 

In addition, we are deducting a profit factor to account 

for the risk of additional delay/loss and for the time 

value of money.  This factor also covers ancillary closing 

costs associated with air rights purchase and 

legal/professional costs to obtain the Certificate of 

Occupancy.  

 

We have estimated a profit factor of 30% of the air 

rights costs and the rent loss over the nine month 

period.  30% x ($1,500,000 + $2,528,873) = 

$1,208,662. 
 



180-198 NORTH 7TH STREET AND 163 NORTH 6TH STREET INCOME APPROACH 

 
  117 
 

 

Value Conclusion 
Using the 4.50% overall rate, as well as applying the noted adjustments, the prospective 

market value of the property 'upon stabilization' and 'as is' are calculated on the following 

page. 

 

CALCULATION OF 'AS IS'  AND 'AS STABILIZED'  FAIR VALUES 

Net Operating Income $4,288,698

Capitalization Rate ÷ 4.50%

Prospective 'As Completed and Stabilized' Value $95,304,400

'As Completed and Stabilized' Value, Rounded $95,300,000

Less: Rent Loss During Legalization and Leasing (9 Months Rent) -$2,528,873

Less: Residential Marketing Expenses (1.5 Months Rent) -$421,479

Less: Legalization Costs -$1,500,000

Less: Profit (30% of Rent Loss and Legalization Costs) -$1,208,662

'As Is' Value $89,645,387

'As Is' Value, Rounded $89,600,000  
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The Sales Comparison Approach 
The Sales Comparison Approach develops an indication of value by comparing the subject 

property to similar properties which have transferred over a recent period of time. The steps 

taken to apply this approach are: 

 

 Identify relevant property sales; 

 Research, assemble, and verify pertinent data for the most relevant sales; 

 Analyze the sales for material differences in comparison to the subject; 

 Reconcile the analysis of the sales into a value indication for the subject. 

 

To apply the Sales Comparison Approach, we searched for sale transactions with the following 

parameters: 

 

Property Type Luxury Apartment Properties 

Location Williamsburg and surrounding neighborhoods 

Size 40,000 to 250,000 sf 

Transaction Date Last 24 months 

Unit of Comparison Price per square foot  

 

Due to the varying unit sizes, inclusion of livable basement and mezzanine areas, and space 

devoted to building amenities at the subject and the comparables, price per square foot of 

gross building area is the appropriate unit of comparison for this analysis.  In addition, we 

have valued the property based upon its square footage including the livable basement and 

mezzanine areas.  This residential space is similar in quality to the regular above-grade space, 

and the rents attributable to these areas are similar to those of the regular above-grade area 

on a per-square-foot basis.  Therefore, it is reasonable to include the mezzanine and below-

grade livable square footage in the gross building area for purposes of comparison to 

properties that contain only above-grade livable area.   

 

Also, we will initially value the subject on a stabilized (leased) basis and process deductions 

for lease-up costs as discussed in our Income Approach. 
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C O M P A R A B L E  S A L E S  M A P  
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Property Data

Sale No.: 1

Location: 223 North 8th Street

Legal Identification: Block 2313, Lot 13

Site Area (SF): 20,000

Gross Building Area (SF): 71,619

Property Description: The Berkeley is a 7-story, luxury, multi-family, elevator building 
located in the Williamsburg section of Brooklyn, between Roebling 
Street and Driggs Avenue. The building contains a total of 95 
residential apartments. The building contains a full amenity package 
including a doorman and garage parking. Constructed in 2016 with a 
25-year 421a benefit.

Year Built: 2014-2016

Sale Data

Sale Date: December 5, 2016

Grantor: 223 North 8th Partners LLC

Grantee: 223 North 8th Street Owner, LLC

Sale Price: $68,875,000

Verification: ACRIS Document #2016000434875
CoStar Comp 3771278

Terms: Mortgage of $42,500,000 from Freddie Mac

Price PSF: $962

Financial Data

Effective Gross Income:  n/a NOI:  n/a

EGIM:  n/a NOI PSF:  n/a

EGI Per Unit:  n/a NOI Per Unit:  n/a

EGI PSF:  n/a Cap Rate:  n/a

Expense Ratio:  n/a
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Property Data

Sale No.: 2

Location: 385 Union Avenue

Legal Identification: Block 2375, Lot 16

Site Area (SF): 15,000

Gross Building Area (SF): 53,023

Property Description: A 6-story, luxury, mixed-use, elevator building located in the East 
Williamsburg section of Brooklyn, between Ainslie and Hope Streets. 
The building contains a total of 47 residential apartments and two 
proposed retail units in place of the ground floor gym. The building 
contains an amenity package including cold storage, a roof deck and 
garage parking. Constructed in 2008 with a 421a benefit that expires in 
2036.

Year Built: 2008

Sale Data

Sale Date: September 20, 2016

Grantor: 385 Union Avenue Owner, LLC /385 Union Avenue II, LLC

Grantee: SG Union LLC / AKT Union LLC

Sale Price: $45,352,000

Verification: ACRIS Document #2016000343336
CoStar Comp 3714174

Terms: Mortgage of $30,000,000 from Sterling National Bank

Price PSF: $855

Financial Data
Effective Gross Income:  n/a NOI:  $1,927,460

EGIM:  n/a NOI PSF:  $36.35

EGI Per Unit:  n/a NOI Per Unit:  $41,010

EGI PSF:  n/a Cap Rate:  4.25%

Expense Ratio:  n/a
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Property Data
Sale No.: 3

Location: 305 McGuinness Boulevard

Legal Identification: Block 2533, Lot 33

Site Area (SF): 12,000

Gross Building Area (SF): 40,000

Property Description: Lofts 305 is a 4-story, loft-style, multi-family, elevator building located in 
the Greenpoint section of Brooklyn, between Huron and India Streets. The 
building contains a total of 38 residential apartments. The building contains 
a full amenity package including 19 on-site parking spaces. Constructed in 
2005 with a 421a benefit that expires in 2024. There were approximately 2 
dozen offers for this property and sold within 4 months on the market.

Year Built: 2005

Sale Data

Sale Date: January 20, 2016

Grantor: 305 McGuinness Blvd. LLC

Grantee: 305 McGuinness Investors, LLC

Sale Price: $31,000,000

Verification: ACRIS Document #2016000032605
CoStar Comp 3502603

Terms: Mortgage of $16,350,000 from Wells Fargo Bank

Price PSF: $775

Financial Data
Effective Gross Income:  n/a NOI:  $1,515,900

EGIM:  n/a NOI PSF:  $37.90

EGI Per Unit:  n/a NOI Per Unit:  $39,892

EGI PSF:  n/a Cap Rate:  4.89%

Expense Ratio:  n/a
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Property Data

Sale No.: 4

Location: 250 Bedford Avenue and 129 North 3rd Street

Legal Identification: Block 2351, Lot 1001-1072

Site Area (SF): 25,000

Gross Building Area (SF): 49,199

Property Description: Bulk sale of 72 condominium units located in two, five-story elevator 
serviced buildings.  Sale is for all 72 units located within the two 
buildings.  Unit mix includes 30 studio, 38 one-bedroom, and 4 two-
bedroom units.

Year Built: 2010

Sale Data

Sale Date: December 4, 2015

Grantor: North 3rd Bedford Avenue, LLC

Grantee: BR Master Limited Partnership

Sale Price: $55,000,000

Verification: n/a

Terms: n/a

Price PSF: $1,118

Financial Data

Effective Gross Income:  n/a NOI:  $1,925,000

EGIM:  n/a NOI PSF:  $39.13

EGI Per Unit:  n/a NOI Per Unit:  $26,736

EGI PSF:  n/a Cap Rate:  3.50%

Expense Ratio:  n/a
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SUMMARY OF COMPARABLE SALES 

Sale 
No. Address GBA (sf)

No. 
Units Sale Date Sale Price Price PSF

1 223 North 8th Street 71,619 95 Dec-16 $68,875,000 $962 

2 385 Union Avenue 53,023 47 Sep-16 $45,352,000 $855 

3 305 McGuinness Boulevard 40,000 38 Jan-16 $31,000,000 $775 

4 250 Bedford Avenue and 129 
North 3rd Street

49,199 72 Dec-15 $55,000,000 $1,118 

5 236 North 10th Street 241,764 234 May-15 $169,000,000 $699 
 

 

DISCUSSION OF COMPARABLE SALE ADJUSTMENTS 
Adjustments for the comparable sales have been considered, based on comparison to the 

subject for property rights appraised, financing terms, conditions of sale, market conditions 

(time), location, size, economics, utility, and condition. 

 

Property Rights 

Appraised 

The purpose of this adjustment is to account for differences in 

the property rights which were transferred with the sale.  The 

property rights being valued in this analysis are the leased fee 

interest for the subject, "as is" and "upon stabilization".   

All of the comparables represent similar leased fee interests and 

no adjustments are indicated.   

Financing Terms The purpose of adjusting for financing terms is to determine cash 

equivalent sale prices for the comparable sales in accordance 

with the definition of market value for this report.  All of the sales 

were either cash transactions or financed by major institutions at 

presumed market rates.  No adjustments are indicated.   

Conditions of Sale Conditions of sale refers to the motivations of the buyer and 

seller involved in a particular transaction. All of the comparable 

sales appeared to have transferred under normal conditions and 

did not require adjustments.  

Market 

Conditions(Time) 

All of the sales have occurred since May 2015.  Market conditions 

have improved over this period and we applied upward 

adjustments to Sales 3-5 to reflect this.  Sales 1 and 2 occurred 

in December and September 2016 respectively, times of similar 
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market conditions to the present.  No further adjustments are 

warranted.     

Location The subject property is located within the Williamsburg section of 

Brooklyn and enjoys an excellent location near a subway station.  

Sales 1, 4, and 5 are also have excellent locations and are within 

a few blocks of the subject.  No adjustments are required for 

these sales.  Sales 2 and 3 are located in the East Williamsburg 

and Greenpoint neighborhoods respectively and each received an 

upward adjustment for inferior location.     

Size This adjustment accounts for the difference in size between each 

of the comparables and the subject property.  Smaller properties 

tend to sell for higher prices on a per unit and price per square 

foot basis than larger properties due the larger number of 

potential bidders.  The subject property contains 99,804  square 

feet above grade.  The comparables range in size from 40,000 to 

241,764 square feet.   Sales 2, 3 and 4 were each adjusted 

downward for their considerably smaller size.  Sale 5 was 

adjusted upward for its larger size.  Sale 1 is close in size to the 

subject and no further adjustments are indicated.   

Economics  Residential buildings often have substantial differences in net 

operating income levels, even when their physical and locational 

features are similar. These differences are mainly attributable to 

each property's unique occupancy history, location, and the 

effects of rent regulation.  

Dollar for dollar income level adjustments have not applied, since 

that methodology reproduces the Income Approach in the Sales 

Comparison Approach, and since other adjustments have been 

made for factors such as location and condition, which implicitly 

reflect income levels.  This adjustment considers only the extent 

of rent regulation at each property and the overall operating 

expense ratio and the impact of these factors on overall net 

income levels and upside potential.   

A summary is provided below for the comparables which reported 
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income information: 

Sale No. NOI Per SF Adjustment Applied

1 n/a -5%

2 $36.35 10%

3 $37.90 0%

4 $39.13 0%

5 $31.46 20%  

The subject property's projected annual NOI per square foot 

amounts to $42.97 per square foot.  Some of the income 

differences were captured in our adjustments and the here we 

made adjustments for economics only to the extent necessary 

after considering other adjustments that were made.  Sales 2 and 

5 were adjusted upward for inferior income.  No further 

adjustments are indicated. 

We note that all of the sales except Sale 4 have 421 tax benefits.  

The income for Sales 2-5 is known and for these sales the 

benefits are reflected in the reported income and no further 

adjustment is necessary.  Sale 1 does not have income 

information and does have benefits; we processed a downward 

adjustment to this sale to reflect the value of the tax benefits. 

Utility This adjustment accounts for such factors as building height, 

layout, exterior appeal, frontage, the existence of commercial 

space, elevators and the interior design of each comparable.   

The subject property is a 5-story elevatored, residential project 

with luxury finishes.  Unit amenities include private outdoor 

space for the majority of units and interior unit and in-unit 

washer/dryers.  Complex amenities include a parking garage, a 

shared roof deck, and a yoga/recreational room.  

 

Each of the comparables is a similar elevator-serviced luxury 

rental building with an overall amenity package similar to the 

subject.  No adjustments are indicated. 

Age/Condition The subject property is a newly built/converted luxury residential 
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building that is in very good to excellent condition.   

All of the comparables are similar newly constructed buildings 

that are very well maintained and no adjustments are indicated.    
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SALES ADJUSTMENT GRID 
Sale No. 1 2 3 4 5

Address: 223 North 8th 
Street

385 Union 
Avenue

305 
McGuinness 
Boulevard

250 Bedford 
Avenue and 
129 North 3rd 
Street

236 North 10th 
Street

Sale Date: Dec-16 Sep-16 Jan-16 Dec-15 May-15

Area (SF): 71,619 53,023 40,000 49,199 241,764

Units: 95 47 38 72 234

Sale Price: $68,875,000 $45,352,000 $31,000,000 $55,000,000 $169,000,000

Sale Price PSF: $962 $855 $775 $1,118 $699

Property Rights Appraised: 0% 0% 0% 0% 0%

Financing Terms: 0% 0% 0% 0% 0%

Conditions of Sale: 0% 0% 0% 0% 0%

Market Conditions (Time): 0% 0% 5% 5% 10%

Trended Unit of Comparison: $962 $855 $814 $1,174 $769

Location: 0% 10% 15% 0% 0%

Size: 0% -5% -5% -5% 10%

Economics: -5% 10% 0% 0% 20%

Utility: 0% 0% 0% 0% 0%

Condition: 0% 0% 0% 0% 0%

Total Adjustment: -5% 15% 10% -5% 30%

Adjusted Unit of Comparison: $914 $984 $895 $1,115 $1,000

Unadjusted Adjusted

LOW $775 LOW $895

HIGH $1,118 HIGH $1,115

AVERAGE $927 AVERAGE $977

MEDIAN $909 MEDIAN $949

 
Sales Comparison Approach Conclusion 
All adjustments are percentages.  A positive adjustment indicates an inferior characteristic to 

the subject.  A negative adjustment indicates a superior characteristic to the subject.   

 

Before adjustments, the comparable sales show a range from $775 to $1,118 per square foot.  

After adjustments, the range is narrower, from $895 to $1,115 per square foot, with an 

average of $977 and a median of $949 per square foot.   

 

Sale 4 was the sale of 2 condominium buildings and this sale had the highest adjusted value.  

We emphasized the remaining sales which had a narrow range and an average adjusted value 

of $948 per square foot.  With emphasis on these sales we concluded to a market value of 

$950 per square foot for the subject property on a stabilized basis.   
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In order to determine a market value conclusion for the subject on an 'as is' basis, we have 

processed similar deductions as performed in our Income Approach for rent loss during lease-

up and marketing costs.  Our prospective 'as stabilized' and 'as is' values via the Sales 

Comparison Approach are calculated as follows:  

 

CALCULATION OF FAIR VALUE 

Concluded Value Per SF $950

Area (SF) x 99,804

Prospective 'As Completed and Stabilized' Value $94,813,800

'As Completed and Stabilized' Value, Rounded $94,800,000

Less: Rent Loss During Legalization and Leasing (9 Months Rent) -$2,528,873

Less: Residential Marketing Expenses (1.5 Months Rent) -$421,479

Less: Legalization Costs -$1,500,000

Less: Profit (30% of Rent Loss and Legalization Costs) -$1,208,662

'As Is' Value $89,154,787

'As Is' Value, Rounded $89,200,000  
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Reconciliation of Value 
The estimated values arrived at by the approaches to value used in this report are as follows: 

 

Value 

Income 

Approach 

Sales 

Comparison 

Approach Variance 

Prospective Fair Value, Leased Fee  “Upon 

Stabilization”  (October 1, 2017) 

$95,300,000 $94,800,000 0.5% 

“As Is” Fair Value, Leased Fee 

(December 31, 2016) 

$89,600,000 $89,200,000 0.4% 

 

The final reconciliation considers the strengths and weaknesses of each approach to value and 

reconciles to a single value opinion for the property. 

 

Each approach is considered as follows: 

 

The Income Approach was based on market comparables, estimated expenses supported by 

market comparables, and market-derived vacancy and capitalization rates.  This value gives a 

good idea of the value of the property to a typical investor under a rental scenario.   

 

The Sales Comparison Approach was based on recent sales of luxury residential rental 

properties in Brooklyn.  Capitalization rate information was known for four of the sales used.   

We therefore presented income-related information for additional sales of luxury multifamily 

buildings in the subject's market area.  

 

The Income Approach provides the best indicator of value to a typical investor in this 

marketplace and has been given primary weight in the final value conclusion for the subject as 

a rental project.  It is well-supported by the Sales Comparison Approach.  

 

Therefore, with primary emphasis on the Income Approach, with support via the Sales 

Approach, the final value conclusions for the subject property are as follows: 

 

Value Date 

Market Value 

Conclusion  

Prospective “As Stabilized” Fair Value (Leased Fee Value) October 1, 2017 $95,300,000 

“As Is” Fair Value (Leased Fee Value) December 31, 2016 $89,600,000 
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ADDENDA 
 

 INFORMATION PROVIDED BY PROPERTY CONTACT  

 ENGAGEMENT LETTER 

 APPRAISER'S STATE LICENSE 

 CERTIFICATION 

 QUALIFICATIONS 
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APPRAISERS' STATE LICENSES 
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CERTIFICATION 
 The statements of fact contained in this report are true and correct. 

 The reported analyses, opinions, and conclusions are limited only by the reported 
assumptions and limiting conditions and our personal, impartial, and unbiased professional 
analyses, opinions, and conclusions. 

 We have no present or prospective interest in the property that is the subject of this 
report and no personal interest with respect to the parties involved. 

 We have no bias with respect to the property that is the subject of this report or to the 
parties involved with this assignment. 

 We meet the Competency provision of USPAP as described on Page 33 of this report. 

 We have not appraised nor provided consulting services related to this property in the last 
three years or any time prior to acceptance this assignment. 

 Our engagement in this assignment was not contingent upon developing or reporting 
predetermined results. 

 Our compensation for completing this assignment is not contingent upon the development 
or reporting of a predetermined value or direction in value that favors the cause of the 
client, the amount of the value opinion, the attainment of a stipulated result, or the 
occurrence of a subsequent event directly related to the intended use of this appraisal.  

 The appraisal was not based on a requested minimum valuation, a specific valuation, or 
the approval of a loan.  

 Amanda Aaron and Kevin Walsh made a personal inspection of the property that is the 
subject of this report.  

 No one provided significant real property appraisal assistance to the appraisers signing 
this certification.  

 The use of this report is subject to the requirements of the Appraisal Institute relating to 
review by its duly authorized representatives. 

 This report has been prepared in accordance with the Standards of Professional Practice 
and Code of Professional Ethics of the Appraisal Institute, the Uniform Standard of 
Professional Appraisal Practice (USPAP). In addition, this report has been prepared in 
compliance with IFRS 13 (International Financial Reporting Standards 13 – fair value 
measurement).    
 

 As of the date of this report, Amanda Aaron has completed the continuing education 
requirements of the Appraisal Institute.    

 

 

 
Amanda Aaron, MAI 

NYS Certified General Real Estate Appraiser 

#46-49784 

 

 Kevin Walsh 

Associate Appraiser 
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QUALIFICATIONS: AMANDA AARON, MAI 
Principal, Aaron Valuation Inc. 

 
Education 
Columbia University, (New York, New York), B.A. 

New York University Graduate School of Arts and Science, M.A. 

Appraisal Institute – MAI designation and continuing education requirements 

 
Experience 
Amanda Aaron has appraised commercial real estate since 1998 and has been the President 

and CEO of Aaron Valuation, Inc. since 2010.  Aaron Valuation provides the full range of real 

estate valuation services for properties in the New York City metropolitan area.  Clients of 

Aaron Valuation include lending institutions as well as attorneys, CPAs, property owners and 

developers. 

 

Commercial property experience includes valuation of apartment buildings, condominiums and 

cooperative buildings, retail properties, industrial buildings, mixed-use properties, affordable 

housing, office buildings, hotels, senior housing facilities, proposed construction and vacant 

land. Competencies include market analysis and feasibility determination, property tax 

analysis, cash equivalency valuation of favorable financing terms and LIHTC valuation for 

affordable housing developments, ground-lease valuation and fractional interest valuation.   

 

Ms. Aaron supervises both experienced and junior appraisers, performs peer appraisal review 

for a range of properties and regularly teaches courses for the New York Metropolitan Chapter 

of the Appraisal Institute. Courses include a state licensing course (Using the HP12C 

Calculator) and an Appraisal Institute Qualifying Education Course (General Appraiser Sales 

Comparison Approach). 

 
Professional Affiliations 
 MAI Designated Member of the Appraisal Institute 

 New York City and New York State Certified Woman-Owned Business Enterprise (WBE) 

 Metro New York Chapter of the Appraisal Institute –Board of Directors, 2013-2015 

Regional Representative, 2013-2017 Education Chair, 2017 Secretary 

 New York State Certified General Real Estate Appraiser #46-49784 

 New York State Approved Supervisory Appraiser 

 New York State Course Instructor and Appraisal Institute Course Instructor 
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QUALIFICATIONS: KEVIN WALSH 
Associate Appraiser 

 
Education 
New York University, M.S. in Real Estate (expected 2018) 

New York University, M.S.W. 

Washington University, B.S.B.A. and B.A. 

 
Experience 
Mr. Walsh has experience appraising residential, mixed-use, retail, and office properties 

throughout the New York City metropolitan area.  Prior to joining Aaron Valuation, Inc., he 

worked as a business development analyst at a start-up company creating a platform for 

research on commercial real estate.   He also has a dozen years of entrepreneurial experience, 

independently acquiring, improving and managing residential properties.  In a previous career, 

he worked in the social services industry, developing and managing mental health programs in 

New York City.    

 

Kevin graduated magna cum laude from Washington University with a B.S. in Business 

Administration and a B.A. in Japanese Studies.  He earned a Masters degree in Social Work 

from New York University and is currently enrolled in the M.S. in Real Estate program at New 

York University. 
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