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  תפתחות הכללית של עסקי התאגידהתיאור ה –חלק ראשון 
 

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

 
 Spencer Equity Group Limited " החברה"

 
בעל " או "גלאק"

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

 המהוותמניות הון  50.5051-בומזכויות ההצבעה בחברה  100%המהוות 
בעקיפין, באמצעות  גלאק מחזיקכן  וכמ .מזכויות ההון בחברה 50.5051%

JSG ENTERPRISE LLC " :להלן(JSGE ,)" ,תאגיד בניהולו של גלאק
מניות הון  49.4949-ב , JSGעל ידי קרן  99%-על ידי גלאק ו 1%המוחזק 

 מזכויות ההון בחברה. 49.4949%בחברה המהוות 
 

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

"( נקבעו סמכויותיה של הסכם הקרן)להלן: " 2012בדצמבר  1הקרן מיום 
הן על פי הדין  JSGהנאמנה לפיהן לנאמנה תהיינה מלוא הסמכויות בקרן 

החל והן מלוא הסמכויות הקשורות בניהול הקרן )לרבות הוראות בדבר 
ניהול ומכירת נכסי הקרן, השקעה בנכסים חדשים, שעבוד נכסי הקרן, 

אק יהיה רשאי נטילת הלוואות וכדומה(. עוד נקבע בהסכם הקרן כי גל
 99%-ב מחזיקה JSGקרן  להחליף את נאמן הקרן מכל סיבה שהיא.

  .JSGE-מזכויות ההשתתפות ב
  

"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

 .ולהשבחה
 

, או מסוג שותפות מוגבלת LLCמסוג לרוב ( SPCתאגיד אמריקאי יעודי ) "חברת נכס"
 המחזיק בזכויות הבעלות בנכס. 

 
 להלן. .א1.7.1כהגדרת המונח בסעיף , 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 לתקנון  LLC-(, השליטה והניהול של הMembersזכויות החברים )

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

 שנת ההתאגדות וצורת ההתאגדות .1.1.1

 BVI בהתאם להוראותמוגבלת במניות כחברה פרטית  2014 אוגוסטב 28 החברה הוקמה ונתאגדה ביום

Business Companies Act, 2004 החזקותיהם של גלאק וקרן לחברה , מאז הקמתה ועד למועד בו הועברו

JSG להלן, לחברה לא הייתה כל פעילות 1.1.2, כמפורט בסעיף בזכויות המועברות. 

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

אמריקאיים אשר מחזיקים בשרשור בזכויות בעלות על נדל"ן מניב בתאגידים  החברההחזקות  מבנה .1.1.2
 בארה"ב

 2014בנובמבר  26)למעט הון מניות(. ביום  םהחברה הוקמה ללא נכסים, התחייבויות ופעילות כלשה
 2014 בנובמבר 21הנפיקה החברה אגרות החוב )סדרה א'( שהוצעו לציבור על פי תשקיף החברה מיום 

 "(.2014תשקיף )להלן: "

התקבל אישור היועצים המשפטיים של  2014בנובמבר  26ביום , 2014בהמשך להתחייבות על פי תשקיף 

העבירו לחברה את זכויותיהם )לרבות בעקיפין  JSGקרן וגלאק  2014בנובמבר  25החברה בארה"ב כי ביום 
ור בזכויות באמצעות תאגידים אמריקאיים בבעלותם ובשליטתם המלאה( בתאגידים, המחזיקים בשרש

בעלות בנכסי נדל"ן מניב )לרבות נכסי נדל"ן מניב בהקמה( ונכסי נדל"ן להשקעה )קרקעות( לרבות 
, כנגד (", לפי הענייןהזכויות המועברות"-ו "החברות המועברותלהלן: ") ההתחייבויות בגינם בעיר ניו יורק

 .מניות הנפקת

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

 Spencer( 100%, אוגדו החזקות החברה בכל נכסיה תחת החברה הבת )2017הרבעון השני של שנת  במהלך

Equity Group LLC (, אשר פעילותה היחידה הינה לשמש כחברת החזקות הבת חברת: ""ק זהבס )להלן"
בת נטלה על עצמה התחייבויות דומות להתחייבויות המחזיקה בנכסי החברה )בשרשור(. חברת ה

בכלל . המחוייביםב' עד ו' לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'(, בשינויים  5.9המפורטות בסעיפים 
 שוטף בשעבוד(, בלבד במישרין ידה על)המוחזק  רכושה כלל את לשעבד שלא התחייבה הבת חברתזה, 
. מיוחדת בהחלטה לכך( ג'-ו ב', 'א)סדרות  החוב אגרות מחזיקי אסיפת של מראש הסכמה קבלת ללא, כללי

 מממן גורם לטובת רכושה כלל על כללי שוטף שעבוד ליצור רשאית תהא הבת חברת לעיל האמור אף על
 וזאת( אחרות חוב אגרות סדרות מחזיקי זה)ובכלל  לחברהאו /ו הבת לחברת מימון יעמיד אשר בישראל

 שווה ובדרגה סוג מאותו שעבוד הבת חברת תיצור כאמור שוטף שעבוד יצירת עם בבד שבד לכך בכפוף
 עוד כל בתוקף יהיה אשר, החובות יחס פי על פאסו פאריב'(, -ו' א)סדרות  החוב אגרות מחזיקי לטובת
 .במלואן נפרעו לאב'( -ו' א)סדרות  החוב אגרות

 גלאקמר אודות  .1.1.3

לסוגי  , השבחתם והשכרתםלמגורים השכרת יחידות דיורפוטנציאליים למר גלאק מתמחה באיתור נכסים 

 HUD-)כהגדרת המונח להלן( עם ה HAPהתמחות בהתקשרות בהסכמי דגש על באוכלוסיות מגוונות 
  .זה להלן( תיאור עסקי התאגיד בדוח)כמפורט 

 םשירותי מיהסכ .1.1.4

 התקשרות במערך הסכמי ניהול ותפעול עם חברת הניהולדירקטוריון החברה אישר  20141נובמבר ב 19ביום 
בבעלות ובשליטה מלאות של גלאק, הכוללים קבלת שירותי ניהול  ותחבר )כהגדרתה בסעיף ההגדרות לעיל(,

 22ובתקנה להלן  1.9בסעיף והכל כמפורט מטה, שירותי ניהול לנכסים וכן שירות אחזקה ותפעול לנכסים 
 ."(נוספיםה פרטיםה דוח" להלן )להלן: חלק ד' לדוח תקופתי זהכוח פרטים נוספים המצורף דל

  2התחייבות לתיחום פעילות של בעל השליטה .1.1.5

                                                 
 .2014נכנס לתוקף במועד השלמת ההנפקה על פי תשקיף אשר   1
 התחייבות בעל השליטה לתיחום פעילות תחול כל עוד הוא בעל שליטה בחברה.  2
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לרבות נדל"ן מניב למגורים  נכסי נדל"ן מניב למגוריםהתחייב כי לא ירכוש ולא ישקיע ב גלאק )א(
היו  אשר, שלא נמנים על נכסי נדל"ן ו/או חברות נכס קיימים )על כל רבעיה( ניו יורק בעיר בהקמה

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

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

על נדל"ן מניב למשרדים ו/או על נדל"ן משפחתו ו/או על רכישת יחידות דיור לצרכי השקעה ו/או 
 .ן שאינו למגוריםעל ייזום פרויקטים של נדל"מניב למסחר ו/או 

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

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

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

למעט במקרה של דיון באי קבלת  החלטה בדבר קבלת ההצעה תתקבל בדירקטוריון החברה בלבד
שתי החלטות: קבלת הצעת דחייה או מ אחתבועדת הביקורת, אשר תהא רשאית להחליט  הצעה

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

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

)היינו,  . היה ולא אישרה ועדת הביקורת את דחיית ההצעה על ידי החברה3תהא אפשרות לשנותה
, לא יהיה רשאי בעל השליטה לקבל את ועדת הביקורת החליטה על אי קבלת הצעת הדחייה(

ון נוסף של הדירקטוריון, אשר יהיה רשאי לאשר את קבלת ההצעה. ההצעה, וההצעה תועבר לדי
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 
י ועדת הביקורת( או העדר היענות, יהיה בעל כאילו נדחתה, ובמקרה של דחיית ההצעה )על יד

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

ת הפרויקט החדש על ידי החברה, בבעל השליטה( הסכם להשקעה בפרויקט החדש ו/או לרכיש
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

הביקורת ודירקטוריון החברה לאחר כל החלטה החברה תפרסם דיווח מיידי בדבר החלטות ועדת  )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 הקשור  2014 ממועד פרסום תשקיףהחלה למען הסר ספק יובהר ויודגש כי ההתחייבות האמורה 
)על כל  ניו יורק בעירעל ידי בעל השליטה  ושיירכשמניב למגורים ונדל"ן מניב למגורים בהקמה לנדל"ן 
, אשר לא 2014 תשקיףמועד ב ובידי הוחזקו אשר, מאותו מועד ולא בכל הקשור לנכסים אחרים רבעיה(

ולא ביחס לנכסי נדל"ן שאינם בגדר הנכסים החדשים ועברו לחברה במסגרת העברת הזכויות המועברות ה
 .כהגדרתם לעיל

                                                 
לעניין זה יוסף ויובהר כי ועדת הביקורת תהא רשאית לקבל אחת משתי החלטות: דחיית ההצעה או אי דחיית ההצעה וקבלתה. לועדת הביקורת   3

 לקבוע כי הפרויקט לא יבוצע הן על ידי החברה והן על ידי בעל השליטה בחברה. לא תהא אפשרות
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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 רהמבנה החזקות החבלהלן תרשים 
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ברוקלין, רובעים ברונקס ועיקר בב (ולהשבחה וקרקעות להשקעה )לרבות נכסי נדל"ן מניב בהקמה הלן יפורטו נכסי הנדל"ן המניב למגורים של החברהל .1.1.7
 :4יורק-ניו

 

 :.201831.12 יוםנכון ל נכסים באיחוד
 

שם חברת  #
 רובע שם הנכס הנכס

סוג הנכס 
HUD/ 
בית 

דירות/ 
נדל"ן 
מניב 

בהקמה / 
קרקע 

 להשקעה

שיעור 
החזקה 

נכון 
 31ליום 

בדצמבר 
2018 

מספר 
יח"ד 
 בנכס

 הכנסות
בחישוב 

 שנתי
)באלפי 

 דולר(
 

NOI 
בחישוב 

 שנתי
)באלפי 

 דולר(

FFO 
בחישוב 

 שנתי*
)באלפי 

 דולר(

שווי 
 בספרים

ליום 
31.12.2018 

)באלפי 
 דולר(

שווי נכס  חוב בגין הנכס
 נטו

)שווי 
בספרים 
בניכוי 

 חוב(
)באלפי 

 דולר(

LTV 
)יחס החוב 
אל מול שווי 
הנכס( ליום 
31.12.2018 

 5תפוסה
ליום 

31.12.2018  

מועד 
רכישת 

 הנכס

יתרת חוב 
בגין הנכס 

ליום 
31.12.2018 

)באלפי 
 דולר(

שיעור 
ריבית 
שנתית 
נקובה 

על 
 החוב

מועד 
פירעון 
סופי 
של 
  החוב

1.  
Buckingham 

Hall Plaza 

LLC 

Buckingham 

Hall 

Apartments 

 ברוקלין
בית דירות 

לצורכי 
HUD 

%506 180 4,112 2,604 1,706 60,800 29,237 3.0% 8.2024 31,563 48.1% 98% 26.6.2008 

2.  

Alliance 

Housing II 

Associates 

LLC 

Highbridge 

Concourse 

Phase II 

 ברונקס

בית דירות 
לצורכי 

HUD 100% 
173 3,361 1,956 1,123 38,100 

23,749 3.375% 12.2025 26,951 46.8% 
97% 

15.11.20137 
קרקע 

 להשקעה
--- --- --- --- 12,600 --- 

3.  

Jerome 

Terrace 

Associates 

LLC 

Jerome 

Terrace 

Apartments 
 ברונקס

בית דירות 
לצורכי 

HUD 
100% 78 1,312 573 399 10,850 4,278 3.99% 4.2028 6,572 39.4% 100% 815.11.2013 

4.  
Morrisania 

Apartments 

LLC 

Morrisania 

II 

Apartments 
 ברונקס

בית דירות 
לצורכי 

HUD 
100% 

203 
ויחידה 
 מסחרית

3,489 1,786 1,160 33,600 
16,629 3.63% 1.2027 37,621 30.7% 

99% 
23.4.2010 

Morrisania 

Land 
קרקע  ברונקס

 --- 20,650 --- --- --- --- 100% להשקעה

5.  
2363 

Southern 

Blvd LLC 

Parkview 

Apartments 
 ברונקס

בית דירות 
לצורכי 

HUD 
100% 72 823 388 255 8,250 3,539 3.625% 9.2027 4,711 42.9% 96% 21.12.2006 

6.  

Riverstone 

Housing 

Associates 

LLC 

Riverstone 

Houses 
 ברוקלין

בית דירות 
לצורכי 

HUD 
100% 120 1,990 990 544 23,900 10,103 4.25% 9.2027 13,797 42.3% 99% 14.4.2012 

7.  
Kings Court 

Housing 

LLC 

Kings Court 

Apartments 
 ברוקלין

בית דירות 
לצורכי 

HUD 
%999 110 1,471 681 425 16,050 7,320 3.875% 4.2026 8,730 45.6% 98% 31.5.2007 

8.  
Spencer 

Housing 

Realty LLC 

Tilden 

Apartments 
 ברוקלין

בית דירות 
לצורכי 

HUD 
100% 

 5-ו 55
יחידות 
 מסחר

1,072 642 478 14,950 4,913 3.25% 9.2025 10,037 32.9% 97% 5.5.2005 

9.  
Logan Plaza 

LLC 
Logan Plaza 1019.3.2013 95% 61.4% 12,268 11.2025 3.375% 19,532 31,800 190 875 1,977 130 100% בית דירות מנהטן 

                                                 
 .בנכסים זניחות החזקות כולל לא  4
 הייעודי אודות נכסים אלה.ים מפורטים בגילוי שיעורי התפוסה מתייחסים לשטחי המגורים בלבד. ככלל, שטחי המסחר בנכסים אינם מהותיים לחברה. שיעורי התפוסה בשטחי המסחר בנכסים מהותי  5
 ( מוחזקות על ידי מר זרח גלאק, אביו של בעל השליטה, המכהן כדירקטור בחברה.50%יתרת ההחזקות בנכס )  6
 במועד האמור נרכשו מלוא הזכויות בשותף הכללי והזכויות בשותפות המוגבלת נרכשו במועדים שונים.  7
 ללי והזכויות בשותפות המוגבלת נרכשו במועדים שונים.במועד האמור נרכשו מלוא הזכויות בשותף הכ  8
 ( מוחזקות על ידי מר זרח גלאק, אביו של בעל השליטה, המכהן כדירקטור בחברה.1%יתרת ההחזקות בנכס )  9

 .2015 שנת במהלך נרכשה היתרה, 60% בשיעור החזקות נרכשו האמור במועד  10
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שם חברת  #
 רובע שם הנכס הנכס

סוג הנכס 
HUD/ 
בית 

דירות/ 
נדל"ן 
מניב 

בהקמה / 
קרקע 

 להשקעה

שיעור 
החזקה 

נכון 
 31ליום 

בדצמבר 
2018 

מספר 
יח"ד 
 בנכס

 הכנסות
בחישוב 

 שנתי
)באלפי 

 דולר(
 

NOI 
בחישוב 

 שנתי
)באלפי 

 דולר(

FFO 
בחישוב 

 שנתי*
)באלפי 

 דולר(

שווי 
 בספרים

ליום 
31.12.2018 

)באלפי 
 דולר(

שווי נכס  חוב בגין הנכס
 נטו

)שווי 
בספרים 
בניכוי 

 חוב(
)באלפי 

 דולר(

LTV 
)יחס החוב 
אל מול שווי 
הנכס( ליום 
31.12.2018 

 5תפוסה
ליום 

31.12.2018  

מועד 
רכישת 

 הנכס

יתרת חוב 
בגין הנכס 

ליום 
31.12.2018 

)באלפי 
 דולר(

שיעור 
ריבית 
שנתית 
נקובה 

על 
 החוב

מועד 
פירעון 
סופי 
של 
  החוב

10.  
Duffield 

Housing 

Realty LLC 

Duffield 

Housing 
 8.12.2011 100% 59.5% 3,769 2.2026 3.375% 5,531 9,300 113 316 437 10 100% בית דירות ברוקלין

11.  
3 Spencer 

Realty LLC 
3 Spencer 

Court 
 21.3.2002 100% 27.4% 2,142 9.2022 3.9% 808 2,950 40 76 200 16 100% בית דירות ברוקלין

12.  
5 Spencer 

Realty LLC 

5 Spencer 

Court 
 15.1.2002 100% 27.7% 2,277 9.2022 3.9% 873 3,150 94 134 224 16 100% בית דירות ברוקלין

13.  

Concourse 

Village 

Parking 

LLC 

Concourse 

Village 

Parking 

קרקע  ברונקס
 16.8.2010 --- 15.6% 4,978 9.2020 6.25% 922 5,900 161 224 30011 --- 100% להשקעה

14.  

Alliance 

Housing 

Associates 

LLC 

Highbridge 

Phase 1 
 ברונקס

בית דירות 
לצורכי 

HUD 
%10012 122 2,089 947 601 16,650 11,105 3.0% 10.2024 5,545 66.7% 98% 1310.9.2014 

15.  
North Flats 

LLC 

The North 

Flats-Phase 

I-Church ברוקלין 

 בית דירות

66.9% 

39 2,042 1,573 (25) 

פריים  52,469 86,900
+1% 1.2019 34,431 60.4% 

78% 

8.12.2011 
The North 

Flats-Phase 
14School-II 

 --- --- ---15 --- 52 בית דירות

16.  

Noonan 

Plaza 

Housing 

LLC 

Noonan 

Plaza 
 ברונקס

בית דירות 
לצורכי 

HUD 
100% 283 6,065 4,005 1,337 58,950 52,085 4.87% 12.2047 6,865 %76.716 96% 1.11.2016 

17.  
Rosedale 

Gardens NY 

LLC 

Academy 
Gardens 

 
 ברונקס

בית דירות 
לצורכי 

HUD 
100% 

469 
 5יח"ד, 

חנויות 
וחדר 
 כביסה

6,626 3,287 1,599 67,700 48,242 3.375% 2.2026 19,458 71.3% 98% 3.2.2016 

18.  

Whitlock 

Plaza 

Housing 

LLC 

 

17Whitlock ותקרקע ברונקס 
 100% להשקעה

 שתי
קרקעות 
בשטח 

כולל של 
61,586 

 "רר

--- --- --- 17,566 11,633 
לייבור 

 +
4.75% 

7.2020 5,933 66.2% --- 
-ו 5.4.2017

15.6.2017 

                                                 
 כחניה שהינן לא מהותיות לחברה.לקבוצה יש הכנסות משימושי ביניים   11
 .2016בינואר  4מיום  החל  12
 במועד האמור נרכשו מלוא הזכויות בשותף הכללי והזכויות בשותפות המוגבלת נרכשו במועדים שונים.  13
 (.ג)1.7.5.1 בסעיף ראה, להכשיר הנכס חברת פועלת אותן, בנכס בניה חריגות אודות לפרטים  14
 .אלפי דולר 4,115, עומד על 2018בדצמבר  31הצפוי מהנכס )כולל בגין המבנה שאינו מאוכלס(, על פי הערכת השווי ליום  NOI-הדוח המבנה אינו מאוכלס. הנכון לתאריך   15
 להלן. 1.7.7.2לפרטים נוספים ראה סעיף  .חושב בניכוי פיקדון לצורך השקעות הוניות בנכס LTV-החוב הפיננסי לצורך חישוב ה   16
 ההון את תחלץ שהחברה באופן( ההשקעה בגין שונות מס הטבות יקבל אשר) פיננסי למוסד הנכס ומכירת Tax Credit תכנית במסגרת בנכס בניה לפרויקט מימון לקבלת מוסדות מול בתהליך החלה החברה  17

, להסתכם צפויים אשר המנהל הצד היותה בגין הפרוייקט חיי לאורך משמעותיים להיות שעשויים פיתוח דמי תקבל אך(, 1%-מ פחות) משמעותיות החזקות לה ישארו שלא כך, בנכס שהשקיעה העצמי
 בתום, הזדמנותי במחיר  הפיננסי מהמוסד הנכס לרכישת אופציה לקבלת תפעל החברה, אחרות Tax Credit לעסקאות בדומה, בנוסף. שנים -4 כ של לתקופה לשנה דולר מיליון -3.5 בכ, החברה להערכת

 .ההתקשרות ממועד שנים 15 של תקופה
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שם חברת  #
 רובע שם הנכס הנכס

סוג הנכס 
HUD/ 
בית 

דירות/ 
נדל"ן 
מניב 

בהקמה / 
קרקע 

 להשקעה

שיעור 
החזקה 

נכון 
 31ליום 

בדצמבר 
2018 

מספר 
יח"ד 
 בנכס

 הכנסות
בחישוב 

 שנתי
)באלפי 

 דולר(
 

NOI 
בחישוב 

 שנתי
)באלפי 

 דולר(

FFO 
בחישוב 

 שנתי*
)באלפי 

 דולר(

שווי 
 בספרים

ליום 
31.12.2018 

)באלפי 
 דולר(

שווי נכס  חוב בגין הנכס
 נטו

)שווי 
בספרים 
בניכוי 

 חוב(
)באלפי 

 דולר(

LTV 
)יחס החוב 
אל מול שווי 
הנכס( ליום 
31.12.2018 

 5תפוסה
ליום 

31.12.2018  

מועד 
רכישת 

 הנכס

יתרת חוב 
בגין הנכס 

ליום 
31.12.2018 

)באלפי 
 דולר(

שיעור 
ריבית 
שנתית 
נקובה 

על 
 החוב

מועד 
פירעון 
סופי 
של 
  החוב

19.  
Friendset 

Apartments 

LLC 

Friendset 

Apartments 
 ברוקלין

בית דירות 
לצורכי 

HUD, 
 בית דירות

ושטחי 
 מסחר

50% 

יח'  259
דיור 

ושטח 
מסחרי 

בסך 
4,309 
 ר"ר

5,685 3,277 1,662 58,600 36,969 4.25% 8.2028 21,631 63.1% %98 31.7.2018 

20.  

Spencer 

Albee 

Equities 

LLC 

Albee נדל"ן  ברוקלין
 50% מניב

150 
 4-ו ד"יח

קומות 
מסחר 
בשטח 

כולל של 
31,000 

 ר"ר

9,262 7,926 3,54618 169,900 19108,486 3.9% 11.2024 169,900 --- %10020 21.12.2014 

21.  
Harrison 

Realty LLC 
Harrison קרקע  ברוקלין

 62,139 191,750 957 2,178 2,178 --- 48.75% 21להשקעה
 לייבור

 +
4.75% 

6.2019 129,611 32.4% --- 31.7.2012 

   53.1% 450,304   510,562 960,866 16,365 34,438 54,715      "כסה  .22

 
 :ומוצגים בדוחות הכספיים בשיטת השווי המאזני נכסים המוחזקים באמצעות חברות כלולות )עם שותפים(

 

שם חברת  #
 הנכס

שם 
 הנכס

רובע 
בניו 
 יורק

 סוג הנכס
 

שיעור 
החזקה נכון 

ליום 
31.12.2018 

מספר 
יחידות 
דיור/ 

 שטחים
 מסחריים

 הכנסות
בחישוב 

 שנתי
)באלפי 

 דולר(
 

NOI 
בחישוב 

 שנתי
)באלפי 

 דולר(

FFO 
בחישוב 

 שנתי*
)באלפי 

 דולר(

שווי 
 בספרים

ליום 
31.12.2018 

)באלפי 
 דולר(

הון  חוב בגין הנכס
 עצמי

)שווי 
בספרים 
בניכוי 

 חוב(
)באלפי 

 דולר(

LTV  ליום
31.12.2018 

 תפוסה
ליום 

31.12.2018 

 
 מועד

רכישת 
 הנכס

יתרת חוב 
בגין הנכס 

ליום 
31.12.2018 

)באלפי 
 דולר(

שיעור 
ריבית 
שנתית 
 על החוב

מועד פירעון 
סופי של 

 החוב 

1. 

41-21 28th 

Street 

Acquisition 

LLC 

Long 

Island 

City 

קווינס, 
 20.11.2013 %10023 62.1% 44,503 23.7.2028 4.768% 72,797 117,300 1,79722 5,326 6,360 188 40% נדל"ן מניב ניו יורק

                                                 
אינו כולל  FFO-ן, הו' להלן(. כמו כ 1.7.7.3אה סעיף חושב על בסיס חישוב שנתי בהתאם להוצאות ריבית של אגרות החוב )סדרה ג'( )לפרטים בדבר גיוס אגרות החוב )סדרה ג'( לטובת מימון הנכס ר  FFO-ה   18

 ריבית בגין הלוואות בעלים שניתנו לחברת הנכס. הוצאות
 להלן.א'  1.7.7.3. בהתאם להסכם בין חברת הנכס לחברה, מלוא עלויות והוצאות ההלוואה יושתו על חברת הנכס. לפרטים נוספים ראה סעיף (סדרה ג' )יתרת ההלוואה בחברת הנכס הינה יתרת אגרות החוב  19
 .להלן א.1.7.4.2 סעיף ראה בנכס ראשיים שכירות הסכמי אודות לפרטים  20
 יש הכנסות משימושי ביניים כחניה שהינן לא מהותיות לחברה. לקבוצה  21
אינו כולל הוצאות ריבית בגין הלוואות  FFO-כמו כן, החושב על בסיס חישוב שנתי בהתאם להוצאות ריבית שנתיות של הלוואה נוכחית )לאחר מימון מחדש של הלוואת בניה במהלך תקופת הדוח(.   FFO-ה  22

 בעלים שניתנו לחברת הנכס.
 הלן..ד ל1.7.7.3לפרטים אודות הסכמי שכירות ראשיים בנכס ראה סעיף   23
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שם חברת  #
 הנכס

שם 
 הנכס

רובע 
בניו 
 יורק

 סוג הנכס
 

שיעור 
החזקה נכון 

ליום 
31.12.2018 

מספר 
יחידות 
דיור/ 

 שטחים
 מסחריים

 הכנסות
בחישוב 

 שנתי
)באלפי 

 דולר(
 

NOI 
בחישוב 

 שנתי
)באלפי 

 דולר(

FFO 
בחישוב 

 שנתי*
)באלפי 

 דולר(

שווי 
 בספרים

ליום 
31.12.2018 

)באלפי 
 דולר(

הון  חוב בגין הנכס
 עצמי

)שווי 
בספרים 
בניכוי 

 חוב(
)באלפי 

 דולר(

LTV  ליום
31.12.2018 

 תפוסה
ליום 

31.12.2018 

 
 מועד

רכישת 
 הנכס

יתרת חוב 
בגין הנכס 

ליום 
31.12.2018 

)באלפי 
 דולר(

שיעור 
ריבית 
שנתית 
 על החוב

מועד פירעון 
סופי של 

 החוב 

2. 101 Varick 

II LLC 

101 

Varick 
פריים +  24,287 68,400 (1,793) 25(380) 242 --- 50% 24מחסנים ברוקלין

0.75% 20.2.2019 44,113 35.5% --- 21.7.2016 

כסה"        6,602 4,946 4 185,700 97,084   88,616 52.2%   

 
 :מניבה"ן נדלה תחוםב אחרות עסקאות

 

 סוג הנכס רובע בניו יורק העסקהשם הנכס/  #
 

שיעור החזקה נכון ליום 
31.12.2018 

 הכנסות
 בחישוב שנתי
 )באלפי דולר(

 

NOI 
 בחישוב שנתי
 )באלפי דולר(

 שווי בספרים
 31.12.2018ליום 

 )באלפי דולר(

1. Fulton 
(Fulton 625 ו-Fulton 635) 

 ברוקלין
 *,**מועדף הון **,)מניבים( * חכירה הסכמי 

6,160 6,160 107,80026 
 

2. Fox Hill ל.ר. ל.ר. ל.ר. *** ***שירותים הסכמי סטטן איילנד 

 

 להלן. 1.7.8.1סעיף  ראה Fulton 625החכירה של הנכס  הסכםאודות  לפרטים *

 להלן. 1.7.8.2סעיף  ראה Fulton 635החכירה של  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 ***
הכירה החברה  2017בשנת . Tax Credit Dealמתכנית  נהנהעל שיפוץ והשבחת הנכס, באופן שהשותף המממן  אחראיםהיו הבעלות בשותפות, אשר בהתאם להסכמות עם רשויות הדיור הממשלתי 

שנים ממועד ההתקשרות  15אופציה עם השותף המממן לפיו בתום תקופה של  הסכםהתקשרה ברשור( החברה )בש .תקבולים שנבעו לשותף המנהל מהשותפותמדמי שירותי פיתוח ובהכנסות מ
 להלן. 1.7.8.3סעיף  ראה לפרטיםחודשים מהמועד האמור קיימת לחברה האופציה לרכישת זכויות השותף המממן בשותפות.  24ועד 

  :ל נכסי החברהלנתונים מצרפיים עבור כ

 

 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
 31.12.2018ליום 

 )באלפי דולר(
LTV 

יתרת חוב בגין הנכס ליום 
31.12.2018 

 )באלפי דולר(
 43.5% 1,146,566 647,405 499,162 23,200 50,615 72,615 100%לפי נתונים 

 46.9% 768,481 408,308 360,173 21,343 38,998 57,231 נתונים לפי חלק החברה

 
עסקאות לא נכסים ו)לרבות  המניב"ן הנדל בתחום אחרות מעסקאותוהכנסות  ן"נדל למימון הלוואות ממתן הכנסות כוללחברות כלולות(, נכסים המוחזקים ע"י הכנסות מנכסים )לרבות  )*( 

.(, אשר לא מוצגים בטבלאות דלעילמהותיות

                                                 
,  005599-01-2019, מס' אסמכתא 2019בינואר  17ידי מיום בתקופת הדוח היו לקבוצה הכנסות משימושי ביניים בלבד. לפרטים אודות התקשרות במערך הסכמים למטרת השכרת הנכס לטווח ארוך ראה דיווח מי  24

 המובא בדוח זה בדרך של הפניה. 
 .2018בדצמבר  31( לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 3)21מיליון דולר בשנה, לפרטים נוספים ראה באור  3.5-בסך של כ NOIוצפוי להניב לאחר תאריך הדוחות הכספיים הנכס הושכר   25
 .2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  (1)ב7ביאור  הרא  26
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 החברההפעילות של  מיתחו 1.2

בעיקר , המניבהחברה עוסקת בתחום הנדל"ן  ,הדוח ולתאריך 2018בדצמבר  31נכון ליום 
פיתוח, הקמה, רכישה, השכרה וניהול נכסי נדל"ן מניב הכולל בין היתר, ייזום, למגורים, 

בנוסף, לאור "(. תחום הנדל"ן המניב, ניו יורק )להלן: "ברונקסו ברוקליןים רובעעיקר בב
החברה רואה בתחום הנדל"ן  ,רגולציה שונהכפופים לנכסים של החברה ההעובדה כי 

"ן מניב הכפופים לתכנית נכסי נדלעיקריים, האחד  פילוחים שלושההמניב כתחום הכולל 

והשלישי קרקעות יתר נכסי הנדל"ן המניב של החברה , השני, (HUDהדיור הממשלתית )
 להלן. 1.7.4. לפרטים נוספים ראה סעיף והשבחה השקעהל

 

 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו ממועד ייסודו 1.3

להלן פרטים אודות השקעות בהון החברה והקצאות ניירות ערך שבוצעו על ידי החברה 
 :הדוח לתאריךועד בסמוך הקמתה החל מיום 

זהות  אופן ההשקעה
 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
באוגוסט  28 ג'ואל גלאק

2014 100 --- --- --- 

ביטול מניות רגילות, 
הקצאת מניות הצבעה 

ומניות הון, ומכירת 
מניות הון מג'ואל גלאק 

 JSG27לקרן 

בדצמבר  31 ג'ואל גלאק
2015 --- 100 51 --- 

ביטול מניות רגילות, 
הקצאת מניות מניות 
הצבעה ומניות הון, 

ומכירת מניות הון מג'ואל 
 JSG18גלאק לקרן 

 JSGקרן 
בדצמבר  31

2015 --- --- 49 --- 

סה"כ למועד פרסום 
 --- 100 100 --- --- --- הדוח

 

 שנסתיימושנתיים  של הבעלי העניין בחברה בתקופ בהחזקותאודות שינויים  לפרטים
 :אסמכתא פר, מס2017 ביולי 2מיום החברה  של מיידיראו דוח , 2018בדצמבר  31ביום 

 ., אשר המידע על פיו מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה2017-01-068232

  חלוקת דיבידנדים 1.4

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

 ושלשל אגרות החוב )סדרה ב'(  ,הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'( יבמסגרת שטר .1.4.2
 6.5סעיף  ולפרטים רא –נקבעו מגבלות ביחס לחלוקת דיבידנד אגרות החוב )סדרה ג'( 

לשטר  6.5סעיף  ,2014 תשקיףב 2לפרק  1ורף כנספח צש)סדרה א'( לשטר הנאמנות 
סעיף  כןו 201728בינואר  18הנאמנות )סדרה ב'( שצורף שנספח א' לדוח הצעת מדף מיום 

 .201829 במאי 31'( שצורף שנספח א' לדוח הצעת מדף מיום גלשטר הנאמנות )סדרה  6.5

דולר.  ןמיליו 3אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  2018 במרץ 29ביום  .1.4.3
 .201830 במרץ 30דיווח מיידי של החברה מיום  ולפרטים נוספים רא

                                                 
( המובא בדוח זה 193119-01-2015)מס' אסמכתא  2015בדצמבר  31לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום   27

 בדרך של הפניה.
 .007890-01-2017מס' אסמכתא   28
 .053746-01-2018מס' אסמכתא   29
 .027591-01-2018מס' אסמכתא   30



 

 
 

 13 - א

שטרי ל 6.5, כמשמעותם בסעיף לחלוקה הראוייםהרווחים יתרת , 2018בדצמבר  31ליום  .1.4.4
ושל אגרות החוב )סדרה  של אגרות החוב )סדרה ב'( ,ת החוב )סדרה א'(הנאמנות של אגרו

 .אלפי דולר 24,366-הינה כ ,ג'(
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 מידע אחר -חלק שני 

 

 הפעילות של התאגיד  מיתחומידע כספי לגבי  1.5

המצורפים בחלק ג' לדוח תקופתי  2018בדצמבר  31ליום  של החברהעל בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים  2018-ו 2017, 2016לשנים להלן נתונים כספיים 
  :"(המאוחדיםהכספיים הדוחות " זה להלן )להלן:

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2018 2017 2016 

 38,752 39,265 47,419 הכנסות מדמי שכירות והכנסות נלוות
 4,657 4,657 1,000 ייזוםהכנסות מדמי 

 2,322 3,133 4,072 הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן
 45,731 47,055 52,491 כ הכנסות"סה

 14,172 14,577 14,988 הוצאות תפעול נכסים
 1,159 - - עלויות ייזום

 3,522 3,377 4,337 הוצאות הנהלה וכלליות 
 18,853 17,954 19,325 בתחום פעילות אחרסך עלויות אשר אינן מהוות הכנסות 

 (378) 3,737 (7,229) רווח מעליית ערך נדל"ן להשקעה
 26,382 42,256 24,202 חלק החברה ברווחי עסקאות משותפות

 - - 213 רווח )הפסד( משינוי ערך נכס פיננסי
 (23) 178 (1,776) הכנסות )הוצאות( בגין עסקאות הגנת מטבע 

 (2,359) (19,112) 22,917 הכנסות )הוצאות( מהפרשי שער
 16,240 2,198 4,556 מימון הכנסות

 20,542 29,103 31,976 הוצאות מימון
 45,351 30,163 33,039 המיוחס לבעלים של החברה( הפסד)רווח 

 847 (908) 11,034 המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח 
 788,309 946,001 1,255,457  הנכסים סך

 

 ."(הכספיים הדוחות" )להלן: להלן זה תקופתי לדוח' ג כחלק המצורפים, 2018בדצמבר  31ים של החברה ליום למידע כספי נוסף ראה הדוחות הכספי
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 31התאגידסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  1.6

תחום הפעילות של החברה מושפע מגורמים מאקרו כלכליים שונים. להלן פירוט אודות הגורמים 
, יש להם, או צפויה להיות להם, ולתאריך הדוח החיצוניים העיקריים אשר, נכון למועד הדוח

 יות של החברה:השפעה מהותית על התפתחותה ותוצאותיה העסק

  :סקירה מאקרו כלכלית של ארה"ב .1.6.1
מהתוצר העולמי  25%-ארה"ב היא מהכלכלות הגדולות והמפותחות בעולם, אשר מהווה כ כלכלת

בשינויים במדיניות הפיסקאלית, במבנה המס  ישמהיקף הסחר העולמי. בנוסף,  11%-ואחראית לכ
ובהשקעה המאסיבית בתשתיות אשר התחוללו בשנים האחרונות כדי להביא לצמיחה נוספת 

 לטווח הארוך. 

ה הריבית ת, הועל0.25%לי על אעמדה ריבית הבנק הפדר ןבה קיפאון ותחר מספר שנ, לאבנוסף
 בדצמבר 19 מיום הפדראלי הבנק החלטת פי-על 2.5%-כ על שיעורה עומד שכיום עד, בהדרגה

201832 . 

בשיעורי  וחדה"ב נהנית מירידה עקבית ארהכי  דומה האחרון בעשוריעור האבטלה, לש באשר
 לחודש נכון. 2008טרום משבר האשראי בשנת  תקופתשל  הנמוכים שיעוריםל וחזר אשרהאבטלה, 

אשר המשיך לרדת עד לשיעור  נתוןבלבד,  4.1%-כ על"ב בארהשיעור האבטלה  עמד, 2017 דצמבר
 . 201833 דצמבר לחודש נכון 3.9%-של כ

 הברית בעשור האחרון – שיעור האבטלה בארצות – 1תרשים 

 

 החוב הממשלתי
 גירעון בשל היתר בין, 2011טריליון בשנת  14.71-למעלה מ אל"ב ארההעמקת החוב הממשלתי של 

, 1941שנת  מאזלהוריד, לראשונה  S&Pאת סוכנות הדירוג הבינלאומית  ה, הביאהפדראלי הממשל

+ )יודגש כי בהתאם AA-ל)הדירוג הגבוה ביותר(  AAA-מהברית -צותאת דירוג האשראי של אר

זאת,  בעקבותאופק יציב(.  עם Aaa'יס נותר דירוג האשראי של ארצות הברית מודדירוג לסוכנות ה
התמודד ל כדיהשיק תכנית להעלאת תקרת החוב וקיצוץ ההוצאות הפדראליות  הפדראליהממשל 

לירידה בקצב גידול הגירעון לעומת קצב גידול הגירעון  הביאההאמורה אכן  התכנית. זה גרעוןעם 
עמד הגירעון על  2017-ו 2016, 2015, כאשר בשנים 2008שבר האשראי החל משנת שנרשם מפרוץ מ

, עמד החוב 2018. נכון לחודש דצמבר 34מהתמ"ג, בהתאמה 3.5%-כ ועל 3.2%-, כ2.5%-כ
 . 35טריליון דולר ארה"ב 20.8-הממשלתי על כ

 שיעור האינפלציה בארה"ב

                                                 
זה בבחינת מידע פומבי אשר פורסם לציבור, ומשכך החברה לא פנתה לקבלת הסכמה  1.6יצוין כי הנתונים המוצגים להלן בסעיף  31

 מידע האמור.להכללת ה
. זמין בלינק: 2018נלקח מדו"ח הבנק העולמי הסוקר את הכלכלה העולמית מיוני   32

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29801. 
 https://data.bls.gov/timeseries/lns14000000הנתונים נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:   33
states/government-http://www.tradingeconomics.com/united-הנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:   34

budget.  
 .https://www.treasury.gov/Pages/default.aspxהנתונים נלקחו מאתר האינטרנט של משרד האוצר האמריקאי בכתובת:  35

 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29801
https://data.bls.gov/timeseries/lns14000000
http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-budget
http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-budget
http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-budget
http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-budget
https://www.treasury.gov/Pages/default.aspx
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 בשנת 1.3%-כ של לשיעור 2011 בשנת 3.14% של משיעורבהדרגה  הירד הברית בארצותהאינפלציה 
 .2018 דצמברלחודש  נכון 2.4%-כ של לשיעורה תעל ומאז 2016

 עמדה עת, 2017 פברואר לחודש עדהאינפלציה  בשיעור הדרגתית עלייה חלה 2016 שנתב
 מאזו 2.1%-כשל  לשיעורירידה חזרה  חלה, 2017 דצמברחודש ב. 2.7%-כ של שיעורהאינפלציה על 

 .201836 בדצמבר 2.4%-כ של לשיעור עדהאינפלציה  עלתה

 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 
 השני ברבעון 37העולמי.ה גבוהה יותר מזו שנרשמה טרם המשבר הפיננסי , לרמ6%שנתי ממוצע של 

 ברבעון משמעותי גידול לאחר"ב, בארה דירות של החציוני במחיר קלה ירידה נרשמה 2018-ב
 אלף 225-כ של סך סביב התייצב החציוני הדירות מחיר הבאים הרבעונים בשני אך, הראשון

 .38דולר

 ניו יורקשל העיר סקירה מאקרו כלכלית  .1.6.2
המאוכלס ביותר  ואקמ"ר ושטחה העירוני ה 786-כשטח של  פניניו יורק משתרעת על  העיר

 מרכזיים( boroughs. ניו יורק רבתי מחולקת לחמישה רובעים )בעולם"ב ואחד הגדולים בארה

( Brooklyn( ;)4) ברוקלין( 3)(; The Bronx) הברונקס( Manhattan( ;)2) מנהטן( 1: )להלן כמפורט

(. מנהטן, הרובע הצפוף ביותר, מרכז את Staten Islandאיילנד ) סטטן( 5)-(; וQueens) קווינס
 העיר כלכלתהוא הרובע המאוכלס ביותר.  שברוקליןמרבית הפעילות העסקית של העיר, בעוד 

העיר  היאניו יורק  העיר, 2017 יולי מחודש. על פי הערכות שירותים מתן על בעיקר מבוססת
 39נפש. מיליון 8.6-כ מונה אוכלוסייתה"ב, כאשר בארההמאוכלסת ביותר 

 ממוצע מחיר, כך. המחירים עליית במגמת, להשכרה הדיור נכסי מחירי המשיכו, 2018 בשנת גם
 ממוצע"ד יח מחיר 2017 שבשנת בעוד, דולר אלף 693.2-כ על עמד 2018 לשנת במנהטן"ד יח של

 2018 לשנת"ד יח של הממוצע המחיר בברוקלין(. 1.6%-כ של)עלייה  דולר אלף 682.5-כ על עמד
-כ של)עלייה  דולר אלף 318.7-כ על המחיר עמד 2017 שבשנת בעוד, דולר אלף 335.1-כ על עמד

 שבשנת, בעוד דולר אלף 294.8-כ על עמד 2018 לשנת"ד יח של הממוצע המחיר בקווינס(. 5.1%
"ד יח של הממוצע המחיר בברונקס(. 4.4%-כ של)עלייה  דולר אלף 282.4-כ על המחיר עמד 2017
)עלייה  דולר אלף 175.6-כ על המחיר עמד 2017 שבשנת בעוד, דולר אלף 185.4-כ על עמד 2018 לשנת

 . 40(5.9%-כ של

, אם כי בשנים האחרונות חלה 2018גם בשנת  ההמשיכ יורק בניו השכירות במחירי עלייהה מגמת
האטה בקצב הצמיחה של מחירי השכירות ביחס לקצב העלייה ברמות השכירות, שאפיינו את 
תחילת העשור. שיעורי התפוסה של נכסי הדיור להשכרה בעיר ניו יורק ממשיכים להיות גבוהים, 

 למות בניה.לאור הביקוש לדיור להשכרה, שהינו בקצב גבוה יותר ביחס להש

 41שיעור הדירות הפנויות בניו יורק – 2 תרשים

המצורף מטה, ניתן ללמוד על מגמה היסטורית של ירידת שיעור הדירות הפנויות  2מתרשים מספר 
)ההופכי לשיעור התפוסה( בעשור האחרון ובהתאם, את שיעור הגידול השנתי בשכר הדירה בעיר 

 ניו יורק. 

                                                 
 . //:tinyurl.com/3aoo32chttpsהנתונים נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:   36
 .https://goo.gl/hMJ4Cz  הנתונים האמורים נלקחו מאתר הסוכנות הפדרלית של ארה"ב שכתובתו:  37
יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמה להכללת המידע  values-m/homehttps://www.zillow.coהנתונים האמורים נלקחו מאתר:       38

 האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור. 
39  https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newyorkcitynewyork,ny/PST045218 
 http://arielpa.nycנלקח מתוך דו''ח שפורסם באתר:    40
 https://www.marcusmillichap.comנלקח מתוך דו"ח שפורסם באתר:    41

https://tinyurl.com/3aoo32c
https://goo.gl/hMJ4Cz
https://www.zillow.com/home-values/
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newyorkcitynewyork,ny/PST045218
http://arielpa.nyc/
https://www.marcusmillichap.com/
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המצורף מטה, ניתן ללמוד אודות מגמת העלייה שחלה בהשלמות בניית  3כן, מתרשים מספר  כמו

(. הנתונים בהשכרותהגידול נטו  Net Absorptions-יחידות הדיור ביחס לביקוש בשוק )נמדד לפי ה
 החודשים אחרונים(.  12בתרשים מוצגים לפי התקופה של 

  42השלמת יחידות דיור ביחס לאכלוס – 3 תרשים

 

 

 דל"ן למגורים ברובע ברוקליןסקירת שוק הנ .1.6.3
, 2017 מדצמבר להערכות בהתאם כאשר, יורק בניו ביותר המאוכלסברוקלין הוא הרובע  רובע
, אז הגיע 2010בשנת  9.9%-האבטלה בברוקלין ירד מ שיעור. נפשות מיליון 2.6-כ אוכלוסייתו מונה

והמשיך במגמת הירידה  90-השיעור השנתי הנמוך ביותר מאז שנות ה - 2017בשנת  4.6%-לשיאו, ל
 2018.43 לאפריל נכון, 4.2%עד לשיעור של 

ניתן לראות עלייה מתונה במחירי השכירות בברוקלין. כך למשל, ממוצע מחירי  2018בשנת 
, עמד 2017דולר ליח"ד, בעוד שבסוף שנת  פיאל 3.1-עמד על כ 2018החודשיים לסוף שנת  השכירות

(. ממוצע המחיר לר"ר בברוקלין לסוף שנת 3.7%-דולר )עלייה של כ פיאל 3-המחיר הממוצע על כ
. מגמת עלייה ניתן 2017ביחס לשנת  2.2%-, נתון המדגים גידול של כדולר 44.9-עמד על כ 2018

 2.74-עמד על כ 2018בבחינת מחיר השכירות החציוני בברוקלין, אשר נכון לסוף שנת  למצוא גם
 .44(2017ביחס למחיר החציוני לסוף שנת  1.4%-אלף דולר ליח"ד )גידול של כ

  

                                                 
 https://www.marcusmillichap.comנלקח מתוך דו"ח שפורסם באתר:   42
43           2019.pdf-https://www.osc.state.ny.us/osdc/rpt3 
  https://www.elliman.comהנתונים האמורים נלקחו מתוך דוח שפורסם באתר האינטרנט:       44

https://www.marcusmillichap.com/
https://www.osc.state.ny.us/osdc/rpt3-2019.pdf
https://www.osc.state.ny.us/osdc/rpt3-2019.pdf
https://www.elliman.com/
https://www.elliman.com/
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 סקירת שוק הנדל"ן למגורים ברובע ברונקס .1.6.4
 .%26-שיעור האבטלה בברונקס עמד על כ .45מיליון נפשות 1.45-אוכלוסיית רובע ברונקס מונה כ

 0.6%-בחודש המקביל אשתקד, נתון המהווה ירידה של כ 6.8%-, לעומת כ2018נכון לחודש יולי 
  .46קדדמשיעור האבטלה אשת

, מחיר השכירות למשל כך. ברונקסב השכירות במחירי משמעותית עלייהלראות  ניתן 2018 בשנת
דולר לחודש נתון ובכך היווה  1,789-כ על עמד( Two Bedroomשינה )הממוצע של דירת שני חדרי 

דולר לחודש. שיעור עליה  1,637-כ על שעמד, 2017 בשנת השכירות לממוצע ביחס 9% -גידול של כ
 Three Bedroom.47דירות מסוג  של( ניתן לראות גם במחיר הממוצע 8.5%דומה )

בדבר השפעת משבר פיננסי על פעילותה, הכנסותיה, רווחיה ומצבה  החברהשל  הערכותיה
בידי החברה  קייםהכספי הינן בגדר מידע צופה פני עתיד. הערכות אלו מבוססות על המידע ה

כיום בנוגע לפעילותה, ועל תחזיותיה ביחס להשפעות של התפתחויות אפשריות של משבר 
 להמשךהרבה בשווקים, אין ודאות באשר  ודתיותהתנ לאורפיננסי בשווקי העולם על פעילותה. 

 שעשויות"ב וכתוצאה מכך קיימת אי ודאות ביחס להשפעות בארההשפעתו על המצב הכלכלי 
 ולפעילותה. לקבוצהלנבוע מכך 

 

   

                                                 
county-counties/ny/bronx-http://worldpopulationreview.com/us-   :הנתונים נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו      45

population/ 
 ציבור. יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתר להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם ל 

jersey/news-new-york-https://www.bls.gov/regions/new- :הנתונים נלקחו מאתר  46
release/unemployment_newyorkarea.htm 

 יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתר להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.  

אתר ב זמין, HUD FMR Rents for Bronx County, New York 2018נתונים לפי   47
https://www.huduser.gov/portal/pdrdatas_landing.html:   

http://worldpopulationreview.com/us-counties/ny/bronx-county-population/
http://worldpopulationreview.com/us-counties/ny/bronx-county-population/
http://worldpopulationreview.com/us-counties/ny/bronx-county-population/
http://worldpopulationreview.com/us-counties/ny/bronx-county-population/
https://www.bls.gov/regions/new-york-new-jersey/news-release/unemployment_newyorkarea.htm
https://www.bls.gov/regions/new-york-new-jersey/news-release/unemployment_newyorkarea.htm
https://www.bls.gov/regions/new-york-new-jersey/news-release/unemployment_newyorkarea.htm
https://www.bls.gov/regions/new-york-new-jersey/news-release/unemployment_newyorkarea.htm
https://www.huduser.gov/portal/pdrdatas_landing.html
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 לפי תחומי פעילות התאגידתיאור עסקי  –חלק שלישי 
 

  המניבהנדל"ן  תחום 1.7

 מידע כללי על תחום הפעילות .1.7.1

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  א.

עיקר ב ,(Residential) למגוריםבעיקר כמפורט לעיל, הקבוצה פועלת בתחום הנדל"ן המניב 
הקבוצה כבעלים של דירות  ,במסגרת תחום פעילותהבעיר ניו יורק. וברונקס ברוקלין ים רובעב

למגורים, עוסקת בהשכרה של דירות למגורים וכן, ברכישה, הקמה, השבחה, פיתוח, ניהול ותפעול 
החברה מחזיקה בנכסי הנדל"ן המניב למגורים )לרבות הנכסים בהקמה(  של דירות למגורים.

  בעצמה ויחד עם שותפים.

בית )להלן: " Rental Apartment Building סוגים:יורק מורכב משלושה -בניולמגורים הנדל"ן 

-ו Condominium(, החברהשל למגורים הנדל"ן המניב מנכסי  100%"(, )המהווים דירות

Cooperative Ownership . כל נכסי הנדל"ן המניב למגורים של החברה, 2018 בדצמבר 31 ליוםנכון 
והשבחה  הם מסוג בית דירות. יתר הנכסים של החברה הינם קרקעות להשקעה )שאינם קרקעות(

  .מחסנים/

המסווגים בתי דירות הינם בתים  12בתי דירות מתוכם  18, לחברה 2018 בדצמבר 31 ליוםנכון 

. Section 8בהתאם להוראות  (תכנית הדיור של הממשל הפדרלי) HUD-כבתי מגורים הכפופים ל
  להלן.)ג(  1.7.1 ראה סעיף נוספיםלפרטים 

 העסקאות נכסי)לא כולל יחידות דיור ב דיור יחידות 2,726נכסי החברה  כולליםנכון למועד דוח זה 

– Fulton 625 ,Fulton 635 ו-Fox Hill להלן(. 1.7.8.3 – 1.7.8.1, המתוארות בסעיפים  

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

 אמות פי על, שלישיים לצדדיםמתן הלוואות למימון נדל"ן  דירקטוריון אישר 2017 במאי 25 ביום
 למתן בנוסף וזאתחלק אינטגרלי מפעילותה העסקית של החברה בתחומי הנדל"ן, כ, שנקבעו מידה

לפרטים אודות הלוואות לצדדים שלישיים כאמור לעיל  .משותפות עסקאות במסגרת הלוואות
 .הכספיים לדוחות 9ראה ביאור 

)ז( 1.7.1בסעיף  ראו ,מדיניות רכישת נכסים והאסטרטגיה של הקבוצה לעניין זהאודות  לפרטים
 להלן. 1.14 וסעיף

 
  אזורים גיאוגרפים ב. 

 יםרובעעיקר בב המניבהקבוצה פועלת בתחום הנדל"ן , הדוח ולתאריך 2018 בדצמבר 31 ליוםנכון 
, פעילות החברה תמשיך להתמקד בניו יורק הדוח לתאריךנכון  עיר ניו יורק.בברונקס וברוקלין 

 למנהטן.בדגש על הרובעים הסמוכים 
 

 תמהיל שוכרים ג.

  Section 8שוכרי תכנית הדיור ו 1ג.

  כללי 1.1ג.

"(( תכנית הדיור)להלן: " Section 8 New Construction or Substantial Rehabilitaion)הדיור תכנית 

ספק סיוע )סיבסוד( בשכר במטרה ל HUD-והתפתחה על ידי ה 1974נוסדה על ידי הקונגרס בשנת 

"( אשר זכאים להשתתף Section 8שוכרי למשפחות )גם ליחידים( מיעוטי יכולת )להלן: " דירה

סכום המימון  .בשכר הדירה )סובסידיה( HUD-באמצעות מימון ה )כמפורט להלן( בתכנית הדיור

( וההשלמה לסכום Section 8)ולא לשוכרי  כאמור ניתן ישירות לבעלי הנכסנכס שנקבע ביחס לכל 

בהתאם לחוזה  Section 8לבעלים של הנכס על ידי שוכרי  משולמתהשכירות על פי הסכם השכירות 



 

 
 

 20 - א

לעניין זה יצוין, כי תכנית הדיור כוללת גם מתן הלוואות או ביטוח משכנתא לבעלי . השכירות

. Section 8שיהיו כפופים לתכנית הדיור ויושכרו לשוכרי  48נכסים לצורך בנייה או רכישת נכסים

ביטוח בגינם  ןשניתאו  HUDשהועמדו בגינם הלוואות אין נכסים , לחברה לתאריך הדוחנכון 

 ., כאמור לעילHUD-של ה משכנתא

לבין בעל  HUD-ה ביןבהתאם להתחייבות חוזית  ביחס לכל נכסכאמור ניתן בשכר הדירה סיוע 

הזכאות להיכלל לתקופה קבועה מראש. כהגדרתו להלן(  HAP הסכםבאמצעות התקשרות בהנכס )
מההכנסה החציונית  80%בתכנית הדיור הינה לשוכרים אשר הכנסתם השנתית אינה עולה על 

 HUD-של ה מראשלהחלטה  בכפוףבאזור בו ממוקם הפרויקט, מתואם לגודל המשפחה והכל 

, HUD-אישור מראש של ה, ללא הדיור בתכניתים זכאים להיכלל דייר. בנוסף, )הניתנת אחת לשנה(
מההכנסה החציונית באזור בו ממוקם הפרויקט,  50%במקרה בו הכנסתם השנתית אינה עולה על 

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

 HUD-סיוע בשכר דירה יהיה בד"כ בסכום השווה להפרש בין דמי השכירות המאושרים על ידי ה

לבעלים  Section 8לכל יחידת דיור לבין שכר הדירה שישולם בפועל על ידי שוכרי  HAP-הבהסכם 

חוק )להלן: " (The Housing Actשל הנכס, כאשר סכום זה נקבע בהתאם להוראות חוק הדיור )

לבעלי הנכס יהיה שווה לגבוה  Section 8קובע כי הסכום שישולם על ידי שוכרי  "(. חוק הדיורהדיור
מההכנסה החודשית ברוטו  10%מההכנסה החודשית המתואמת של משפחה; )ב(  30%מבין: )א( 

של משפחה; )ג( במקרה בו המשפחה מקבלת קצבת סעד מרשות ממשלתית וחלק מקצבת הסעד 
)להלן ביחד:  האמורה מיועדת, בהתאם להוצאות המשפחה, לדיור, החלק החודשי האמור

מים. מיסים וירה החודשי כולל תשלום בגין הוצאות כגון . לרוב שכר הד"(ההכנסה הקובעת"
במקרה בו ההוצאות האמורות אינן כלולות בשכר הדירה החודשי, הסיוע בשכר הדירה יכלול 

 השתתפות בהוצאות האמורות.

 והינה באחריות Section 8בחירת שוכרי , HUD-לקבלת אישור מהבכפוף בהתאם לתכנית הדיור, 
של בעל הנכס בכפוף לכך שבחירת השוכרים על ידי בעל הנכס תהיה בהתאם לקריטריונים של 

 .ובכפוף לשיעורי התפוסה של הנכס הקובעתההכנסה 

מסך  81%-המהוות כיח"ד  2,112נכסים של החברה בהם יש  12, 2018 בדצמבר 31 ליוםנכון 

)להלן:  Section 8שוכרי לחוסים תחת תכנית הדיור ומיועדים להשכרה יחידות הדיור בחברה 

-נכסי הההכנסה השנתית הכוללת מהשכרת  ,2018 בדצמבר 31 ליום. נכון "(HUD-"נכסי ה

HUD מתוך הסך  72%-שר לרוב שיעור של ככא אלפי דולר 35,051-כאמור מסתכמת לסך של כ

 "קראה ס HUD-לפרטים אודות הכנסות משכירות מנכסי ה .HUD-המהאמור מתקבל ישירות 
    להלן. 1.5ג.

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

ממשלתית או ורשות  HUD-לבין ה , מצד אחדהנכסהינו הסכם בין בעל  HAPהסכם כאמור לעיל, 

. תכליתו של ההסכם "(המנהל)להלן: " המשמש כמנהל ההסכם HUD-שהוסמך לכך על ידי ה מי

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

Section 8 . ושכרו משולם על ידי ה אחראי על ניהול תכנית הדיורהמנהל הינו-HUDהסכם ה .-

HAP  כולל פירוט של סכום המימון המקסימאלי שיינתן לבעל הנכס ביחס לכמות ולגודל יחידת
  הדיור.

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

( מילוי ויישום דרישות בנוגע לאי 3( הנכס יהיה ראוי למגורים מבחינה תברואתית ובטיחותית; )2)
( 5בנוגע לדיווח וניהול הנהלת חשבונות; )( מילוי דרישות 4אפליה והזדמנות תעסוקתית שווה; )

                                                 
 של החברה נרכשו על ידיה ולא נבנו על ידיה. HUD-לעניין זה יצוין, שנכסי ה  48
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והמנהל )כהגדרתו להלן( להעברה של הנכס, כולו או מקצתו, וכן כל  HUDקבלת אישור מראש של 

( בחלק מההסכמים יש דרישה להגיש דוחות כספיים 6לצד שלישי; ) HAP-המחאה של הסכם ה
 ימים מתום השנה. 60שנתיים למנהל בתוך 

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

 ( ענישה פלילית או אזרחית לרבות כליאה.7הדיור בעתיד; ) מהבעלים את הזכות להשתתף בתכנית

החברה  HUD-החל מהמועד בו החברה החלה בפעילותה בתחום הלעניין זה יודגש ויובהר, כי 

והסכם השכירות אשר עיקריו  HAP-ה מיבכל התנאים החלים עליה מכוח הסכעמדה ועומדת 
  להלן. 1.3"ק ג.מפורטים בס

 בדצמבר 31 יוםבהם התקשרה החברה נכון ל HAPלהלן יתוארו התנאים המהותיים על פי הסכמי 
 :ולתאריך הדוח 2018

תקופת 
 ההסכם

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

ההסכם, אין חובה על הצדדים להסכם להתקשר בהסכם חדש, והתקשרות בהסכם חדש הינה מותנית בכך שיהיה 
נוספים. לעניין זה יצוין, כי מו"מ על חידוש ההסכם  HAPמימון מאושר על ידי הקונגרס להתקשרות בהסכמי 

 תום תקופת ההסכם.חודשים לפני  6מתחיל לרוב 
ההסכם מפרט את מספר יחידות הדיור המקסימאלי בבית הדירות )לרבות מספר החדרים בכל יח"ד( אשר ישמשו  המושכר

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

דמי 
 רותהשכי

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

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

הודעה על 
סיום 

 ההסכם

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

 השכירות בתום תקופת ההסכם אלא לאחר שהודיע כאמור לעיל מראש ובכתב.
שינויים 
 בחקיקה

לרבות שינויים בחקיקה שנעשו במהלך  HUD-הרלוונטיים לההסכם יהיה כפוף לכל הדרישות החוקיות והחוקים 
תקופת ההסכם. למרות האמור לעיל, ככל שהשינויים בחקיקה אינם תואמים את ההסכם לרבות שינויים בדמי 

 השכירות, השינויים הנ"ל לא יחולו על ההסכם.
 

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

  יתוארו תנאיו העיקריים של הסכם השכירות:להלן  

תקופת 
 השכירות

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

דמי 
 שכירות

בהתאם להסכם  HUD-חודשיים המורכבים מדמי שכירות המשולמים על ידי הדמי השכירות הינם דמי שכירות 
HAP " :להלן(חלק ה-HUD ועל ידי השוכר כאשר חלקו של השוכר הסבסוד" או "הסיוע" או "בדמי השכירות )"

 "(.חלק השוכר בדמי השכירותלעיל )להלן: " 1.1בדמי השכירות נקבעים בהתאם לפרמטרים המפורטים בסעיף ג.
בדמי השכירות והן ביחס לחלק השוכר בדמי השכירות עשויים  HUD-סכום דמי השכירות, הן ביחס לחלק ה

לעיל( החליטו, בהתאם לדין החל,  1.2או המנהל )כהגדרתו בסעיף ג. HUD-( ה1להשתנות בהתאם לאמור להלן: )
וצאות )כגון מים וחשמל( או או המנהל קבעו כי השוכר ישא בה HUD-( ה2לשנות את דמי השכירות החודשיים; )

( ההכנסה ו/או מספר האנשים התלויים בשוכר ו/או כל משתנה אחר 3; )HUD-שירות מסוים שמומן על ידי ה
בדמי  HUD-( שינויים בחלק ה4אשר כלול בחישוב דמי השכירות השתנה באופן הדורש עדכון לדמי השכירות; )

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

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

 תכלול את דמי השכירות המעודכנים, מועד התחילה וכן הסיבות לשינוי. 
חלוקת 

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

 האמורות ישירות מול הספק וחלק מההוצאות כגון מים, חימום ומיסים כלולות בדמי השכירות. 
אשר יופקד אצל המשכיר בכל חוזי השכירות על השוכר להפקיד פיקדון )סכום השווה לדמי שכירות חודשיים(  בטחונות

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 הפיקדון בתוספת ריבית 

 שנצברה ובקיזוז הוצאות, ככל שקיימות.
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תיקונים 
 במושכר

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

מגבלות 
 כלליות

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

ככל שיחול שינוי בחוק הדיור לאחר כניסתו לתוקף של הסכם השכירות כי אז השוכר מתחייב לציית לשינויים 
ככל שהם רלוונטיים לביטחון, זהירות וניקיון המושכר והשוכר ובלבד שהשוכר קיבל על כך הודעה בכתב 

 לפני כניסת השינויים לתוקף. יום 30מהמשכיר 
הצהרת 
 השוכר

בכל שנה המשכיר יבקש מהשוכר לדווח לו על הכנסותיו השנתיות ומספר התלויים בשוכר וכל מידע אחר שידרש 
בדמי  HUD-"( במטרה לקבוע את דמי השכירות וחלק ההמידע"-" וההצהרה)להלן ובהתאמה: " HUD-על ידי ה

השוכר מתחייב להמציא הצהרה בדבר המידע האמור לעיל נכון למועד בקשת  השכירות )אם יהיה סיוע כאמור(.
המשכיר. המשכיר יאמת את המידע שיומצא לו על ידי השוכר וישתמש בו כדי לחשב את סכום דמי השכירות 

בדמי השכירות. ככל שהשוכר לא ימציא למשכיר את המידע במועד שנדרש על ידו או ימסור מידע  HUD-וחלק ה
מסירת מידע שגוי עשויה לגרור אחריה קנס כספי(, כי אז המשכיר ינקוט בפעולות המפורטות להלן, בכפוף שגוי )

לכך שנקיטת הפעולות האמורות להלן תהיה בהתאם לחוק הדיור והתקנות על פיו: )א( לדרוש כי השוכר ישלם 
י השכירות באופן מיידי מבלי ליחה"ד; )ב( להעלות את דמ HUD-את סכום דמי השכירות הגבוה שאושר על ידי ה

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

דיווח על 
שינויים 

על ידי 
 השוכר

להודיע למשכיר על כל שינוי במידע המפורט להלן: )א( מספר התלויים הגרים עימו ביחה"ד; )ב( השוכר מתחייב 
או  200$-מבוגר הגר ביחה"ד אשר דווח עליו שאינו מועסק; )ג( ההכנסה החודשית במצטבר של השוכר עלתה ב

רשים לצורך קביעת דמי יותר. השוכר ידווח על כל ירידה בהכנסה החודשית שלו וכן על כל שינוי בפרמטרים הנד
השכירות. במקרה בו הירידה בשכר הדירה ו/או השינוי בפרמטרים הנדרשים לצורך קביעת דמי השכירות יוותרו 
בתוקף למשך חודש, המשכיר יאמת את השינויים האמורים ויבצע את ההפחתה המתאימה בחלק השוכר בדמי 

החודשית, כולה או חלקה, חזרה לקדמותה )היינו, השכירות. על אף האמור לעיל, אם בתוך חודשיים ההכנסה 
לסכום שהיה עובר להפחתה( כי אז המשכיר יבטל את ההפחתה עד למועד בו תהיה ידועה ההכנסה החודשית 
והביטול האמור לא יחול רטרואקטיבית. במקרה בו השוכר לא ידווח למשכיר על השינויים האמורים לעיל, 

השכירות באופן שדמי השכירות החודשיים יהיו דמי השכירות הגבוהים המשכיר יהיה רשאי לשנות את דמי 
 והכל בכפוף להליך על פי חוק הדיור והתקנות על פיו.  HUD-המאושרים על ידי ה

הפסקת 
הסיוע 

 )סבסוד(

במקרים המפורטים להלן, המשכיר יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם השוכר ולהעביר את הסיוע לשוכר 
ימים ממועד הודעת המשכיר על  10כר לא המציא למשכיר את המידע הנדרש )כאמור לעיל( בתוך אחר: )א( השו

הפסקת ההתקשרות עימו; )ב( חלק השוכר בדמי השכירות בהתאם לחוק הדיור והתקנות על פיו שווים להכנסה 
התקשרות המשפחתית הקובעה בהסכם השכירות. המשכיר יודיע לשוכר מראש ובכתב על כוונתו לסיים את ה

ימים ממועד ההודעה האמורה על רצונו להפגש עם המשכיר  10עימו. השוכר יהיה רשאי להודיע למשכיר בתוך 
לדון בהפסקת הסיוע כאמור לעיל. הפסקת הסיוע כאמור לעיל לא תשפיע על זכויות אחרות של השוכר מכוח 

  הסכם השכירות לרבות הזכות לגור במושכר בתקופת השכירות.
שיפוי 

משכיר ה
על ידי 
 השוכר

לעיל( כי אז וכתוצאה מהדיווח השגוי האמור דמי השכירות  כנדרשבמקרה בו השוכר דיווח למשכיר על מידע שגוי )
היו נמוכים מהנדרש על פי חוק הדיור והתקנות על פיו, השוכר מתחייב לשפות את המשכיר על ההפרש בין דמי 

 צריכים להגבות. השכירות שנגבו בפועל לבין דמי השכירות שהיו

שינוי 
 במושכר

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

 .HUD-ידי ה
שינויים 
בהסכם 

 השכירות

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

סיום 
הסכם 

 השכירות

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

 שימוש לא חוקי במושכר או עברה על החוק או הפרה מהותית של הסכם השכירות 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 ליקויים  HAPהביקורת מבוצעת לפני ההתקשרות בהסכמי  
על בעל הנכס לתקן את הליקויים בהתאם לפרק הזמן שנקבע בחוק הדיור והתקנות על פיו וכן 

. ככל שבעל הנכס לא תיקן את הליקויים כאמור לעיל, הדבר ודחיפותובהתאם לסוג הליקוי שנמצא 

ובעל  תדחה על הסף HAPואף לעיתים ההתקשרות בהסכם  HAPתקשרות בהסכם יעכב את הה

הביקורת  HAP. לאחר ההתקשרות בהסכם נוספים HUDהנכס לא יהיה מורשה לרכוש נכסי 
וכן ביקורת כאמור יכולה  ,, בכפוף לאמור להלן"(הביקורת השנתית)להלן: " פעם בשנה מבוצעת

  .Section 8להתבצע 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 יח"ד  HQS-ים על פי העמידת הנכס ויחה"ד בסטנדרטים הנדרש
 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 להפסיק  HUD-בביקורת השנתית משמעו שהנכס לא עבר את הביקורת וה 60-ציון מתחת ל

 60-נוספים. ציון מעל ל HUDאת ההתקשרות עימו באופן מיידי וכן לאסור עליו לרכוש נכסי 
בעל נכס מחויב לתקן את עבר את הביקורת אך יחד עם זאת בביקורת השנתית משמעו שהנכס 

על תיקון הליקויים  HUD-יקורת בסמוך לקבלת דוח הביקורת וכן להודיע להליקויים שנתגלו בב
 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
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  HUD-נתונים אודות נכסי החברה הכפופים ל 1.5ג.

  :2018בדצמבר  31נכון ליום  של החברה HUD-להלן טבלה מרכזת של כל נכסי ה 

 מיקום שם הנכס שם חברת הנכס

שיעור החזקה 
אפקטיבי ליום 

בדצמבר  31
 ולתאריך 2018

 הדוח

מס' 
 יח"ד

מס' 
יח"ד 

הכפופות 
 HUD-ל

מועד 
ההתקשרות 

בהסכם 
HAP 

-תקופת הסכם ה
HAP 

השקעות 
הוניות 
חזויות 
בנכס 

)באלפי 
 דולר(

 ןציו
הביקורת 
 האחרונה
 של הנכס

תקרת דמי 
השכירות 
השנתית 

המקסימלים 
שעשויים 

להיות 
משולמים על פי 

 HAP-הסכם ה
 )אלפי דולר(

סך התשלומים 
ששולמו על ידי 

 HUD-ה
לתקופה של 

שנה 
שהסתיימה 

ביום 
31.12.2018 
 )אלפי דולר(

Buckingham Hall 

Plaza LLC 
Buckingham Hall 

Aprtments 
 אוקטובר 178 180 50% ברוקלין

2018 
 31.7.2023 עד 1.8.2018
 3,240 4,669 95 100 (שנים 5)

Alliance Housing II 

Associates LLC 
Highbridge 

Concourse Phase II 
עד  1.11.2014 2015יולי  172 173 100% ברונקס

 2,824 3,479 95 100 שנים( 5) 30.10.2019

Jerome Terrace 

Associates LLC 
Jerome Terrace 

Apartments 
עד  1.12.2006 2006דצמבר  78 78 100% ברונקס

 1,088 1,340 98 100 שנים( 20) 30.11.2026

Morrisania 
Apartments LLC 

Morrisnia II 
Apartments 

 31.12.2023עד  1.1.2018 2018ינואר  202 203 100% ברונקס
423,2 3,358 65 100 שנים( 5)  

2363 Southern Blvd 

LLC 
Parkview Apartments 31.7.2020עד  1.8.2015 2015יולי  71 72 100% ברונקס 

 503 854 94 100 שנים( 5)

Riverstone Housing 
Associates, LLC 

Riverstone Houses 31.5.2021עד  1.6.2001 2001ינואר  119 120 100% ברוקלין 
 1,234 1,994 96 100 שנים( 20)

Kings Court Housing 

LLC 

Kings Court 

Apartments 
 31.5.2022עד  1.6.2002 2002מרץ  109 110 99% ברוקלין

 916 1,490 91 100 שנים( 20)

Spencer Housing 
Realty LLC 

Tilden Apartments עד  10.12.2015 2017ינואר  54 55 100% ברוקלין
 795 1,045 71 100 שנים( 5) 31.12.2020

Alliance Housing 

Associates LLC 
Highbrudge Phase 1 31.3.2021עד  1.4.2001 2001אפריל  120 122 100% ברונקס 

 1,339 2,105 93 100 שנים( 20)

Rosedale Gardens 
NY LLC 

Academy Gardens 100% ברונקס 

469 
 5יח"ד, 

חנויות 
וחדר 
 כביסה

 31.5.2032עד  1.6.2012 2012יוני  467
 1,114 6,698 95 200 שנה( 20)

Noonan Plaza 

Housing LLC 
Noonan Plaza 30.11.2037 עד 1.11.16 2017 נובמבר 282 283 100% ברונקס 

 4,543 6,078 1750 16,00049 (שנים 20)

Friendset 

Apartments LLC 
Friendset Apartments 31.7.2038 עד 25.7.2018 2018 יולי 258 259 50% ברוקלין 

 44251 5,530 .ר.ל 3,000 (שנה 20)

 

                                                 
 .ו' 1.7.7.2סעיף השקעות אלו מומנו באמצעות הלוואות. לפרטים ראה   49
  .להלן א1.7.7.2 סעיף ראה בנכס בהשבחה עבודות אודות לפרטים. החברה רכשה אותו הנכס של הירוד ממצבו נובע בנכס הנמוך הציון  50
 .2018חודשים שכירות בשנת  5בגין   51
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של החברה בחלוקה בין דמי השכירות  HUD-להלן טבלה המפרטת את דמי השכירות הכוללים ביחס לנכסי ה

)באלפי  2018עד  2016לשנים לבין דמי שכירות המתקבלים מהשוכרים נכון  HUD-המתקבלים ישירות מה
  :דולר(

 

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 ידי 
מתוך  HUD-ה

השכירות דמי 
 הכוללים

שיעור דמי 
השכירות 

המשולימים על ידי 
השוכרים מתוך דמי 
 השכירות הכוללים

782,9 25,269 35,051 12 2018לשנת   72% 28% 
 28% 72% 8,835 22,759 31,594 11 2017לשנת 
 27% 73% 7,124 19,058 26,182 11 2016לשנת 

חלקו בדמי השכירות יהיה כפוף לסנקציות לעניין זה יצוין, כי שוכר אשר אינו משלם את  
 לעיל. 1.3ג. "קהמפורטות בטבלה שבס

שוכר )להלן: " Rent Stabilizedעם שוכרי החברה נמנים דיירים הזכאים למעמד שוכרי  בנוסף, 2ג.

R.S (, שאין שוכר חופשישוכרים בשכירות חופשית )להלן: "על שוכרי החברה נמנים "(. כמו כן"
 דמי השכירות שהקבוצה יכולה לגבות מהם.כל מגבלה על 

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

הדירה המושכרת )להלן בטבלה השימוש במושכר יהיה אך ורק למטרות מגורים. המורשים לאכלס את  מטרת השכירות
לפי העניין( הם השוכרים החתומים על החוזה ומשפחתם  ,"המושכר"-" ודירת המגוריםזו בלבד: "

השוכר לא רשאי לבצע שום שינוי מהותי במושכר ללא קבלת אישור מראש של המשכיר עובר  הקרובה.
קרר המסופקים לדירה על ידי המשכיר לביצוע השינוי. יצוין כי דירת המגורים, כוללת בדרך כלל, תנור ומ

 ", לפי העניין(. בעל הנכס"-" והמשכיר)להלן בטבלה זו בלבד: "
דמי השכירות נקבעים על ידי המשכיר במסגרת הסכם השכירות ובכפוף לדין החל. דמי השכירות  דמי שכירות

יש מנגנון עדכון דמי  R.Sמשולמים בד"כ על ידי השוכר, חודש מראש, ביום הראשון לחודש. לשוכרי 
ראו  R.Sשכירות )מעלה או מטה(, בהתאם למנגנונים המוסדרים בחוק. לפרטים נוספים אודות שוכרי 

 להלן. ט. "קבס
או  R.Sבכפוף להוראות הדין, לפי סוג השוכר )שוכר שנה, לרוב, החברה מתקשרת בחוזים לתקופה של  תקופת השכירות

, אשר אינו בשליטת המשכיר, לא יוכל המשכיר לאפשר לשוכר שוכר חופשי(. במקרה בו, מטעם סביר
להיכנס למושכר במועד תחילת השכירות, יידחה מועד תחילת השכירות למועד בו תתאפשר כניסת 
השוכר למושכר. בתום ההתקשרות נדרש השוכר, להוציא את חפציו מהמושכר, ולהשיב את מצב הנכס 

זכאי להאריך את תקופת השכירות בשנה, שנתיים  R.Sר לקדמותו, למעט בלאי סביר. יצוין כי שוכ
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 חיוביו בהתאם להסכם השכירות, לרבות 

 ת. בעל הנכס נדרש לחפש שוכר חלופי לשוכר שעזב.תשלום דמי השכירות עד תום תקופת השכירו
לשוכר אין זכות להמחות את זכותו במושכר ו/או להשכיר את המושכר בשכירות משנה ללא הסכמה  שכירויות משנה

 האמריקאים. Rent Stabilization Law-ו Real Property Law-מראש ובכתב של המשכיר ובהתאם ל
אשר יופקד אצל )סכום השווה לדמי שכירות חודשיים( בכל חוזי השכירות על השוכר להפקיד פיקדון  בטוחות

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

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

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

, עולה בין היתר, R.Sהמשכיר, בעל הנכס, החובה לספק לדיירים מים חמים וחימום. שכר הדירה לשוכרי 
רות, בעל הנכס ככל שיש עלייה במחיר המים והחימום וכל זאת בהתאם להוראות החוק. יצוין כי בבתי די

 נושא בכל ההוצאות האמורות, לרבות מיסי ועד. 
תיקונים ואחזקה 

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

 השוכר, השוכר ישלם למשכיר החזר הוצאות בגין אותם התיקונים.
הסכם השכירות בכל אחת מההפרות המצוינות בהסכם השכירות, המשכיר במקרה בו יפר השוכר את  הפרות

ישלח אזהרות בכתב לשוכר, במועדים המצוינים בהסכם השכירות, להפסיק או לתקן את ההפרות, לפי 
העניין, ובמקרה שלא נעשה כך, המשכיר יהיה רשאי להפסיק את הסכם השכירות באופן מיידי והשוכר 

נותרים עד לתום תקופת השכירות וכן המשכיר יהיה זכאי, בהתאם לנסיבות, יהיה חב ביתר התשלומים ה
לפיצויים בגין נזקיו. ככל שהשוכר לא מפנה את דירתו, בעל הנכס רשאי לפנות לסעד פינוי מבית המשפט. 

 .ט. להלן "קלפרטים אודות פינוי שוכרים ראו בס
קוד של המשכיר או מי מטעמו, המשכיר לא למעט במקרים שנגרמו כתוצאה מרשלנות או מחוסר תפ אחריות

יישא באחריות כלפי השוכר בגין נזקים שנגרמו לשוכר במושכר ו/או בבניין לרבות כאלו שנגרמו על ידי 
 עובדי הבניין ו/או דיירי הבניין האחרים. 

שמירה על דינים 
 וחוקים

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

ם בבניין ו/או יגרום להם לאי נעימות כך שלא יהיה בהתנהגותו כדי לפגוע בזכויותיהם של דיירים אחרי
 ו/או יפגע בהם בצורה מסוימת. 
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יחד עם זאת, החברה  ,(Section 8 תלות בשוכרי שאיננה) HUD-ב, לחברה תלות הדוח לתאריךנכון  4ג.

לא יחודשו החשיפה אינה מהותית לחברה שכן מרבית נכסיה  HAP-סבורה כי אם וככל שהסכמי ה

מתחיל  HAP-ממוקמים באזורים בהם הביקוש עולה על ההיצע וכן לרוב המו"מ לחידוש הסכם ה

 HAPחודשים לפני פקיעתם, דבר המותיר לחברה די זמן על מנת להיערך מראש במקרה בו הסכם  6
אין לחברה תלות בשוכר יחיד או במספר מצומצם של שוכרים, אשר  ,ככלל מסוים לא יוארך.

אובדנם ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות, שכן אופי פעילותה כחברה בעלת נכסי נדל"ן 
 בנכסיםעם זאת, יצוין כי  יחד .למגורים, אינו יוצר מצב של תלות בשוכר זה או אחר שבעיקרם

Albee ו-Long Island City הנכס חברות משכירות במסגרתםמי שכירות ראשיים, הסכ נחתמו 
 . בנכס והמגורים המסחר שטחי את יםיחיד יםלשוכר

 78%-, המהווים כSection 8עיקר שוכרי החברה, הינם שוכרי , 2018בדצמבר  31נכון ליום יצוין, כי  5ג.

מכוח  לרבות) R.S-ה כללידירה מפוקח מכח  לשכרהכפופים  םבעוד ששוכרימסך השוכרים בחברה, 
מסך השוכרים בחברה ושוכרים השוכרים בשכירות חופשית,  18%-מהווים כ (במס הטבה תכניות

  בחברה. מסך השוכרים 4%-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 פוטנציאל 

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

להערכת החברה  ,כמו כןבהסכמים ארוכי טווח.  HUD-וביכולת שלו להתקשר עם ה HUD-ה
בניו  המוביליםוניתן לומר שהוא בין השחקנים יחסית בתחום זה, מתחריו של גלאק הינם מועטים 

 בתחום זה. יורק 
 
 

 הצלחה קריטיים בתחום הפעילותגורמי  . 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)
 תוך מיקוד הפעילות בנכסי נדל"ן למגורים;מיקוד גאוגרפי של הנכסים בניו יורק  (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)

במקרה של דירה פנויה בקלות יחסית,  משוכרים אלו, תוך אפשרות לאיתור שוכר חלופי
 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)
פיננסים מגוונים המאפשרים מימון אופטימאלי ובתנאים נוחים לחברה נגישות למקורות  (8)

 , המביאים לתוצאות פיננסיות רצויות. Non-Recourse לרוב בתנאי
 

 
 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות . ו

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

 המשאיר תשואה גבוהה על ההון העצמי;
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לצורך רכישת נכסים מניבים מהותיים בעלי פוטנציאל רווחי, נדרשת נגישות להזדמנויות  ( 3)
 ;וק הנדל"ן בעיר ניו יורקעסקיות, אשר נוצרות בד בבד עם ביסוס מעמד הקבוצה בש

 .HUDעם  HAPומומחיות להתקשר בהסכמי  וכן יכולת HUD-היכרות עם הרגולציה של ה (4)
 

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

 לתנאי היצע וביקוש הקיימים בשוק בכל עת ועת.והיא כפופה  ,כנכסים בודדים ובין כפורטפוליו
 

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

 יחד עם שותפים., לבד או הקבוצה ובין בדרך של רכישת החזקות בחברות נכס

 ן, שבהtax credit deal, החברה בוחנת מעת לעת ייעוד עסקאות רכישת נכסים לעסקאות מסוג בנוסף
"( השותף המממןכשותף הון )להלן: " ישמשוהזכויות בנכס  מרביתבפיננסי )צד ג'( יחזיק  שותף

כשותף המנהל  תשמשאשר הוא בלבד יהיה זכאי להטבות מיסוי בגין השתתפותו בעסקה, והחברה 
: להלן( בנכס ללא השקעות הון משמעותית מצד החברה )1%-עם זכויות בעלות מזעריות )פחות מ

"(. היתרונות של עסקת זיכוי במס עבור החברה הם בכך שכשותף המנהל, החברה עסקת זיכוי במס"

 ולקבל( בביצוע שיפוץ הנכס ומתן שירותים נוספים developerתקבל את ההזדמנות לפעול כיזם )
, קרי, שיקבע ובשווי שתקבע תקופהלרכישת הנכס מהשותף המממן לאחר זכות  כןדמי פיתוח ו

החברה תהנה מתשואה עודפת בעסקה לרבות בדרך של עליית שכ"ד כתוצאה מהשבחת הנכס, בעוד 
 מעמיד את המימון הנדרש להשקעות הנוספות בהשבחת הנכס. שהשותף המממן

 להלן. 1.14 אסטרטגיה של החברה ראה בסעיףהאודות נוספים לפרטים 
 

 תחליפים לפעילות החברה ח.
 התחליף העיקרי הקיים להשכרת דירות הינו בעלות ישירה של הדיירים בדירות המגורים. 

 
  ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותמגבלות, חקיקה, תקינה  .ט

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

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

 

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

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

או  Condominiumלנכס  למעט בעקבות שינוי מעמדו המשפטי של בית הדירות את הנכס כולו,

Cooperative Ownership זכות הבעלות של בעל בית הדירות נרשמת במחוז בו נמצא בית .
. כמו כן, במרבית המקרים רוכש בעל בית הדירות פוליסת ביטוח להבטחת פיצוי בסכום 52הדירות

 להלן(. 3ט. "קבוע בפוליסה למקרה של פגם בזכות הבעלות שרכש )ראה סכק

 שלא במסגרת תכנית הדיור השכרת נכסים 2.ט

 כללי 12..ט

יורק -יורק. לפי דיני השכירות של מדינת ניו-השכרת הדירות כפופה לדיני השכירות של מדינת ניו
דירות בהן מתגוררים לדירות המושכרות בשכירות חופשית ולניתן לסווג את הדירות המושכרת 

 (Rent Controlשכירות מפוקחת ): הקבועות בחוק מגבלות בהעלאת דמי השכירותדיירים תחת 

 .תכניות הטבה במס , לרבות מכח(Rent Stabilizationיצוג שכר דירה )תכנית יו

                                                 
 .City Registrar-בניו יורק, הרישום מתבצע ב  52
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 "קביחס לנכסי נדל"ן של החברה אשר אינם כפופים לתכנית הדיור )כאמור בסלעניין זה יצוין כי 

 Rent-כפופות לשל הקבוצה מיחידות הדיור  18%-כנכון למועד הדוח כאמור לעיל,  ,לעיל( ג.

Stabilization53 , בשכירות חופשית ויתרתן מושכרות ,54הטבה במסתכניות מכוח מרביתן המוחלט.  

 להלן סקירת דיני השכירות הנ"ל.

 Rent Stabilization-הוהחלת כללי  (Tax Abatementהטבות מס בבנייה חדשה או שיפוץ בניין ) 2.2.ט

של  70-וה 50-במטרה לעודד ולפתח בנייה חדשה בעיר ניו יורק, פיתחה עיריית ניו יורק בשנות ה
בקשר עם ייזום , 421aתכנית  –המאה הקודמת, תכניות תמריצי מס בקשר עם פרויקטי מגורים 

קיימים , בקשר עם שיפוץ והשבחה של מבני מגורים J51"( ותכנית 421aתכנית בניה חדשה )להלן: "
"(. תמריצי המס כאמור מעניקים ליזמים, לפי J51תכנית או הסבת נכסים שונים למגורים )להלן: "

( של abatement( של מסי נדל"ן והפחתה חלקית או מלאה )exemptionעניין, פטור חלקי או מלא )ה
 .55עלות הקמה או שיפוץ הנכס

גדרה של אחת מהתכניות האמורות בתמורה לתמריצי המס האמורים, הדירות בפרויקט הנכנס לה
שנים ממועד  35-ל 10מחויב במשטר "ייצוב שכר דירה" לאוכלוסיות זכאיות, לתקופות הנעות בין 

השלמת הקמה או שיפוץ הפרויקט. משמעות הדבר היא שמירה על רמת שכר דירה קבועה לאורך 
בניין( והעלאת שכר התקופה )ביחס לשכר הדירה המקובל בשוק במועד השלמת הקמת או שיפוץ ה

ההטבה האמורה הופכת  כמפורט להלן. Rent Stabilization-ה כללירק בהתאם לרף המותר לפי דירה 
 56.לחלק בלתי נפרד מהנכס, ללא קשר לזהות השוכר הזכאי

כמו כן, על מנת להיכנס לגדרה של אחת מהתכניות האמורות, בחלק מהמקרים, נדרש היזם לבנות 
היקף מסוים של דיור בר השגה בפרויקט. יצוין כי בחלק מהאזורים, התכניות האמורות מזכות 

 ביחס למצב הנתון.  ,40%-ל 20%פרויקט מסוים בתוספת של זכויות בנייה הנעה בין 

 צרה של שתי תכניות תמריצי המס האמורות:להלן תובא סקירה ק

  J-51תכנית           -

מעניקה פטור חלקי ממסי נדל"ן בקשר עם השבחה של מבני מגורים, לרבות שיפוץ  J-51תכנית 
או שיקום או המרת נכס לנכס למגורים )פטור מעליית מס הנדל"ן הנובעת מהשבחת נכס 

(exemption( וכן הפחתה )abatement בהתאם .)חלקית ממסים בגובה עלות עבודות ההשבחה )
חודשים מיום  60עד  30בל בזמן ועליו להיות מושלם בתוך לתנאי התכנית, שיפוץ הפרויקט מוג

שנים ומשתנות  34-ל 14הינן לתקופות הנעות בין  J-51תחילת העבודות. הטבות המס לפי תכנית 
השנים אחרונות של ההטבה,  4-בהתאם לעמידת הפרויקט בדרישות הדיור בר השגה, כאשר ב

לא בסוף התקופה. בחלק מהמקרים, עד לסיומה המ 20%-הטבת המס מצטמצמת בכל שנה ב
בהתאם לאופי הפרויקט ולמיקומו הגיאוגרפי, התכנית כוללת גם סיוע ממשלתי במימון 

 הפרויקט.

בלבד  50%, מותרת עלייה של J-51כמו כן, בחלק מהפרויקטים הנכנסים לגדרה של תכנית 
 כמפורט להלן.  Rent Stabilization -משיעור העלאת שכר הדירה המותר לפי תקנות ה

  421aתכנית           -

( בקשר עם פרויקטים חדשים exemptionמעניקה פטור חלקי או מלא ממסי נדל"ן ) 421aתכנית 
שנה )כאשר  35-ל 10של דירות, בתקופת הקמת הפרויקט ולאחר השלמתו לתקופה הנעה בין 

                                                 
 מספר) 2018 במרץ 30 ביוםאשר פורסם  2017הדוח התקופתי לשנת  ראה Rent Stabilizationאודות התנאים למעמד שוכר  לפרטים  53

 (.2018-01-033853: אסמכתא
 .להלן ראו  54
, ICAPמהטבות מס בקשר עם שיפוץ יחידות המסחר בהן מכוח תכנית תמריצי המס הידועה בשם  המנכסי החברה נהנ נכס אחד  55

 .Retail( של עלות הקמה או שיפוץ נכסי abatementקה הפחתה חלקית או מלאה )המעני
של המאה הקודמת במסגרת  70-המוכר בניו יורק בקשר עם בניינים שנבנו עד שנות ה Rent Stabilization ממשטרזאת במובחן   56

 חקיקה של מדינת ניו יורק, כאשר יצוין כי נכון למועד הדוח שיעור הנכסים העונים להגדרה זו אלה זניח.
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(. פרויקטים 57התקופה באופן הדרגתילרוב, הטבת המס מצטמצמת בשנים האחרונות של 
באזורים גיאוגרפים מסוימים זכאים להיכלל בתכנית, בתנאי שייועדו חלקים מסוימים של 

 פרויקט הבנייה לטובת בניית דיור בר השגה למשפחות זכאיות. 

ורלוונטית לנכסים אשר  2015בדצמבר  31, במתכונתה דלעיל פגה ביום 421aיצוין כי תכנית 
 "(.התכנית המקורית)להלן בס"ק זה: " 2016בינואר  1לה עד ליום בנייתם הח

עודכנה ועברה מספר שינויים אשר העיקרי בהם סב סביב שיעור יחידות  421aלאחרונה, תכנית 
מיחידות הפרויקט  %25 – 58הדיור המינימאלי בפרויקט שעל יזם להקצות לטובת דיור בר השגה

בתכנית המקורית; וכן סביב תקופת הטבות המס  20%בתכנית המעודכנת האמורה לעומת 
בשנים בתכנית  20שנים בתכנית המעודכנת, לעומת  35 –המוענקות לפרויקט לאחר הקמתו 

 רלבנטי בעיקר לפרויקטים שהקמתם החלה לאחר 421aהמקורית. כמו כן יצוין, כי עדכון תכנית 
  .2016בינואר  1יום 

 .SRהשכרה לשוכרי פרטים נוספים אודות  .32ט.

 R.Sלמעמד שוכר  םהתנאי )א(

הוא שם כללי למערכת של תקנות שלפיהן, בבניינים  (Rent Stabilization)מערכת ייצוב דמי השכירות 
 םמסוימים אשר מקיימים דרישות מסוימות הקבועות בתקנות אלו, דמי השכירות המקסימליי

שבעל הנכס יכול לגבות מהשוכרים מוגבלים על ידי חוק ייצוב שכר הדירה בניו יורק. שיעורי העלייה 
 The City of New York)ידי ועדה מיוחדת -ה עלהמרביים המותרים בדמי שכירות נקבעים פעם בשנ

Rent Guidelines Board)  ,להלן כמפורט. 

מקורה בהטבות  החברה בנכסי R.Sהזכאות לשכירות , המקרים של המוחלט במרביתם כי יובהר
הקמת הנכס או השבחתו ולא מהסיווג ההיסטורי של בית  עם( Tax Abatementבלה )ימס שהחברה ק

 שיעורם, לעיל)כאמור  1969 בשנת שנחקקה כפי הדירה שכר ייצוב לתכניתהדירות המסוים בהתאם 
 .(זניח אלה נכסים של

הזכות  R.S לבין הבעלים מוסדרים בהסכם שכירות. לשוכר R.Sהיחסים המשפטיים בין שוכר 
להאריך כל הסכם שכירות לתקופות נוספות של שנה או שנתיים כל אחת וכן הלאה, על פי בחירתו 

 וזאת ללא שינוי בתנאי ההסכם, למעט גובה דמי השכירות )ראה להלן(.

  S.Rקביעת דמי השכירות לשוכר  (ב)

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

ההעלאה המותרת במהלך חודש יוני של כל שנה קלנדרית, ובכל מקרה ההעלאות של כל שנה נכנסות 
החודשים הבאים. המועצה לוקחת בחשבון לפני קבלת  12לתוקף בחודש אוקטובר למשך תקופה של 

החלטות בקשר עם קביעתה את גובה ההעלאה המותרת כדלקמן: מצב שוק השכרת הדירות בעיר 
ניו יורק בכללותו, לרבות שימוע ציבורי, במסגרתו ניתנת האפשרות לכל המבקש להביע את דעתו 

עלויות תפעול )לרבות ביטוחים, מחיר דלק  בפני המועצה בעניין; מיסוי נדל"ן וגובה תשלומי מים;
וסולר וכד'(; עלויות מימון אשר משולמות על ידי בעלי הנכס )לרבות שיעורי הריבית(; כל נושא אחר 

 הקשור בשוק השכרת הדירות ויכול להשפיע על עליית שכר הדירה.

תאם לפרסומים השנים האחרונות, בה 10להלן נתונים בדבר העלאות שכר דירה המותרות, במרוצת 
 : 59של המועצה

 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 שנים
 3% 2.25% 3.75% 2% 4.00% 1.00% 0% 0% 1.25% 1.5% הסכם שכירות לשנה

 6% 4.5% 7.25% 4% 7.75% 2.75% 2% 2% 2% 2.5% הסכם שכירות לשנתיים
 

 Division of Housing & Community -מקרה של תלונה של דייר ל, בכל 1997על פי תיקון משנת 

Renewal " :להלן(DHCR)" 4-שעילתה גביית דמי שכירות הגבוהים מהמותר התביעה מוגבלת ל 
ובתי המשפט אינם מוסמכים לפסוק בגין תקופות מוקדמות יותר.  DHCR -השנים האחרונות וה

כמו כן, בתיקון כאמור נקבע כי במקרה של מחלוקת לענין תשלומי שכר דירה ותחת נסיבות 
מיוחדות, חלה חובה על הדייר להפקיד, בשלבים המוקדמים של הדיון בבית המשפט, את דמי 

                                                 
ובשנה האחרונה  40%-תום ל ; שנתיים לפני60%-שנים לפני תום ל 3; 80%-שנים לפני תום תקופת ההטבה, ההטבה מצטמצמת ל 4  57

 .20%-ל
 בהבחנה בין פרויקטים המיועדים להשכרה לפרויקטים המיועדים למכירה.  58
59  The City of New York Rent Guidelines Board. 
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יכול לטעון שההודעה בדבר ההעלאת דמי השכירות השכירות לבעלים או שיפונה מהדירה או הדייר 
 לא נמסרה לו בהתאם להליך הנדרש בחוק.

 השכרה לשוכר חדש (ג)

לשוכר חדש בבית דירות הבעלים רשאי להעלות את דמי השכירות בתוספת מקסימלית  ההשכרהעם 
(Vacancy Allowanceנכון למועד הדוח התוספת .)כאמור עומדת  (, הנקבעת על ידי המועצה )ראה לעיל

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

 שיפורים במושכר (ד)

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

על פי דיני מס הכנסה, לדוגמה: חלונות חדשים, דוד חימום חדש, צביעת כל הבניין חידוש הגג, צנרת 
אלא אם נעשו בו זמנית יחד עם MCI -וכד'. שיפורים קוסמטיים בנכס בד"כ לא יוכרו במסגרת ה

 חודשים משיפורים כאמור.  6גמת אלו שנמנו לעיל או תוך שיפורים דו

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

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

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

התקנת ציוד חדש בדירה על ידי הבעלים )לדוגמא: מקרר חדש, ארונות חדשים( מאפשרת אף היא 
ברם זו מחייבת בקבלת הסכמת השוכר, אשר רשאי לדרוש לחילופין  ,עליה מסוימת בשכר הדירה

 התקנת ציוד משומש.

 בגין אי תשלום דמי השכירות R.Sפינוי שוכר  )ה(

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

 הנ"ל:

ודעה בדבר המועד האחרון על הבעלים חלה חובה לתת לשוכר, לפחות שלושה ימים מראש, ה (1)
 .60בו 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 פינוי  61שילם את דמי השכירות רשאי הבעלים לפנות לביהמ"ש

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

מקום בו הגיש השוכר לביהמ"ש את תשובתו לטענות הבעלים, יקבע ביהמ"ש תאריך לדיון.  (3)
השוכר רשאי לבקש דחיה של מועד הדיון ובד"כ ינתנו שתיים או שלוש דחיות אשר לאחריהן 

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

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

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

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

 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(.

יצוין כי למיטב ידיעת החברה אין בתכניות הטבות המס השונות המפורטות בסעיף זה לעיל 
להגביל בעלים של נכס למכור לצד ג' נכס בו קיים משטר ובהוראות הקשורות לשכירות מפוקחת כדי 

 שכירות מפוקחת.

 (Title Insuranceן )"ביטוח זכות הבעלות בנדל 3.ט

                                                 
 ההודעה יכולה להינתן בכתב או בעל פה.  60
61  York City Civil Court, Landlord & Tenant Part-New. 
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"( הינה פוליסת ביטוח המיוחסת ביטוח זכות הבעלות)להלן: " Insurance Titleפוליסת ביטוח מסוג 
כיסוי עד לגובה  העומדת בתנאי הפוליסה,, אשר מגיש תביעה בתום לב לנכס מסוים ומקנה למבוטח

הסכום הנקוב בפוליסה, בכל מקרה של הפסד או נזק שיגרם עקב פגם, אשר מקורו עובר למועד 
הוצאת הפוליסה, בזכות הבעלות שרכש המבוטח בנכס או עקב חוסר יכולת המבוטח להעביר 

 מבחינה משפטית את זכות בעלותו לצד שלישי.

( לא Closingם תביעות נגד המבוטח שעילתן בכך שנכון למועד הרכישה )הפגמים כאמור כוללים ג
הנכס לרבות כל המיסים החלים מכירת ידי המוכר כל התשלומים אותם הוא חייב בגין על שולמו 

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

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

 .אי הפוליסההוגשה על יסוד עילה מוצדקת ובהתאם לתנ

ביטוח זכות הבעלות נרכש במקרים מסוימים לטובת מלווה המשכנתא על הנכס. במקרה כאמור 
הסכום הנקוב בפוליסה הינו סכום ההלוואה ובעל הפוליסה הוא המלווה. פוליסה כאמור מעניקה 
 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 יהיה 
או שווי השוק של הנכס המבוטח, לפי  ,ריבית( + סכום ההלוואה כפי שיהיה באותו מועד )קרן

 הנמוך. 

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

 וטעויות במרשם.

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

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

עובר להוצאת פוליסת הביטוח עורכת חברת הביטוח בדיקה של הנכס והחוקים החלים עליו 
ולפוליסה מצורפת רשימת חריגים לכיסוי שמקנה הביטוח בה נכלל פירוט של משכנתאות הרובצות 

 ודים, חובות לספקים ונותני שירותים, זכויות על פי דין וזכויות נלוות לנכס, כגון:על הנכס, שעב
. תביעה בעילה הנכללת קונדו וכדומה, הצהרת נכס 62אופ-, הסכם חכירה בנכס קוקונדותקנון נכס 

ברשימת החריגים הנ"ל אינה מכוסה בפוליסת הביטוח. חשיבות הרשימה הינה בהתראה על קיומם 
 הפגמים כך שביכולת המבוטח להעריך את הסיכון קודם לרכישת הנכס.של 

המחייבים  ,לפי העניין ,יורק-ניומדינת פוליסות ביטוח זכות הבעלות כפופות להוראות החוקים של 
כיסוי מקרים מסוימים ומתירים רשימה מוגבלת של חריגים כלליים, כמפורט להלן, בהם יהיה 

ביטוח זכות הבעלות כולל ארבעה חריגים מקובלים אשר  המבטח פטור. הנוסח המקובל של
 :כדלקמן לפיצוי למרות פגיעה בזכותו בנכס, בהתקיימם לא יזכה המבוטח

 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 ( 2ם על עצמו; )אות

לא גרמו ( 3; )ידועים למבוטח במועד הוצאת הפוליסה או קודם לכן ולא ניתן להם גילוי
נוצרו עקב כך שהמבוטח ( 5; )נוצרו לאחר מועד הוצאת הפוליסה (4; )למבוטח נזק או הפסד
 תשלום התמורה עבור הנכס.הפר את התחייבותו ל

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 
במקרים בהם יתבע בעל הפוליסה על ידי גם מקום בו הרוכש מעביר את זכויותיו בנכס לאחר, וזאת 
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הבעלים החדש של הנכס בגין מצגים שנתן בקשר לנכס והמתייחסים לתקופה הקודמת למועד 
 רכישת הפוליסה.

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

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

 תכנון ובניה בעיר ניו יורק 4.1.ט

(. zoningזום נדל"ן לבניה בעיר ניו יורק מוסדר על ידי חוקים ותקנות בתחום התכנון והבניה )יי
חוקי התכנון בניו יורק מסדירים בעיקר את השימושים המותרים בכל אזור ואת הפרמטרים 

בקשר עם הפרויקט, גודלו, רוחבו, אורכו, גובהו, סך הקומות הבנויות וכיו"ב. פרויקט אשר השונים 
וכן בהגבלות אשר נקבעו לגבי השימושים באותה , עומד בפרמטרים המוחלים מכוח תקנות התכנון

מהוראות מבקש לחרוג ( לקבלת היתר בניה. במקרה בו היזם as-of-rightחלקה ייראה כ"בעל זכות" )
מסוימת, עומדת בפניו האפשרות להגיש בקשה לקבלת הקלה ו/או וויתור בקשר עם אותו  תקנה

תנאי. הליך הגשת הבקשה וקבלת מענה לגביה כרוך, ברוב המקרים, במועד המתנה בן שנה לכל 
הפחות, בהוצאות שכ"ט לעורך דין ובהוצאות נוספות כיו"ב. במקרה בו אין צורך בקבלת ההיתר 

 4ת חריגות מתקנות התכנון והבניה, הליך קבלת אישורי הבניה עשוי להמשך האמור, ולא צפויו
 .חודשים לכל היותר 9-וחודשים לכל הפחות 

הערכת החברה בדבר צפי לקבלת היתר הבניה הינה 'מידע צופה פני עתיד' )כהגדרת המונח בחוק 
ודאות לכך כי ניירות ערך(, המתבסס על ניסיונה של החברה ואינם בשליטתה המלאה, ואין ו

אישורי הבניה יתקבלו במועדים הנקובים לעיל. הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך 
שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש הינם שיבושים בעבודת גופי התכנון, שינויים בנהלי 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 שהן 
אינן קובעות פרמטרים עבור המבנה שעתיד להיבנות ואינן קובעות את השימושים המותרים 

קים מבנה בהתאם לתנאים בקרקע המדוברת, אלא מכתיבות )בשפה בהירה ומובנת( כיצד לה
שנקבעו על ידי תקנות התכנון. תקנות הבניה מספקות הנחיות עבור שיטת הבניה הנדרשת, חומרי 

 הגלם הנדרשים לשימוש בהקמת המבנה, הליכי בטיחות וכיו"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. ועדת 
התכנון והבניה בוחנת את הבקשה ולרוב מדווחת למבקש על החלטתה במועד של מספר חודשים, 

 אלא במקרה בו התקבלה בקשה להקלה, כפי שצוין לעיל.

 

  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 זכויות 63חלקה
במקרים מסוימים יזמים רוכשים )זכויות פיתוח שאינן בשימוש(. או זכוית בניה אוויריות אויר 

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

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

זכויות כה, יש לאחד שתי חלקות סמוכות )או יותר( לחלקה אחת. הבלתי מנוצלות של חלקה סמו
 חלקות.איחוד אויר עשויות להיות מוזזות מחלקה אחד לשניה, מכוח זכות, רק בדרך של 
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אחת לשניה בנסיבות  ההעברת זכויות פיתוח מאפשרת להעביר זכויות פיתוח שאינן בשימוש מחלק
של מבנים היסטוריים, שטחים פתוחים או משאבים  מוגבלות, בדרך כלל על מנת לקדם את השימור

תרבותיים ייחודיים; למטרות כאלה, העברת זכויות עשויה להיות מותרת במקרים בהם ההעברה 
חלקות כאמור. במקרה של בניין לשימור, למשל, העברה איחוד לא יכולה להיות מושלמת בדרך של 

אתר המיועד לחלקת קרקע העוד המכיל את עשויה להתבצע על ידי אישור מיוחד להעברה ממגרש הי
 לחלקה פינתית אחרת באותה הצומת. –סמוכה או מעבר לכביש, או במגרש פינתי 

 
 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 ו/או  חברההרלבנטיים ב

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

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

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

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

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 לנקוט, אם כי 

שוי להיות זכאי להשתתפות מצדדים אחראים אחרים, צד שתוטל עליו אחריות ביחד ולחוד ע
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 מזהם או מחדל לפעול בצורה 

ם לפגוע ביכולת הקבוצה למכור או להשכיר את הנכס או הולמת לניקוי מקרקעין שזוהמו, עלולי
לעניין זה יצוין, כי בעל ליטול הלוואות תוך שימוש בנכס כבטוחה ועלולים לפגוע בהשקעתה. 

השליטה העניק חבות לשיפוי של הגוף המלווה שהעמיד מימון לחברות הנכס בגין רגולציה 
 להלן. 1.10.3סביבתית. לפרטים נוספים ראה סעיף 

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

, ולפעול Lead-based paint, לבחון לפני השכרת הדירה, האם הצבע בדירה הינו מבוסס עופרת, 6לגיל 
 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 לא HUDלעניין זה יצוין, כי ביחס לנכסים של החברה שהינם כפופים לתכנית הדיור )
, שנה שבה החלו לאסור את השימוש בחומרים האמורים ולפיכך 1978חל שכן הם נבנו לאחר שנת 

  למיטב ידיעת החברה אין לה חשיפה למפגעים כאמור לעיל.

 

 הפעילותתחום במסגרת ייחודיות השלכות מס  .אי

 לדוחות הכספיים. 13לפרטים ראו באור 
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  תמצית תוצאות תחום הפעילות .1.7.2

שלוש שנים שהסתיימו להלן תובא תמצית התוצאות הכספיות של תחום הפעילות לתקופה של 
 :2018בדצמבר  31ביום 

 פרמטר
 לשנה שנסתיימה ביום

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
 באלפי ש"ח

 50,187 53,639 58,772 סך הכנסות הפעילות )מאוחד(
 להשקעה"ן נדל ומימושרווחים/הפסדים משערוכים 

 )מאוחד(
9,915 33,690 34,480 

NOI ( מנכסים זהיםSame Property NOI)ל.ר. 20,232 20,832 64 ( )מאוחד 

NOI ( מנכסים זהיםSame Property NOI)ל.ר. 18,345 18,938 ( )חלק החברה 

 31,181 35,357 40,903 )מאוחד( NOIסה"כ 

 29,323 32,511 35,022 )חלק התאגיד( NOIסה"כ 
 

  אזורים גיאוגרפים .1.7.3

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

 לשנה שנסתיימה ביום 

731.12.201 31.12.2018 *:כלכלייםפרמטרים מאקרו   31.12.2016 

 65(PPPתוצר מקומי גולמי )במיליארדי דולר( )
 20,513 19,485 18,707 

 66  62,520 59,790 53,548(PPPתוצר לנפש )בדולר( )

 2.88% %2.2 %1.5 ( PPPשיעור צמיחה בתוצר המקומי )

 4.56% %0.2 %-0.1 (PPPשיעור צמיחה בתוצר לנפש )

 2.1% 2.1% 1.9% 67שיעור אינפלציה
 3.14% 2.82% 3.02% 68התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך

 +AA+ AA+ AA 69דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך

שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון 
 70של השנה

 "חש 3.845 ש"ח 3.467 ש"ח 3.748

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

 

 )מצרפי( פילוחים ברמת הפעילות בכללותה .1.7.4

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

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 

לאזור ללא קשר לרובע הספציפי בו נמצא הנכס. כך לדוגמא יתכן כי נכס בברוקלין ימצא ומאזור 

                                                 
 (.קרקעות של ביניים שימושי ללא) בלבד מניבים נכסים 64
להכללת המידע  ההסכמלא פנתה לקבלת  החברה. יצוין כי com-statista-https://wwwבכתובת:  Statistaלהלן נלקחו מאתר  הנתונים  65

 האמור לעיל, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
להכללת המידע  הלא פנתה לקבלת הסכמהחברה . יצוין כי com-statista-https://wwwבכתובת:  Statistaלהלן נלקחו מאתר  הנתונים  66

 בור.האמור לעיל, שהינו מידע פומבי שפורסם לצי
להכללת  הלא פנתה לקבלת הסכמהחברה . יצוין כי https://www.thebalance.comבכתובת:  the Balanceלהלן נלקחו מאתר  הנתונים  67

 המידע האמור לעיל, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
 Federal-ה, ב"ארההנתונים אודות התשואה על החוב הממשלתי המקומי לטווח ארוך מבוססים על נתוני הבנק המרכזי של   68

Reserve  פורסמו בכתובת אשר, שנים 30ביחס לתשואות של אגרות חוב ממשלתיות לתקופה של http://tinyurl.com/gup3gk7 . יצוין
 .שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור, החברה לא פנתה לקבלת הסכמת הבנק המרכזי האמריקאי להכללת המידע האמור לעילכי 

 :תובתבכ,  EconomicsTradingמאתר  ב לטווח ארוך נלקחו"דירוג החוב הממשלתי של ארההנתונים אודות   69
.http://tinyurl.com/zelbb73 שהינו מידע פומבי , וין כי החברה לא פנתה לאתר למען קבלת הסכמתו להכללת המידע האמור לעיליצ

 .לציבור שפורסם
 :בכתובת, השנה נלקחו מאתר בנק ישראלח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון של "אודות שע הנתונים  70

http://tinyurl.com/htf5ebq .שהינו מידע פומבי , יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת בנק ישראל להכללת המידע האמור לעיל
 .שפורסם לציבור

 

 

https://www-statista-com/
https://www-statista-com/
https://www.thebalance.com/
http://tinyurl.com/gup3gk7
http://tinyurl.com/gup3gk7
http://tinyurl.com/zelbb73
http://tinyurl.com/htf5ebq
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וכנ"ל לגבי נכסים במנהטן באזור יוקרתי יחסית בדומה לנכס ברובע אחר ברחוב יוקרתי 
סיכונים והתשואות הלפילוח לפי רובעים אין משמעות. בדומה לכך, שבו  באופןיוקרתיים פחות 

ספציפי ולמיקום הספציפי בו הוא נמצא ולא למספר החדרים בנכס ואופי קשורים בד"כ לנכס ה
הדירות השונות בו. לפיכך, הנתונים בפרק זה להלן הינם ברמת הפעילות בכללותה וניתנים 

  .71במקובץ בטבלה יחידה כמפורט להלן

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

לבין יתר ( 72למה-מיטשל תכניתו HUDבתכנית דיור ממשלתית )היינו, נדל"ן מניב המושכרים 

 Rent Stabilized נכסים הכפופים למגבלות מכוח תקנות)היינו,  החברהנכסי הנדל"ן המניב של 
 . שכירות חופשית(כן נכסים המושכרים ותכניות הטבה במס ות מכוח בלר

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

  לפי שימוש למגוריםפילוח נדל"ן מניב  .1.7.4.1

 בתכנית דיור ממשלתית נדל"ן מניב לפי שימוש למגוריםפילוח  –טבלה א' 

 
 

ליום 
31.12.2018 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2018 2017 2016 

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

 )מאוחד(
 341,133 346,750 408,400  במאוחד

 310,460 316,633 347,293  חלק התאגיד

NOI 
 15,046 16,592 19,223  במאוחד

 13,798 15,332 17,167  חלק התאגיד
רווחי או הפסדי 

 שיערוך
 12,638 (303) (2,025)  במאוחד

 11,677 1,427 (7,217)  חלק התאגיד
שיעורי תפוסה 

 ממוצעים
 98% 98% 97% 98% במאוחד

 98% 98% 97% 98% חלק התאגיד
מספר מבנים 

 מניבים
 11 11 12  במאוחד

 11 11 12  חלק התאגיד
שיעורי תשואה 
 ממוצעים בפועל

 4.41% 4.79% 5.42%  במאוחד
 4.44% 4.84% 5.51%  חלק התאגיד

 

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

 
 

ליום 
31.12.2018 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2018 2017 2016 

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

 )מאוחד(
 138,550 217,450 304,000  במאוחד

 108,892 186,998 190,286  חלק התאגיד

NOI 
 3,671 4,354 9,213  במאוחד

 3,061 3,726 6,417  חלק התאגיד

רווחי או הפסדי 
 שיערוך

 (15,549) (9,459) (2,910)  במאוחד

 (12,168) (9,804) (1,467)  חלק התאגיד

שיעורי תפוסה 
 ממוצעים

 94% 93% 96% 95% במאוחד
 94% 93% 96% 95% חלק התאגיד

מספר מבנים 
 מניבים

 5 6 6  במאוחד

 5 6 6  חלק התאגיד

שיעורי תשואה 
 ממוצעים בפועל

 3.92% 4.73% 4.05%  במאוחד

 3.88% 4.79% 3.88%  חלק התאגיד

 
  

                                                 
 מסחר אשר צמודות לנכסים המניבים למגורים. משטחיביניים בחלק מהנכסים וכן הכנסות  משימושייצוין, כי לחברה יש הכנסות   71
למה ראה סעיף -למה".לפרטים אודות תוכנית מיטשל-נכון למועד הדוח לא קיימים לחברה נכסים הכפופים לתוכנית הדיור "מיטשל  72

 (.2016-01-013455)מס' אסמכתא  2016במרץ  23שפורסם ביום  2015ה לשנת ( לדוח תקופתי של החבר2)ג. 1.7.1
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 שוכרים עיקריים )מצרפי(  .1.7.4.2

 10%מהווה ממנו , לחברה שוכר עיקרי אשר ההכנסה דוחה ולתאריך 2018בדצמבר  31ליום  נכון
, וזאת בקשר עם הסכם השכירות 2018בדצמבר  31או יותר מסך הכנסות החברה המאוחדות ליום 

)לפרטים אודות הסכם השכירות הראשית בנכס  Albeeהראשית בחלק המגורים בנכס הידוע בשם 

Albee  י לחברה אין תלות בשוכר העיקרי יחד עם זאת יצוין כ ..א להלן(1.7.4.2ראה סעיף
 כאמור.להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם השוכר העיקרי:

 

 השוכר

איפיון 
אזור 

ושימוש 
בנכסים 
 מושכרים

הכנסות 
בשנת 
 הדיווח

אחוזים מסך 
כל הכנסות 

  73התאגיד

מנגנון 
עדכון או 
הצמדה 
של דמי 
 השכירות

 בטחונות שיוך ענפי

תקופת 
ההתקשרות 

שנותרה 
מתום שנת 

הדיווח 
ואופציות 
 להארכה

פירוט 
 נוסף

 'א שוכר

 נכס
 למגורים
, בברוקלין

 יורק ניו

6,100 12.9% 
עליה של 

לאחר  3%
 שנים 5

 --- מגורים

בדצמבר  31
 31עד  2017

בדצמבר 
2022 ,

אופציות 
להארכה 

בשתי 
תקופות של 
חמש שנים 

 כ"א

ראו דיווח 
מיידי 
 1מיום 

בינואר 
2018 

)מספר 
אסמכתא: 

2018-01-
000021) 

 
 לעיל. )ג(  1.7.1 לפרטים אודות שוכרי החברה ראה סעיף

 .להלן 1.7.8.1סעיף  ראה Fulton 625החכירה של הנכס  הסכםאודות  לפרטים

 .להלן 1.7.8.2סעיף  ראה Fulton 635החכירה של הנכס  הסכםאודות  לפרטים
 

 Long Island City-ו Albee בנכסים מהותייםשכירות ראשיים  הסכמיא 1.7.4.2
 

 Albeeהתקשרו תאגידים המחזיקים בנכסי נדל"ן מניב הידועים בכינויים  2017בדצמבר  31 ביום

( )להלן 40%)חלק החברה בשרשור בנכס:  Long Island City-( ו50%)חלק החברה בשרשור בנכס: 
 לשטחי ביחס ראשיים שכירות בהסכמי"(, הנכסים: "ויחד" הנכס: "העניין לפי, "ק זהבס

 צדדים עם"( ההסכמים" ויחד: "ההסכם, לפי העניין: ""ק זהבס)להלן  אלה בנכסים המגורים
: העניין לפי, "ק זהבס )להלן בה השליטה לבעל או לחברה קשורים שאינם, שונים שלישיים

מיליון דולר לשנה ביחס  6.1"(, לתקופות של חמש שנים כ"א ובתמורה לסך של הראשי השוכר"

 .Long Island Cityמיליון דולר לשנה ביחס לנכס  6.4-ו Albeeלנכס 
 

: אסמכתא פר)מס 2018 בינואר 1מיום  מיידי, ראה דיווח במהותם זהים אשר, ההסכמים עיקריל
 זה בדרך של הפניה. תקופתי (, המובא בדוח2018-01-000021

  נכסים מניבים בהקמה )מצרפי( .1.7.4.3

 משתנים אזור
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2018 2017 201674 

ניו יורק 
 מגורים

 2 - - מספר נכסים בהקמה בתום השנה )#(
 285 - - סך הכל שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום השנה )באלפי רגל רבועים(

שהושקעו השנה השוטפת )מאוחד( )במטבע סך הכל עלויות 
 52,510 - - המסחרי(

הסכום שבו מוצגים הנכסים בדוחות בתום השנה )מאוחד( )במטבע 
 97,640 - - המסחרי(

 40,000 - - תקציב הקמה בשנה העוקבת )אומדן( )מאוחד( )במטבע המסחרי(
סך הכל יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה 

 40,000 - - )מאוחד( )אומדן לתום השנה( )במטבע המסחרי(

                                                 
 .המאוחדים הכספיים בדוחות השכירות הכנסות  73
 Long Island City.-ו Albeeהנכסים בהקמה הנכללים בעמודה זו הינם:   74
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 משתנים אזור
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2018 2017 201674 
 - - - שיעור מהשטח של הנכס הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות )%(
הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בשנה העוקבת 

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

- - - 

 

  75)מצרפי( והשבחה קרקעות להשקעה .1.7.4.4

 משתנים אזור
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2018 2017 2016 
 בדוחות הכספייםהסכום שבו מוצגות הקרקעות  ניו יורק 

 בתום השנה )מאוחד( )במטבע המסחרי(
282,666 175,932 107,986 

 682 744 744 סך הכל שטח הקרקעות בתום השנה )באלפי ר"ר(

סך הכל זכויות בניה בקרקעות, לפי 
(, לפי Zoning"עות קיימות )תב

 שימושים
 )באלפי ר"ר(

 767 2,265 2,265 מגורים

 634 24 24 מסחרי

 --- 92 92 תעשייתי

 

 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. קייימים לא, לעיל(

 נכסים )מצרפי(ומכירת רכישת  .1.7.4.6

 משתנים אזור
 בדצמבר 31שנה שנסתיימה ביום 

2018 2017 2016 
 2 --- --- מספר נכסים שנמכרו בשנה )#(  

 ניו יורק

נכסים 
 שנמכרו

ממימוש נכסים שנמכרו בשנה תמורה 
 98,000 --- --- )מאוחד( )במטבע המסחרי(

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

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

--- --- 4,600 

הפסד שנרשם בשל מימוש \רווח
הנכסים )מאוחד( )באלפי שקלים 

 חדשים(
--- --- (1,600) 

נכסים 
 שנרכשו

 3 1 1 מספר נכסים שנרכשו בשנה )#(
עלות נכסים שנרכשו בשנה )מאוחד( 

 131,115 13,685 51,100 )במטבע המסחרי(

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

3,277 --- 5,277 
 

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

230 62 804 

 

 נכסים רכישתל הסכמים
, 78מלוא הזכויות בנכס הממוקם באזור הדרומי של ברוקלין, ניו יורק תרכיש הושלמה 2018 ביולי 31 ביום

על ידי תאגיד המוחזק )בשרשור( על ידי החברה וצד  בוצעההתקשרות המצד שלישי שאינו קשור לחברה. 
 כל אחד(.  50%שלישי, שאינו קשור לחברה או לבעל השליטה בחברה )בשיעור של 

באוגוסט  1-ו 2018 במאי 29, 2018בפברואר  28של החברה מהימים  מיידייםנוספים ראו דיווחים  לפרטים
201879. 

 

                                                 
, הקרקע VarickConcourse Parking, 101  ,Harrison ,Morrisania Landהנכללות בסעיף זה הינן:  והשבחההקרקעות להשקעה   75

 .Whitlock-ו Highbridge Phase II-ב
76  NOI 2018 בדצמבר 31 ליום מתואם, לשנה. 
77  NOI 2018 בדצמבר 31 ליום מתואם, לשנה. 
78  W 2911 יורק ניו, ברוקלין, 36 ברחוב. 
 .בהתאמה, 072214-01-2018-ו 043404-01-2018, 019777-01-2018: אסמכתא מספרי  79
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  מהותיים מניבנדל"ן גילוי לעניין פרויקטי  .1.7.5

  :מהותי נדל"ן מניב .1.7.5.1

 'א טבלה

 
 שם הנכס ומאפייניו

 
Morrisania II 

Apartments 

 
; חלק 100%)נתונים לפי 

 (100% –התאגיד 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 
התפוס

ה לסוף 
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
 לדירה

 )לחודש(
)במטבע 
 המסחרי(

זיהוי מעריך 
 השווי

 )שם וניסיון(

מודל 
ההערכ

ה 
שמעריך 
השווי 
פעל 
 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
 –ההערכה 

[Cap Rate 
שיעור  /

 היוון[;

M
o

rr
isa

n
ia

 II A
p

a
rtm

en
ts

 

ברונקס,  אזור
 ניו יורק

שנת 
2018 33,600 33,600 3,489 1,786 5.3% 5.3% 8.58% 30.7% (1,453) 99% 1.39 

Aaron 

Valuation Inc., 
השווי  כתמערי

 20 תבעל ההינ
שנות ניסיון 

בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

היוון 
תזרים 

מזומנים 
(Income 

Approac

h) 

שיעור 
היוון: 

%5.5 

ציון 
המטבע 
המסחר

 י
 

דולר 
 ארה"ב

 
שנת 
2017 33,650 33,650 3,485 1,810 5.4% 5.4% 9.3% 30.6% (645) 99% 1.44 

Aaron 

Valuation Inc., 
השווי  כתמערי

 20 תבעל ההינ
שנות ניסיון 

בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

היוון 
תזרים 

מזומנים 
(Income 

Approac

h) 

שיעור 
היוון: 
5.5% 

שימוש 
 עיקרי

בית 
דירות 
לצורכי 

HUD80,81 

עלות 
מקורית 

עלות  /
הקמה 

מקורית 
)במטבע 
המסחר

 י(

15,628 

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

 20 תבעל ההינ
שנות ניסיון 

בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

היוון 
תזרים 

מזומנים 
(Income 

Approac

h 

שיעור 
היוון: 
5.5% 

חלק 
 התאגיד

]%[ 
100% 

מס' 
יחידות 

 דיור

יח"ד  203
ויחידה 

מסחרית 
אחת 

המשמש
ת 

 כמרפאה

                                                 
 ( לעיל.1.5)ג. 1.7.1)ג( לעיל וטבלה בסעיף  1.7.1ראה   HUDעם  HAPלפרטים אודות הסכם   80
 אלף רגל רבוע לבנייה למגורים. נכון למועד דוח זה, אין בכוונת החברה לפתח את זכויות הבנייה בנכס.  491-בנכס קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות של כ  81
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 'ב טבלה

 
 

 שם הנכס ומאפייניו
 

Buckingham Hall 

Apartment 
 
; חלק 100%)נתונים לפי 

 (50% –התאגיד 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 
שכירות 

ממוצעים 
 לדירה

 )לחודש(
)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 
2018 60,800 60,800 4,112 2,604 4.3% 4.3% 11.65% 48.1% 2,998 98% 2.186 

Aaron 

Valuation 

Inc., 
 כתמערי

 ההשווי הינ
 20 תבעל

שנות ניסיון 
בהערכות 

שווי לנכסי 
 נדל"ן

היוון תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 

%.255 
ציון 

המטבע 
 המסחרי

דולר 
 ארה"ב

שימוש 
 עיקרי

בית 
דירות 
לצורכי 

HUD82, 

שנת 
2017 57,350 57,350 3,784 2,379 4.15% 4.15% 10.86% 52% (1,221) 98% 1.765 

Aaron 

Valuation 

Inc., 
 כתמערי

 ההשווי הינ
 20 תבעל

שנות ניסיון 
בהערכות 

שווי לנכסי 
 נדל"ן

היוון תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
4.25% 

עלות 
מקורית / 

עלות 
הקמה 

מקורית 
)במטבע 
 המסחרי(

21,145 

חלק 
 התאגיד

]%[ 
%5083 

שנת 
2016 58,450 58,450 3,732 2,355 4% 4% 10.8% 52% 1,744 100% 1.777 

Aaron 

Valuation 

Inc., 
 כתמערי

 ההשווי הינ
 20 תבעל

שנות ניסיון 
בהערכות 

שווי לנכסי 
 נדל"ן

היוון תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
מס'  4.25%

יחידות 
 דיור

180 
 יח"ד

 
  

                                                 
 ( לעיל.1.5)ג. 1.7.1)ג( לעיל לעיל וטבלה בסעיף  1.7.1ראה   HUDעם  HAPלפרטים אודות הסכם   82
ידי הצדדים להסכם. צירוף ידי מר זרח גלאק, דירקטור בחברה ואביו של מר ג'ואל גלאק, בעל השליטה בחברה. בהתאם להסכם ההפעלה של חברת הנכס, חברת הנכס תנוהל על  מחברת הנכס מוחזק על %50  83

 ירוף שותף חדש טעון אישור של בעלי הזכויות ברוב קולות.בעל זכויות חדש לחברה טעון את אישור האסיפה הכללית של חברת הנכס. השותף המנהל של חברת הנכס יהיה ג'ואל גלאק. צ
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"( והשני, מבנה מניב )בית ספר לשעבר( שבנייתו הושלמה אך טרם הושלמו כל מבנה א')להלן: " 2014נכסים, האחד נכס מניב )כנסיה לשעבר( שבנייתו הושלמה בחודש יוני  שני)*( על הקרקע קיימים 
 לתוכניותמעבר  SF 5,000-כבנייה של  חריגות קיימות' ב במבנה"(. הנכסיםא' ומבנה ב' יקראו להלן ביחד: " מבנה"( )מבנה ב'הפרויקט, ובכלל זה קבלת טופס אכלוס )להלן: "אכלוס ההליכים לשם 

                                                 
)תאגיד מדווח שאגרות החוב שלו  Year Holdings Limited-All"(, שהינה, למיטב ידיעת החברה, חברה בבעלות ובשליטה של TLG)להלן: " TLG North LLCמחברת הנכס מוחזק על ידי  הנותרים %33.1  84

 "((.גולדמן" )להלן: גולדמן יואל מר ובשליטת בבעלות נמצא החברה ידיעת למיטב אשר"(, יר-אולאביב בע"מ )להלן: "-נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל

 
 שם הנכס ומאפייניו

 

The North Flats (*) 
 
 
; חלק 100%)נתונים לפי 

 (66.9% –התאגיד 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 
שכירות 

ממוצעים 
 לדירה

 )לחודש(
)במטבע 
 המסחרי(

זיהוי מעריך 
 השווי

 )שם וניסיון(

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 

ההערכה 
– [Cap 

Rate / 
שיעור 
 היוון[;

T
h

e N
o

rth
 F

la
ts

 

 

, ברוקלין אזור
 יורק ניו

שנת 
2018 86,900 86,900 2,042 1,573)*( 1.81% 1.81% 2.3% 60.4% (8,145) 

78% 
א',  במבנה
' ב מבנה
 לא

, מאוכלס
 33%-ו

 בממוצע
לשני 
 )*(המבנים

5.8 

Aaron 

Valuation 

Inc., 
 כתמערי

 ההשווי הינ
 20 תבעל

שנות ניסיון 
בהערכות 

שווי לנכסי 
 נדל"ן

היוון תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
4.5% 

ציון 
המטבע 
 המסחרי

 

דולר 
 ארה"ב

 

שנת 
2017 92,000 92,000 2,353 1,897 2.06% 2.06% 2.9% 57% (3,196) 37% 5.8 

Aaron 

Valuation 

Inc., 
 כתמערי

 ההשווי הינ
 20 תבעל

שנות ניסיון 
בהערכות 

שווי לנכסי 
 נדל"ן

היוון תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
4.5% 

שימוש 
 עיקרי

בית 
דירות 

)*( 

עלות 
מקורית / 

עלות 
הקמה 

מקורית 
)במטבע 
 המסחרי(

64,650 

שנת 
2016 89,600 89,600 2,304 1,843 2.06% 2.06% 3.1% 58% (10,215) 39% 5.8 

Aaron 

Valuation 

Inc., 
 כתמערי

 ההשווי הינ
 20 תבעל

שנות ניסיון 
בהערכות 

שווי לנכסי 
 נדל"ן

היוון תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
4.5% 

חלק 
 התאגיד

]%[ 
%66.984 

מס' 
יחידות 

 דיור

"ד יח 39
במבנה 

 52 -א' ו
יחידות 
 במבנה

 'ב
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טופס  וקבלתהאמורות  החריגותכשיר את להעם העירייה פועלת  והיא"ר, לר דולר 315-של כ בסכום( Air Rightsרכישת זכויות אוויר ) השלימהחברת הנכס  2017דצמבר  בחודשהמקוריות.  הבניה
 לדוחות הכספיים. (4א)7נוספים ראה ביאור  לפרטיםלמבנה ב'.  איכלוס

 

  והתשואה המוצגים הינם שיעורי התפוסה ותשואה ביחס לנכס בכללותו )הן היחדות של המבנה א' והן היחידות של מבנה ב'(.יצויין כי שיעורי התפוסה 

 

 פרטים נוספים 

 בחברת הנכס OAהסכם 

הניהול  OA-על פי ההמעגן את מערכת היחסים ביניהם כבעלי זכויות בחברת הנכס.  OAהתקשרו בעלי הזכויות בחברת הנכס בתיקון להסכם  2015בנובמבר  24ביום 

 100%הזכויות )לאחר השבת מבעלי  60%'רוב זכויות' אשר משמעו -( אשר מתקבלת בmembersהעסקי של חברת הנכס נעשה על פי החלטה של בעלי הזכויות בה )
  ."(רוב זכויותמבעלי הזכויות( )להלן: " 50.1%מהמימון העודף כהגדרתו להלן ומהחזר התשואה המועדפת 'רוב זכויות' משמעו 

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

להעמיד  "(Mariaמזכויות ההשתתפות בחרת הנכס )להלן: " 66.9%המחזיק , תאגיד בבעלות מלאה של החברהMaria Plaza LLC, התחייבה OA-בהתאם להסכם ה

לאחר  Mariaאם המימון העודף כאמור לא יועמד על ידי "(. המימון העודףמיליון דולר )לעיל ולהלן: " 20מימון לפרויקט בעת ובצורה שיידרשו עד לסכום כולל של 

בחברת הנכס על  Mariaת שיעור הזכויות של את הזכות להעמיד הון נוסף לפרויקט ולהקטין א Maria-תהא רשאית לשלול מ OA ,TLG-דרישה ובהתאם להוראות ה

על כל הסכומים  8%זכאית לתשואה מועדפת של  OA Maria-דוח, בהתאם לה לתאריךנכון  בחברת הנכס בפועל )על פי מנגנון הקבוע בהסכם(. Mariaפי ההשקעה של 

מיליון דולר  15מיליון דולר סכום המימון העודף מעל סך של  15יעלה על סך של  Mariaשהושקעו על ידה וטרם הושבו לה. ככל שסכום המימון העודף שהועמד על ידי 

מיליון דולר( וכן  7.5-חלק מההשקעות )סך של כ Maria-, חברת הנכס פרעה להנכס עם בקשר שניטלה ההלוואה בכספילעניין זה יצוין, כי . 10%ישא ריבית בשיעור של 

Maria  דוח, יתרת ההשקעה של ה לתאריךהעמידה לחברת הנכס השקעות נוספות באופן שנכוןMaria מתוכה סך דולר  אלפי 16,287-בחברת הנכס עומדת על סך של כ
הריבית על ההשקעה המועדפת  2018בדצמבר  31נכון ליום . "(המועדפות השקעות"ק זה: "בס)להלן  8%-נושאת ריבית בשיעור של כבהשקעה מועדפת,  12,552של 

מדיניות אלפי דולר, בהתאמה.  1,871-אלפי דולר ו 5,769של  סךל שהסתכמו נוספותהשקעות  TLG-ו Maria העמידו 2018שנת  במהלךאלפי דולר.  3,646הינה בסך של 

העברת ולאחר מכן חלוקה פרו רטה להחזקותיהם של בעלי הזכויות בחברת הנכס.  Maria-ל תוהמועדפהחלוקה בחברת הנכס יהיה באופן שראשית תיפרענה ההשקעות 

או  TLGאו ג'ואל גלאק או תאגיד בשליטת  Mariaורשה )תאגיד בשליטת החזקותיהם של השותפים בחברת הנכס תהיה טעונה הסכמת כל השותפים למעט לנעבר מ

  (.BMBY me Buy you Buy–כולל מנגנון היפרדות  OA-גולדמן. ה
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 ( לעיל.1.5)ג. 1.7.1)ג( לעיל לעיל וטבלה בסעיף  1.7.1ראה  HUDעם  HAPלפרטים אודות הסכם   85
 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  86
 בבעלות מלאה של החברה.  LLC תאגיד באמצעות להחזקה מוגבלת שותפות באמצעות בנכס ההחזקה הומרה 2017 בשנת  87

 
 

 שם הנכס ומאפייניו
 

High Bridge Concourse 

Phase II 
 
; חלק 100%)נתונים לפי 

 (100% –התאגיד 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 
התשוא

 ה
)%( 

שיעור 
התשוא

ה 
המותא
 ם )%(

שיעור 
תשואה 

על העלות 
)%( 

יחס חוב 
לשווי 
הנכס 

(LTV) 

רווחי 
 שערוך

 )מאוחד(
)במטבע 
המסחרי

) 

שיעור 
התפוס

ה לסוף 
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
 לדירה

 )לחודש(
)במטבע 
 המסחרי(

זיהוי מעריך 
 השווי

 )שם וניסיון(

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
ההערכ

 –ה 
[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 
2018 

38,100 38,100 3,361 1,956 5.13% 5.13% 14.3% 46.8% (1,391) 97% 1.69 

Aaron 

Valuation 

Inc., 
השווי  כתמערי

 20 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 

HUD85,,86 

שנת 
2017 39,100 39,100 3,409 1,949 5% 5% 14.64% 46.71% 2,695 99% 1.65 

Aaron 

Valuation 

Inc., 
השווי  כתמערי

 20 תבעל ההינ
שנות ניסיון 

בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

היוון תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
5.5% 

עלות 
מקורית 

עלות  /
הקמה 

מקורית 
)במטבע 
המסחרי

) 

26,625 

חלק 
 התאגיד

]%[ 
%10087 

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

 20 תבעל ההינ
שנות ניסיון 

בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

היוון תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
מס'  5.5%

יחידות 
 דיור

בתי  6
דירות 

הכוללים 
יח"ד  172

)בניין אחד 
 65הכולל 

 5וכן יח"ד 
בתי דירות 

נמוכים 
הכוללים 

 107יחדיו 
 יח"ד(.
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מיליון  6.4, על פי מושכר הנכס לתקופה של חמש שנים בתמורה לסך של לשטחי המגורים בנכס 2017 בדצמבר 31 מיום ראשית שכירות הסכם אודות לפרטים)*( 

 (, המובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה.2018-01-000021)מספר אסמכתא:  2018בינואר  1דולר לשנה, ראה דיווח מיידי מיום 
 
 

 

 
 

 שם הנכס ומאפייניו
 

Long Island City (*) 

 
; חלק 100%)נתונים לפי 

 (40% –התאגיד בנכס 

תקופת 
 הדיווח

הערכת השווי נתונים נוספים אודות  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 
התשוא

 ה
)%( 

שיעור 
התשוא

ה 
המותא
 ם )%(

שיעור 
תשואה 

על העלות 
)%( 

יחס חוב 
לשווי 
הנכס 

(LTV) 

רווחי 
 שערוך

 )מאוחד(
)במטבע 
המסחרי

) 

שיעור 
התפוס

ה לסוף 
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
 לדירה

 )לחודש(
)במטבע 
 המסחרי(

זיהוי מעריך 
 השווי

 )שם וניסיון(

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
ההערכ

 –ה 
[Cap 

Rate / 
שיעור 
 היוון[;

L
o

n
g

 Isla
n

d
 C

ity
 

 אזור

לונג איילנד 
סיטי, 

, ניו קווינס
שנת  יורק

2018 
117,300 117,300 6,360 5,326 4.54% 4.54% 6.18% 62.1% 5,558 100% 2.82 

Aaron 

Valuation 

Inc., 
השווי  כתמערי

 20 תבעל ההינ
שנות ניסיון 

בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

היוון תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
ציון  4.5%

המטבע 
 המסחרי

דולר 
 ארה"ב

שימוש 
 עיקרי

בית דירות 
 לצורכי

שנת 
2017 106,100 106,100 --- --- --- --- --- 50.5% (1,888) 100% 2.82 

Aaron 

Valuation 

Inc., 
השווי  כתמערי

 20 תבעל ההינ
שנות ניסיון 

בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

היוון תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
4.5% 

עלות 
מקורית 

עלות  /
הקמה 

מקורית 
)במטבע 
המסחרי

) 

86,165 

חלק 
 התאגיד

]%[ 

40% 
ביחד עם  %50)

 שותפים(

שנת 
2016 82,600 82,600 --- --- --- --- --- 38.4% 23,408 --- --- 

Aaron 

Valuation 

Inc., 
השווי  כתמערי

 20 תבעל ההינ
שנות ניסיון 

בהערכות שווי 
 לנכסי נדל"ן

היוון תזרים 
מזומנים 

(Income 

Approach) 

שיעור 
היוון: 
מס'  5.5%

יחידות 
 דיור

יחידות  188
דיור 

 למגורים
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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(

2018 2017 2016 

הצגה 
בדוח 
תיאור 
עסקי 

 התאגיד

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

 )מאוחד(
712,400 564,200 479,683 

סך הכל נכסים בהקמה כפי שמוצג בטבלה 
 97,640 - - )מאוחד(לעיל  1.7.4.3שבסעיף 

סך הכל קרקעות כפי שמוצג בטבלה שבסעיף 
 107,986 175,932 282,666 לעיל 1.7.4.4

 685,309 740,132 995,066 הכל )מאוחד(סך 

 התאמות

נכסים המוצגים במסגרת השקעות 
 (163,976) (188,747) (34,200) בעסקאות משותפות

 (39,400) - (20,650) התאמות אחרות
 (203,376) (188,747) (54,850) סך הכל התאמות

 481,933 551,385 940,216 סך הכל , אחרי התאמות
הצגה 

בדו"ח על 
המצב 
 הכספי

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

940,216 551,385 481,933 

 481,933 551,385 940,216 סך הכל

 

 FFO (Funds From Operations)התאמות לרווחי  .1.7.6.2

 
 

FFO לשנה שנסתיימה ביום 
2018 2017 2016 

 במטבע ההצגה בלתי מבוקר
 43,857 29,255 44,073 רווח נקי

    התאמות

 378 (3,737) 7,229 של נכסי נדל"ן להשקעה ומימוששינויים בערך 
 (20,024) (36,606) (19,061) בחברות כלולותחלק החברה בשינויים של נדל"ן להשקעה 

 - - 1,705 עסקאות הגנת מטבע משערוך הפסד
 (14,349) 2,700 (3,300) רכש אופציית משערוך)רווח(  הפסד

)FFO(Funds From Operations  9,862 (8,388) 30,646 :88נומינאלי 

    :התאמות נוספות

 2,359 19,112 (22,917) הפרשי שער
 1,041 1,967 1,705 הפחתת עלויות מימון

FFO 13,262 12,691 9,434 לפי גישת ההנהלה 
 

 

                                                 
 .1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –לפי הוראות התוספת הרביעית לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף   88
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  פרויקטים מהותיים מאוד .1.7.7

1.7.7.1. Academy Gardens ,ברונקס ניו יורק 

 הצגת הנכס .א

 2018 דצמברב 31פירוט ליום  (100% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
 Academy Gardens שם הנכס

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

Bronx, New York 

פיצול לפי שימושים; אם חל שינוי מהותי  –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 LLCמהזכויות  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 (
--- 

 2016 בפברואר 3 תאריך רכישת הנכס
 בעלות פירוט זכויות משפטיות בנכס )בעלות, חכירה וכדומה(:

 ביטוח זכות הבעלותנרכשה פוליסת  מצב רישום זכויות משפטיות
 --- זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות

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

 איחוד פעילות משותפת[:

 

 נתונים עיקריים .ב
 

)נתונים לפי מאה אחוזים; חלק 
: 31.12.2018ליום  –התאגיד בנכס 

 (100%-, למועד הדוח כ100%
2018 2017 2016  

בתאריך 
 רכישת הנכס

 70,200 69,050 67,700 שווי הוגן בסוף שנה )באלפי דולר(

עלות 
הרכישה/ה

הקמה 
)באלפי 

 דולר(

67,139 

ערך בספרים בסוף שנה )באלפי 
מועד  70,200 69,050 67,700 דולר(

 הרכישה
 בפברואר 3

2016 
רווחי או הפסדי שערוך )באלפי 

שיעור  4,224 (1,545) (3,361) דולר(
 98% תפוסה )%(

)באלפי  NOI 98% 98% 97% שיעור תפוסה ממוצע )%(
 דולר(

3,100 

 6,039 6,889 6,626 סך הכל הכנסות )באלפי דולר(

 

דמי שכירות ממוצעים לר"ר 
 (בדולר)לחודש( )

1.51 1.52 1.34 

NOI  2,672 3,534 3,287 דולר()באלפי 
 3.81% 5.12% 4.85% שיעור תשואה בפועל )%(

 4.42% 5.12% %4.85 שיעור תשואה מותאם )%(
 464 461 460 מספר שוכרים לתום שנת דיווח )#(
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 פילוח הכנסות והוצאות .ג
 2016שנת  2017שנת  2018שנת  (100%–; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 )באלפי דולר( הכנסות:
 6,039 6,889 6,626 קבועות –מדמי שכירות 

 6,039 6,889 6,626 סך הכל הכנסות
    עלויות:

 3,367 3,355 3,339 ניהול, אחזקה ותפעול
 3,367 3,355 3,339 סך הכל עלויות:

 5,122 283 (1,828) רווח נקי:
NOI: 3,287 3,534 2,672 

 

  שוכרים עיקריים .ד

דוח, הנכס מושכר למספר שוכרים רב ואין לחברה שוכר  ולתאריך 2018בדצמבר  31נכון ליום 

בהסכם  HUD-התקשרה חברת הנכס עם ה 2012עיקרי בנכס. לעניין זה יצוין, כי בחודש יוני 

HAP " : יח"ד של הנכס יושכרו לשוכרי  467"( לפיו עד ההסכם)להלן בס"ק זהSection 8 .
ם י. לפרטים כללי2032במאי  31ועד ליום  2012ביוני  1שנים מיום  20ה של ההסכם הינו לתקופ

יח"ד  467-לעיל. עוד יצוין, כי בהתאם להסכם, אם וככל ש)ג(  1.7.1סעיף  ראהאודות ההסכם 

 אלפי 6,698-, שכר הדירה השנתי הפוטנציאלי יסתכם לסך של כSection 8בנכס יושכרו לשוכרי 
  דולר.

 

 צפויות בשל חוזי שכירות חתומיםהכנסות  .ה
 

הנכס מושכר למספר שוכרים רב על פי הסכמי שכירות שהינם כפופים  ,הדוח לתאריךנכון 

. לפיכך, אין בידי החברה נתונים אודות 2019שרובם בתוקף עד לסוף שנת  HUD-להוראות ה
הכנסות צפויות מעבר לשנה האמורה שכן הכנסות כאמור כפופות להתקשרות בהסכמים ו/או 
הארכת הסכמים קיימים עם שוכרים. סך ההכנסות הצפויות על פי הסכמי השכירות החתומים 

 מיליון דולר. 3,415-מסתכמים לסך של כ HAP-ועל פי הסכם ה 2019לשנת 
 

 )אלפי דולר(מימון ספציפי  .ו

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

 :'בהלוואה  :הלוואה א'

יתרות 
בדוח 

המאוחד 
על 

המצב 
הכספי 
)באלפי 
 דולר( 

 

31.12.201
8 

מוצג כהלוואות 
 לזמן קצר:

935 41 

מוצג כהלוואות 
 לזמן ארוך:

45,337 1,929 

31.12.201
7 

מוצג כהלוואות 
 34 760 קצר:לזמן 

מוצג כהלוואות 
 לזמן ארוך:

46,740 1,966  

20131.12.
6 

 

מוצג כהלוואות 
 לזמן קצר:

--- --- 

מוצג כהלוואות 
 לזמן ארוך:

47,500 --- 

 1,970 46,272 )באלפי דולר(  31.12.2018שווי הוגן ליום 
 2017 באוקטובר 31 2016בפברואר  3 תאריך נטילת הלוואה מקורי

 2,000 47,500 גובה הלוואה מקורי )באלפי דולר(
שיעור הריבית שבפועל )אפקטיבית( ליום 

31.12.2018 )%(  
3.375% 3.75% 

 מועדי פירעון קרן וריבית
 10ההלוואה ניטלה לתקופה של של 

בפברואר  10שנים, קרי עד ליום 
תקופת )להלן: )להלן: " 2026

ההלוואה ניטלה לתקופה של עד 
)להלן:  2026בפברואר  10ליום 

 -" ותקופת ההלוואה)להלן: "
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–; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
100%) 

 :'בהלוואה  :הלוואה א'

מועד הפירעון "-" וההלוואה
לפי העניין(. ההלוואה האחרון", 

תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור 
השנים  5במשך  3.375%של 

הראשונות של תקופת ההלוואה 
ולאחר מכן תשתנה לריבית שנתית 
קבועה בשיעור הגבוה מבין: )א( 

; או )ב( התשואה השנתית 3.375%
שנושאות אגרות חוב ממשלתיות 

וספת שנים בת 5-של ארה"ב ל
%2.7589. 

בשנתיים הראשונות של תקופת 
ההלוואה ישולמו תשלומי הריבית 
בלבד ולאחר מכן ישולמו תשלומי 
הריבית והקרן בתשלומים 
חודשיים מחושבים לפי החזר קרן 

(Amortization של )שנה עד  30
השנה החמישית לתקופת 
ההלוואה. עם שינוי הריבית 
השנתית הקבועה כאמור לעיל, 
ישולמו תשלומי הריבית והקרן 
בתשלומים חודשיים מחושבים לפי 

 27( של Amortizationהחזר קרן )
שנים. יתרות הקרן והריבית הבלתי 
מסולקות בגין ההלוואה תפרענה 

 .90בתום תקופת ההלוואה

לפי רעון האחרון", מועד הפי"
העניין(. ההלוואה תישא ריבית 

 3.75%שנתית קבועה בשיעור של 
ולאחר  2021 בפברואר 10 ליום עד

מכן תשתנה לריבית שנתית קבועה 
; 3.75%בשיעור הגבוה מבין: )א( 

או )ב( התשואה השנתית שנושאות 
אגרות חוב ממשלתיות של ארה"ב 

 .2.75%91שנים בתוספת  5-ל

 2017 בנובמבר 10 שמיום בתקופה
 ישולמו, 2018 בפברואר 10 ועד

 בתקופה. בלבד ריבית תשלומי
 ליום עד 2018 במרץ 10 םמיו שהחל

 ישולמו 2021 בפברואר 10
 אלפי 9.2-כ של חודשיים םתשלומי

 לתשלום תחילה יועדו אשר דולר
 קרן לתשלום והיתרה הריבית

 מסולקת הבלתי ההלוואה
)מחושבים לפי החזר קרן 

(Amortization של )שנה(.  30 

 החלעם שינוי הריבית השנתית 
הקבועה  2021בפברואר  10מיום 

כאמור לעיל, ישולמו תשלומי 
הריבית והקרן בתשלומים 
חודשיים מחושבים לפי החזר קרן 

(Amortization של )שנים. יתרות  27
הקרן והריבית הבלתי מסולקות 

תפרענה בתום בגין ההלוואה 
 .92תקופת ההלוואה

 ---  --- תניות פיננסיות מרכזיות
]לרבות: עזיבת  אחרות תניות מרכזיות

 שוכרים, שווי נכס וכדומה[
ההלוואה כוללת עילות להעמדתה לפירעון מיידי בקרות אירועים 
מסוימים, לרבות שינוי מהותי במצב הכספי של הלווה או של הערב )גלאק 

)חברת הלווה ( של defaultהפרה )כמפורט בס"ק ח' להלן( להלוואה; 
בקשר עם הלוואה אחרת או הסכם אחר  ,או הערב להלוואההנכס( 

 93(s DefaultCrosשנחתם עם המלווה )
ההלוואה כוללת הגבלה על העברת הזכויות בנכס, כך 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 כן ]כן/לא[ non-recourseהאם מסוג 

 

 שעבודים ומגבלות משפטיות .ז

 

 פירוט סוג

הסכום המובטח ע"י 
 השעבוד
 )מאוחד(

201831.12. 

                                                 
 או הריבית הגבוהה ביותר המותרת על פי דין, לפי הנמוך. 24%בקרות עילה לפירעון מיידי ריבית ההלוואה תהיה בשיעור של   89
ן, כי ללווה תהא זכות לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם )בחלקה או במלואה( בכפוף לתשלום עמלה בשיעורים לעניין זה יצוי  90

 שנקבעו בהסכם ההלוואה בהתאם למועד הפירעון המוקדם.
 הנמוך.או הריבית הגבוהה ביותר המותרת על פי דין, לפי  24%בקרות עילה לפירעון מיידי ריבית ההלוואה תהיה בשיעור של   91
לעניין זה יצוין, ללווה זכות לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם )בחלקה או במלואה( בכפוף לתשלום עמלה בשיעורים   92

 שנקבעו בהסכם ההלוואה בהתאם למועד הפירעון המוקדם. ובתנאים
אחת מהן אינה מהותית  הלוואות נוספות שכל מספרלתאגידים אחרים בקבוצה )שאינם הלווה( יצויין כי המלווה העמיד   93

ולא  100%אלפי דולר )לפי  205,315הינו  2018בדצמבר  31 ליוםלחברה. הסכום הכולל של כל ההלוואות שניטלו מאותו מלווה 
 לפי חלק החברה(.
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 'א הלוואה

 שעבודים
דרגה 

 ראשונה

משכנתא מדרגה ראשונה על כל זכויות חברת 
הנכס בנכס; לרבות שעבוד על כל חשבונות 
הבנק בקשר עם הנכס; המחאה של כל הסכמי 

 והרווחים מהנכס;השכירות, דמי השכירות 

 אלפי דולר 46,272

 ערבויות

ערבויות 
 אישיות

ערבות אישית מוגבלת של גלאק )לעיל בס"ק 
"(, בלתי מותנית ובלתי חוזרת, הערבז': "

להבטחת התחייבויות מסוימות של הלווה על 
פי הסכם ההלוואה, בדומה למפורט בסעיף 

1.10.2 

--- 

התחיייבות 
 לשיפוי

גלאק לשיפוי המלווה בגין התחייבות של 
הפרות של רגולציה סביבתית בקשר עם הנכס, 

 1.10.3בדומה למפורט בסעיף 
--- 

 'ב הלוואה

 שעבודים
דרגה 
 שנייה

על כל זכויות חברת  שנייהמשכנתא מדרגה 
הנכס בנכס; לרבות שעבוד על כל חשבונות 
הבנק בקשר עם הנכס; המחאה של כל הסכמי 

 השכירות, דמי השכירות והרווחים מהנכס; 

 אלפי דולר 1,970

 ערבויות
ערבויות 
 אישיות

ערבות אישית מוגבלת של גלאק )לעיל בס"ק 
"(, בלתי מותנית ובלתי חוזרת, הערבז': "

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, 

 1.10.3בדומה למפורט בסעיף 
--- 

 
 

 פרטים אודות הערכות שווי  .ח

 

 2016 2017 2018 (100%–; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 70,200 69,050 67,700 השווי שנקבע )באלפי דולר(
 Aaron Valuation זהות מעריך השווי

Inc. 
Aaron 

Valuation Inc. 

Aaron 

Valuation Inc. 
 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי?

 לא לא לא הסכם שיפוי?האם קיים 
תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו מכוונת 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 הערכת השווי(

לבניני  Income Approach -היוון תזרים מזומנים  מודל הערכת השווי )השוואה/הכנסה/עלות אחר(
 המגורים

 (Income Approchגישת היוון תזרים המזומנים ) –הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי 
( שנלקח בחשבון בחישוב Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח בר

 )בר"ר(
79,619 

 98% 98% 98% שיעור תפוסה בשנה )%(
ההשכרה לצורך -בר למגוריםשיעור תפוסה מייצג מתוך השטח 

 98% 98% 98% הערכת שווי )%(

ההשכרה לצורך -בר מסחרישיעור תפוסה מייצג מתוך השטח 
 98% 98% 95% הערכת שווי )%(

דמי שכירות ]חודשיים[ ממוצעים ליחידה מושכרת לצורך הערכת 
 1.188 1.171 1,195 )באלפי דולר(שווי בשנה 

דמי שכירות ]חודשיים[ מייצגים ממוצעים לר"ר מושכר לצורך 
 1.46 1.46 1.50 )בדולר(הערכת שווי )במטבע המסחרי( 

 4,370 3,798 3,723 מייצג לצורך הערכת שווי )באלפי דולר( NOIתזרים מייצג / 
 282 339 296 (דולר באלפיהוצאות תקופתיות ממוצעות לשמירה על הקיים )

היוון / שיעור תשואה / מכפיל שנלקח לצורך הערכת השווי שיעור 
)%( 

5.5% 5.5% 5.75% 

 שינוי במטבע המסחרי )באלפי דולר( ניתוחי רגישות
 שיעורי תפוסה

 

 71,400 70,250 68,400 1%עליה של 
 69,000 67,850 67,000 1%ירידה של 

 59,800 58,450 57,300  1%עליה של  שיעורי היוון
 85,000 84,400 82,700 1%ירידה של 
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 2016 2017 2018 (100%–; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

דמי שכירות ממוצעים 
 ליחידה מושכרת

 71,400 70,250 68,400 1%עליה של 
 69,000 67,850 67,700 1%ירידה של 

 
 

1.7.7.2. Noonan Plazaברונקס ניו יורק , 

 הצגת הנכס .א

 2018בדצמבר  31פירוט ליום  (100% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
 Noonan Plaza שם הנכס

 West 168th Street Bronx, NY 105 מיקום הנכס

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

( בשטח כולל HUD-ל כפופות 282)מתוכן  דיור יחידות 283
 7,224יחידות מסחר בשטח כולל של  6"ר, וכן ר 328,276של 

 "ר.ר

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

 שלהן בנכס(

Noonan Plaza Housing LLCמהזכויות  100%-, מחזיקה ב
"(. לפרטים התאגיד הלווה" או "חברת הנכסבנכס )להלן: "

ההחזקה בחברת הנכס ראה תרשים מבנה  אודות 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 
הזכויות בנכס או אם יותר מעשרים וחמישה אחוזים מן 

 השותפים הם צדדים קשורים (
--- 

 2016 בנובמבר 1 תאריך רכישת הנכס
 בעלות פירוט זכויות משפטיות בנכס )בעלות, חכירה וכדומה(:

 ביטוח זכות הבעלותנרכשה פוליסת  מצב רישום זכויות משפטיות
 --- זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות

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

מיום  HAPבהתאם להסכם  Section 8הנכס מושכר לשוכרי 
שנים. לפרטים אודות הסכם  20לתקופה של  2017 בנובמבר 9
 )ג( לעיל.1.7.1ראה סעיף  HAP-ה

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

 
 מיליון 68.6-כ של מצטבר בסכום הלוואה הסכמי בשלושה 94החברה התקשרה 2017 בנובמבר בחודש

ההלוואה על הנכס לזמן ארוך ובתנאים מועדפים, וכן לשפצו ולהשביחו , במטרה לממן מחדש את דולר
על מנת להגדיל את ההכנסות ממנו, בתנאים שאושרו על ידי רשויות הדיור של עיריית ניו יורק ומדינת 

 לפרטים אודות ההלוואות ראו טבלאות "מימון ספציפי". ניו יורק.

 ההשבחה עבודותדולר )לעיל ולהלן: " מיליון 24.5-כוהשבחת הנכס בהיקף של  לשיפוץ פועלת החברה
 מעניקה, אשר גלאקחברת קבלנות בשליטת  באמצעות מבוצעות"(. עבודות ההשבחה בנכס בנכס

 הסכם"-" והקבלן חברתהשבחה שנחתם עמה )להלן: " עבודת הסכם פי על, לנכס ראשי קבלן שירותי
 והשלמת ביצוע עם בקשר ביטוחחברת הקבלן  רכשהרישת המלווים, פי ד על"(. ההשבחה עבודות

, בהיקף המכסה את מלוא עלות עבודות ההשבחה ביטוח מחברת (surety bond) בנכס ההשבחה עבודות

. עבודות ההשבחה בנכס Noonan Plaza Housing LLCהנכס,  חברתבנכס, אשר המוטבת על פיה הינה 
  חודשים.  24-כ להימשך וצפויות 2018 נובמבר חודשב החלו

                                                 
 חברה" הכוונה לחברה או לתאגידים בבעלות ובשליטת החברה.מקום בו נרשם "הבכל   94
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 נתונים עיקריים .ב
)נתונים לפי מאה אחוזים; חלק התאגיד בנכס 

-, למועד הדוח כ100%: 31.12.2018ליום  –
100%) 

2018 2017 2016  
בתאריך רכישת 

 הנכס

 42,383 52,350 58,950 שווי הוגן בסוף שנה )באלפי דולר(
עלות הרכישה 
 )באלפי דולר(

42,383 

 בנובמבר 1 מועד הרכישה 42,383 52,350 58,950 בספרים בסוף שנה )באלפי דולר(ערך 
2016 

 98% שיעור תפוסה )%( --- 7,292 (622) רווחי או הפסדי שערוך )באלפי דולר(
 2,350 )באלפי דולר( NOI 98% 97% 96% שיעור תפוסה ממוצע )%(

 928 5,343 6,065 סך הכל הכנסות )באלפי דולר(

 

 1.32 1.33 1.57 (בדולרדמי שכירות ממוצעים לר"ר )לחודש( )
NOI )493 2,457 4,005 )באלפי דולר 

 5.5% 4.7% 6.8% שיעור תשואה בפועל )%(
 5.5% 4.7% 6.8% שיעור תשואה מותאם )%(

 276 275 273 מספר שוכרים לתום שנת דיווח )#(
    

 

 פילוח הכנסות והוצאות .ג
 2016שנת  2017שנת  2018שנת  (100%–; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 )באלפי דולר( הכנסות:
 928 5,343 6,065 קבועות –מדמי שכירות 

 928 5,343 6,065 סך הכל הכנסות
    עלויות:

 435 2,886 2,060 ניהול, אחזקה ותפעול
 435 2,886 2,060 סך הכל עלויות:

 301 8,551 4,816 רווח נקי:
NOI: 4,005 2,457 493 

 

 שוכרים עיקריים .ד

דוח, הנכס מושכר למספר שוכרים רב ואין לחברה שוכר ה לתאריךו 2018בדצמבר  31נכון ליום 

בהסכם  HUD-התקשרה חברת הנכס עם ה 2017 נובמברעיקרי בנכס. לעניין זה יצוין, כי בחודש 

HAP " : יח"ד של הנכס יושכרו לשוכרי  282"( לפיו עד ההסכם)להלן בס"ק זהSection 8 ההסכם .
לפרטים כללים . 2037 בנובמבר 30ועד ליום  2017 בנובמבר 9שנים מיום  20הינו לתקופה של 

יח"ד  282-)ג( לעיל. עוד יצוין, כי בהתאם להסכם, אם וככל ש 1.7.1סעיף  ראהאודות ההסכם 

 אלפי 6,311-, שכר הדירה השנתי הפוטנציאלי יסתכם לסך של כSection 8בנכס יושכרו לשוכרי 
 דולר. 

 

 חתומיםהכנסות צפויות בשל חוזי שכירות  .ה

הנכס מושכר למספר שוכרים רב על פי הסכמי שכירות שהינם כפופים  ,הדוח לתאריךנכון 

. לפיכך, אין בידי החברה נתונים אודות 2019שרובם בתוקף עד לסוף שנת  HUD-להוראות ה
הכנסות צפויות מעבר לשנה האמורה שכן הכנסות כאמור כפופות להתקשרות בהסכמים ו/או 
הארכת הסכמים קיימים עם שוכרים. סך ההכנסות הצפויות על פי הסכמי השכירות החתומים 

 מיליון דולר. 3,156-מסתכמים לסך של כ HAP-ועל פי הסכם ה 2019לשנת 
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 מימון ספציפי )אלפי דולר( .ו

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

יתרות בדוח 
המאוחד על 

המצב הכספי 
 )באלפי דולר( 

 

 --- מוצג כהלוואות לזמן קצר: 31.12.2018
 50,962 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

 --- מוצג כהלוואות לזמן קצר: 31.12.2017
 50,331 כהלוואות לזמן ארוך:מוצג 

31.12.2016 
 

 679 מוצג כהלוואות לזמן קצר:
 30,374 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

 50,962 )באלפי דולר( 31.12.2018שווי הוגן ליום 
 2017 בנובמבר 9 תאריך נטילת הלוואה מקורי

 53,111 גובה הלוואה מקורי )באלפי דולר(
 %4.8795  )%( 31.12.2018שבפועל )אפקטיבית( ליום שיעור הריבית 

 

 מועדי פירעון קרן וריבית

  204796 בדצמבר 1 :האחרון הפירעון מועד
ועד  2017בדצמבר,  1הריבית תשולם אחת לחודש החל מיום 

 למועד הפירעון האחרון.
 2022בדצמבר,  1קרן ההלוואה תשולם אחת לחודש החל מיום 

שנה  35הפירעון האחרון בהנחת תשלום של ועד למועד 
(Amortization.) 

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

 וכדומה[
, למעט נכסהגבלה על העברת זכויות בלווה ו/או ב קיימת

 העברה לנעבר מורשה כמפורט בהסכם ההלוואה.
, מיידיקבועות עילות מקובלות להעמדה לפירעון  בהסכמים

, למעט העברה לנעבר בנכס: העברת זכויות בלווה ו/או לרבות
 מורשה; 

ככל ותיפרע במלואה  מיידיכי הלוואה ב' תועמד לפירעון  יצוין
 הלוואה א' או לחילופין תעבור הליך של מימון מחדש.

רעון מיידי )לפי העניין( לפי ןכוללות עילה להעמדת ההלוואות
בין  Cross Default) מיידיהעמדת אחת מהן לפירעון  בהתקיים

 ההלוואות(.
 .מאגחאת הלוואה א' לגוף  להמחותבהלוואה א' זכות  למלווה

ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות המידה 
 הפיננסיות לתום שנת הדיווח

 כן

 לא ]כן/לא[ non-recourseהאם מסוג 

 

 :97HPD – הלוואה ב' (100% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

יתרות בדוח 
המאוחד על 

המצב הכספי 
 )באלפי דולר( 

 

 --- מוצג כהלוואות לזמן קצר: 31.12.2018
 788 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

 --- מוצג כהלוואות לזמן קצר: 31.12.2017
 --- מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

31.12.2016 
 

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

 788 )באלפי דולר( 31.12.2018שווי הוגן ליום 
 2017 בנובמבר 9 תאריך נטילת הלוואה מקורי

 7,816 גובה הלוואה מקורי )באלפי דולר(
 2.5%  )%( 31.12.2018שיעור הריבית שבפועל )אפקטיבית( ליום 

 מועדי פירעון קרן וריבית

  204798 בנובמבר 9 :האחרון הפירעון מועד
 תשולם אשר 2.5% של שנתית ריבית נושאת ההלוואה
 הפרויקט וחידוש פיתוח עבודות תקופתבמהלך  (1: כדלקמן
 של בשיעור שנתית ריבית לפי מחושב חודשי ריבית תשלום
 ;0.25% שיעור

( לאחר התקופה האמורה, תשלום ריבית חודשי מחושב לפי 2
 ; 0.1%שיעור ריבית שנתי של 

                                                 
 מסכום ההלוואה. 1.125%-והוצאות נוספות למלווה המסתכמות להלוואה א' כרוכה בעמלות   95
ללווה עומדת זכות לביצוע פירעון מוקדם מלא בכפוף לתשלום עמלת פדיון מוקדם ובהתאם לעמידה בתנאים הקובעים בהסכם   96

תרת החוב בכפוף מי 1%-ההלוואה. ככל שהמלווה לא יאגח את הלוואה א', אזי שיעור עמלת הפירעון המוקדם לא יהא נמוך מ
למנגנון החישובי המפורט בהסכם ההלוואה. ככל שהמלווה יאגח את הלוואה א', לא יהיה באפשרות הלווה לבצע פירעון 
מוקדם למשך תקופה המפורטת בהסכם ההלוואה, כאשר לאחריה, יהא רשאי הלווה לבצע פירעון מוקדם ללא תשלום עמלת 

 פירעון מוקדם. 
97  ng Preservation and DevelopmentDepartment of Housi. 
לתקופת הסכם ההלוואה, וזאת  15-ללווה עומדת זכות לפרוע את הלוואה בפירעון מוקדם מלא או חלקי החל מהשנה ה  98

 בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם ההלוואה.
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 :97HPD – הלוואה ב' (100% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
 הריבית תיצבר ותשולם במועד הפירעון האחרון.  יתרת

קרן ההלוואה והריבית הבלתי מסולקות תשולמנה במועד 
 הפירעון האחרון.

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

 וכדומה[
קיימת הגבלה על העברת זכויות בלווה ו/או בנכס, למעט 

 העברה לנעבר מורשה כמפורט בהסכם ההלוואה.
 .לעיל' א הלוואה בדבר טבלה ראה

ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות המידה 
 הפיננסיות לתום שנת הדיווח

 כן

 לא ]כן/לא[ non-recourseהאם מסוג 

 

 : 99HFA – הלוואה ג' (100% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

יתרות בדוח 
המאוחד על 

המצב הכספי 
 )באלפי דולר( 

 

201831.12.  --- מוצג כהלוואות לזמן קצר: 
 335 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

 --- מוצג כהלוואות לזמן קצר: 31.12.2017
 566 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

201631.12.  
 

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

 335 )באלפי דולר( 31.12.2018שווי הוגן ליום 
 2017 בנובמבר 9 תאריך נטילת הלוואה מקורי

 7,816 גובה הלוואה מקורי )באלפי דולר(
 0.1%  )%( 31.12.2018שבפועל )אפקטיבית( ליום שיעור הריבית 

 מועדי פירעון קרן וריבית
 .2050100במאי  1 :האחרון הפירעון מועד

 .ההלוואה העמדת ממועד החל חודשיים ריבית תשלומי
 קרן ההלוואה תשולם במועד הפירעון האחרון.

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

 וכדומה[
 למעט, בנכסאו /ו בלווה זכויות העברת על הגבלה קיימת
 .ההלוואה בהסכם כמפורט מורשה לנעבר העברה

 .לעיל' א הלוואה בדבר טבלה ראה
ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות המידה 

 הפיננסיות לתום שנת הדיווח
 כן

 לא ]כן/לא[ non-recourseהאם מסוג 

 

 שעבודים ומגבלות משפטיות .ז

 פירוט סוג
 הסכום המובטח ע"י השעבוד

 )מאוחד(
201831.12. 

משכנתא על מלוא זכויות הלווה בפרויקט ושיפורים שיבוצעו בו;  דרגה ראשונה שעבודים 
לרבות שעבוד חשבונות הבנק בקשר עם הפרויקט; המחאה של כל 

השכירות העתידיים, דמי השכירות והרווחים כפי שיהיו הסכמי 
בגינם )לרבות התחייבות לאי המחאת זכויות הלווה על פי הסכמי 
השכירות העתידיים בנכס וביצוע שינוים בהסכמי השכירות 
כמפורט בהסכמי ההלוואות(; שעבוד כל התוכניות, החוזים 

 הזכויותוהאישורים בקשר עם הפרויקט )להלן בטבלה זו: "
 Park"(; שעבוד הסכם ניהול הפרויקט מול המשועבדות

Management Inc. חברת הניהול שבבעלות גלאק, ודמי הניהול ,
 101הקבועים בו

 אלפי דולר 53,111

 אלפי דולר 7,816 .המשועבדות הזכויות על שנייה מדרגה שעבוד שנייה דרגה
 אלפי דולר 7,816 .המשועבדות הזכויות על שלישית מדרגה שעבוד שלישית דרגה

ערבויות 
 הלוואה א'

( בלווה 100%, המחזיק )SEG LLCשל  Bad Boy Acts ערבות ערבות
 התאגידבשרשור באמצעות תאגידים בבעלותו )להלן בטבלה זו: "

 ; 102"(הערב
 

--- 

                                                 
99  New York State Housing Finance Agency. 

לתקופת הסכם ההלוואה, וזאת  15-ן מוקדם מלא או חלקי החל מהשנה הללווה עומדת זכות לפרוע את הלוואה בפירעו  100
 בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם ההלוואה.

 נוספים.הפרטים הדוח ל 22בהתאם להסכם שירותי ניהול הנכסים כמפורט בתקנה  6%דמי ניהול בגובה של   101
 . להלן 1.10.2בדומה למפורט בסעיף   102
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התחיייבות 
 לשיפוי

 וכן ,Bad Boy Acts103התחייבות לשיפוי על ידי התאגיד הלווה בגין 
 מזהמים חומרים והימצאות סביבתית רגולציה בעניין

 .104בפרויקט
--- 

 לעניין הלווה להתחייבויות הערב התאגיד של ביצוע ערבות ביצוע ערבות
 --- .הפרויקט וחידוש פיתוח עבודות השלמת

 לעניין הלווה להתחייבויות הערב התאגיד של פיננסית ערבות פיננסית ערבות
, מיסים תשלומי, היתר ובין, הפרויקט של תפעוליות הוצאות

 פיקדון לחשבונות כספים והפקדת ביטוח פוליסות, אגרות
 .ההלוואה הסכם להוראות בהתאם

--- 

ערבויות 
 'בהלוואה 

התחיייבות 
 לשיפוי

 וכן Bad Boy Acts105התחייבות לשיפוי על ידי התאגיד הלווה בגין 
 מזהמים חומרים והימצאות סביבתית רגולציה בעניין

 .106בפרויקט
--- 

ערבויות 
 'גהלוואה 

התחיייבות 
 לשיפוי

 וכן Bad Boy Acts107התחייבות לשיפוי על ידי התאגיד הלווה בגין 
 מזהמים חומרים והימצאות סביבתית רגולציה בעניין

 .108בפרויקט
--- 

 פרטים אודות הערכות שווי  .ח

 2016 2017 2018 (100% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 --- 52,350 58,950 השווי שנקבע )באלפי דולר(
 זהות מעריך השווי

Aaron Valuation 

Inc. 

Aaron 

Valuation 

Inc. 

--- 

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

תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו מכוונת 
 --- 31.12.2017 31.12.2018 הערכת השווי(

לבניני  Income Approach –היוון תזרים מזומנים  מודל הערכת השווי )השוואה/הכנסה/עלות אחר(
 המגורים

 (Income Approachגישת היוון תזרים המזומנים ) –השווי הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת 
( שנלקח בחשבון בחישוב Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח בר

 )בר"ר(
335,500 

 --- 97% 96% שיעור תפוסה בשנה )%(
ההשכרה לצורך -בר למגוריםשיעור תפוסה מייצג מתוך השטח 

 --- 98% 96% הערכת שווי )%(

ההשכרה לצורך -בר מסחרישיעור תפוסה מייצג מתוך השטח 
  98% 75% הערכת שווי )%(

דמי שכירות ]חודשיים[ ממוצעים ליחידה מושכרת לצורך הערכת 
 --- 1.8 1.87 )באלפי דולר(שווי בשנה 

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

1.52 
 

--- 

 --- 4,017 3,993 מייצג לצורך הערכת שווי )באלפי דולר( NOIתזרים מייצג / 
 --- 252 250 (דולר באלפיהוצאות תקופתיות ממוצעות לשמירה על הקיים )

היוון / שיעור תשואה / מכפיל שנלקח לצורך הערכת השווי שיעור 
)%( 

5.75% 6% --- 

 --- 14,600 10,300 עלויות השבחה – משתנים מרכזיים אחרים
 שינוי במטבע המסחרי )באלפי דולר( ניתוחי רגישות

 שיעורי תפוסה

 

 --- 53,370 59,670 1%עליה של 
 --- 51,330 58,260 1%ירידה של 

 --- 42,700 48,680  1%עליה של  שיעורי היוון
 --- 65,650 73,590 1%ירידה של 

דמי שכירות ממוצעים 
 ליחידה מושכרת

 --- 53,370 59,720 1%עליה של 
 --- 51,330 58,330 1%ירידה של 

  

                                                 
 .הלןל 1.10.2בדומה למפורט בסעיף   103
 .הלןל 1.10.3בדומה למפורט בסעיף   104
 .הלןל 1.10.2בדומה למפורט בסעיף   105
 .הלןל 1.10.3בדומה למפורט בסעיף   106
 .הלןל 1.10.2בדומה למפורט בסעיף   107
 .הלןל 1.10.3בדומה למפורט בסעיף   108
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1.7.7.3. Albee Square ,ניו יורק ברוקלין 

 הצגת הנכס .א

 2018 בדצמבר 31פירוט ליום  (50% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
 Albee Square שם הנכס

 Albee Square, Brooklyn, NY 430-438 מיקום הנכס

Block 146, Lot 48 (Kings County)109 

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

יח"ד בשטח כולל של  150מגורים בהן קומות  28הנכס כולל 
קומות מסחר )מתוכן קומת מרתף( בשטח  4-ר"ר ו 117,153

 ר"ר. 31,000כולל של 

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

 שלהן בנכס(

)להלן בס"ק  Albee Marks LLC-ב 100%מחזיקה  החברה
 Spencer Northern-ב 50% המחזיקה"(, חברת הבתזה: "

LLC " :ב 100% המחזיקה"(, המשותפת החברה)להלן-
Spencer Albee Holdings LLC ,ב 100% המחזיקה-Spencer 

Albee Equities LLC ,מהזכויות בנכס  100%-מחזיקה בה
 "(. חברת הנכס)להלן: "

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

 החברה המוחזקת בנכס(
50% 

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

 השותפים הם צדדים קשורים (

 יר-אולעל ידי  50%המשותפת מוחזקת בשיעור  החברה
 "(.השותפהלהלן: "זה  1.7.7.3בסעיף )

 תאריך רכישת הנכס
והקמתו של  2014 דצמברב ובנוי הנכס נרכש ןעליה ותהקרקע

)מגורים ומסחרי( הושלמה במהלך הרבעון הרביעי  הנכס
 .2017לשנת 

 בעלות פירוט זכויות משפטיות בנכס )בעלות, חכירה וכדומה(:

 תביטוח זכות הבעלות. לפרטים אודות פוליסנרכשה פוליסת  מצב רישום זכויות משפטיות
 . לעיל 3.ט.1.7זכות בעלות ראה סעיף 

 --- יותזכויות בניה בלתי מנוצלות משמעות
נושאים מיוחדים )חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע 

 --- וכיוצא באלה(

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

 
או  "הבעלים: "זה בסעיףחברת הבת והשותפה )חברת הבת והשותפה יקראו להלן ביחד 

 החברהכבעלים של  ן, המעגן את מערכת היחסים ביניהOA( התקשרו בהסכם "החברים"
"( המוחזקת על ידי חברת הבת והשותפה ההפעלההסכם )להלן בס"ק זה: " המשותפת

, כפי להלן יתוארו תנאיו העיקריים של הסכם הניהול בחברת הנכס(. 50%בחלקים שווים )
והשלמת הליך יצירת  החוב )סדרה ג'( של החברהשתוקנו במסגרת ההנפקה לציבור של אגרות 

 :110השעבודים
 לכך בכפוף"(, המנהל)להלן: " החברה ידי על ימונה המשותפת בחברה הבלעדיהמנהל  (א

 בחברההחברים  כלאחד של  פה הסכמה ידרשו מחדש מימונו או הנכס שמכירת

 LTV (Loan toהלוואה עם  לנטילתלקבל הסכמה  ידרש, המנהל לא זאתעם  .111המשותפת

Value בדצמבר  31 ליום נכוןריבית בתנאי שוק. שיעורי , עם עלויות עסקה ו75%-מ( נמוך

 ;SEG LLCולתאריך הדוח, המנהל הינו  2018
הלוואה מאת הנאמן למחזיקי אגרות החוב התיטול את  הנכס חברתהסכימו כי  החברים (ב

"( כאשר מלוא עלויות והוצאות ההלוואה יושתו על ההלוואה"ק זה: "בס)סדרה ג'( )להלן 

                                                 
 (.ומסחר מגורים) חלקות לשני החלקה לפיצול פועלת הנכס חברת  109
 החברה של מדף הצעת לדוח צורף אשר החברה של'( ג סדרה) החוב לאגרות הנאמנות לשטר 'א נספח ראו נוספים לפרטים  110

 10 מיום החברה של מיידי ודיווח( העניין לפי", הנאמנות שטר"-ו" הנספח: "להלן זה 1.7.7.3 בסעיף) 2018 במאי 31 מיום
 זה תקופתי בדוח מובא פיהם על המידע ואשר(, בהתאמה, 2018-01-049215-ו 2018-01-053746: אסמכתא מספרי) 2018 ביוני
 .הפניה של בדרך

 .הנכס עם בקשר הרלבנטיות הפעולות כל את לבצע מוסמך המנהל, מחדש מימון או/ו מכירה לפעולות פרט, דהיינו  111
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 של מהפרה כתוצאה המנהל אצל או המשותפת בחברה שנצברו עלויות לרבות, הנכס חברת
 .כאמור הפרה למנוע בניסיון או ההלוואה

של ההלוואה או מימוש בטוחות  מיידי רעוןיפ ידרשו החוב אגרות מחזיקי בו במקרה (ג
שניתנו במסגרת ההלוואה, מסיבות שאינן קשורות בביצועים או בשווי של הנכס, כאמור 

 בלעדי במנהל יוחלף המנהל, לאגרות החוב )סדרה ג'( של החברה לשטר הנאמנות 7.3בסעיף 
 .השותפה ידי על שימונה

ובין היתר הוראות בדבר העברת ההחזקות בחברת בהסכם הניהול נכללו הוראות נוספות  (ד
מהחזקותיה יוחזקו בכל עת, במישרין או בעקיפין, על  50%הנכס )השותפה התחייבה כי 

 ידי יואל גולדמן( וזכות סירוב ראשונה.

 נתונים עיקריים .ב

; חלק התאגיד 100%)נתונים לפי 
בתאריך   2016 2017 2018 (50%בנכס 

 רכישת הנכס

 129,200 154,400 169,900 הוגן בסוף שנה )באלפי דולר(שווי 

עלות 
הרכישה 
בתוספת 
עלויות 
 112ההקמה

)באלפי 
 דולר(

145,950 

ערך בספרים בסוף שנה )באלפי 
מועד  129,200 154,400 169,900 דולר(

 2014 דצמבר הרכישה

רווחי או הפסדי שערוך )באלפי 
שיעור  21,353 (9,795) 10,392 דולר(

 --- תפוסה )%(

)באלפי  NOI --- --- 100% 113שיעור תפוסה ממוצע )%(
 דולר(

--- 

 --- 1,416 9,262 114סך הכל הכנסות )באלפי דולר(

 

( לשנהדמי שכירות ממוצעים לר"ר )
 )בדולר(

 בחלק 52.5
 המגורים

 בחלק 52.5
 --- המגורים

 בחלק 87.74
 המסחרי

 בחלק 87.74
 --- המסחרי

NOI )1,416 7,926 )באלפי דולר --- 
 --- 4.94% 4.67% 115שיעור תשואה בפועל )%(

 --- 4.94% 4.67% שיעור תשואה מותאם )%(

דיווח המספר שוכרים לתום שנת 
)#( 
 

 ראשי שוכר
-ו למגורים

 ראשישוכר 
 למסחר

כמפורט 
 ה'בסעיף 
 להלן
 

 ראשי שוכר
-ו למגורים

 ראשישוכר 
 למסחר

כמפורט 
 ה'בסעיף 
 להלן
 

--- 

 פילוח הכנסות והוצאות .ג

 2016שנת  2017שנת  2018שנת  (50% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
 )באלפי דולר( הכנסות:

 --- 1,416 9,262 מדמי שכירות
 --- 1,416 9,262 סך הכל הכנסות

    עלויות:
 --- - 1,336 ניהול, אחזקה ותפעול

                                                 
 .דולר מיליון 38-כל ש בסך שהוונו מימון עלויות כולל  112
 לראשונה השכרתו ממועד החל, 100% הינו התפוסה שיעור ולפיכך להלן' ה בסעיף כמפורט ראשיים לשוכרים מושכר הנכס  113

 .14%ובשטחי המסחר הינו  99%. שיעור התפוסה בפועל בשטחי המגורים הינו העניין לפי, למסחר/  למגורים
 השכירות דמי בפועל. להלן' ה בסעיף כמפורט הראשיים השכירות הסכמי מכח הינם זו בטבלה המופיעות ההכנסות כי יצוין  114

ודמי השכירות המשתלמים לשוכר  יותר גבוהים הינם( הדיירים) המשנה משוכריבתחום המגורים  הראשי לשוכר המשתלמים
 הראשי בתחום המסחרי נמוכים יותר.

115  NOI שנתי בגילום. 
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 2016שנת  2017שנת  2018שנת  (50% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
 --- - 1,336 עלויות:סך הכל 

 21,353 (10,042) 12,792 רווח נקי:
NOI: 7,926 1,416 --- 

 שוכרים עיקריים .ד

 בנכס מסחרהשטחי  השכרת
ביחס  , אשר עודכן מעת לעת,בהסכם שכירות ראשיהתקשרה חברת הנכס  2017ביוני  20ביום 

)להלן:  שאינו קשור לחברה או לבעל השליטה בה 116לשטחי המסחר בנכס עם צד שלישי
ובתמורה לסך  2027במרץ  31ועד  2017ביוני  20, לתקופה של עשר שנים החל מיום "(השוכר"

על פי . ("השכירות הסכם)להלן: " 3%-מיליון דולר לשנה אשר תעלה בכל שנה ב 2.7-של כ
ים רבעוניים והחל בתשלומת הראשונה דמי השכירות ישולמו בשנת השכירוהסכם השכירות, 

 .משנת השכירות השניה דמי השכירות ישולמו בתשלומים חודשיים
התקשרו חברת הנכס והשוכר בתיקון להסכם השכירות, במסגרתו  2019ץ במר 26ביום 

, וכן עודכן לוח 2047ביוני  30הוארכה תקופה השכירות בעשרים שנים, כך שתסתיים ביום 
)עד ליום התשלומים של דמי השכירות, באופן שבעשר השנים הראשונות של הסכם השכירות 

אלפי דולר לרבעון(  680אלפי דולר לשנה ) 2,720יעמדו דמי השכירות על ( 2027ביוני  29
 4,042-של כלדמי שכירות בסך )עד  לשנה 2%-כבשכירות דמי היעלו ת ובעשרים השנים הנוספו

תיקון הסכם השכירות לא צפוי להשפיע  .השכירות(הסכם שנה האחרונה של גין האלפי דולר ב
 באופן מהותי על שווי הנכס.

 בנכסהמגורים השכרת שטחי 
לשטחי המגורים ביחס ראשי שכירות  בהסכם הנכס חברתהתקשרה  2017בדצמבר  31ביום 

קשור לחברה או לבעל השליטה שאינו  117צד שלישי "( עםסכםהה: "בסעיף זה בלבד בנכס )להלן
מיליון דולר  6.1"(, לתקופות של חמש שנים ובתמורה לסך של השוכר הראשיבה )להלן: "

 , אשר עיקריו יפורטו להלן:לשנה
. לשוכר הראשי 2022בדצמבר  31ועד  2017בדצמבר  31תקופת השכירות הינה החל מיום  (א

שנים כל אחת, בכפוף  5האופציה להאריך את תקופת השכירות בשתי תקופות נוספות של 
חודשים לפני תום תקופת השכירות  9עד לחברת הנכס להודעה מוקדמת שתינתן 

יה האמורה בכפוף להודעה לשוכר הראשי זכות לבטל את האופצלחברת הנכס הרלבנטית. 
 חודשים לפני תחילת תקופת החידוש. 6שתינתן עד 

"(. בכל אחת דמי השכירות הקבועיםדמי השכירות ישולמו בתשלומים חודשיים )להלן: " (ב
 לתקופה. 3%-משתי תקופות האופציות כאמור לעיל יועלו דמי השכירות הקבועים ב

ור לדיירים, לתקופות שאינן ארוכות משנתיים השוכר הראשי ישכיר את יחידות הדי (ג
מראש. בקרות אירוע הפרה או במקרה של ביטול חברת הנכס ובתנאים שיאושרו על ידי 

חברת ההסכם, כל הסכמי שכירות המשנה בהם התקשר השוכר הראשי יומחו לטובת 
 סלחברת הנככאמור יתרת דמי השכירות אשר היו צריכים להיות משולמים במקרה . הנכס

 אילולא בוטל ההסכם יהוו פיצוי מוסכם.
, הסכמי השכירות הספציפיים מול חברת הנכסהבלעדי של  הכמו כן, על פי שיקול דעת (ד

חברת , כבעלים. במקרה כאמור, חברת הנכסהדיירים יכרתו במישרין בין הדיירים לבין 
וה לדמי סך השו הלשמור בידי תזכאיותהיה הל את הסכמי השכירות עם הדיירים תנ הנכס

מכוח ההסכם, וכל סכום  תהיה זכאיתהשכירות הקבועים בתוספת סכומים נוספים להם 
 עודף מעבר לסכום הנ"ל יועבר לשוכר הראשי אחת לחודש.

, כאשר הנכס ינוהל על ידי חברת הנכסכל ההוצאות התפעוליות של הנכס ישולמו על ידי  (ה
 .חברת הנכס

                                                 
 .רובין סמואל מר  116
 .טננבאום ואל'ג מר  117
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זכות לסיום מוקדם של תקופת השכירות לאחר ששה חודשים מתחילת  הנכס לחברת (ו
ליטול מימון על הנכס וקיום ההסכם מונע  מעוניינת הנכס חברתהשכירות, במקרה שבו )א( 

למכור את  מעוניינת הנכס חברתאת נטילתו של מימון כאמור בתנאים מקובלים, או )ב( 
 חברתמש את הזכות לסיום מוקדם על "(. על מנת למהזכות לסיום מוקדםהנכס )להלן: "

בחר לממש את הזכות ת הנכס שחברתיום מראש. במקרה  30לתת לשוכר הודעה בת  הנכס
לסיום מוקדם במהלך חמש השנים הראשונות שבתקופת השכירות, יהיה זכאי השוכר 
לדמי יציאה בסכום השווה להפרש שבין הסכומים שנגבו מהדיירים בתקופה שעד לסיום 

האמור לבין דמי השכירות הקבועים שנגבו בתקופה זו, בתוספת סכום המשקף המוקדם 
אלפי דולר לחודש בגין  65-אלפי דולר, אשר הולך ופוחת ב 1,405רווח מובטח בסך של עד 

 כל חודש שלאחר החודש השישי שלאחר תחילת השכירות.

 

 הכנסות צפויות בשל חוזי שכירות חתומים .ה
סות צפויים במסגרת הסכמי השכירות הראשיים בנכס אשר פרטים אודות הכניובאו  להלן

  פורטו לעיל:

 הכרה תקופת
 בהכנסה

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

 הכנסות
 מרכיבים
 קבועים
)באלפי 

 (דולר

 הכנסות
 מרכיבים
 משתנים

 (אומדן)
 (דולר)באלפי 

 מספר
 חוזים

 מסתיימים
)#( 

 נושא שטח
 ההסכמים

 המסתיימים
 (ר"ר)באלפי 

 הכנסות
 מרכיבים
 קבועים
)באלפי 

 (דולר

 הכנסות
 מרכיבים
 משתנים

 (אומדן)
)באלפי 

 (דולר

 מספר
 חוזים

 מסתיימים
)#( 

 נושא שטח
 ההסכמים

 המסתיימים
 (ר"ר)באלפי 

שנת 
2019 

 רבעון
1 2,216 --- --- --- 2,216 --- --- --- 

 רבעון
2 2,216 --- --- --- 2,216 --- --- --- 

 רבעון
3 2,216 --- --- --- 2,216 --- --- --- 

 רבעון
4 2,216 --- --- --- 2,216 --- --- --- 

 --- --- --- 8,864 --- --- --- 8,864 2020שנת 

 --- --- --- 8,864 --- --- --- 8,864 2021שנת 

 --- --- --- 8,864 117 1 --- 8,864 2022שנת 

 149 2 --- 150,837 32 1 --- 76,931 ואילך 2023שנת 

 149 2 --- 186,293 149 2 --- 112,387 הכל סך

 

 מימון ספציפי )אלפי דולר( .ו
הנפקת  במסגרתשל החברה '( ג סדרה) החוב אגרות מחזיקי מאת שהתקבלה ההנפקה תמורת

 זכויות במלוא מחזיקה אשר, הנכס חברתשימשה את החברה ואת אגרות החוב האמורות 
רעון ההלוואות הקיימות על הנכס יראשית לשם פ ,"(המשועבד הנכס: "להלן)בנכס  הבעלות

לצורך כיסוי  –מיליון דולר; שנית  105-כעמד על כמפורט בנספח, אשר סכומן הכולל  המשועבד
לשם החזר הלוואות בעלים  –; שלישית של החברה ההנפקה של אגרות החוב )סדרה ג'(הוצאות 

את חברת הנכס לחלוקה פרו רטה להחזקות הבעלים בחברת שימשה יתרה הבחברת הנכס; 
 לשטר הנאמנות. 5.10לפרטים נוספים ראו סעיף  הנכס.

 בתניות החברה ועמידת תוריבי קרן פירעון מועדי לרבות'(,ג סדרה) החוב אגרות אודות לפרטים
 של החוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי' )"ה פרק ראו, הפיננסיות המידה ובאמות המרכזיות

 המצורף, 2018 בדצמבר 31 ליוםעל מצב ענייני התאגיד  הדירקטוריון הסברי לדוח"( החברה
 ."(הדירקטוריון דוח" להלן )להלן: זהתקופתי  לדוחכפרק ב' 
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 ומגבלות משפטיותשעבודים  .ז
פי אגרות החוב )סדרה -להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה עלכבטוחה 

לטובת  םהנכס תיצור ותרשו שחברתהחברה לגרום לכך  התחייבהג'( ושטר הנאמנות )סדרה ג'(, 
הנאמן )כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ולרבות, בין היתר, באמצעות המחאה של 

כנתאות קיימות(, את השעבודים להלן, בהתאם להוראות חוות דעת עורך דין כמפורט מש
, לטובת הנאמן הבדרגה, יחיד הראשונ ה( משכנת1לשטר הנאמנות )סדרה ג'(: ) 6.2.2בסעיף 

 המשועבד בנכסהנכס  חברת)כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(, על מלוא זכויותיה של 
"(. למען הסר ספק, ההמשכנתדרה ג'( במועד ההנפקה )להלן: "בסכום קרן אגרות החוב )ס

 של והמימוש התחזוקה הרישום הוצאות, החוב אגרות על הריבית את גם חיטתב ההמשכנת
 מבטיחה וכן ההמשכנת מימוש לאחר המשועבדים הנכסים של התפעול הוצאות, המשכנתאות

( 2)סדרה ג'(; ) הנאמנות שטר להוראות בהתאם בהם נושאת שהחברה ההוצאות יתר כל את
על דרך השעבוד חברת הנכס כמקובל, לטובת  המחתהכאמור  הבמסגרת מסמכי המשכנת

הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(, את כל זכויות חברת הנכס לקבלת הכספים שיגיעו 
בלת תזרים בגין או מכוח הנכס המשועבד, זכויות קדימה או זכויות אחרות ו/או כל זכות לק

הנובע מהנכס המשועבד )כולל דמי שכירות( ו/או זכות לקבלת כל תקבולי הביטוח, ככל 
הנכס בגין  לחברתשיתקבלו ו/או כל הסכם אחר, אם קיים, מקנים ויקנו אותם מפעם לפעם 

(, Promissory Noteעל שטר חוב ) חתמוהנכס  וחברת( החברה 3זכויותיה בנכס המשועבד; )
יורק -אחד או יותר, המשכלל חוב בגובה החוב אותו מבטיחות המשכנתאות גם במדינת ניו

עיף את זכויותיה כלפי מאת ומתוך חשבון הנאמנות )כהגדרתו בס משכנה( החברה 4בארה"ב; )
על כך הערה במרשם השעבודים  נרשמהלשטר הנאמנות )סדרה ג'(( ברשם המשכונות ו 6.2.4.1

 "(.השעבודים'( )להלן: "גלשטר הנאמנות )סדרה  6פורט בסעיף של החברה; והכל כמ

בדבר התחייבות החברה שלא לשעבד את רכושה בשעבוד שוטף כללי ובדבר התחייבות  לפרטים
 לשטר הנאמנות )סדרה ג'(.  6.3שלא לשעבד את רכושה וזכויותיה ראו סעיף הנכס  חברת

 '(.ג)סדרה  הנאמנות לשטר 5.7 סעיף ראה הוצאות כרית בדבר לפרטים

 פרטים אודות הערכות שווי  .ח

 2016 2017 2018 (50% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 129,200 154,400 169,900 השווי שנקבע )באלפי דולר(
 Aaron Valuation זהות מעריך השווי

Inc. 
Aaron 

Valuation Inc. 

Aaron 

Valuation Inc. 
 כן כן כן תלוי?האם המעריך בלתי 

 לא לא לא האם קיים הסכם שיפוי?
תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו מכוונת 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 הערכת השווי(

לבניני  Income Approach –היוון תזרים מזומנים  מודל הערכת השווי )השוואה/הכנסה/עלות אחר(
 המגורים

 (Income Approachגישת היוון תזרים המזומנים ) –עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי הנחות 
( שנלקח בחשבון בחישוב Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח בר

 )בר"ר(
149,201 

 --- %100 100% שיעור תפוסה בשנה )%(
ההשכרה לצורך -ברלמגורים שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח 

 %97 %97 97% הערכת שווי )%(

ההשכרה לצורך -ברמסחרי שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח 
 %94.5 %95 95% הערכת שווי )%(

דמי שכירות ]חודשיים[ ממוצעים ליחידה מושכרת לצורך הערכת 
 3.9 3.9 3.9 )באלפי דולר(שווי בשנה 

דמי שכירות ]חודשיים[ מייצגים ממוצעים לר"ר מושכר לצורך 
 5.01 5.01 5.01 )בדולר(הערכת שווי )במטבע המסחרי( 

 6,538 6,324 6,732 (באלפי דולרמייצג לצורך הערכת שווי ) NOIתזרים מייצג / 
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 2016 2017 2018 (50% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

למגורים  421aשווי נכס המס לפי תכניות הטבת מס )תכנית 
 118 שנים( 15-למסחר ל ICAPותכנית 

24,600 23,900 23,800 

הכולל תשלום מס מופחת לפי תכניות מייצג  NOIתזרים מייצג / 
 (באלפי דולר)הטבת מס 

8,823 8,359 8,561 

 80 80 80 (באלפי דולרהוצאות תקופתיות ממוצעות לשמירה על הקיים )
הערכת השווי שיעור היוון / שיעור תשואה / מכפיל שנלקח לצורך 

)%( 4.5% %4.5 %4.5 

 :119 הנחות מיוחדות נוספות

--- 

 1קבלת טופס אכלוס סופי ביום 
. עיכובים בקבלת 2018ביוני 

טופס אכלוס סופי עשויים 
 להשפיע על הערכת השווי

--- 
רכישת זכויות החניה בסמוך 
לנכס מספיקה לצורך עמידה 

 zoning-בתנאי ה
השלמת 

המסמכים 
לזכאות להטבת 
מס לפי תכניות 

421a מגורים( ו(-
ICAP )מסחר(. 

פיצול המגרש לשתי חלקות 
קונדומיניום, האחת למגורים 
והשניה למסחר וזכאות הנכס 

 421aלהטבת מס לפי תכניות 
 .)מסחר( ICAP-)מגורים( ו

 שינוי במטבע המסחרי )באלפי דולר( ניתוחי רגישות
 שיעורי תפוסה

 

 ,500147 ,600156 171,400 1%עליה של 
 ,000143 152,250 168,300 1%ירידה של 

 ,800102 ,900128 142,700  1%עליה של  שיעורי היוון
 ,700170 ,550194 212,600 1%ירידה של 

דמי שכירות ממוצעים 
 ליחידה מושכרת

 ,350131 ,500156 173,700 1%עליה של 
 ,100127 ,300152 170,700 1%ירידה של 

 

 ניו יורק ברוקלין, Harrison -קרקע להשקעה מהותית מאוד  .1.7.7.4

 הקרקע .א
 

 ;אחוזים מאה לפי נתונים
 אחוזים 48.75% – בנכס התאגיד חלק

 2018בדצמבר  31 ליום פירוט

 ניו יורקברוקלין,  הקרקע מיקום

 "רר 182,366 הקרקע שטח

 ומסחר מגורים הקרקע ייעוד

 בקרקע קיימות בניה זכויות

קרקע מתעשיה כבדה ומסחר ל Rezoningבוצע  2017 בשנת
מיליון  1.1-למגורים ומסחר עם זכויות בנייה למגורים של כ

יח"ד,  1,146( בניינים הכוללים 8רגל רבוע, לבניית שמונה )
, ניתן לחלופיןיח"ד תחת תכניות דיור בר השגה.  287מתוכן 

למגורים עבור שטחי מסחר  הזכויותלהשתמש בכשליש מ
 "(.הייעוד שינוילן: ")לה

 התכנוניים השלבים תמצית וציון מתוכנן קרקע ייעוד
 --- הייעוד לשינוי הנדרשים

                                                 
 .המס בהטבת להשתמש שתוכל מעריכה החברה. המס בהטבת להשתמש אפשרות המקנות תעודות רכשה החברה  118
 .להלן המפורטות הנוספות המיוחדות בהנחות תעמוד כי מעריכה החברה  119
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 --- הייעוד שינוי לאחר מתוכננות בניה זכויות

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

 (:בקרקע שלהן ההחזקה

 Harrison-( ב50%מחזיקה יחד עם שותף )כל אחד החברה 
NY LLCמהזכויות  97.5%-, שהינו תאגיד המחזיק ב

, )להלן ובהתאמה Harrison Realty LLCבחברת הנכס 
", חברת הנכס"-" וHarrison NY", "השותףבסעיף זה: "

 בהתאמה(.
 

 בחברה נמצאת הקרקע אם) בקרקע בפועל התאגיד חלק
 המוחזקת בחברה התאגיד חלק הכפלת – מוחזקת

 (בקרקע המוחזקת החברה בחלק
48.75% 

 מחזיקים השותפים אם) לקרקע השותפים שמות ציון
 אם או בנכס הזכויות מןאחוזים  חמישהמ יותר

 (קשורים צדדים הם השותפים
Harrison Rabsky LLC 

 31.7.2012 הקרקע רכישת תאריך

 בעלות (וכדומה חכירה, בעלות) בנכס משפטיות זכויות פירוט

 בעלות משפטיות זכויות רישום מצב

נכון לתאריך הדוח, הקרקע משמשת כחניון ולקבוצה יש  ישנו אם, בקרקע מהותי ביניים שימוש תיאור
 הכנסות לא מהותיות משימוש ביניים זה.

 בכלל) הנכס הקמת להמשך מימון מקורות נמצאו האם
 מימון להעמדת מרכזיים מתלים תנאים לציין יש, זה

 (הדוח בתאריך בהם עומד התאגיד והאם, כאמור
--- 

 זיהום)חריגות בניה מהותיות,  מיוחדים עניינים ציון
 (באלה וכיוצא קרקע

 ורא ביחס לשינוי היעוד בקרקע עתירהלפרטים אודות 
 להלן

 שווימלא/ איחוד) הכספיים בדוחות הצגה שיטת
 איחוד (משותפת פעילות /מאזני

 --- שנמכר נכס אודות פרטים

 
 

 Harisson NYבין השותפים בחברת הנכס,  OAבהתאם להסכם  – בחברת הנכס OAהסכם 
חברת הנכס יהיו מר סימון דושינסקי ומר ג'ואל  ימחויבת לבצע את כל השקעת ההון. מנהל

"( ולהם יהיו הסמכויות הבלעדיות לתפעול השוטף של המנהליםגלאק )להלן ביחד בסעיף זה: "
חברת הנכס. מדיניות החלוקה בחברת הנכס תהיה באופן שראשית ישולמו כל התחייבויות של 

שקעותיהם בהון חברת הנכס חברת הנכס, שנית תפרענה לבעלי הזכויות בחברת הנכס כל ה
ושלישית, חלוקה פרו רטה להחזקותיהם של בעלי הזכויות בחברת הנכס. בנוסף, לא ניתן יהיה 

 להעביר זכויות בחברת הנכס ללא אישור המנהלים.
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 – Harrison NYבחברת  OAהסכם 

 של הניהול שזכויות באופן Harrison NYשל  OA-התוקן  2018 באוקטובר 12 ביום .א

Harrison NY ל הוקנו-Spencer Equity Group LLC ,של מלאה בבעלות בת חברה 

 .ת הנכס"(, אשר החברה מחזיקה באמצעותה בחברSEG LLC)להלן: " החברה
הסכימו החברה )באמצעות חברה בבעלותה המלאה( והשותף,  2018במרץ  28 ביום ב.

השותף לא יהיה  לפיו Harrison NYשל  OA-, על תיקון הHarrison NY-המחזיקים ב
 במלואה.שהועמדה לשותף זכאי לרווחים עד אשר לא נפרעה ההלוואה 

( 3)22, ביאור 2018120במרץ  30לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
( לדוחות 3)6ביאור  2017121בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

לדוחות הכספיים  (5א)7ביאור ו 2018122ביוני  30רה ליום הכספיים המאוחדים של החב
 .2018בדצמבר  31המאוחדים של החברה ליום 

 

, השותף התחייב להשיב לחברה בתוך שלוש שנים ממועד ההתקשרות OAבהתאם להסכם 

דוח, השותף השיב לחברה כספים ה לתאריך. נכון Harrison NY-בהסכם, מחצית מהשקעות ב

עומדות על מחצית השקעות החברה בה. השקעות ההון  Harrison NY-שהשקעותיו בכנדרש כך 
של השותפים תבוצענה פרו רטה להחזקותיהם לפי דרישה של המנהלים ובהתאם לצרכי 

Harrison NY עוד הוסכם, כי גלאק יהיה האחראי היחידי לתשלום ריבית לטובת חוב שנטלה .

Harrison NY מדיניות החלוקה תהיה 12%בית האמור יהיה מעל וזאת במקרה בו שיעור הרי .
באופן שראשית ישולמו ההתחייבויות, שנית תפרענה הלוואות שניתנו על ידי השותפים, 
שלישית, פרו רטה בהתאם להחזקותיהם של השותפים. למעט העברה לנעבר מורשה )קרוב 

לא יהיה רשאי  ףשותהמדרגה ראשונה קרן נאמנות או תאגיד בשליטת כל אחד מהשותפים(, 

אלא בהתאם להוראות הסכם  Harrison NY-למכור ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו ב

OA  .ובכפוף למתן זכות סירוב ראשונה 
דוח חברת הנכס טרם ה לתאריךלעניין זה יצוין, כי נכון  – כוונות חברת הנכס ביחס לקרקע

 בקשר עם הקרקע.  תוכניותיה מהן החליטה

לדוחות  (2)9בת של החברה לשותף ראה ביאור  חברהשהעמידה  הלוואותלפרטים בדבר 
 .הכספיים

הגישו מספר ארגונים אשר הגישו  2018בפברואר  28ביום  –ביחס לשינוי היעוד בקרקע  עתירה
בעבר התנגדויות לשינוי הייעוד וצדדים שלישיים אחרים, עתירה בבית המשפט העליון של 

 Harrisonמדינת ניו יורק כנגד ראש עיריית ניו יורק, עיריית ניו יורק והחברה המחזיקה בקרקע, 

Realty LLC (לצו לביטחברת הנכס: "להלן ,)" ול שינוי הייעוד לקרקע. בנוסף, מבקשים
התובעים צו המכריז על מדיניות סירוב העיר לשקול השפעות בידול והפרדה של אוכלוסיות 

, Fair Housing Act-והאנליזות שהיא מבצעת בהליכי שינוי יעוד, כהפרה של חובותיה על פי ה
ר שיקולים אלה ישולבו בהליכי וכן על חיוב העיר להימנע מפעולות שינויי ייעוד נוספות עד אש

 העליוןבית המשפט ל לגרום הינה העתירהמטרת  "(.העתירההייעוד של העיריה )להלן: " שינוי
-אתר של הריסוןב הקרקע ייעודניו יורק לשנות את  עירייתאת החלטתה של  מחדש לשקול
 .2017מחדש התקבל באוקטובר  ייעודווט, שאוולאב

אתר במשך שנים, ב קרקעיחידים שונים שהתנגדו לשינוי ייעוד הממגופים והעותרים מורכבים 
השנים שחלפו לאורך  כלו במשך רכשנע ובשימועיםהממשל  דרגיכל  בפניאת טיעוניהם  והעלו

 תהליך שינוי הייעוד.

                                                 
 .027594-01-2018אסמכתא:  פרמס  120
 (. 033853-01-2018)מספר אסמכתא:  2017תקופתי לשנת השצורפו כחלק ג' לדוח   121
 (.081211-01-2018)מספר אסמכתא:  2018באוגוסט  30, אשר פורסם ביום 2018שני לשנת הרבעון השצורפו כחלק ב' לדוח   122
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הנכס לבצע  חברתביקשו העותרים צו מניעה זמני מבית המשפט האוסר על  2018 ץבמר 19ביום 
לבצע את  השחברת הנכס יכול בנימוקאת הבקשה  דחהקרקע. בית המשפט בפיתוח עבודות  כל

ביולי  27ביום . בפיתוח להתחילהסביבה הדרושים ולקבל את האישורים הדרושים כדי  סקרי
בית המשפט העליון של מדינת ניו יורק דחה וסילק את העתירה ובהתאם צו המניעה הזמני  2018

 .כי הוגש ערעור על החלטת בית המשפטלחברה נודע  2018באוגוסט  21ביום  בוטל.

בית המשפט האריך את המועד האחרון להשלמת  כילחברה נודע  2019בפברואר  28 ביום
, לאחר שהמערערים הגישו בקשה 2019באפריל  22עד ליום  וזאתההליכים על ידי המערערים 

פקיד  שמסרבניגוד לאישור  וזאתלדחיית מועדים לפני המועד האחרון שניתן היה לעשות כן )
הערעור, עליו דיווחה החברה  סילוקעל  2019בפברואר  22יום ב החברה"כ לבבית המשפט 

לפרטים נוספים ראו  (.2019-01-015790 , מספר אסמכתא:2019בפברואר  24מיידי מיום בדיווח 
 .2019-01-017755, מספר אסמכתא: 2019בפברואר  28דיווח מיידי של החברה מיום 

הנכס עברה  שחברתעובדה ה על עורריןפי עמדת היועצים המשפטיים של חברת הנכס, אין  על
אישרה את אחר התהליכים שלה ו מילאהמחדש של העיר ניו יורק, והעיר  הייעודאת תהליך 

 מחדשלבחון ואת תהליך ההחלטה של העיר ניו יורק  להפוךהיא  יםשינוי הייעוד. בקשת העותר
 שלנטל הכי  םאת דעת וציינ יםהמשפטי צים. היועהקרקעשינוי ייעוד  פעולותאת ההשפעה של 

העותרים "גבוה ביותר ויהיה קשה להשגה". עוד ציינו היועצים המשפטיים כי הם מאמינים כי 
 םיש לדחות את בקשת אזיעל פי תקדים קודם,  ינהגיר פעלה בהתאם לחוק, ואם בית המשפט הע

 .יםשל העותר

 
 עיקריים נתונים .ב

 
  

 ;אחוזים מאה לפי נתונים
 100% – בנכס התאגיד חלק

 אחוזים
בתאריך רכישת  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

 הקרקע

מודל הצגה בדוחות כספיים 
 שווי מאזני שווי מאזני איחוד )עלות/שווי הוגן(

עלות 
הרכישה 

 באלפי)
 (דולרים

17,695 

 באלפי) שנהשווי הוגן בסוף 
   91,150 186,250 191,750 (דולרים

 שנהבסוף  בספרים ערך
 91,150 186,250 191,750 (דולרים באלפי)

NOI 
משימושי 

ביניים 
 באלפי)

 (דולרים

--- 

שערוך רווחי או הפסדי 
 (310) 92,473 3,096 (דולרים באלפי)

 

 באלפי) לר"רשווי הוגן, 
 250 170 175 (דולרים

במקרה שהקרקע נמדדת לפי 
ירידת )ביטול ירידת(  –עלות 

 באלפי) בשנהערך שנזקפה 
 (דולרים

--- --- --- 

NOI ( באלפימשימושי ביניים 
 (דולרים

2,178 765 681 

שנזקפו לקרקע עלויות מימון 
 6,370 7,586 8,809 (דולרים באלפי)במצטבר( )

( "רלרטווח מחירים )
 בשנהבעסקאות שנעשו 

בקרקע עצמה )על ידי התאגיד 
 באלפיאו על ידי שותפים( )

 (דולרים

--- --- --- 
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 בקרקע השבחות אודות פרטים .ג

 :ההשבחה מהות
 

 :יתכנונ/משפטי מצב
 31.12.2017 ליום

 FAR 6 (floor areaלפי מכפיל למגורים זכויות בניה 
ratio )6מתוך  2-עם אפשרות ש FAR ישמשו למסחר 

 
 31.12.2018 ליום

 להשלמה נדרשת כספית השקעה
 מאה לפי נתונים( )דולרים באלפי)

 100% התאגיד חלק; אחוזים
 ( )במטבע המסחרי(:אחוזים

 שבוצעה
--- 

 מתוכננת כוללת
--- 

 
 

 מימון ספציפי )אלפי דולר( .ד
 :הלוואה א' (100% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

יתרות בדוח 
המאוחד על 

המצב הכספי 
 )באלפי דולר( 

 

 62,139 מוצג כהלוואות לזמן קצר: 31.12.2018
 - מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

 - מוצג כהלוואות לזמן קצר: 31.12.2017
 19,923 כהלוואות לזמן ארוך:מוצג 

31.12.2016 
 

 19,939 מוצג כהלוואות לזמן קצר:
 - מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

 62,139 )באלפי דולר( 31.12.2018שווי הוגן ליום 
 2018בנובמבר  27 תאריך נטילת הלוואה מקורי

 65,000 גובה הלוואה מקורי )באלפי דולר(
 4.75%לייבור +   )%( 31.12.2018)אפקטיבית( ליום שיעור הריבית שבפועל 

 מועדי פירעון קרן וריבית
הריבית תשולם אחת לחודש עד למועד הפירעון האחרון. קרן 
ההלוואה והריבית הבלתי מסולקת תשולמנה במועד הפירעון 

 .האחרון
 --- תניות פיננסיות מרכזיות

]לרבות: עזיבת שוכרים, שווי נכס  אחרות תניות מרכזיות
 וכדומה[

הסכם ההלוואה כולל עילות מקובלות להעמדת 
 ההלוואה לפירעון מיידי.

למלווה זכות סירוב ראשונה למימון החלק הצפוני 
( בהתאם למנגנון שנקבע Northern Parcelבפרויקט )

 בהסכם ההלוואה. 
המלווה רשאי בכל עת להמחות או להעביר כל זכות 

 הסכם ההלוואה או המשכנתא. מכוח
הלווה התחייב לא לשנות את מסמכי ההתאגדות של 
הלווה ובעלי הזכויות בו. בנוסף, התקשרות בהסכם 
שכירות חדש ו/או שינוי הסכם קיים טעונה אישור 
בכתב של המלווה. כמו כן, קיימות מגבלות על ביצוע 

 השקעות של הלווה.
מהערבים )כהגדרתם בסעיף ה' כל חוב של הלווה אל מי 

 להלן( יהווה חוב נחות להתחייבות הערב אל המלווה.
כל עוד ההלוואה לא נפרעה הערבים יחד יחויבו לשמור 

 65-( מינימאלי כולל השווה לNet Worthעל שווי נטו )
( Liquid Assetsמיליון דולר ארה"ב ונכסים נזילים )

יבחנו בסוף מיליון דולר ארה"ב, אשר  13בסך כולל של 
 כל רבעון.

הערבים מתחייבים בין היתר לא למכור, להשכיר או 
להעביר נכס שיגרום לשינוי מהותי במצב הפיננסי 

 שלהם.
בנובמבר  28לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 

2018. 
ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות המידה 

 הפיננסיות לתום שנת הדיווח
 כן

 לא ]כן/לא[ non-recourseהאם מסוג 

 
  



 
 

 

 
 

 64 - א

 ומגבלות משפטיות שעבודים .ה

 פירוט סוג
 הסכום המובטח ע"י השעבוד

 )מאוחד(
31.12.2018 

משכנתא מדרגה ראשונה על מלוא זכויות הלווה בפרויקט  משכנתא שעבודים 
 אלפי דולר 65,000 .והתחייבות לאי יצירת בטוחות נוספות מלבד לטובת המלווה

המחאה של כל הסכמי השכירות הקיימים והעתידיים, דמי  המחאה
 --- השכירות והרווחים כפי שיהיו בגינם.

התחייבות הלווה להישארותו של הפרויקט נקי מכל שיעבוד  שלילי שעבוד
 לטובת ספקים וקבלנים, למעט בתנאים שהותרו על ידי המלווה. 

( Membersשעבוד מלוא זכויות הבעלות וההצבעה של החברים )
 בחברת הנכס והתחייבות לא ליצור שעבודים נוספים.

--- 

המלווה להבטחת התחייבויות שעבוד החשבונות הבאים לטובת  חשבון שעבוד 
( חשבון בו יופקדו כלל ההכנסות מהפרויקט לרבות 1הלווה: )

( חשבון רזרבה ריבית בו יופקדו 2שכירויות, הכנסות ומכירות; )
חודשים, בכפוף להתאמות כפי  6מראש סכום השווה לריבית בגין 

 ( חשבון רזרבה לתשלום מס וביטוח.3שנקבע בהסכם; )

--- 

ערבות פיננסית של ה"ה ג'ואל גלאק, בעל השליטה בחברה, סיימון   פיננסית ערבות ויותערב
דושינסקי וידלר רבינוביץ', בעלי השליטה בשותף )להלן יחד: 
"הערבים"(, ביחד ולחוד, לביצוע מלוא התחייבויות הלווה על פי 

 אלפי הדולר. 39,940הסכמי ההלוואה אשר מוגבלת לסכום של עד 

--- 

 Bad ערבות
Boy 

ערבות אישית של הערבים עם זכות חזרה מלאה, ביחד ולחוד, 
לתשלום מלוא התחייבויות הלווה על פי הסכם ההלוואה, אשר 

 ( ושיפוי בגינן.Bad Boy Actsמוגבלת לאירועי הפרה מסוימים )
--- 

 התחייבות
 לשיפוי

רגולציה התחייבויות של הערבים לשיפוי המלווה בגין הפרות של 
 --- סביבתית בקשר עם הפרויקט.

 התחייבות
 לשיפוי

התחייבות של הלווה לשיפוי המלווה ו/או מי מטעמו בגין כל נזק 
ו/או הוצאה כתוצאה מאירועים הקשורים בפרויקט, שפורטו 

 בהסכם ההלוואה.
--- 

 
 

 שווי הערכות אודות פרטים .ו

 ;אחוזים מאה לפי נתונים
 אחוזים 100% – בקרקע התאגיד חלק

2018 2017 2016 

 91,150 186,250 191,750 (דולרים באלפיהשווי שנקבע )

 זהות מעריך השווי

Aaron Valuation 

Inc. 
מעריכת השווי הינה 

שנות ניסיון  20בעלת 
הערכות שווי לנכסי 

 נדל"ן

Aaron Valuation 

Inc. 
מעריכת השווי הינה 

שנות ניסיון  20בעלת 
לנכסי הערכות שווי 
 נדל"ן

Aaron Valuation 

Inc. 
מעריכת השווי הינה 

שנות ניסיון  20בעלת 
הערכות שווי לנכסי 

 נדל"ן

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי?

 לא לא לא האם קיים הסכם שיפוי?

תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו 
 31.12.2016 31.12.2017 .820131.12 ת הערכת השווי(מכוונ

 מודל הערכת השווי
 (Sales Comparision Approachגישת ההשוואה ) )חילוץ / עלות שחלוף / אחר(

 (:ההשוואה גישתעיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי ) הנחות

 250 170 175 (דולרים באלפילצורך ההערכה ) לר"רמחיר 
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של קרקעות ברות השוואה  לר"רטווח מחירים 
 229-260 164-240 164-224 (דולרים באלפי)

 4 5 5 מספר הקרקעות ברות השוואה )#(

 
 

 מניבה"ן נדלה תחוםב אחרות עסקאות .1.7.8

1.7.8.1. 625 Fulton 

, תאגיד בבעלות ובשליטה מלאות של Alliance Square LLC התקשר 2016בינואר  14ביום 
חברה משותפת בבעלות חברת  במסגרתם"(, במערך הסכמים 625 חברת הבתהחברה )להלן: "

-ו" הנכס חברת( )להלן: "אחד כל 25%) נוספים שותפים ושני( 50%" )מועדף"חבר -כ 625הבת 
 124תרכוש"( החבריםוהשותפים יקראו להלן יחד: " 625 בהתאמה; חברת הבת 123"השותפים"

( "625 בפולטוןהקרקע או " "הקרקע)להלן: " Downtown Brooklyn-קרקע הממוקמת ב
 35מיליון דולר ובמקביל חברת הנכס תחכיר את הקרקע לתקופה של  158-בתמורה לסך של כ

 חכירה לדמי בתמורה"( היזם( )להלן: "שווים בחלקיםשנים לחברה בבעלות השותפים )
 דמי"-ו" החכירה תקופת" "החכירה הסכם)להלן: " דולר מיליון 11.8 של בסך שנתיים

 (.העניין לפי", השנתיים החכירה

 בחברת מועדפת בהשקעה דולר מיליון 60 השקיעה 625 הבת חברת, ההסכמים למערך בהתאם
 השנתיים החכירה מדמי בשנה דולר מיליון 4.2-ל זכאי אשר" מועדף"חבר ל הפכה ובכך הנכס
 הוענקה 625 הבת לחברת, בנוסף. להלן כאמור הנכס חברת למימון באחריות נושא ואינו

 הסמכות לה הוענקה האופציה למימוש ובכפוף, הנכס בחברת השקעתה את להמיר אופציה
 של והתחייבויותיו זכויותיו מלוא את הנכס לחברת להעביר ובכך החכירה הסכם את לבטל
"כחבר  להחזיק ובכך( שיהיו)ככל  שכירות והסכמי הקרקע על שיהיו המבנים לרבות היזם
 .הנכס מחברת 50%-ב" רגיל

 ."625 פולטוןעסקת "זה תיקרא להלן  1.7.8.1המתוארת בסעיף  העסקה

 :אודות מימון התמורה פרטים

 625מיליון דולר הועמדו לחברת הנכס כהשקעת הון מועדפת על ידי חברת הבת  60 א.
 ממקורותיה העצמיים., "(השקעת ההוןבמועד ההתקשרות בהסכם הרכישה )להלן: "

לקבלת הלוואה בסך של  Bank Leumi USAחברת הנכס התקשרה בהסכם מימון עם  ב.
 מיליון דולר נוספים, 30בסכום של  2016 מאי, אשר הוגדלה בחודש מיליון דולר 50

 בינואר 14החברה ביום  שפרסמהמיידי הלדוח  נספח א'אשר תנאיה מפורטים ב
באחריות למימון לרבות )אך לא השותפים ישאו . "(הלוואת לאומי)להלן: " 2016125

  רק( ביחס להלוואת לאומי, תשלומי ריבית והוצאות פיתוח הקרקע.

כמתואר  635 פולטוןעסקת  נשואיצוין כי במסגרת התקשרויות בהסכמי המימון 
תוקנה הלוואת לאומי, כך שמועד פירעונה הוארך ונוספו  להלן, 1.7.8.2בסעיף, 

)כהגדרתן  635 ובחברת השותף 635שעבודים על זכויות ההשתתפות בחברת הבת 

                                                 
"(. לעניין זה יצוין כי השותפים רבינוביץ)להלן: " 25% -"( וידלר רבינוביץ דושינסקי: "להלן) 25% -ה"ה סיימון דושינסקי   123

 . Varick 101 ובנכס Harrison בנכסהינם שותפים )בשרשור סופי( של החברה 
 באמצעות תאגידים בבעלות ובשליטה מלאות של חברת הנכס.  124
 .010621-01-2016 אסמכתא' מס  125
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הלוואת לאומי, כך שמועד פירעונה של  התוקנ 2019 מרץחודש ב. (להלן 1.7.8.2בסעיף 
 .2020126אר בינו 13ליום , עם אופציה להאריכה עד 2019ביולי  13עד ליום הוארך 

מיליון דולר אשר הועמדה על ידי  58באמצעות הלוואה בסך של  מומנהיתרת התמורה  ג.
יום ממועד החתימה על  90הבעלים לחברת הנכס כהלוואת מוכר לתקופה של עד 

מיליון  28באמצעות השקעת הון של השותפים בסך של  נפרעה אשרהסכם הרכישה, 
 .לעיל כאמורדולר בחברת הנכס ובאמצעות הגדלת הלוואת לאומי 

 הסכם החכירה ות אוד פרטים

חברת הנכס והיזם התקשרו בהסכם חכירה לפיו חברת הנכס תחכיר ליזם את הקרקע  .א
מיליון דולר. כל המיסים  11.8שנים בתמורה לדמי חכירה שנתיים של  35לתקופה של 

 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"
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 משנה  למכור/להעביר את זכויותיו מכוח

 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 
והכל  625כירה כאמור הוקנתה באופן בלעדי לחברת הבת הסמכות לביטול הסכם הח

 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 "( OAשל חברת הנכס )לעיל ולהלן: " Operating Agreement-ה אודות פרטים
 :625 מערכת היחסים בין החברים בה, ה"ה דושינסקי, רבינוביץ וחברת הבת

 השקעות החברים וחלוקת רווחים

 60"חבר מועדף" בחברת הנכס העמידה את השקעת ההון בסך של -כ 625 חברת הבת א.
 מיליון דולר.

מיליון דולר כהשקעת הון וכן יישאו  28סך של  העמידו"חברים רגילים" -השותפים כ ב.
באחריות למימון לרבות )אך לא רק( ביחס להלוואת לאומי, תשלומי ריבית והוצאות 

 פיתוח הקרקע.

 65%תתקבל ברוב של "ל הנמיליון דולר  28-החלטה על השקעת הון נוספת מעבר ל ג.
רש להשקעות נוספות לא תיד 625 מבעלי הזכויות בחברת הנכס. יודגש כי חברת הבת

 מעבר להשקעת ההון האמורה בס"ק א' לעיל.

                                                 
 פיו על המידע אשר(, 019747-01-2019: אסמכתא מספר) 2019 במרץ 6 מיום החברה של מיידי דיווח ראו, נוספים לפרטים  126

 "(.פולטון הלוואות הארכת דיווח" :להלן) הפניה של בדרך זה תקופתי בדוח מובא
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מיליון דולר לשנה מתוך התקבולים שיתקבלו מהסכם  4.2תזרים מזומנים בסך של  ד.
חלוקת ההכנסות מהסכם "חבר מועדף" )להלן: "-כ 625החכירה, יחולק לחברת הבת 

 "(.החכירה

חדש תיעשה לפי הסדר הבא: )א( חלוקת תזרים מזומנים כתוצאה ממכירה או מימון מ ה.
"חברים מועדפים" בחברת הנכס -תשלום החובות הקיימים של חברת הנכס; )ב( ל

)ככל שקיימים( וזאת עד להחזר מלוא השקעתם בחברת הנכס; )ג( לחברים, פרו ראטה 
( לחברים, למעט חברת דלהשקעותיהם בחברת הנכס עד להחזר מלוא השקעות ההון; )

 שיעור החזקתם בחברת הנכס., בהתאם ל625 הבת

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת יחולק מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי של  ו.
, פרו ראטה 625 מנהל חברת הנכס לחברים בחברת הנכס, למעט לחברת הבת

 להחזקותיהם.

 625 אופציה לחברת הבת

השקעת ההון לחבר רגיל "חבר מועדף" מתוקף -אופציה לשנות את מעמדה כ 625 לחברת הבת

( חודשים לאחר השלמת 6ועד שישה ) OA-בחברת הנכס, אשר תחול ממועד ההתקשרות ב
תחליט לממש את האופציה, חברת הבת  625"(. ככל שחברת הבת האופציההפרויקט )להלן: "

 50%-לא תהא זכאית לחלוקת ההכנסות מהסכם החכירה, ובמקום זאת תהא זכאית ל 625
מהשקעת ההון שהעמידה  35%-ביחס ל 8%חברת הנכס וכן לריבית בשיעור של מכל החלוקות ב

 625 מיליון דולר מתוך השקעת ההון(. בנוסף, עם מימוש האופציה, חברת הבת 21)קרי, בגין 

קיבלה את  625 וכן חברת הבת OA-"חבר רגיל" בהתאם להוראות ה-תישא באחריות כ
 .ר לעילכאמו הסמכות הבלעדית לביטול הסכם החכירה

תממש את האופציה וכן תבטל את הסכם החכירה כאמור לעיל, חברת  625ככל שחברת הבת 
הנכס תיכנס בנעליו של היזם ביחס לכל הזכויות והחובות של היזם מכוח הסכם החכירה וכן 

כירות וכדומה כל הנכסים של היזם לרבות המבנים שיהיו על הקרקע )ככל שיהיו(, הסכמי ש
 נכס.יועברו לחברת ה

 .המאוחדיםלדוחות הכספיים  (1ב)7 ביאור הרא האופציה שערוךאודות  לפרטים

 ניהול חברת הנכס

דושינסקי ישמש כמנהל הראשוני של חברת הנכס עד הישיבה השנתית הבאה של  א.
מבעלי  65%החברים בחברת הנכס. החלפה של מנהל חברת הנכס תיעשה ברוב של 

חברת הנכס יהיו סמכויות ניהול שוטפות באופן בלעדי, הזכויות בחברת הנכס. למנהל 
רגל  5,000לרבות: )א( התקשרות בהסכמי שכירות בשם חברת הנכס )עד שטח של 

רבוע(; )ב( לפתוח חשבונות בנק ולהשקיע את כספי חברת הנכס; )ג( לרכוש פוליסות 
מים ביטוח לנכסי חברת הנכס; )ד( לפתוח בהליכים משפטיים; )ה( להתקשר בהסכ

ולשכור שירותים של יועצים; )ו( לעשות כל פעולה הכרחית או רצויה לעסקי חברת 
 הנכס.

הפעולות הבאות תתקבלנה בהחלטה פה אחד של כל החברים: )א( התקשרות חברת  ב.
הנכס בפעילות שאינה קשורה לעסקיה; )ב( העמדת הלוואות מכספי חברת הנכס; )ג( 

ת של אחד החברים להתחייבויות החברה; )ד( עשיית פעולה שתיצור התחייבות אישי
מכירת הנכס או את נכסי החברה; )ה( נטילת הלוואות המובטחות בקרקע או הלוואת 

( המובטחות בזכויות החברים בחברת הנכס; התקשרות בהסכמי Mezzanineביניים )
 רגל רבוע. 5,000-שכירות בשם חברת הנכס בשטחים שגדולים מ
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 היפרדות, העברת זכויות

החברים בחברת הנכס לא יהיו רשאים להעביר, להמחות או לשעבד את זכויתיהם בחברת הנכס 

 .OA-ללא הסכמת כל החברים בחברת הנכס, למעט העברה לנעבר מורשה כהגדרתו ב

 .Buy Me Buy Youכולל מנגנון היפרדות מסוג  OA-כמו כן, ה
 

1.7.8.2. Fulton 635 

: 1.7.8.2בסעיף  ות מלאה של החברה )בשרשור( )להלןהתקשר תאגיד בבעל 2017במאי  10ביום 
(, במערך הסכמים במסגרתם שתי חברות נכס בבעלות "635 הבת חברתאו " "הבת חברת"

)כהגדרתם  ( ושל תאגיד בבעלות השותפים%50) 127משותפת של חברת הבת כ"חבר מועדף"
או  "השותף חברת"-" והנכס חברות: "1.7.8.2בסעיף  )בשרשור( )להלן (לעיל 1.7.8.1 בסעיף

יחד:  1.7.8.2 בסעיף, בהתאמה; חברת הבת וחברת השותף יקראו להלן "635 השותף חברת"

 ,Fulton Street 635-"ר הממוקמים בר 12,415"( רכשו מקרקעין בשטח של החברים"

Brooklyn, New York 625 בפולטון"(, הצמודים לקרקע המקרקעין: "1.7.8.2בסעיף  )להלן ,
את המקרקעין לתקופה של  החכירומיליון דולר ובמקביל חברות הנכס  68-בתמורה לסך של כ

בתמורה לדמי חכירה שנתיים בסך של  128"(היזםשנים לחברה בבעלות השותפים )להלן: " 35
 דמי"-ו "החכירה תקופת", "החכירה הסכם: "1.7.8.2בסעיף  מיליון דולר )להלן 2.72-כ

 .קומות שלוש ובו מסחרי מבנה בנוי המקרקעין על", לפי העניין(. השנתיים החכירה

מיליון דולר בהשקעה מועדפת בחברת  28-למערך ההסכמים, חברת הבת השקיעה כ בהתאם
מיליון דולר בשנה מדמי החכירה  1.96-"חבר מועדף" אשר זכאי לכ-הנכס ובכך הפכה ל

השנתיים ואינו נושא באחריות למימון חברת הנכס כאמור להלן. בנוסף, לחברת הבת הוענקה 
כס )כאמור להלן(, ובכפוף למימוש האופציה הוענקה אופציה להמיר את השקעתה בחברות הנ

לה הסמכות לבטל את הסכם החכירה ובכך להעביר לחברות הנכס את מלוא זכויותיו 
והתחייבויותיו של היזם לרבות המבנים שיהיו על הקרקע והסכמי שכירות )ככל שיהיו( ובכך 

 בחברות הנכס, והכל כמפורט להלן. 50%-להחזיק "כחבר רגיל" ב

 ".635 פולטוןזה תיקרא לעיל ולהלן "עסקת  1.7.8.2המתוארת בסעיף  סקההע

 :המקרקעין רכישת מימוןאודות  פרטים

 הבת חברת ידי על מועדפת הון כהשקעת הנכס לחברות הועמדו דולר מיליון 28-כ .א
 ההון השקעת את מימנה הבת חברת כי, יצוין זה לעניין. ההתקשרות במועד

 .העצמיים ממקורותיה

 .השותף חברת יד על הון כהשקעת הנכס לחברות הועמדו דולר מיליון 4.94-כ .ב

  :הנכס התקשרו בהסכמי מימון כדלקמן חברות .ג

 שמונה של לתקופה דולר מיליון 20-כ של בסך להלוואה פיננסי תאגיד עם מימון הסכם .1
עד מועד הפירעון האחרון ייעשה באופן שבו  2019 מרץחודש ב הוארכה )אשר חודשים

בריבית שנתית  (2020129בינואר  13ליום , עם אופציה להאריכה עד 2019ביולי  13ליום 

, המובטחת בשעבוד ראשון על המקרקעין 5.55%עם רצפה של  LIBOR  +4.5%של 

 והשותפים. JSG, קרן גלאקוערבויות של 

                                                 
 חברזה להלן )להלן: " מיידיהנכס כאמור בדיווח  בחברות השקעתה מתוקף" מעודף"חבר  הינה הבת חברת, זה למועד נכון  127

 "(.רגיל חברחבר רגיל )להלן: " ההשותף הינה הינ חברת"(. מועדף
 .לעיל 1.7.8.1 בסעיף כמפורט, 625 פולטון בעסקת יזם אותו הינו אשר  128
אשר המידע על פיו  (,025060-01-2019)מספר אסמכתא:  2019 מרץב 21לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום   129

 מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה.
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 של לתקופה דולר מיליון 20-כ של בסך הלוואה לקבלת פיננסי תאגיד עם מימון הסכם .2
באופן שבו מועד הפירעון האחרון  2019מרץ חודש ב)אשר הוארכה  חודשים שמונה

, המובטחת בזכויות 11%בריבית שנתית של  (2019130ביולי  10עד ליום ייעשה 
ההשתתפות בחברת הבת ובחברת השותף וכן בזכויות ההשתתפות בתאגידים 

 גלאקכן, ההלוואה מובטחת בערבויות של  כמו. 625 בפולטוןהמחזיקים בקרקע 
 .והשותפים

( עילל 1.7.8.1כי במסגרת התקשרויות בהסכמי המימון האמורים, תוקנה הלוואת לאומי ) יצוין

נוספו שעבודים על זכויות ההשתתפות היתר,  שבין ,, כךFulton 625שנטלו חברות הנכס בעסקת 
 בחברת הבת ובחברת השותף.

 אודות הסכם החכירה  פרטים

 עסקתהנכס והיזם התקשרו בהסכם חכירה, הדומה במהותו להסכם החכירה נשוא  חברות .א
 המקרקעין את ליזם תחכיר הנכס חברות לפיו, לעיל 1.7.8.1 סעיףכמפורט ב 625 פולטון

 המיסים כל. דולר מיליון 2.72-כ של שנתיים חכירה לדמי בתמורה שנים 35 של לתקופה
 .היזם על יחולו הפרויקט ועל הקרקע על יחולו אשר וההוצאות

הזכות לפעול בשם חברות הנכס בפני כל רשות מוסמכת לשם הוצאת רישיונות,  ליזם .ב
 אישורים, תוכניות וכו' לצורך הקמת הפרויקט וכל זאת על חשבון היזם.

 אתלהעביר /למכור רשאי היזם. צורה באיזושהי המקרקעין את לפתח התחייבות כל אין ליזם .ג
 חלקים או המקרקעין את משנה בשכירות להשכיראו /ו' ג לצד החכירה הסכם מכוח זכויותיו

 (.עליו שיבנו מחוברים)או  ממנו

חודשים לאחר הקמת הפרויקט  6לחברות הנכס קיימת הזכות לבטל את הסכם החכירה עד  .ד

של חברות הנכס  OA-יום מהודעת ביטול כאמור. יצוין כי במסגרת ה 30על ידי היזם בתוך 
הסמכות לביטול הסכם החכירה כאמור הוקנתה באופן בלעדי לחברת הבת והכל בכפוף 

 להלן. 3.2למימוש האופציה על ידה כאמור בסעיף 

"( המסדיר את מערכת OAשל חברת הנכס )לעיל ולהלן: " Operating Agreement-ה אודות פרטים
 :בין חברת הבת וחברת השותףהיחסים בין 

 רווחים וחלוקת החברים השקעות

 מיליון 28-כ של בסך ההון השקעת את העמידה הנכס בחברות" מועדף"חבר -כ הבת חברת .א
 .דולר

 תשאמיליון דולר כהשקעת הון וכן  4.94-"חבר רגיל" תעמיד סך של כ-השותף כ חברת .ב
 באחריות למימון חברות הנכס לרבות )אך לא רק( ביחס להלוואת המתוארות לעיל.

מבעלי הזכויות בחברת הנכס. חברת  65%על השקעת הון נוספת תתקבל ברוב של  החלטה .ג
 "ק א' לעיל.בסהבת לא תידרש להשקעות נוספות מעבר להשקעת ההון האמורה 

, החכירה מהסכם שיתקבלו התקבולים תוךמ לשנה דולר מיליון 1.96 של בסך מזומנים תזרים .ד
 מהסכם ההכנסות חלוקת)להלן: " הנכס בחברות" מועדף"חבר כ הבת לחברת תחילה יחולק

 '.וכו"( והיתרה מתקבולי הסכם החכירה תשמש את חברות הנכס להוצאות מימון החכירה

תזרים מזומנים כתוצאה ממכירה או מימון מחדש תיעשה לפי הסדר הבא: )א( תשלום  חלוקת .ה
החובות הקיימים של חברת הנכס; )ב( ל"חבר המועדף" בחברות הנכס )ככל שקיימים( וזאת 

להשקעותיהם בחברות  ראטהעד להחזר מלוא השקעתם בחברות הנכס; )ג( לחברים, פרו 

                                                 
 .ת פולטוןונוספים ראו דיווח הארכת הלווא לפרטים  130
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)ג( לחברים, למעט חברת הבת, בהתאם לשיעור הנכס עד להחזר מלוא השקעות ההון; 
 החזקתם בחברות הנכס.

מזומנים מפעילות שוטפת יחולק מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל  תזרים .ו
 .להחזקותיהם ראטהחברת הנכס לחברים בחברות הנכס, למעט לחברת הבת, פרו 

 Fultonנוספים אודות עסקת  פרטים

כעסקה  625 פולטון עסקת ומקרקעי 635 פולטון עסקת, החברה רואה במקרקעי הדוח לתאריך נכון
ידיעת החברה, בכוונת היזם להקים על גבי  למיטב"(, כאשר המקרקעיןאחת )להלן יחד: "

"(. הפרויקטמסחר כשאין כל וודאות לכך )להלן יחד: "ו משרדים, מגוריםהמקרקעין מבנה משולב 
 לאחר 2019תפונה במהלך קיץ  635 פולטון עסקת נשוא קרקעה, החברהכן, למיטב ידיעת  כמו

 .הריסת המבנה הקיים עליה

רגל רבוע. על פיו זכויות הבניה הקיימות ניתן לבנות על גבי  89,098הכולל הינו  המקרקעיןשטח 
חברות הנכס . רבוע רגל 766,934)או משולב( בשטח של  מסחריאו /ומבנה מגורים  המקרקעין

 לשינוי יעוד המקרקעין באופן שיגדיל את זכויות הבניה בפרויקט.פועלות 

1.7.8.3. Fox Hill 

 HUD לתכנית הכפופיםבניינים  שלושהבקשר עם  Tax Creditלפרטים אודות עסקת 

איילנד, ניו  סטטן, Park Hill Avenue and 320 & 350 Vanderbilt Avenue 141 -הממוקמים ב
על ידי תאגיד  99.99%-על ידי גלאק ו 0.01%בשיעור של , אשר מוחזק "(הנכס)להלן: " יורק

, 2017לדוח התקופתי של החברה לשנת  1.7.8.3ראה סעיף  "(,המממן השותףפיננסי )להלן: "
 .אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה

 התקשרו"( והשותף המממן 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

 החלופות הבאות:בתקופת האופציה לחברת הבת תהיה האופציה לאחת משתי 

 השותף זכויות לרכישת אופציה: "להלן)לעיל  בשותפות המממן השותף זכויות את לרכוש .א
"(. מחיר רכישת זכויות השותף המממן בשותפות ייגזר משוויו ההוגן של בשותפות המממן

 שנקבע מנגנון לפי בשותפותזכויות השותף המממן  לרכישת האופציההנכס במועד מימוש 
 המממן השותף שיידרש המס מסכום פחות לא אך"( ההוגן השווי)להלן: " הצדדים בין

 . כאמור הזכויות מכירת של במקרה לשלם

 רכישת אופציית: "ולהלן)לעיל  במישרין מהשותפות( 100%) במלואו הנכס את לרכוש .ב
 .ההוגן לשווי בהתאםיקבע  הנכס תרכישת הנכס בעת מימוש אופציית רכיש מחיר"(. הנכס

 90%-שבתקופת האופציה החברה )באמצעות השותף המנהל( אמורה להיות זכאית ל היות
פי העניין, כמפורט לעיל, אפקטיבית המחיר של הפנוי בשותפות ומהרווחים, ל התזריםמיתרת 

 משווי הנכס. 10%האופציות הנ"ל הינו 

 .המאוחדיםלדוחות הכספיים  (3ב)16ביאור  הנוספים רא לפרטים
 

 שיווק והפצה .1.7.9

, השיווק נעשה באמצעות האתרים Section 8ביחס לנכסים בהם השוכרים הינם מסוג שוכרי 

. ביחס לשיווק יתר HPD-וה HUD-תכנית הדיור, קרי ההרישמיים שעל ידיהם מנוהלת 



 
 

 

 
 

 71 - א

נכסים, השיווק נעשה על ידי חברת הניהול אשר משווקת את השטחים הפנויים באמצעות ה
 פרסומים בעיתונות המקומית ואתרי אינטרנט. 

 

 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, 
ם, לזהות לאיכות השירותים והמתקנים הקיימים בו וכיו"ב. בשוק השכרת הדירות למגורי

בעלי הנכס קיימת משמעות זניחה והחלטות השוכרים נעשות בדרך כלל בהתייחס לנכס 

למעשה התחרות הינה  Section 8הרלוונטי. כמו כן, ביחס לנכסים בהם השוכרים הם מסוג 
ביחס לנכסים אחרים שהינם כפופים לתוכניות הדיור הרלוונטיות. יחד עם זאת, יצוין כי 

 עולה על ההיצע.  Section 8תנים להשכרה לשוכרי הביקוש לנכסים הני

רכישת  –תחרות נוספת היא האלטרנטיבות העומדות בפני השוכרים פוטנציאליים, דהיינו 
 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  ן, לחברה אין רכוש קבוע. לפרטים אודות המקרקעי2018 בדצמבר 31 ליוםנכון 
 לעיל. 1.7 סעיף ורא

 

 הון אנושי 1.9

 מערך הסכמי ניהול .1.9.1

הכוללים  הניהולת ועם חבר במערך הסכמי ניהול ותפעולדירקטוריון החברה אישר התקשרות 
)להלן  נכסיםלתפעול ו אחזקה וכן שירות נכסים ניהולמטה, שירותי ניהול קבלת שירותי 

 נוספים.הפרטים הלדוח  22ותקנה  21והכל כמפורט בתקנה  "(שירותי הניהולביחד: "

עובדים המועסקים על ידי חברות  100-, לקבוצה כהדוחולתאריך  2018בדצמבר  31 ליוםנכון  .1.9.2
 הנכס. הניהול ו/או 

 תלות באיש מפתח ובחברת הניהול .1.9.3

 תלות בג'ואל גלאק
להערכת החברה, לחברה תלות בג'ואל, לאור ניסיונו רב השנים, מומחיותו, המוניטין שיצר 
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 

 (שהינן מוגבלות לאירועים מסוימים )כגון מצג שווא, מרמה וכו'() של ג'ואלמוגבלות אישיות 
 . להלן 1.10 בסעיףו/או בערבויות שאינן מוגבלות כמפורט 

 תלות בחברת הניהול
להערכת החברה, לחברה תלות בחברת הניהול, לאור היותה הגורם המרכזי בניהול ענייני  

לחברה אין עובדים וכל עובדיה מועסקים החברה, לרבות ניהול ותפעול הנכסים של החברה. 
 באמצעות חברת הניהול.

 

 מימון  1.10

פעילות הנדל"ן של הקבוצה בעיר ניו יורק ממומנת באמצעות הון של התאגידים בקבוצה  .1.10.1
וכן באמצעות אשראים מתאגידים  , אגרות חוב שהנפיקה החברה לציבורושותפיה )כהשקעה(

עד  14 סעיפים ואודות אגרות חוב שהנפיקה החברה ראלפרטים  בנקאיים ומוסדות פיננסיים.
 לדוח הדירקטוריון. 17

 "( כאשר ההלוואה הינההחברה הלווההקבוצה נוהגת ליטול מימון בנקאי לנכס יחיד )להלן: "
נון ריקורס, ללא זכות חזרה לחברה הלווה המחזיקה בנכסים, המובטחת בין השאר,  בד"כ

וזאת למעט במקרים מסוימים הנקובים  , לפי הענייןבשעבוד זכויות החברה הלווה בנכס
 .בהסכמי ההלוואה

הלווה לעמוד בתנאים מסוימים, לרבות ומבלי התאגיד לרוב, הסכמי המימון קובעים כי על 
לגרוע מכלליות האמור, איסור על שימוש בנכס למטרות שונות מהקבוע בהסכם המימון, 

הזכויות במקרקעין, מעבר להמחאה למלווה כמפורט להלן, איסור ביצוע המחאות נוספות של 
 ו/או שעבודים נוספים במקרקעין, ללא קבלת אישור מהמלווה וכיו"ב.
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ו ערבויות אישיות, ללא תמורה של גלאק, שאינן בחלק מן ההלוואות ובנסיבות מסוימות ניתנ .1.10.2
ערבות אישית לן: "מוגבלות בסכום להבטחת פירעון כל ההתחייבויות הלווה כלפי הלוואה )לה

 ."(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

 :131(העניין", לפי הערבותאו " "המוגבלת הערבות האישית)להלן: " להלןשעיקריה מפורטים 

הערבות ניתנת למלווה בגין כל הפסד ו/או נזק ו/או התחייבויות ו/או הוצאות ו/או עלויות  (א)
לרבות כל ההתחייבויות של הלווה למלווה  הנגרמת למלווה כתוצאה מהפעולות הבאות

( מצג שווא או 1: )על פי הסכם ההלוואה )לרבות העברה אסורה של הנכס המשועבד(
( אי גביית דמי השכירות לצורך כיסוי הוצאות הקיימות 2הערב; )הונאה של המלווה או 

( אי שימוש ראוי ו/או מעילה 3או לצורך אחר )לדוגמא מינוי כונס(; )של הנכס המשועבד 
( אי שימוש ראוי ו/או מעילה בתקבולים שנתקבלו 4בכספי הפקדונות של השוכרים; )

( רשלנות 6פיזית של הנכס; ) ( השחתה5מהביטוח ו/או אי תשלום פרמיית הביטוח; )
( אי תשלום מיסי מקרקעין 7רבתית או מעשה פלילי הגורמים לתפיסת הנכס המשועבד; )

 ו/או הוצאות הקשורות בנכס המשועבד.

הערב מקבל על עצמו, וזאת על אף הוראות הסכם ההלוואה כי ההלואה על פי הערבות  (ב)

ם עוד ערבים, ככל שיש( , הערב יחוב )ביחד ולחוד עNon-Recourseהינה מסוג 
 להתחייבויות הלווה כפי שמתואר בתמצית בס"ק )א( לעיל.

הערבות הינה מוחלטת ובלתי חוזרת והיא תהיה תקפה ממועד הענקתה ועד לפירעון מלוא  (ג)
התחייבויות הלווה על פי הסכם ההלוואה )לרבות חובות מובטחים עתידיים( ובמסגרתה 

כן יצוין, כי הערב אינו רשאי להעביר  לו על פי חוק.הערב מוותר על כל ההגנות המסורות 
 או להקצות את התחייבויותיו לצד שלישי.

בהתאם לערבות, לערב אסור לממש כל זכות לשיבוב או לקבלת תקבולים, בין אם  (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 לא המלווה
 שולמו במלואן התחייבויות המלווה ותשלומי העמלות וההוצאות שהערב חייב בהן. 

הערב ישפה את המלווה מכל וכנגד כל תביעה, הפסד, נזק וחובות הנובעים וקשורים  (ה)
ם או חובות שנגרמו בשל רשלנות רבתית להסכם הערבות, למעט, תביעות, הפסדים, נזקי

 או התנהגות זדונית של המלווה.

ו/או חברת הנכס גלאק  ו, בחלק מהסכמי ההלוואה התקשרהמוגבלת בנוסף לערבות האישית .1.10.3
פליית בעלי מוגבלות אחוקים הקשורים בו/או שיפוי בגין עם המלווה בהסכם שיפוי סביבתי 

וה ו/או מי מטעמו בגין כל הפרה הנוגעת לרגולציה את הלו וישפו/או חברת הנכס לפיו גלאק 
)לרבות הגנה על הסביבה, חומרים מסוכנים, זיהום פליית בעלי מוגבלות או/או סביבתית 

רגולציה ( )להלן: ", הפרת כללי נגישות, ניהול הנכס באופן המפלה בעלי מוגבלותוניקיון
 החבות)להלן: " הנובע מהפרה כאמור( ו/או הפסד "מוגבלות בעלי פלייתא"-ו "סביבתית

"(. החבות לשיפוי מוגבלת לאירועי שיפוי מסוימים )כגון הפרה של רגולציה סביבתית, לשיפוי
וכו'( וכן מוגבלת עד לסכום השווה לסכום הגבוה  פליית בעל מוגבלותא, שימוש בחומר מסוכן

שיטת הרגל ביותר שניתן לפרוע מהמשפה שלא תגרום לו לקבל פטור מכוח חוקי פ
האמריקאים. על פי החבות לשיפוי המשפה מקבל על עצמו, וזאת על אף הוראות הסכם 

 , כי הוא ישפה )ביחד ולחוד עם משפיםNon-Recourseואה הינה מסוג וההלוואה כי ההל

                                                 
 נוספים.הפרטים הלדוח  22לפרטים ראה גם תקנה   131
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, ככל שיש( את המלווה בגין אירועי השיפוי וכי הוא מוותר על כל ההגנות המסורות לו נוספים
 )ג( עד )ה( יחולו גם על החבות לשיפוי. 1.10.2 סעיףראות על פי חוק. הו

את כל דמי  להמחות למלווההתאגיד הלווה כמו כן, במסגרת מסמכי שעבוד ההלוואה, נוהג  .1.10.4
)המחאת זרם התקבולים  השכירות וההכנסות מן הנכס המשועבד הן הקיימות והן העתידיות

בפועל למלווה אינה מבוצעת אלא לאחר שהמלווה מודיע בכתב ללווה על הפרת התחייבויותיו 
 .בקשר עם הסכם ההלוואה ו/או השעבוד(

 מימון מחדש .1.10.5

( בדרך של Refinanceמימון מחדש של הנכסים )הקבוצה מבצעת במהלך העסקים הרגיל שלה 
הלוואות חדשות בריבית קבועה לתקופה ארוכה כנגד פרעון ההלוואות הקיימות והחלפתן ב

 שעבוד הנכס ודמי השכירות הנובעים ממנו ושעבוד זכויות החברה הלווה בנכס. 

 מימון השעבודים להבטחת  .1.10.6

לצורך מימון נכסי נדל"ן להשקעה, מובטחים פיננסיים מממנים מהקבוצה הלוואות שלקחה 
נדל"ן להשקעה. יתרת ההתחייבויות המובטחות בשעבודים כאמור לעיל הבשעבודים על 

לסך של )במאוחד( מסתכמת  2018בדצמבר  31-ו 2017בדצמבר  31 ,2016 בדצמבר 31 מיםלי
 .בהתאמה, דולר מיליון 402-וכ דולר מיליון 305-כ ,דולרמיליון  271-כ

אין הפרות של הדוח  לתאריךונכון  2018בדצמבר  31ליום  נכוןידיעת החברה,  למיטביצוין כי 
 31 ליוםבתקופה של שלוש שנים שקדמו  ,למיטב ידיעת החברההסכמי המימון. כמו כן, 

 ., לא היו הפרות של הסכמי המימוןהדוחלתאריך ו 2018 בדצמבר

 הלוואות מהותיות .1.10.7

 וריבית קרן פירעון מועדי לרבות,של החברה '(ג-א', ב' ו ותסדר) החוב אגרות אודות לפרטים .1.10.7.1
 ייעודי גילוי' )"ה פרק ראו, הפיננסיות המידה ובאמות המרכזיות בתניות החברה ועמידת

 .הדירקטוריון לדוח"( החברה של החוב אגרות למחזיקי

 31 ליוםשהינם בתוקף נכון נוספים לפרטים עיקריים אודות הסכמי הלוואה מהותיים  .1.10.7.2
 .לעיל ז'-ו' 1.7.7.5-ד' ו 1.7.7.4 פיםסעי ורא ,הדוחולתאריך  2018בדצמבר 

 

 מיסוי 1.11

 .המאוחדיםלדוחות הכספיים  13 אוריב הרא

במס באיי החברה הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים. החברה אינה חייבת 

 look throughהבתולה הבריטיים. על פי דיני המס של ארה"ב, החברה הינה חברה שקופה )

entity דהיינו החברה אינה נישומה לצרכי מס וחבות המס הינה של בעלי מניותיה. יובהר כי )
ככל שבעלי המניות של החברה לא ישלמו את סכומי המס הנובעים מחבות המס בגין החברה 

חבות מס אחרת של בעלי המניות, לא תהא לרשות המסים האמריקאית זכות חזרה ו/או מכל 
, למעט . על פי דיני המס של ארה"ב, התאגידים המוחזקים על ידי החברה(Recourse)לחברה 

שיעור )מועד הפיכתה לחברה "שקופה"(  2014שעד לרבעון הרביעי לשנת חברה מאוחדת אחת 
גם הם גופים שקופים לענין דיני המס  ,34%בשיעור של היה המס החל על הכנסתה 

האמריקאים, דהיינו אין להם חבות במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילותם אלא לבעלי 
למעט מיסוי נדל"ן, לחברה ולחברות המוחזקות שלה אין הינה כי מניותיהם. תוצאת האמור, 

  כל חבות במס.

השליטה בחברה והחברה, התחייבו כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב במחזור ובכפוף בעל 
, למעט החברה המאוחדת לחוקי המס הקיימים, החברה והתאגידים המוחזקים על ידיה
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( אלא ימשיכו להחשב כשקופים לצרכי corporationsלא יבחרו להחשב כחברות ) כאמור לעיל,
החברה תיחדל מלהיחשב חברה שקופה במועד כלשהו ומסיבה  מס אמריקאי. יצוין, כי גם אם

כלשהי, אזי חבות המס בגין החברה עד לאותו מועד תחול על בעלי מניותיה של החברה לאותו 
 מועד ולא על החברה. 

 

  2018בדצמבר  31יום אירועים לאחר  1.12

 הכספייםלדוחות  21אור יב הרא 2018בדצמבר  31 יוםלפרטים אודות אירועים לאחר 
 .המאוחדים

 

  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

המשרה המכהנים בחברה נכללים בפוליסת ביטוח אחריות כל הדירקטורים ונושאי 
 נוספים.הפרטים הדוח  ודירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים רא

 

 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 ניו יורק

ובין  פיתוח נכסים להשכרה על הקרקעות שבבעלותהין אם בדרך של ב ,וקרקעות להשקעה
האסטרטגיה העיקרית של  ..ז. לעיל1.7.1בדרך של עסקאות זיכוי במס כהגדרתן בסעיף 

פעילות החברה בתחום הפעילות הינה רכישת בנייני מגורים בעיר ניו יורק )על כל רבעיה(, 
 ניהולם, תפעולם והשבחת בתי הדירות להשכרה.

 

 הליכים משפטיים 1.15

הדוח לא ידוע לחברה על הליכים משפטיים מהותיים כלשהם המתנהלים כנגד  לתאריךנכון 
 החברה או כנגד חברות הקבוצה. 

 ייעוד לשינוי בקשרלבית המשפט העליון במדינת ניו יורק  עתירה הגשתאודות  לפרטים

 לעיל. 1.7.7.4סעיף  ורא Harrison בפרויקט הקרקע
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 דיון בגורמי סיכון 1.16

, נכון הקבוצה, להערכת הנהלת החברהלהלן פירוט גורמי הסיכון על תחום הפעילות של  .1.16.1
 :דוחה לתאריך

 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

(, יש 2009 -2008ארה"ב )בין היתר, במהלך משבר האשראי העולמי אשר שיאו היה בשנים 
בו כדי לסייע לחברה להתגבר ולהסתגל גם בתקופות פחות מזהירות במשק האמריקאי 
)בדרך של איתור הזדמנויות נדל"ן אשר מתומחרות נמוך יחסית לשווי הפוטנציאל הגלום 

עולמי והאטה עתידית בכלכלה האמריקאית גורמים, בין היתר, בהם(. במשבר האשראי ה
להקטנת משאבי האשראי הזמינים וצמצום במקורות למימון פרויקטים. בנוסף, נכון 

על פי  Section 8, מרבית נכסי הנדל"ן המניב של החברה מושכרים לשוכרי דוחה לתאריך

  ברה להאטה כאמור.ארוכי טווח יחסית דבר המקטין את החשיפה של הח HAPהסכמי 
 

פעילותה,  מימון לצורך בנקאי מימון נוטלת שהחברה מאחר – אשראי ועלות זמינות (ג)
 החברה המימון והחוב ברמת המקרו השפעה על עסקי ובזמינות המימון בעלות לשינויים

ורווחיותה. הקשחת מדיניות הבנקים בארה"ב, במתן אשראי עשויה לגרום להאטה 
ובענף הנדל"ן בפרט, אשר עלולים לגרום בין היתר לקושי רב יותר כלכלית במשק בכלל 

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 במימון 

 ימון מחדש של חוב קיים.הפעילות השוטפת של החברה ברכישת נכסים או במ

 סיכונים ענפיים

ירידה במחירי הנכסים עלולה לפגוע ביכולת החברה לבצע מימון  –קריסת שוק הנדל"ן  (א)
מחדש לנכסיה בתנאי טובים יותר או באותם תנאים של תנאי המימון הקיימים. במצב של 

יכך שיעורי קריסה בשוק הנדל"ן, סביר שהיצע הדירות להשכרה יהיה גדול מן הביקוש ולפ
יכולת של החברה להשכיר דירות. להערכת ההתפוסה של החברה עלולים לרדת ותיפגע 

הנהלת החברה קריסה בשוק הנדל"ן או התדרדרות תלולה בו, כאמור לא תיפגע מהותית 
בקבוצה שכן מניסיון העבר של הקבוצה בעת משבר כלכלי, היתה דרישה דומה לדירות 

וכן לאור העובדה כי מרבית נכסי החברה מושכרים לשוכרי  להשכרה בתחום פעילותה

Section 8 בחוזים ארוכי טווח יחסית ניכר כי ההשפעה לא תהיה מהותית כאמור לעיל .
יחד עם זאת יצוין כי בתקופת משבר, שיעורי ההיוון שבהם נעשה שימוש בהערכות השווי 

שווי הנכסים עלול לרדת, גם אם הינם גבוהים משיעורי ההיוון בשנים טובות יותר ולפיכך 
  לא חל שינוי מהותי בתפוסות.

 

הנזילות של השקעות במקרקעין היא נמוכה יחסית. היה והחברה תאלץ  – נזילות סיכון (ב)
 עלולה בגין נכסיה לחברה המכר מזורז, תמורת בקצב במקרקעין השקעותיה את לממש
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 ,הדוחלתאריך  נכון הכספיים. בדוחות שמופיע כפי נכסיה של ההוגן מהשווי נמוכה להיות
 זו. מעין מזורזת למכירה נדרשת אינה החברה

 

נכסי החברה המושכרים למגורים  – למגורים דיור נכסי בהשכרת השכירות דמי על פיקוח (ג)
כפופים לרגולציה המטילה חובות שונות על החברה כבעלת נכסים, וכוללים, בין היתר, 
פיקוח על דמי השכירות שניתן לגבות מדיירים. הרגולציה חושפת את החברה להשפעת 

ם. שינויים רגולאטורים הנוגעים לפיקוח על שכר דירה ולחובות של בעלי נכסים כלפי שוכרי
 לעיל.)ג( 1.7.1ראה סעיף  להרחבה אודות הרגולציה בתחום ההשכרה למגורים

 

החזקה בנדל"ן כרוכה בהוצאות קבועות,  – עלויות והוצאות הפעלת נכסי נדל"ן מניב (ד)
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 
)מוניציפאלי ומדינתי(, אשר עשויות לעלות בשיעורים החורגים מהאינפלציה, וכתוצאה 
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 נכסי 

שר עדכון סכום המס )כאשר שווי הנכס עלה( מבוצע הנדל"ן נקבע על בסיס שווי הנכס כא
על פני תקופה של מספר שנים, קיימת חשיפה כי עלויות ההפעלה יגדלו בהתאם גם אם 

 . 2015 דצמברב 31שווי הנכסים לא יעלה ביחס לשווים ליום 
 

 סיכונים מיוחדים לחברה 

ובחברת ג'ואל גלאק לפרטים אודות תלות החברה ב – תלות באיש מפתח ובחברת הניהול (א)
 לעיל.  1.9.3 הניהול ראו בסעיף

 

הקבוצה מבטחת את הנדל"ן בפוליסות ביטוח רכוש וכו' וכן רוכשת  –סיכוני רכוש וחבויות  (ב)
פוליסות לביטוח הסיכונים המקובלים להם חשופה הקבוצה. במקרה של אירוע ביטוחי 

כספית בגובה ההפרש שבין סך הכיסוי הביטוחי לבין ההיקף לחברה עלולה להיות חשיפה 
הכספי של התביעה או הנזק לנכס. יודגש כי להערכת הנהלת החברה היא אינה מצויה בתת 

 ביטוח.
 

חלק מגיוס שמאחר פעילות החברה מתבצעת בארצות הברית בדולר.  – סיכוני שער חליפין (ג)
היות חשופה לשינויים בשער החליפין המימון של החברה התבצע בישראל, עשויה החברה ל

של הדולר מול הש"ח, באופן שיסוף של הש"ח כלפי הדולר עשוי להשפיע באופן שלילי על 
הדוח, החשיפה המטבעית של החברה, נטו  לתאריךנכון התוצאות הכספיות של החברה. 

מסך היקף  27.5%-הינה בשיעור של כ ,)בניכוי מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות בשקלים(
, אשר (וסדרה ג' 'ב סדרה ,ת החברה בגין אגרות חוב )סדרה א'יונכסיה וזאת בשל התחייבו

 סדרה ,הנקובות בש"ח. כתוצאה מהנפקת אגרות החוב )סדרה א'והונפקו לציבור בישראל 
אלפי ש"ח  1,261,217-כשל  סך על עומדת 2018בדצמבר  31יתרתן ליום  אשר( וסדרה ג' 'ב

שופה לשינויים בשער החליפין שקל/דולר. לחברה חשיפה מטבעית בגין יתרת ע.נ. החברה ח
החברה בוחנת מעת לעת את כספי האג"ח שהומרו לדולר ושימשו לרכישת נכסים. 

האפשרות ומבצעת גידור של התחייבויותיה השיקליות, כולן או חלקן, כנגד שינויים 
 .עתידיים בשער החליפין דולר/שקל

 

החברה הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים. החברה  – האמריקאייםדיני המס  (ד)
אינה חייבת במס באיי הבתולה הבריטיים. על פי דיני המס של ארה"ב, החברה הינה חברה 

( דהיינו החברה אינה נישומה לצרכי מס וחבות המס הינה של look through entityשקופה )
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רה"ב, התאגידים המוחזקים על ידי החברה גם הם בעלי מניותיה. על פי דיני המס של א
גופים שקופים לענין דיני המס האמריקאים, דהיינו אין להם חבות במס בגין ההכנסה 
הנובעת מפעילותם אלא לבעלי מניותיהם. תוצאת האמור לעיל כי לחברה ולחברות 

כי כל  , בעל השליטה בחברה והחברה, התחייבוגלאקהמוחזקות שלה אין כל חבות במס. 
עוד קיימת יתרה של אגרות חוב במחזור ובכפוף לחוקי המס הקיימים, החברה והתאגידים 

אלא ימשיכו להחשב  (corporations)המוחזקים על ידה לא יבחרו להחשב כחברות 
כשקופים לצרכי מס אמריקאי. משכך, שינוי בדיני המס האמריקאיים הקשורים למיסוי 

ת מבנה המס של החברה. יצוין כי על פי הדין האמריקאי, החברות המועברות עלול לשנות א
)במישרין ו/או בעקיפין(  50%-ככל שבמסגרת הליכי חדלות פירעון כאמור, יועברו יותר מ

 transferמהחזקות בנכס נדל"ן בארה"ב, אזי קיימת חשיפה אפשרית לתשלום מס העברה )

taxקים. למיטב ידיעת החברה, ( )המקביל למס הרכישה הנהוג בישראל( על ידי המחזי
הבסיס לחישוב מס העברה כאמור הינו שוויו ההוגן של הנכס הנעבר במועד ההעברה 

 2.625%-)כ 3.625%-שיעור כולל של כמסתכמים ב 2018בדצמבר  31 ליוםושיעורי המס נכון 
 .(יורק ניו למדינת 1%-וכ יורק ולעיריית ני

 

 Section)אין תלות בשוכרי  HUD-לחברה יש תלות ב, דוחה לתאריךנכון  – HUD-תלות ב (ה)

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 

ותיר לחברה חודשים לפני פקיעתם, דבר המ 6מתחיל  HAP-לרוב המו"מ לחידוש הסכם ה

 מסוים לא יוארך. HAPדי זמן על מנת להיערך מראש במקרה בו הסכם 
 

 
סיכוני מקרו, סיכונים  –בטבלה שלהלן מובאים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  .1.16.2

, אשר דורגו, בהתאם להערכת החברה, על פי השפעתם על לחברהענפיים וסיכונים מיוחדים 
 גדולה, בינונית וקטנה: השפעה –בכללותם התאגיד עסקי 

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות התאגיד
  השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 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 

 סיכונים מיוחדים לחברה

  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' 

 2018בדצמבר  31על מצב ענייני החברה ליום 
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 הונו, פעולותיו תוצאות, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד –פרק א' 

 שלו המזומנים ותזרימי

 Spencer Equity Group Limited דירקטוריון שלדירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את דוח 

הדוח,  ולתאריך"( תקופת הדוח)להלן: " 2018בדצמבר  31"( לשנה שנסתיימה ביום החברה)להלן: "

 תקנות)להלן: " 1970-ערוך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( תש"ל

 31"(. ההסברים שיובאו להלן מתייחסים לחברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום הדוחות

 .2018בדצמבר 

 החברה וסביבתה העסקית .1

כחברה פרטית המוגבלת במניות על פי חוק החברות  2014באוגוסט  28החברה התאגדה ביום  1.1

 .2004, (BVI) של איי הבתולה הבריטיים העסקיות

בין היתר,  ,דוח, החברה עוסקת בתחום הנדל"ן למגורים הכוללה ולתאריךנכון לתקופת הדוח  1.2

בעיקר ברובעים ברונקס  למגוריםייזום, פיתוח, הקמה, רכישה, השכרה וניהול נכסי נדל"ן מניב 

"(. בנוסף, לאור העובדה כי הנכסים של החברה תחום הנדל"ן המניבוברוקלין, ניו יורק )להלן: "

כפופים לרגולציה שונה, החברה רואה בתחום הנדל"ן המניב כתחום הכולל שלושה פילוחים 

(, השני, יתר נכסי HUDעיקריים, האחד נכסי נדל"ן מניב הכפופים לתוכנית הדיור הממשלתית )

להרחבה בדבר החברה וסביבתה  הנדל"ן המניב של החברה והשלישי קרקעות לפיתוח והשקעה.

לעיל  א' לדוח תקופתי זה חלקב המצורף התאגיד עסקי תיאור דוחל 1.6העסקית ראה סעיף 

 ."(התאגיד עסקי תיאור דוח" )להלן:

 2018בדצמבר  31המצב הכספי ליום   .2

 :ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה 2.1

 סעיף
גידול  יתרה ליום

 )קיטון(
הסברי החברה ליתרות ולשינויים 

 המהותיים
31.12.2018 31.12.2017 

 אלפי דולר
נכסים 

 שוטפים:
    

נכסים שוטפים ללא 
המוחזקים נכסים 

 למכירה
98,300 62,410 35,980 

עיקר הגידול מיוחס לגידול בהלוואות למימון 
ובע בעיקר הנמיליון דולר  24 -בסך של כנדל"ן 

מסיווג יתרות לזמן קצר ומגידול במזומנים 
 מיליון דולר. 9 -כושווי מזומנים בסך של 

 שוטפים לאנכסים 
 למכירה יםהמוחזק

20,650 --- 20,650 

בהסכם למכירת קרקע התקשרה החברה 
בתמורה  Morrisania Landהידועה בשם 

אלפי דולר )ללא עלויות  21,000 -לסך של כ
לדוחות  8עסקה(, לפרטים נוספים ראה באור 

 .2018בדצמבר  31הכספיים המאוחדים ליום 
נכסים סה"כ  

 שוטפים
118,950 62,410 56,630  

נכסים לא 
 שוטפים:

    

 388,831 551,385 940,216 נדל"ן להשקעה

עיקר הגידול מיוחס לאיחוד לראשונה של 
מיליון  186.25 -בסך של כ Harrisonקרקע 
מיליון  164.4 -בסך של כ Albeeנכס ודולר 
 51.1 -בסך של כ Friendsetנכס רכישת  ,דולר

מיליון דולר בתוספת השקעות בנדל"ן 
מיליון דולר ובקיזוז  19 -להשקעה בסך של כ
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שוטף  נכס לא סיווג לנכסים שוטפים של
 מיליון דולר 20.6 -בסך של כ המוחזק למכירה

והפסד משינוי ערך וממימוש נדל"ן להשקעה 
 מיליון דולר.  12-בסך של כ

השקעות המטופלות 
לפי שיטת השווי 

 המאזני
150,686 243,765 (93,079) 

עיקר הקיטון נובע מאיחוד לראשונה של 
-בסך של כ Albeeונכס  Harrisonקרקע 

מיליון דולר בקיזוז חלק החברה ברווח  121.5
מיליון דולר  20.2-בסך של כ מחברות כלולות

הנובע בעיקר מרווחי שיערוך בגין נכס 
Varick  ונכסLong Island City  וכן עלייה

בגין חלק החברה ברווחים בגין פרוייקט 
Fulton.  

נכסים פיננסיים 
 זמינים למכירה

1,744 1,744 -  

הלוואות למימון 
 נדל"ן

6,296 43,916 (37,620) 

הלוואות שהעמידה החברה למימון השקעות 
בנדל"ן לצדדים שלישיים ובמסגרת חברות 

לדוחות  9 כלולות, לפרטים נוספים ראה באור
. 2018בדצמבר  31הכספיים המאוחדים ליום 

הקיטון נובע בעיקר מסיווג יתרות לזמן קצר 
בהתאם ללוח הסילוקין של ההלוואות וביטול 
הלוואה בין חברתית במסגרת איחוד 

 .Albeeלראשונה של נכס 

  - 4,644 4,644 חייבים אחרים

פקדונות מוגבלים 
 ומיועדים

32,921 38,137 (5,216) 

קדון כרית ריבית בגין יהסעיף כולל בעיקר פ
אגרות החוב )סדרה א', סדרה ב' וסדרה ג'(, 

קדון בגין ימקדמות בגין עסקאות חדשות, פ
קדונות ריבית בגין יופ Tax Creditעסקאות 
 הלוואות. 

סה"כ נכסים לא 
 שוטפים

1,136,507 883,591 252,916  

  309,456 946,001 1,255,457 סה"כ נכסים
התחייבויות 

 שוטפות:
    

הלוואות לז"ק 
וחלויות שוטפות של 

 לז"א הלוואות
תאגידים בנקים ומ

 פיננסיים

118,468 3,383 115,085 

 52.5 -עיקר הגידול מיוחס להלוואה בסך של כ
מיליון דולר שסווגה לזמן קצר בהתאם למועד 

רעון של ההלוואה והלוואה לזמן קצר בגין יהפ
  מיליון דולר 62.1 -בסך של כ Harrisonקרקע 

, לפרטים )עם אופציית הארכה בשנה נוספת(
)א( לדוחות הכספיים 10נוספים ראה באור 

  .2018בדצמבר  31השנתיים ליום 

חלויות שוטפות של 
 אגרות חוב

33,928 33,668 260 
יתרת אגרות חוב העומדת לפרעון בשנה 

 הקרובה.

 (3,249) 17,088 13,839 זכאים ויתרות זכות

 3.2 -מורכב בעיקר מריבית לשלם בסך של כ
מיליון דולר, זכאים בגין רכישת קרקע בסך 

מיליון דולר והוצאות לשלם בסך  4.3 -של כ
 מיליון דולר. 6.3 -של כ

התחייבויות פיננסיות 
הוגן דרך רווח בשווי 
 והפסד

- 181 (181)  

סה"כ 
התחייבויות 

 שוטפות
166,235 54,320 111,915  

התחייבויות בלתי 
 שוטפות:

    

הלוואות מבנקים 
 ותאגידים פיננסיים

283,610 301,496 (17,886) 
עיקר הקיטון מיוחס לסיווג הלוואה בסך של 

בהתאם למועד מיליון דולר לזמן קצר  52.5-כ
 חדשה בקיזוז הלוואהרעון של ההלוואה יהפ
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 37-בסך של כ Friendsetנכס רכישת  למימון
 .שנרכש בשנת הדוח מיליון דולר

 87,133 208,488 295,621 אגרות חוב

הגידול נובע בעיקר מהנפקת אגרות חוב 
שקליות )סדרה ב' וסדרה ג'( במהלך תקופת 
הדיווח בקיזוז עדכון ההתחייבות בגין אגרות 
החוב השקליות בהתאם לשינוי בשער חליפין 
דולר/שקל ותשלום קרן במהלך תקופת 

 הדיווח.

 1,176 791 1,967 פקדונות משוכרים
עיקר הגידול מיוחס לאיחוד לראשונה של נכס 

Albee  2018במהלך הרבעון השני של שנת. 
סה"כ התחייבויות 

 בלתי שוטפות
581,198 510,775 70,423  

 127,118 380,906 508,024 סה"כ הון

הגידול מיוחס בעיקר לאיחוד לראשונה של 
)גידול בזכויות  Albeeונכס  Harrisonקרקע 

בתוספת רווח כולל שאינן מקנות שליטה( 
, Albeeלתקופה הנובע בעיקר משערוך נכס 

 Longנכס  ,Varick, נכס Friendsetנכס 
Island City  וקרקעHarrison הכנסות ,

מהפרשי שער ומפעילות שוטפת של החברה. 
כמו כן, במהלך תקופת הדיווח חולק דיבידנד 

לבעלי מניות החברה מיליון דולר  3בסך של 
( הזרמותוז זמיליון דולר )בקי 18 -וסך של כ

 לזכויות שאינן מקנות שליטה. 

סה"כ התחייבויות 
 והון

1,255,457 946,001 309,456  

 :ניתוח עיקרי תוצאות הפעילות על פי הדוחות המאוחדים 2.2

 סעיף
גידול  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 )קיטון(
ליתרות ולשינויים הסברי החברה 

 המהותיים
2018 2017 2016 

  אלפי דולר

הכנסות מדמי 
שכירות 

 והכנסות נלוות
47,419 39,265 38,752 8,154 

נובע בעיקר  2018הגידול בהכנסות בשנת 
במהלך  Albeeמאיחודו לראשונה של נכס 

ורכישת נכס הידוע  2018של שנת  2רבעון 
 .2018, 3במהלך רבעון  Friendsetבשם 

הכנסות מדמי 
 ואחרות ייזום

1,000 4,657 4,657 (3,657) 
 להיות יכולות ואחרות ייזום מדמי הכנסות

 ההסכמים לתנאי בהתאם תנודתיות
 .מהם בחלק דרך אבני לרבות

הכנסות ממתן 
הלוואות 

 נדל"ןלמימון 
4,072 3,133 2,322 939 

הכנסות בגין הלוואות שהועמדו על ידי 
החברה למימון השקעות בנדל"ן. לפרטים 

לדוחות הכספיים  9 נוספים ראה באור
 .2018בדצמבר  31המאוחדים ליום 

 הוצאות תפעול
 נכסים

14,988 14,577 14,172 411 
 לא חל שינוי משמעותי בתקופת הדיווח.

  - 1,159 --- --- ייזוםעלויות 

 5,025 30,400 32,478 37,503 רווח גולמי

 2018העליה ברווח הגולמי בשנת 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 
נובעת בעיקר מאיחודו לראשונה של נכס 

Albee  2018של שנת  2במהלך רבעון 
 Friendsetורכישת נכס הידוע בשם 

 . 2018, 3במהלך רבעון 
הוצאות הנהלה 

 וכלליות
4,337 3,377 3,522 960 

מורכב בעיקר מדמי ניהול, משפטיות 
 ושירותים מקצועיים אחרים.

רווח )הפסד( 
משינוי ערך 

ומימוש נדל"ן 
 להשקעה

(7,229) 3,737 (378) (10,966) 

ההפסד בתקופת הדיווח נובע בעיקר 
מירידת ערך של קרקע/חניון הידועה בשם 

Concourse Village Parking בסך של כ-
מיליון דולר, ירידת ערך של נכס הידוע  9.8

מיליון  8.1-בסך של כ North Flatsבשם 
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 סעיף
גידול  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 )קיטון(
ליתרות ולשינויים הסברי החברה 

 המהותיים
2018 2017 2016 

  אלפי דולר
דולר בקיזוז רווח מעליית ערך  בנכס 

Friendset מיליון דולר. כמו  7.5-בסך של כ
כן, הסעיף כולל בתוכו רווח בגין שערוך 
הלוואות מוטבות לשווי הוגן שנתקבלו 

מיליון  4.2 -לצורך שיפוץ נכס בסך של כ
 דולר.

חלק החברה 
ברווחי 

עסקאות 
 משותפות, נטו

24,202 42,256 26,382 (18,054) 

רווחי עסקאות משותפות בתקופה נובעים 
, נכס Varickבעיקר משיערוך נכס 

Albee  עד מועד כניסתו לאיחוד במהלך(

 Long Island Cityונכס ( 2018 2רבעון 
מיליון  4 -מיליון דולר, כ 13.5 -בסך של כ

מיליון דולר, בהתאמה  2.7 -דולר וכ
בתוספת הכנסות מהשכרת קרקע בשם 

Fulton מיליון דולר 6.2-בסך של כ. 

 )הפסד( רווח
משינוי ערך נכס 

 פיננסי
213 - - 213  

  (24,742) 52,882 75,094 50,352 רווח תפעולי
הכנסות 

)הוצאות ( בגין 
עסקאות הגנת 

 מטבע

(1,776) 178 (23) (1,954) 

החברה מבצעת מעת לעת עסקאות הגנת 
מטבע להתחייבויות שקליות בגין אגרות 

  .חוב

הכנסות 
)הוצאות( 

 מהפרשי שער
22,917 (19,112) (2,359) 42,029 

אגרות חוב שקליות מהפרשי השער נובעים 
הנקובים ופקדונות יתרות מזומנים בניכוי 

 בשקלים.

 2,358 16,240 2,198 4,556 הכנסות מימון

הכנסות מימון נובעות בעיקר משערוך 
מיליון דולר  3.3אופציית רכש בסך של 

ומריבית על הלוואות שניתנו לחברות 
ד 18כלולות. לפרטים נוספים ראה באור 

 31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
 .2018בדצמבר 

 2,873 20,542 29,103 31,976 הוצאות מימון
מהנפקת עיקר הגידול בהוצאות נובע 

 2018ושנת   2017אגרות חוב במהלך שנת 
 וגידול בהלוואות מתאגידים פיננסים.

  14,818 46,198 29,255 44,073 רווח נקי

 

 :ניתוח נזילות ומקורות מימון של החברה 2.3

 סעיף
גידול  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 )קיטון(
הסברי החברה ליתרות 

 ולשינויים המהותיים
2018 2017 2016 

 אלפי דולר

תזרימי 
מזומנים 

פעילות מ
 שוטפת

16,416 3,202 4,581 13,214 

המזומנים שנבע  העליה בתזרים
מפעילות שוטפת בתקופה 
המדווחת לעומת התקופה 
המקבילה אשתקד נובעת 
בעיקר מגידול בחלוקות 

 מחברות כלולות.

 מיתזרי
מזומנים 

לות יפעל
 השקעה

(69,497) (89,180) (151,491) 19,683 

תזרימי המזומנים לפעילות 
השקעה מיוחסים בעיקר 
להשקעה בנכסי נדל"ן 

הלוואות למימון להשקעה, מתן 
נדל"ן ורכישת חברות שאוחדו 

 לראשונה.
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2.4 FUNDS FROM OPERATIONS) FFO )– לפי גישת ההנהלה  

)שהינו הרווח המדווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות בעלות  .F.F.O-להלן מפורטות תוצאות ה

אופי חד פעמי )לרבות רווחים והפסדים הנובעים ממכירת נכסים, התאמת השווי ההוגן של 

נדל"ן להשקעה ושינויים בשיעורי החזקה בחברות מוחזקות( ובתוספת חלק החברה 

 צאות של חברות נדל"ן מניב.בהפחתות(, שהינו פרמטר המקובל על ידי אנליסטים לניתוח תו

  :.F.F.O-יודגש כי מדד ה

 אינו מייצג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;  )א(

 )ב( אינו משקף מזומנים שבידי החברה ויכולתה לחלקם; 

 )ג( אינו מחליף את הרווח המדווח הנקי; 

 החשבון של החברה.)ד( אינו נתון המבוקר על ידי רואי 

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 

 חרות.מניב א

 :ת(ומשותפ עסקאותשל  O.F.F.-של החברה )כולל חלק יחסי ב .F.F.O-להלן נתוני ה

 אלפי דולר ארה"ב
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

F.F.O. 
2018 2017 2016 
9,434 12,691 13,262 

אשתקד.  יםהמקביל לעומת הרבעונים FFO -חלה עלייה ב 2018של והרביעי ברבעון השלישי 

)זאת למרות שחל גידול בסך  2017לשנת בהשוואה  2018 בשנת  FFO-עם זאת, קיימת ירידה ב

 להלן(, אשר נובעת בעיקר מהסיבות הבאות:  2.5, כפי שמפורט בסעיף NOI -ה 

 2017עלייה בהוצאות מימון בגין הרחבות סדרה ב' של אגרות חוב שבוצעו במהלך שנת  ▪

והנפקה לראשונה של אגרות חוב סדרה ג' במהלך רבעון שני  2018וברבעון הראשון של שנת 

. יצוין כי חלק משמעותי מתמורת גיוס אגרות החוב טרם הושקע וטרם הניב 2018של שנת 

השקעת חלק מתמורת ההנפקה  2018. עוד יצוין כי החל מהרבעון השני של בתקופהתשואה 

 2018של והרביעי ן השלישי ברבעו FFO -החלה להניב תשואה, הדבר מתבטא בעלייה ב

 אשתקד.   יםהמקביל וכן לעומת הרבעונים 2018ן והשני של לעומת הרבעון הראשו

עדיין היו ממומנים  2018תחילת עד לנכסים חדשים שבנייתם הושלמה בסוף שנה קודמת  ▪

 מיתזרי
מזומנים 
מפעילות 

 מימון

62,929 94,527 78,813 (31,598) 

תזרים המזומנים מפעילות 
מימון מיוחס בעיקר להנפקת 
אגרות חוב במהלך חציון ראשון 

וקבלת הלוואות  2018של שנת 
מתאגידים בנקאיים בקיזוז 

דיבידנד לבעלי מניות חלוקות 
לזכויות  נטו החברה, חלוקות

שאינן מקנות שליטה, פירעון 
 הלוואות ופירעון אגרות חוב.
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 ,לאחר שהושלמה החלפת הלוואות הבנייה שנשאו ריבית גבוה יחסיתובהלוואות בניה 

של שנת  החציון השנין ארוך, חלה ירידה בהוצאות המימון בגינם במהלך בהלוואות לזמ

 . בחציון השני לעומת החציון הראשון FFO –, דבר שהביא לשיפור מהותי ב 2018

מדמי הייזום שנכללו מהותית גבוהים דמי ייזום  FFO –נכללו במסגרת ה  2017בשנת  ▪

 בתקופות עתידיות. החברה צופה כי הכנסות כאמור יכללוכאשר  2018בשנת 

השנתי של החברה וכי הנהלת  FFO –אינו מייצג את קצב ה  2018של שנת  FFO –יודגש כי ה 

החברה צופה )בהתחשב בין היתר באמור לעיל ובהכנסות בהן צפויה החברה להכיר ברבעונים 

הבאים לרבות הנבה צפויה של נכסים של החברה שטרם הניבו הכנסה בתקופת הדיווח או 

 בשנההשנתי של החברה יהיה גבוה מהקצב המשתקף  FFO –שהניבו באופן חלקי( כי ה 

בתקופות עתידיות;  FFO –הערכת החברה בדבר: )א( הכללת דמי ייזום במסגרת ה  כחית.הנו

)ב( הכנסות צפויות לרבות הנבה צפויה של נכסים של החברה שהניבו באופן חלקי הכנסה 

בתקופת הדיווח הנוכחית; מהווים 'מידע צופה פני עתיד' )כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, 

ל ניסיונה של החברה ואינה בשליטתה המלאה, ואין וודאות לכך (, המתבסס ע1968-תשכ"ח

כי הערכות החברה שלעיל לא ישתנו, אף באופן מהותי. להערכת החברה, הגורמים העיקריים 

העשויים להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש ו/או שיהיה שונה מהמתואר לעיל 

הדירות למגורים ושווקי נכסי נדל"ן  הינם: תמורות בכלכלה המקומית; תמורות במצב שוק

למשרדים ומסחר באזורים בהם פועלת החברה; קשיים ביכולת מיחזור חובות; קבלת 

אישורים רגולטורים נדרשים, לרבות אישורי אכלוס; היעדר קבלת דמי הייזום הצפויים; 

מש והוא שינויים בשיעורי הריבית וכיוצא באלה. לפיכך, אין כל ודאות כי המידע שלעיל יתמ

  .יכול להיות שונה, אף באופן מהותי, מהאמור לעיל

  )רווח מהשכרת נכסים והפעלתםNet Operating Income( NOI )(להלן מידע אודות  2.5

הינו אחד הפרמטרים החשובים בהערכות שווי של נדל"ן  NOI-להערכת הנהלת החברה, נתון ה

מניב. תוצאת חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס 

"(Cap Rate ( מהווה את אחת האינדיקציות לקביעת שוויו של הנכס )מעבר לאינדיקציות"

מכירה למ"ר מבונה הנגזרים  ינוספות, כגון: שווי שוק של נכסים דומים באזור, מחיר

למדידת תזרים המזומנים החופשי  NOI-מעסקאות אחרונות שבוצעו וכו'(. בנוסף משמש נתון ה

מקוזזות  NOI-הפנוי לשירות חוב פיננסי שנלקח למימון רכישת הנכס, וזאת כאשר מסך ה

 (. Capexהשקעות בשיפוצים ושמירה על הקיים )

 :NOI-יש להדגיש כי ה

 ג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים; לא מצי )א(

לא משקף מזומנים שבנמצא למימון כל תזרימי המזומנים של הקבוצה, כולל יכולתה לבצע  )ב(

 חלוקת כספים; 

 ;אינו אמור להיחשב כתחליף לרווח הנקי לצורך הערכת תוצאות הפעילות של הקבוצה )ג(

 או סקור על ידי רואי החשבון של החברה.אינו נתון המבוקר ו/ )ד(
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 :ת(ומשותפ עסקאותשל  NOI-של החברה )כולל חלק יחסי ב NOI-להלן נתוני ה

 אלפי דולר ארה"ב
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

NOI 
2018 2017 2016 
43,566 35,357 31,181 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע מהשלמת   NOI-עיקר השינוי בתקופה המדווחת ב

ים חדשים בקיזוז ירידה בהכנסות מדמי יזום סבנייתם של נכסים בפיתוח ואכלוסם ורכישת נכ

 .2018ת נבשולא נכללו  2017בשנת והשכרת חניון, שנכללו 

 מגבלות החלות על הקבוצה בקבלת מימון .3

, החברה עומדת בכל אמות המידה 2018בדצמבר  31נכון ליום  – אמות מידה פיננסיות

אגרות החוב  ,של החברה )סדרה א'( אגרות החובל הנאמנות שטריהפיננסיות שנקבעו במסגרת 

לפרטים בדבר עמידתה של החברה באמות  .של החברה ואגרות החוב )סדרה ג'( )סדרה ב'(

 ואגרות החוב )סדרה ג'( אגרות החוב )סדרה ב'( ,)סדרה א'(המידה הקשורות באגרות החוב 

 להלן. 17עד  14 פיםסעיראה 

 ( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים14)ב()10גילוי בהתאם לסעיף  .4

דולר הנובע  מיליון 47.3 -ל כנכון למועד הדוח, לחברה גרעון בהון חוזר בדוח המאוחד בסך ש

בדבר הארכת מועד הפירעון של מיליון דולר.  114.6 -בסך של כלזמן קצר הלוואות מבעיקר 

לדוחות הכספיים  א10ביאור ראו חלק מההלוואות לאחר תאריך המאזן ופרטים נוספים 

החברה אינה צופה קשיים למימון מחדש  לדוח זה.כחלק ב' המצורפים  2018 לשנת המאוחדים

נכון למועד , בנוסףבהסתמך על ניתוח יחס חוב לשווי הנכס(.  בין היתר של ההלוואות )זאת 

הדוח, לחברה גרעון בהון חוזר בדוח הנפרד )סולו(, הנובע מכך שיתרות מזומנים המוחזקות 

"(, המחזיקה בחברות הנכס, חברת הבת)להלן: " Spencer Equity Group LLCבחברת הבת 

מסווגות כחלק מהשקעה בחברות מוחזקות. להערכת הנהלת החברה, לאור היקף המזומנים 

, לאור אלפי דולר 49,412-ם המוחזקים בחברה הבת שעומד למועד הדוח על כושווי המזומני

ולאור המזומנים שינבעו לחברה  הערכתה כי אין קושי לבצע מימון מחדש להלוואות הקיימות

בסכום העולה על יתרת  הלוואותמימון )מימון מחדש של  ומפעילות שוטפתבמאוחד מפעילות 

, תוכל החברה לפרוע את התחייבויותיה במועדן, ואין (ומכירת נכסים ההלוואות הקיימות

לאור האמור לעיל, דירקטוריון בגרעון בהון החוזר כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה. 

בדוח הכספי הנפרד כדי להצביע ו בדוח הכספי המאוחד החברה קבע כי אין בגרעון בהון החוזר

לא מתקיימים בחברה סימני האזהרה על בעיית נזילות בחברה. לפיכך, נכון למועד הדוח 

 ( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.14)ב()10המנויים בתקנה 
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 היבטי ממשל תאגידי –ב' פרק 

, נכנס לתוקף צו ניירות ערך )החלפת התוספת הרביעית לחוק(, 2016בפברואר  17ביום  .5

, לפיו התוספת הרביעית בחוק ניירות ערך הוחלפה בתוספת רביעית חדשה 2016 –התשע"ו 

בעלת שני חלקים; חלק א', המחיל הוראות מדיני החברות שיחולו על חברות שהתאגדו 

"( ומניותיהן מוצעות לציבור לישראל חברות חוץד: "מחוץ לישראל )להלן בס"ק זה בלב

וחלק ב', המחיל הוראות מדיני החברות על חברות חוץ המציעות תעודות התחייבות לציבור 

ב' לתוספת הרביעית חל על החברה לאור ביצוע  חלק"(. חלק ב' לתוספת הרביעית)להלן: "

 .2017 ינוארהנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה ב'( בחודש 

 תרומות .6

 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 .7

המספר המזערי הנדרש של , 2015בפברואר  24בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 

דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה 

לחוק החברות, בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות  240לפי סעיף 

 2למספר הדירקטורים שנקבע בתקנון, הינו  החברה ומורכבות פעילותה, ובכפוף

דוח, מכהנים בדירקטוריון ה לתאריך(. נכון חיצוניים דירקטוריםדירקטורים )כולל 

, ג'ואל גלאקדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיות כדלקמן: ארבעה החברה 

 .משה גדנסקי, מירב סיגל ויוסף עדולמי

יונם והידע שלהם שבהסתמך עליהם החברה רואה לפרטים בדבר כישוריהם, השכלתם, ניס

 המצורף נוספים פרטים דוחל 26בהם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ראה תקנה 

 (."נוספים פרטים דוח" :להלן)להלן  זהחלק ד' לדוח תקופתי ל

תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. יצוין כי נכון 

משה גדנסקי  –דירקטורים בלתי תלויים  3למועד הדוח מכהנים בדירקטוריון החברה 

 .(תלוי בלתי דירקטור( ויוסף עדולמי )חיצונית דירקטורית( מירב סיגל )חיצוני דירקטור)

, גדנסקיה"ה משה  שלמחדש  מינוים אתאישר דירקטוריון החברה  2018בפברואר  22 ביום

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ומירב סיגל, דירקטורית בעלת מומחיות 

שנים נוספות,  3חשבונאית ופיננסית, כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופת כהונה בת 

 .2018בפברואר  24החל מיום 
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 המבקר הפנימי של החברה .8

( 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 

החזקה בניירות  .1.1.1.1

 ערך של התאגיד:

, לחברהאו של גוף קשור  החברהינו מחזיק בניירות ערך של המבקר הפנימי, על פי הודעתו, א

 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:

למבקר, שהינו בעל משרד המתמחה בביקורת פנים )חייקין כהן באוניברסיטת תל אביב. 

 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.

בעניין  ביקורתו חשבונות וניהול כספים בענייני ביקורת כללה 2018תכנית הביקורת לשנת  תכנית הביקורת:

טרם נקבעה תכנית ביקורת . החברה של Noonanבמסגרת עסקת  עסקאות עם בעלי עניין

  .2019לשנת 

 התייחסות לתאגידים 

 מוחזקים:

 לא רלוונטי

 שעות 350 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 

 מקובלים לביקורת פנימית.נערכת בהתאם לתקנים מקצועיים 

למבקר הפנים ניתנת גישה חופשית למסמכים, למידע ולמערכות המידע של החברה ושל  גישה למידע:

חברות מוחזקות בארה"ב, לרבות נתונים כספיים והכל לצורך תפקידו ובהתאם לאמור 

בארה"ב לחוק הביקורת הפנימית. לצורך כך, בין היתר, בכוונת מבקר הפנים לבקר  9בסעיף 

 ולערוך ביקורת בתאגידים המוחזקים שם על ידי החברה.
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 דין וחשבון של מבקר 

 הפנים:

בדבר  2017 לשנתדנו חברי ועדת הביקורת של החברה בדוח המבקר  2018 באוגוסט 26 ביום

הביקורת דנה ועדת  2019במרץ  27ביום  .בחברה הביטוח פוליסות על הבקרה תהליכי

 .ניהול כספים בנושאו בנושא עסקאות בעלי עניין 2018ביקורת לשנת ות בדוח

שהושקעו בפועל על ידו, בהתאם לתעריף חושב על פי שעות הביקורת מתגמול מבקר הפנים  תגמול:

שסוכם עמו מראש, אשר איננו משתנה בהתאם לתוצאות הביקורת עד לתקרה שתקבע על 

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.

 

  פרטים בדבר רואה החשבון המבקר .9

 רואה החשבון המבקר של התאגיד הינו משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'.

 השרות
 2018שנת 

 בשעות דולרבאלפי 
 2,260 145 שירותי ביקורת ומיסוי

 450 59 שירותים נוספים

המבקר, בהתאם להיקף שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון 

סיון העבר ותנאי השוק. הגורם המאשר את השכר הינו יהעבודה, לאופי העבודה, נ

דירקטוריון החברה, אשר מסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכר הטרחה עם רואי 

 החשבון. 

 חתימה עצמאי המורש .10

 מר ג'ואל גלאק הינו מורשה חתימה עצמאי.

 יהלאחרו הדוח בתקופתאירועים  .11

לדוחות הכספיים המצורפים  21לעניין אירועים לאחר תאריך הדוחות הכספיים ראה באור 

 בחלק ג' לדוח תקופתי זה.
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד –' דפרק 

 שהינן בתוקף בתאריך הדוח רכישה תכניות .12

 (א' האגרות החוב )סדראישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה של  2019בינואר  10ביום 

ובהיקף כולל שלא יעלה  2019ביוני  30עד ליום , וזאת ב'( של החברהאגרות החוב )סדרה ו

 "(. תכנית הרכישהמיליון דולר )להלן: " 15על 

 ת הרכישה.ינכון לתאריך הדוח, לא נרכשו אגרות חוב על פי תכנ

לפרטים נוספים אודות תכנית הרכישה, לרבות לעניין נימוקי דירקטוריון החברה לביצועה, 

  .20191בינואר  11ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 ות ומהותיות מאודשווי מהותיהערכות  .13

ב)ט( לתקנות 8להלן פרטים אודות הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד בהתאם לתקנה 

 :1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"לניירות ערך )דוחות 

שם הנכס 
 ומיקומו

עיתוי הערכת 
 השווי

שווי בדוחות 
הכספיים 

ליום 
31.12.2018 
 באלפי דולר

שווי 
בהתאם 
להערכת 

 השווי
 באלפי דולר

זיהוי מעריך 
 השווי

מודל הערכת 
 השווי

ההנחות 
שעמדו 
בבסיס 
הערכת 
 השווי

The North 
Flats ,

ברוקלין ניו 
 יורק

31.12.2018 86,900 86,900 

Aaron 
Valuation 

Inc. 

 גישת ההכנסות
Income ) 

(Approach 

שיעור 
 4.5%היוון: 

Academy 
Gardens, 

ברונקס ניו 
 יורק

31.12.2018 67,700 67,700 
 גישת ההכנסות

Income ) 
(Approach 

שיעור 
 5.5%היוון: 

Harrison ,
ברוקלין ניו 

 יורק
31.12.2018 191,750 191,750 

 גישת ההשוואה
Sales ) 

Comparison 
(Approach 

 מספר נכסי
 5השוואה: 
מחיר 

 ממוצע לרגל
 175רבוע: $ 

 ,2Albee
ברוקלין ניו 

  יורק
31.12.2018 169,900 169,900 

 גישת ההכנסות
Income ) 

(Approach 

שיעור 
 4.5%היוון: 

101 Varick, 
ברוקלין ניו 

 יורק
31.12.2018 68,400 68,400 

 גישת ההכנסות
Income ) 

(Approach 

שיעור 
 5%היוון: 

 

  

                                                 
 .005091-01-2019: אסמכתא מספר  1
 SquareAlbee  .436בשם המסחרי  הידוע  2
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 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה –' הפרק 

 

 כלפי פיננסיות מידה אמות בנושא רוחב ביקורת במסגרת - ערך ניירות רשות ביקורת .14

 סחירות חוב אגרות מחזיקי

מביקורת רוחב שבוצעה במספר חברות, ערכה יחידת הביקורת של מחלקת  כחלק

אמות עמידה בביקורת בחברה בנושא  ("הרשות סגל" התאגידים ברשות ניירות ערך )להלן:

בדצמבר  31, 2016בדצמבר  31לימים מידה פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות החוב של החברה 

. הביקורת כללה בחינה של הנושאים הבאים: ("הביקורת" )להלן: 2018ביוני  30-ו 2017

נאותות חישוב אמות המידה הפיננסיות בהתאם לנוסח שנקבע בשטר הנאמנות, לרבות 

ות עקביות החישוב ושלמות הנתונים שבבסיסו; ושלמות הגילוי שניתן בדיווחי החברה אוד

 עמידתה באמות המידה הפיננסיות.

חברות לנדל"ן ממתן הלוואות למימון סיווג הכנסות אופן הביקורת העלתה שאלות בנוגע ל

שוב אמות המידה הפיננסיות. הדיון מול סגל הרשות טרם יעל אופן ח וכלולות והשלכותי

השלכות אודות במסגרת דיווחים מיידיים החברה תעדכן שיהיה צורך בכך, מוצה. ככל 

 .הסיווג האמור על חישוב אמות המידה הפיננסיות

 

 )סדרה א'(אגרות חוב  .15

הציבור נכון  אגרות חוב )סדרה א'( שהנפיקה החברה ונמצאת בידי להלן יובאו פרטים בדבר 15.1

  :(31.12.2018) הדוחתום תקופת ל

 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  הסדרהבמועד הרחבת 

 
290,908 
395,727 
602,727 

 430,468-כ ))אלפי ש"ח 31.12.2018שווי נקוב ליום 
 ל.ר. ))אלפי ש"ח 31.12.2018שווי נקוב צמוד ליום 

 31.12.2018סכום הריבית שנצברה ליום 
 2,530-כ ))אלפי ש"ח

 )כולל ריבית שנצברה( ערך בדוחות הכספיים
 31.12.2018ליום 

 ))אלפי ש"ח
 429,974-כ

 425,603-כ ))אלפי ש"ח 31.12.2018שווי בבורסה ליום 

 סוג ושיעור הריבית

 .6.9%ריבית קבועה בשיעור של 
הריבית בגין איגרות החוב תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים, 

 30ובימים  2015במאי  31כאשר התשלום הראשון יבוצע ביום 
במאי של כל שנה קלנדרית לאחר מכן בין השנים  31-בנובמבר ו

. הריבית תיצבר ממועד הקצאת אגרות החוב )סדרה 2023עד  2016
 )כולל(. 2023ובמבר בנ 30א'( ועד מועד פירעונן הסופי ביום 

 מועדי תשלום הקרן

בנובמבר של  30( תשלומים שנתיים ביום 7עומדת לפירעון בשבעה )
)כולל( באופן שכ"א מששת  2023עד  2017כל אחת מהשנים 

מקרן ערכן הנקוב של אג"ח  14.29%התשלומים הראשונים יהווה 
אג"ח מקרן ערכן הנקוב של  14.26%א' והתשלום האחרון יהווה 

 א'.
 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 
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הסופי של אגרות  )סדרה א'( כפי שתבחר וזאת עד למועד פירעונן
 20החוב )סדרה א'( והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות מיום 

 .2017בינואר  9כפי שתוקן ביום  2014בנובמבר 

 על ידי מעלות ilA-על ידי מידרוג ו A2 דירוג

 פרטים בדבר הנאמן
, מרחוב "(הנאמן" )להלן: משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ

-03; פקס: 03-6374354, תל אביב, טלפון: 46-48מנחם בגין 
 . איש הקשר: רו"ח רמי סבטי.6374344

 של החברהביצעה החברה פדיון חלקי של אגרות החוב )סדרה א'(  2018בנובמבר  30ביום  15.2

הדוח יתרת אגרות החוב )סדרה  לתאריך, כך שנכון )סדרה א'( בהתאם לתנאי אגרות החוב

 .ש"ח ע.נ. 430,467,658א'( שבמחזור הינה 

 :ירוג אגרות חוב )סדרה א'(ד 15.3

שם החברה 

 המדרגת

הדירוג שנקבע למועד הנפקת 

 אג"ח )סדרה א'(

בדצמבר  31דירוג נכון ליום 

2018 

נודע לתאגיד על כוונת החברה 

המדרגת לבחון שינוי הדירוג 

 בעניין זההקיים, ייתן פרטים 

 --- A2 3A2 מידרוג

 --- ilA 4ilA מעלות

 

 )סדרה א'( עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות 15.4

הדוח, עמדה החברה בכל  ולתאריך 2018בדצמבר  31למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 

 9שתוקן ביום  כפי 2014בנובמבר  20התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות של מיום 

 לעילבין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה ) 2017בינואר 

החברה התחייבה )סדרה א'( במסגרת שטר הנאמנות  ."()סדרה א'( שטר הנאמנותלהלן: "ו

מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, בין היתר, לעמידה בהתחייבויות כלפי 

 המפורטות להלן. 

סעיף 
בשטר 

 הנאמנות
 תיאור ההתחייבות נושא

עמידה בהתחייבויות נכון 
 2018בדצמבר  31ליום 

התאמת  5.4
שיעור 

הריבית 
כתוצאה 

מאי עמידה 
באמות 
מידה 

 פיננסיות

בגין כל חריגה מאמות  0.5%תוספת ריבית בשיעור של 
העלאת שיעור  המידה הפיננסיות המפורטות להלן.

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, 

מות המידה הפיננסיות תוקנה ככל שהחריגה מא
ולאחר מכן ישנה חריגה נוספת יחול האמור לעיל(. 
יודגש, כי במקרה שבו בגין ירידה בדירוג אגרות החוב 
הועלה שיעור הריבית השנתית, אזי בכל מקרה שיעור 
הריבית הנוסף מכוח אותו סעיף ביחד עם שיעור 
הריבית הנוסף מכוח סעיף זה, בגין החריגה מאמות 

 .1.5%דה הפיננסיות, לא יעלה על המי

 EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל (1)
( לשטר 1)5.4)כהגדרת המונחים בסעיף  *מתואם

 ;15הנאמנות סדרה א'(( לא יעלה על 

זכויות  לא כוללההון העצמי המאוחד של החברה ) (2)

חישוב לפרטים בדבר  (1)
עמידת החברה באמת 

בדבר  המידה הפיננסית
יחס החוב הפיננסי נטו 

 EBITDA-מתואם ל
 14.5ראה בסעיף  מתואם

 להלן. זה
עמידת אופן לפרטים בדבר  (2)

החברה באמת המידה 
הפיננסית בדבר ההון 
העצמי המאוחד של 

 החברה ראה להלן.
 

                                                 
(, אשר 113547-01-2018)מספר אסמכתא:  2018בנובמבר  25של החברה מיום  לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  3

 המידע על פיו מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה.
(, אשר 087258-01-2018)מספר אסמכתא:  2018 בספטמבר 13לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום   4

 יה.המידע על פיו מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפנ
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סעיף 
בשטר 

 הנאמנות
 תיאור ההתחייבות נושא

עמידה בהתחייבויות נכון 
 2018בדצמבר  31ליום 

מיליון דולר ארה"ב  165-מיעוט( לא יפחת מ
 )סכום זה לא יוצמד למדד(;

בחשבון בנק בבעלות הנאמן ועל קדון ריבית יהפקדת פ כרית ריבית 5.7
שמו בבנק בישראל, לטובת מחזיקי אגרות החוב 
)סדרה א'(, בסך השווה לגובה תשלום ריבית שנתית 

אלפי דולר על פי  50בגין אגרות החוב בתוספת סך של 
השער היציג של דולר ארה"ב במועד פרסום תשקיף 

, לטובת הליכים לשערוך נכסים )כהגדרת המונח 2014
שיבוצעו על ידי הנאמן, ככל שיבוצעו )להלן:  להלן(

"(, כאשר סכום כרית סכום כרית הריבית הראשון"
הריבית ישמשו כבטוחה למחזיקי אגרות החוב )סדרה 
א'(, וזאת עד לפירעונן המלא של אגרות החוב )סדרה 

 א'(. 

משמעם מינוי מעריך  –" הליכים לשערוך נכסים"
שווי חיצוני ובלתי תלוי שיבחר על ידי הנאמן לצורך 
בחינת שוויים ההוגן של נכסי הנדל"ן של החברה. 
לעניין זה יצוין, כי הנאמן יהיה רשאי לעשות שימוש 
בסכום כרית הריבית הראשון גם לצורך ביצוע הליכים 

)כגון מינוי מומחים  על פי שטר נאמנות )סדרה א'(
 אלפי דולר ארה"ב. 200כדומה( וזאת עד לסכום של ו

נכון למועד דוח זה סכום כרית 
 35,865-הריבית עומד על כ

)סכום העולה על  אלפי ש"ח
גובה תשלום ריבית שנתית בגין 

שבמחזור במועד  אגרות החוב
 (אלפי דולר 50בתוספת  הדוח

התאמת  5.8
שיעור 

הריבית 
בגין חריגה 

משיעור 
הנכסים 
המניבים 
הכפופים 
לתוכניות 

 דיור

בגין חריגה ממספר  0.5%תוספת ריבית בשיעור של 
יחידות המגורים הכפופות לתוכנית הדיור כמפורט 

 להלן: 

מספר יחידות המגורים הכפופות לתוכניות הדיור 
לשטר הנאמנות )סדרה  5.8)כהגדרת המונח בסעיף 

מסך יחידות המגורים של  50%-א'(( לא יפחת מ
לשטר  5.8ה. לפרטים נוספים ראה סעיף החבר

 הנאמנות )סדרה א'(.

 95.7% -נכון למועד דוח זה כ
מיחידות המגורים של החברה 

 כפופות לתוכנית הדיור. 

התחייבויות  6.4
 פיננסיות

ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות  (1)
מיליון דולר ארה"ב  150-מיעוט( לא יפחת מ

 יוצמד למדד(;)סכום זה לא 

 2018בדצמבר  31נכון ליום  (1
ההון העצמי של החברה 
)לא כולל זכויות מיעוט( 

 מיליון דולר. 376 -הינו כ

 כולליחס ההון העצמי המאוחד של החברה ) (2)
-זכויות מיעוט( לסך המאזן המאוחד לא יפחת מ

35%; 

 2018בדצמבר  31נכון ליום  (2
יחס ההון העצמי המאוחד 

זכויות  כוללשל החברה )
מיעוט( לסך המאזן 

 40.47% -המאוחד הינו כ

 EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל (3)
 .16לא יעלה על  *מתואם

בדצמבר  31נכון ליום  (3
יחס החוב הפיננסי  2018

 EBITDA-נטו מתואם ל
-ה. 14.6-מתואם הינו כ

EBITDA  המתואם
חושב כשהוא כולל גילום 

EBITDA  :מהנכסים
Friendset  אשר נרכש

ברבעון השלישי של שנת 
 בחברה השקעה, 2018

 במהלך חדשה כלולה
 שנת של הרביעי הרבעון

איחוד לראשונה  ,2018
 Harrison הנכסשל 

ברבעון הראשון של שנת 
ואיחוד לראשונה  2018

ברבעון  Albeeשל נכס 
, 2018השני של שנת 

חודשים  12לתקופה של 
שהסתיימה בתאריך 

  הדוח.
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סעיף 
בשטר 

 הנאמנות
 תיאור ההתחייבות נושא

עמידה בהתחייבויות נכון 
 2018בדצמבר  31ליום 

של החברה  *המתואם EBITDA-היחס בין ה (4)
-מנכסים הכפופים לתוכניות דיור לבין ה

EBITDA  המתואם הכולל של החברה לא יפחת
 ; 40%-מ

 2018בדצמבר  31נכון ליום  (4
 EBITDA-היחס בין ה

המתואם של החברה 
מנכסים הכפופים 

-לתוכניות דיור לבין ה
EBITDA  המתואם הכולל

 . 68.7%הינו 

היזום של החברה לא יעלה על  היקף פרויקטי (5)
 מסך המאזן המאוחד של החברה; 50%

 2018בדצמבר  31נכון ליום  (5
היקף פרויקטי היזום של 

 3.5%-החברה מהווה כ
מסך המאזן המאוחד של 

 החברה.

במקרה של רכישת נכס מניב אחד או יותר, חישוב אמת א'(,  סדרה) של אגרות החוב הנאמנות שטר פי על כי יצוין *
המתואם שהניב אותו נכס תוך תקנון  EBITDA-המתואם את ה EBITDA -להמידה הפיננסית יעשה תוך הוספה 

למונחי שנה מלאה מבוצע על המתואם  EBITDA-תקנון ה .5מלאההמתואם של נכס זה למונחי שנה  EBITDA-ה
לשנה מלאה מבוצע על פי תחזית שמהווה  EBITDA-ההוצאות בגין התקנון על. בסיס חוזי שכירות חתומים בפו

יובהר את האומדן הטוב ביותר הקיים בידי חברה לסך ההוצאות החזויות בגין שנת ההפעלה הראשונה של הנכס. 
בהשלמת הקמתו והשכרתו של נכס מניב )להלן:  לטפל שיש סבורה החברה, המתואם EBITDA-כי לעניין חישוב ה

כי  יצוין. , למונחי שנה מלאהחדשהמתואם של נכס  EBITDA-ה תקנון, תוך "( כרכישתו של נכס מניבחדש נכס"
 .החברה לעמדת בנוגע מועד מבעוד עודכןהנאמן 

חלק החברה בחוב את עוד יצוין, כי על פי שטר הנאמנות )סדרה א'(, על החברה לקחת בחישוב החוב הפיננסי  
. כפי שמופיע בדוחות הכספיים של החברות האמורות ,הפיננסי נטו בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת

אינו כולל  ובחברות בשליטה משותפתחלק החברה בחוב הפיננסי נטו בחברות כלולות לעניין זה, החברה סבורה כי 
במקרים בהם ההון שהוזרם על ידי וסווג כחוב בספרי החברות האמורות, שותף ההון בעלים שהוזרם על ידי 

בדצמבר  31ליום  .הינו זהה או עודף על ההון שהוזרם על ידי השותףוסווג כחוב בספרי החברות האמורות, החברה 
 וסווג כחוב בספרי החברות האמורות, הינו זניח.שותף ההון בעלים שהוזרם על ידי , 2018

המתואם  EBITDA-הובדבר יחס  EBITDA-ת בדבר יחס החוב הפיננסי לות המידה הפיננסיואופן חישוב אמ להלן
 :המתואם הכולל EBITDA-של החברה מנכסים הכפופים לתוכניות דיור לבין ה

 
 699,688 חוב פיננסי מתואם:

EBITDA :מתואם  

EBITDA  כפי שמוצג בדוחות הכספיים כולל חלק החברה בחברות
של נכסים שנרכשו במהלך התקופה למונחי  EBITDAכלולות ותקנון 

 שנה מלאה:

47,851 

 למונחי התקופה במהלך הסתיימה שבנייתםנכסים  של EBITDA תקנון
 :מלאה שנה

- 

 47,851 מתואם )אלפי דולר(: EBITDA"כ סה

 14.6 יחס החוב הפיננסי:
 

EBITDA מנכסים הכפופים לתוכניות דיור מתואם:  

EBITDA כפי שמוצג בדוחות הכספיים  מנכסים הכפופים לתוכניות דיור

של נכסים שנרכשו  EBITDAכולל חלק החברה בחברות כלולות ותקנון 
 במהלך התקופה למונחי שנה מלאה:

32,859 

 הסתיימהשבנייתם  הכפופים לתוכניות דיור,נכסים  של EBITDA תקנון
 :מלאה שנה למונחי התקופה במהלך

- 

 32,859 :מנכסים הכפופים לתוכניות דיור מתואם )אלפי דולר( EBITDA"כ סה

 47,851 מתואם )אלפי דולר( הכולל של החברה: EBITDA"כ סה

 68.7% יחס הפיננסי:ה

                                                 
נקבע על מנת להגדיר  הקובננטכי התקנון האמור נדרש על מנת למנוע עיוות בחישוב היחס הפיננסי, שכן  יצוין  5

במונחים שנתיים. מאידך  כאשר רוכשים נכס )או מסיימים את  EBITDA-רמת כיסוי של החוב הפיננסי על ידי ה
נכלל בדוח רווח והפסד רק בחלקו היחסי בהתייחס לתקופה  EBITDA-ההשלמתו( החוב נכלל במלואו ואילו 

-ממועד הרכישה )או האכלוס( ועד תאריך המאזן. לפיכך על מנת למנוע את העיוות האמור מבוצע תקנון של ה
EBITDA נתיים.  למונחים ש 
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השני של שנת , מועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה לרבעון 2018באוגוסט  30ביום  15.5

 הנאמנות לשטר( 1)5.4 בסעיף הקבועה הפיננסיתמההתניה  חריגההודיעה החברה על  ,2018

 האל מונחים כהגדרת, םמתוא EBITDA-ל מתואם נטו סיהפיננ החוב יחס לפיה'( א סדרה)

 ההתנייה"-ו "EBITDA-ל החוב סיח: "להלן) 15 על יעלה לא'( א סדרה) הנאמנות בשטר

יתרת הקרן שנשאה עלה שיעור הריבית השנתית בהתאם לכך, (. ", לפי הענייןהפיננסית

שיעור בגין החריגה )להלן: " 0.5%הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'(, בשיעור של 

באוגוסט  30, וזאת החל מיום באותה עתשיהיה "(, מעל שיעור הריבית כפי הריבית הנוסף

2018. 

"(, יחס מועד הבחינה)להלן: " 2018בדצמבר  31ליום נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים  15.6

( ולפיכך, נכון למועד הבחינה, החברה 15-)קרי, נמוך מ 14.7עומד על  EBITDA-ל החוב

 אינה חורגת מההתניה הפיננסית.

 שמפרסמת החברה במקביל לפרסום דוח תקופתי זה. מיידי וחד ראו, נוספים לפרטים

 כינוס אסיפת מחזיקי ושינוי תנאי אגרות חוב 15.7

הדוח, לא נדרשה החברה לכנס אסיפות מחזיקי  ולתאריך 2018בדצמבר  31נכון ליום 

 אגרות חוב )סדרה א'(. 

 '(.א סדרההנאמנות ) לשטר 5.6 בסעיף כהגדרתן מיוחדות עסקאות בוצעו לא 15.8

 אגרות החוב )סדרה א'(להבטחת בטוחות ושעבודים  15.9

, אגרות החוב אינן )סדרה א'( לשטר הנאמנות 5.7כרית הריבית כאמור בסעיף למעט 

בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר. לפרטים אודות התחייבות  אומובטחות בבטוחות 

החברה בדבר התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף כללי וביחס לחברות הנכס שעבוד ספציפי 

 . )סדרה א'( לשטר הנאמנות 6.2ראו סעיף 

 6.5, יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה, כמשמעותם בסעיף 2018 דצמברב 31נכון ליום  15.10

 אלפי דולר. 24,366לשטר הנאמנות )סדרה א'(, הינה 

לשטר הנאמנות  8.1.21הדוח, עיקר פעילותה של החברה כמפורט בסעיף  לתאריךנכון  15.11

שיעור נכסי החברה  2018בדצמבר  31נכון ליום לעניין זה יצוין כי  )סדרה א'( לא השתנה.

)המדינות ניו יורק, קונטיקט, ניו ג'רזי ופנסילבניה( עומד  Tri State Region-הממוקמים ב

 .100%על שיעור של 

הדוח, החברה עומדת בהתחייבותה לאי נטילת אשראי ממוסדות פיננסיים  לתאריךנכון  15.12

 לשטר הנאמנות )סדרה א'(. 6.2.6שאינם ישראלים בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

 אגרות החוב )סדרה ב'( .16

אגרות חוב )סדרה ב'( רשומות  236,228,000, השלימה החברה הנפקת 2017בינואר  23ביום  16.1

 18כל אחת, שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף שפורסם ביום ש"ח ע.נ.  1על שם, בנות 
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 23נושא תאריך  2015בנובמבר  22ח תשקיף המדף של החברה מיום ומכ  20176בינואר 

 ."(המדף תשקיף)להלן: " 2015בנובמבר 

הדוח לתום תקופת להלן יובאו פרטים בדבר אגרות חוב )סדרה ב'( שהנפיקה החברה נכון  16.2

(31.12.2018 :) 

 אגרות חוב )סדרה ב'(
 כן האם הסדרה מהותית

 2017הרחבת סדרה בחודש יולי  ,2017בינואר  23 מועד ההנפקה
 2018בחודש מרץ  נוספתוהרחבת סדרה 

 )שווי נקוב )אלפי ש"ח
 (2017במועד ההנפקה הראשונה )ינואר 

 (2017במועד הרחבת הסדרה )יולי 
 (2018 מרץבמועד הרחבת הסדרה )

 
236,228 
336,228 
450,890 

 409,859 ))אלפי ש"ח 31.12.2018שווי נקוב ליום 

 ל.ר. ))אלפי ש"ח 31.12.2018שווי נקוב צמוד ליום 
 335,5-כ )אלפי ש"ח( 31.12.2018סכום הריבית שנצברה ליום 

ליום  )כולל ריבית שנצברה( ערך בדוחות הכספיים
 )אלפי ש"ח( 31.12.2018

 435,406-כ

 343,626-כ )אלפי ש"ח( 31.12.2018שווי בבורסה ליום 
 .5.15%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג ושיעור הריבית

הריבית בגין איגרות החוב תשולם בשני תשלומים חצי 
במרץ  31שנתיים, כאשר התשלום הראשון יבוצע ביום 

בספטמבר של כל שנה  30-במרץ ו 31ובימים  2017
וכן ביום  2027עד  2017קלנדרית לאחר מכן בין השנים 

. הריבית תיצבר ממועד הקצאת אגרות 2028במרץ  31
במרץ  31רעונן הסופי ביום החוב )סדרה ב'( ועד מועד פי

 )כולל(. 2028
( תשלומים שנתיים ביום 11עומדת לפירעון באחד עשר ) מועדי תשלום הקרן

)כולל(  2028עד  2018במרץ של כל אחת מהשנים  31
באופן שכ"א מעשרת התשלומים הראשונים יהווה 

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה  9.10%
מקרן ערכן הנקוב  9.00%יהווה  ב'( והתשלום האחרון

 הכולל של אגרות החוב )סדרה ב'(.
 לא צמוד בסיס הצמדה )קרן וריבית(

 לא האם ניתנות להמרה
החברה תהא רשאית )אך לא חייבת(, בכל עת ובהתאם  זכות החברה לבצע פדיון מוקדם או המרה כפויה

לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או 
חלקי של אגרות החוב )סדרה ב'( כפי שתבחר וזאת עד 
למועד פירעונן הסופי של אגרות החוב )סדרה ב'( והכל 

 בהתאם להוראות שטר הנאמנות )סדרה ב'(. 
 על ידי מעלות ilA-מידרוג ועל ידי  A2.il דירוג 

משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, מרחוב מנחם  פרטים בדבר הנאמן
-03; פקס: 03-6374354, תל אביב, טלפון: 46-48בגין 

 . איש הקשר: רו"ח רמי סבטי.6374344
 

 דירוג 16.3

שם החברה 

 המדרגת

הדירוג שנקבע למועד הנפקת 

 '(באג"ח )סדרה 

בדצמבר  31דירוג נכון ליום 

2018 

נודע לתאגיד על כוונת החברה 

המדרגת לבחון שינוי הדירוג 

 הקיים, ייתן פרטים בעניין זה

 --- A2 7A2 מידרוג

 --- ilA 8ilA מעלות

 

                                                 
 .007890-01-2017מס' אסמכתא   6
(, אשר 113547-01-2018)מספר אסמכתא:  2018בנובמבר  25של החברה מיום  מיידינוספים ראו דיווח  לפרטים  7

 המידע על פיו מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה.
(, אשר 087258-01-2018)מספר אסמכתא:  2018בספטמבר  13של החברה מיום  מיידינוספים ראו דיווח  לפרטים  8

 המידע על פיו מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה.
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 מידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות )סדרה ב'(ע 16.4

, עמדה החברה בכל ולתאריך הדוח 2018בדצמבר  31למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 

בין החברה לבין הנאמן  2017בינואר  18הנאמנות מיום התנאים וההתחייבויות לפי שטר 

"(. שטר הנאמנות )סדרה ב'(למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה )לעיל להלן: "

במסגרת שטר הנאמנות )סדרה ב'( התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( 

 של החברה, בין היתר, לעמידה בהתחייבויות המפורטות להלן. 

סעיף 
בשטר 

 הנאמנות
עמידה בהתחייבויות נכון  תיאור ההתחייבות נושא

 2018 דצמברב 31ליום 

התאמת  5.4
שיעור 

הריבית 
כתוצאה 

מאי עמידה 
באמות 
מידה 

 פיננסיות

בגין כל חריגה מאמת  0.5%תוספת ריבית בשיעור של  
מידה פיננסית. העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם 
אחת בגין כל חריגה מאמת מידה פיננסית, ככל שתהא 
חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת 
במקרה שהחריגה באותה אמת מידה פיננסית נמשכת 

ית הנוסף כתוצאה מובהר כי בכל מקרה שיעור הריב
מאי עמידה באמות מידה פיננסיות לפי הוראות סעיף 

זה )אם וככל שתהא עלייה כאמור( לא יהא  5.4
מעל שיעור הריבית שנקבעה  1.5%-במצטבר יותר מ

לשטר  5.4במכרז )לפרטים נוספים ראה סעיף 
 הנאמנות )סדרה ב'((.

 

נטו, כהגדרת  CAP-יחס החוב הפיננסי נטו ל (1)  
המונחים בשטר הנאמנות )סדרה ב'(, לא יעלה על 

 ;67.5%שיעור של 

לפרטים ראה סעיף 
 "התחייבויות פיננסיות" להלן.

זכויות  כוללההון העצמי המאוחד של החברה ) (2)  
מיליון דולר ארה"ב )סכום  210-מיעוט( לא יפחת מ

 זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו(;

לפרטים ראה סעיף 
 "התחייבויות פיננסיות" להלן.

)כהגדרת  *מתואם NOI-יחס החוב הפיננסי נטו ל (3)  
המונחים בשטר הנאמנות )סדרה ב'(( לא יעלה על 

19 ; 

 2018 בדצמבר 31נכון ליום 
 NOI-יחס החוב הפיננסי נטו ל

 . 14.3-מתואם הינו כ

מספר יחידות המגורים הכפופות לתוכניות הדיור,  (4)  
כהגדרת המונח בשטר הנאמנות )סדרה ב'(, לא 

 החברה;מסך יחידות המגורים של  50%-יפחת מ

 95.7%-נכון למועד דוח זה כ
מיחידות המגורים של החברה 

 כפופות לתוכנית הדיור.

קדון ריבית בחשבון בנק בבעלות הנאמן ועל יהפקדת פ כרית ריבית 5.7
שמו בבנק בישראל, לטובת מחזיקי אגרות החוב 
)סדרה ב'(, בסך השווה לגובה תשלום ריבית חצי 

אלפי  200בתוספת סך של שנתית בגין אגרות החוב 
דולר על פי השער היציג של דולר ארה"ב במועד פרסום 
דוח הצעת המדף, לטובת הליכים לשערוך נכסים 
)כהגדרת המונח להלן( שיבוצעו על ידי הנאמן, ככל 

"(, סכום כרית הריבית הראשוןשיבוצעו )להלן: "
כאשר סכום כרית הריבית ישמשו כבטוחה למחזיקי 
אגרות החוב )סדרה ב'(, וזאת עד לפירעונן המלא של 

 אגרות החוב )סדרה ב'(. 

משמעם מינוי מעריך שווי  –" הליכים לשערוך נכסים"
חיצוני ובלתי תלוי שיבחר על ידי הנאמן לצורך בחינת 

ן זה שוויים ההוגן של נכסי הנדל"ן של החברה. לעניי
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 עד 

 אלפי דולר ארה"ב. 200לסכום של 

סכום כרית הריבית הראשון 
אלפי  6,880-הסתכם לסך של כ

ש"ח והוא הועבר על ידי רכז 
 26ה לנאמן ביום ההנפק

. בהתאם 2017בינואר 
להוראות שטר הנאמנות 

ביולי  11)סדרה ב'(, ביום 
העבירה החברה סכום  2017

-כרית ריבית נוסף )בסך של כ
אלפי ש"ח( לאור  2,155

הקצאה פרטית של אגרות חוב 
)סדרה ב'( בדרך של הרחבת 

 סדרה.

התחייבויות  6.4
 פיננסיות

זכויות  כוללהחברה )ההון העצמי המאוחד של  (1)
מיליון דולר ארה"ב )סכום  200-מיעוט( לא יפחת מ

 זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו(;

 2108בדצמבר  31נכון ליום 
ההון העצמי של החברה )כולל 

 508-זכויות מיעוט( הינו כ
 מיליון דולר.

נטו )כהגדרת  CAP-יחס החוב הפיננסי נטו ל (2)
לשטר הנאמנות )סדרה ב'( לא  6.4המונחים בסעיף 

 ;75%יעלה על שיעור של 

 2018 בדצמבר 31נכון ליום 
  CAP-יחס החוב הפיננסי נטו ל

 .57.8%-נטו הינו כ
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סעיף 
בשטר 

 הנאמנות
עמידה בהתחייבויות נכון  תיאור ההתחייבות נושא

 2018 דצמברב 31ליום 

לשטר  6.4)כהגדרתו בסעיף  *המתואם NOI-ה (3)
מיליון דולר  20-הנאמנות )סדרה ב'(( לא יפחת מ

 )סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו(.

-ה 2018 בדצמבר 31נכון ליום 
NOI 48.6-המתואם הינו כ 

 מיליון דולר. 

של החברה מנכסים  *המתואם NOI-היחס בין ה (4)
הכפופים לתוכניות עידוד ממשלתיות או עירוניות 

)כהגדרת  המתואם של החברה NOI-לבין ה
 לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.4המונחים בסעיף 

 .40%-לא יפחת מ

 2018בדצמבר  31נכון ליום 
המתואם של  NOI-ה בין היחס

החברה מנכסים הכפופים 
לתוכניות עידוד ממשלתיות 

 NOI-או עירוניות לבין ה
-המתואם של החברה הינו כ

67.6%. 
המתואם חושב  NOI-ה

 NOIכשהוא כולל גילום 
אשר  Friendsetמהנכסים: 

נרכש ברבעון השלישי של שנת 
 כלולה בחברה השקעה, 2018

במהלך הרבעון הרביעי  חדשה
איחוד  ,2018של שנת 
 Harrison הנכסלראשונה של 

 2018ברבעון הראשון של שנת 
ואיחוד לראשונה של נכס 

Albee  ברבעון השני של שנת
חודשים  12, לתקופה של 2018

 שהסתיימה בתאריך הדוח.

 35%היזום של החברה לא יעלה על  היקף פרויקטי (5)
מסך המאזן המאוחד של החברה )כהגדרת 

 לשטר הנאמנות )סדרה ב'((. 6.4המונחים בסעיף 

 2018 בדצמבר 31נכון ליום 
היקף פרויקטי היזום של 

מסך  3.5%החברה מהווה 
 המאזן המאוחד של החברה.

 יחושב, התקופה במהלך יותר או אחד מניב נכס ברכישת'(, ב)סדרה  החוב אגרות של הנאמנות שטרי פי על כי יצוין *
מיום הרכישה ועד למועד הדוח הכספי בגילום  NOI-המתואם של הנכס או הנכסים בהתאם להיקף ה NOI-ה

תקנון ההוצאות למונחי שנה מלאה מבוצע על בסיס חוזי שכירות חתומים בפועל. המתואם  NOI-תקנון ה. 9שנתי
את האומדן הטוב ביותר הקיים בידי חברה לסך ההוצאות  שמהווהלשנה מלאה מבוצע על פי תחזית  NOI-בגין ה

המתואם, החברה סבורה שיש  NOI-ה חישוב לעניין כי יובהרהחזויות בגין שנת ההפעלה הראשונה של הנכס. 
 NOI-"( כרכישתו של נכס מניב, תוך תקנון החדש נכסלטפל בהשלמת הקמתו והשכרתו של נכס מניב )להלן: "

 גילום שנתי. יצוין כי הנאמן עודכן מבעוד מועד בנוגע לעמדת החברה.המתואם של נכס חדש, ב

חלק את '(, על החברה לקחת בחישוב החוב הפיננסי ב)סדרה של אגרות החוב עוד יצוין, כי על פי שטר הנאמנות  
כפי שמופיע בדוחות הכספיים של החברות  ,החברה בחוב הפיננסי נטו בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת

 ובחברות בשליטה משותפתחלק החברה בחוב הפיננסי נטו בחברות כלולות . לעניין זה, החברה סבורה כי האמורות
במקרים בהם ההון שהוזרם וסווג כחוב בספרי החברות האמורות, שותף האינו כולל הון בעלים שהוזרם על ידי 

 31ליום  .הינו זהה או עודף על ההון שהוזרם על ידי השותףספרי החברות האמורות, וסווג כחוב בעל ידי החברה 
 וסווג כחוב בספרי החברות האמורות, הינו זניח.שותף ההון בעלים שהוזרם על ידי , 2018בדצמבר 

 

 :NOI-אופן חישוב אמת המידה הפיננסית בדבר יחס החוב הפיננסי ל להלן

 696,728 חוב פיננסי מתואם:

NOI :מתואם  

NOI  כפי שמוצג בדוחות הכספיים כולל חלק החברה בחברות כלולות

 של נכסים שנרכשו במהלך התקופה לגילום שנתי: NOIותקנון 

48,598 

 - של נכסים שבנייתם הסתיימה במהלך התקופה לגילום שנתי: NOI תקנון

 48,598 מתואם )אלפי דולר(: NOI"כ סה

 14.3 יחס החוב הפיננסי:

                                                 
נקבע על מנת להגדיר  הקובננטכי התקנון האמור נדרש על מנת למנוע עיוות בחישוב היחס הפיננסי, שכן  יצוין  9

ונחים שנתיים. מאידך כאשר רוכשים נכס )או מסיימים את במ NOI-רמת כיסוי של החוב הפיננסי על ידי ה
נכלל בדוח רווח והפסד רק בחלקו היחסי בהתייחס לתקופה ממועד  -NOIהשלמתו( החוב נכלל במלואו ואילו ה

 NOI-הרכישה )או האכלוס( ועד תאריך המאזן. לפיכך על מנת למנוע את העיוות האמור מבוצע תקנון של ה
 למונחים שנתיים.  
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 כינוס אסיפת מחזיקי ושינוי תנאי אגרות חוב 16.5

מחזיקי  הדוח, לא נדרשה החברה לכנס אסיפות ולתאריך 2018בדצמבר  31נכון ליום 

 אגרות חוב )סדרה ב'(. 

 בטוחות ושעבודים להבטחת אגרות החוב )סדרה ב'( 16.6

, אגרות החוב אינן )סדרה ב'( לשטר הנאמנות 5.7למעט כרית הריבית כאמור בסעיף 

מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר. לפרטים אודות התחייבות 

שעבוד שוטף כללי וביחס לחברות הנכס שעבוד ספציפי החברה בדבר התחייבות לאי יצירת 

 . )סדרה ב'( לשטר הנאמנות 6.2ראו סעיף 

 6.5, יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה, כמשמעותם בסעיף 2018 בדצמבר 31נכון ליום  16.7

 אלפי דולר. 24,366לשטר הנאמנות )סדרה ב'(, הינה 

לשטר הנאמנות  8.1.21הדוח, עיקר פעילותה של החברה כמפורט בסעיף  לתאריךנכון  16.8

שיעור נכסי החברה  2018בדצמבר  31נכון ליום  לעניין זה יצוין כי )סדרה ב'( לא השתנה.

)המדינות ניו יורק, קונטיקט, ניו ג'רזי ופנסילבניה( עומד  Tri State Region-מים בהממוק

 .100%על שיעור של 

הדוח, החברה עומדת בהתחייבותה לאי נטילת אשראי ממוסדות פיננסיים  לתאריךנכון  16.9

 לשטר הנאמנות )סדרה ב'(. 6.2.6שאינם ישראלים בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

 '(גאגרות החוב )סדרה  .17

'( רשומות על גאגרות חוב )סדרה  420,890,000, השלימה החברה הנפקת 2018 ביוני 3ביום  17.1

 במאי 31ש"ח ע.נ. כל אחת, שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף שפורסם ביום  1שם, בנות 

 ח תשקיף המדף.ומכ 201810

הדוח תקופת  לתום'( שהנפיקה החברה נכון גלהלן יובאו פרטים בדבר אגרות חוב )סדרה  17.2

(31.12.2018 :) 

 '(גאגרות חוב )סדרה 
 כן האם הסדרה מהותית

 2018 ביוני 3 מועד ההנפקה
 )שווי נקוב )אלפי ש"ח

 (2018 ביוני 3במועד ההנפקה הראשונה )
 

420,890 
 420,890 ))אלפי ש"ח 31.12.2018שווי נקוב ליום 

 ל.ר. ))אלפי ש"ח 31.12.2018שווי נקוב צמוד ליום 
 31.12.2018סכום הריבית שנצברה ליום 

 )אלפי ש"ח(
1,398 

 )כולל ריבית שנצברה(ערך בדוחות הכספיים 
 )אלפי ש"ח( 31.12.2018ליום 

408,002 

 404,517 )אלפי ש"ח( 31.12.2018שווי בבורסה ליום 
 .3.9%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג ושיעור הריבית

הריבית בגין אגרות החוב )סדרה ג'( תשולם פעמיים בשנה, בימים 
 30ועד ליום  2018בנובמבר  30בנובמבר, החל מיום  30-במאי ו 31

 )כולל(. 2024בנובמבר 
'( ועד מועד גהריבית תיצבר ממועד הקצאת אגרות החוב )סדרה 

 )כולל(. 2024 נובמברב 30פירעונן הסופי ביום 
במאי  31( תשלומים אשר ישולמו ביום 5עומדות לפרעון בחמישה ) מועדי תשלום הקרן

                                                 
 .053746-01-2018 :אסמכתא פרמס  10
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בנובמבר  30)כולל( וביום  2024עד  2021של כל אחת מהשנים 
 2%, באופן שכל אחד מארבעת התשלומים הראשונים יהווה 2024

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ג'( והתשלום 
ל של אגרות החוב מקרן ערכן הנקוב הכול 92%האחרון יהווה 

 )סדרה ג'(.
 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, מלא או חלקי של אגרות החוב 

'( כפי שתבחר וזאת עד למועד פירעונן הסופי של אגרות ג)סדרה 
 '(.ג'( והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות )סדרה גהחוב )סדרה 

בדבר זכות השותפה )כהגדרתה בנספח א' לשטר הנאמנות(  לפרטים
מלא במקרה של פרעון מיידי של אגרות  ופרעוןלבצע מימון מחדש 

 . הנאמנות לשטר 7.3 סעיף ראההחוב, 
 על ידי מעלות +ilA דירוג

, 46-48משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, מרחוב מנחם בגין  פרטים בדבר הנאמן
. איש הקשר: 03-6374344; פקס: 03-6374354טלפון: תל אביב, 

 רו"ח רמי סבטי.

 
 '(געמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות )סדרה  17.3

, עמדה החברה בכל ולתאריך הדוח 2018בדצמבר  31למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 

בין החברה לבין הנאמן  2018 מאיב 30התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות מיום 

"(. '(גשטר הנאמנות )סדרה '( של החברה )לעיל להלן: "גלמחזיקי אגרות החוב )סדרה 

'( ג'( התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה גבמסגרת שטר הנאמנות )סדרה 

 של החברה, בין היתר, לעמידה בהתחייבויות המפורטות להלן.

סעיף 
בשטר 

 הנאמנות
עמידה בהתחייבויות נכון  תיאור ההתחייבות נושא

 2018 בדצמבר 31ליום 

התאמת  5.4
שיעור 

הריבית 
כתוצאה 

מאי עמידה 
באמת מידה 

 פיננסיות

בגין חריגה מאמת  0.5%תוספת ריבית בשיעור של 
 פיננסית הבאה:המידה ה

 לשטר( 2)6.4יחס ההלוואה לבטוחה )כהגדרתו בסעיף 
 ;77.5%'(( לא יעלה על ג)סדרה  הנאמנות

לפרטים ראה סעיף 
"התחייבויות פיננסיות" 

 להלן.

כרית  5.7
 הוצאות

אלפי דולר  300ופקד סך של המתוך תמורת ההנפקה 
אלפי ש"ח(, על פי השער היציג של  1,070ארה"ב )

המכרז( בחשבון הנאמנות הדולר הידוע בתאריך 
)כהגדרתו להלן( אשר ישמש לרבות פירותיו לצורך 
ביצוע הליכים על פי שטר נאמנות זה )כגון מינוי 

 לרבות"(, ההוצאות כריתמומחים וכדומה( )להלן: "
הפרה איזו מהתחייבויותיה בקשר  החברה בו במקרה

ו/או במקרה בו הועמדו אגרות  הנאמנות שטרעם 
וחזק מהחוב לפירעון מיידי. סכום כרית ההוצאות 

בחשבון הנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב עד למועד 
 הפירעון הסופי והמלא של אגרות החוב )סדרה ג'(.

הסתכם  ההוצאותסכום כרית 
אלפי ש"ח  1,070 -לסך של כ

והוא הועבר על ידי רכז 
 יוניב 4ההנפקה לנאמן ביום 

2018 . 

התחייבויות  6.4
 פיננסיות

זכויות  כוללההון העצמי המאוחד של החברה ) (1)
מיליון דולר ארה"ב  200-מיעוט( לא יפחת מ

 )סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו(;

 2018 בדצמבר 31נכון ליום 
ההון העצמי של החברה )כולל 

 508-זכויות מיעוט( הינו כ
 מיליון דולר.

 82.5%יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על  (2)
לשטר הנאמנות  6.4)כהגדרת המונחים בסעיף 

 '((;ג)סדרה 

 2018 בדצמבר 31נכון ליום 
יחס ההלוואה לבטוחה הינו 

 .65.8%-כ

היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה על  (3)
מסך המאזן המאוחד של החברה )כהגדרת  35%

 '((.גלשטר הנאמנות )סדרה  6.4המונחים בסעיף 

 2018 בדצמבר 31נכון ליום 
היקף פרויקטי היזום של 

מסך  3.5%החברה מהווה 
 המאזן המאוחד של החברה.
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 חוב )סדרה ג'(כינוס אסיפת מחזיקי ושינוי תנאי אגרות  17.4

הדוח, לא נדרשה החברה לכנס אסיפות מחזיקי  ולתאריך 2018 בדצמבר 31נכון ליום 

 '(. גאגרות חוב )סדרה 

נכס נדל"ן מניב הידוע בשם בגין  ותרעון הלוואילשם פ –ראשית  שימשהתמורת ההנפקה  17.5

Albee Square 430 שכתובתו Albee Square, Brooklyn New York; Block: 146; Lot: 48 

לשטר הנאמנות )סדרה ג'(, אשר סכומן  נספח א'ב כמפורט"( המשועבד הנכס)להלן: "

של אגרות החוב  ההנפקה הוצאות כיסוילצורך  – שניתמיליון דולר;  105-הכולל נאמד בכ

לשם החזר הלוואות בעלים  – שלישיתמיליון דולר;  4.4-)סדרה ג'( שהסתכמו לסך של כ

 מיליון דולר.  8-בסך של כ םשהסתכ הנכס בחברת

 החוב אגרות למחזיקי הנאמן לטובת השעבודים יצירת הליך הושלם 2018 ביוני 7 ביום 17.6

 . 11'(ג סדרה) הנאמנות לשטר 6.2 בסעיף כאמור'( ג סדרה)

 '(.ג סדרה) הנאמנות לשטר 5.6 בסעיף כהגדרתן מיוחדות עסקאות בוצעו לא 17.7

 '(גבטוחות ושעבודים להבטחת אגרות החוב )סדרה  17.8

פי אגרות החוב -כבטוחה להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על 17.8.1

הנכס תיצור  שחברתהחברה לגרום לכך  התחייבה)סדרה ג'( ושטר הנאמנות )סדרה ג'(, 

ין היתר, לטובת הנאמן )כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ולרבות, ב םותרשו

באמצעות המחאה של משכנתאות קיימות(, את השעבודים להלן, בהתאם להוראות חוות 

 הראשונ ה( משכנת1לשטר הנאמנות )סדרה ג'(: ) 6.2.2דעת עורך דין כמפורט בסעיף 

, לטובת הנאמן )כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(, על מלוא זכויותיה הבדרגה, יחיד

בסכום קרן אגרות החוב )סדרה ג'( במועד ההנפקה )להלן:  ועבדהמש בנכסהנכס  חברתשל 

 הוצאות, החוב אגרות על הריבית את גם חיטתב ה"(. למען הסר ספק, המשכנתההמשכנת"

 המשועבדים הנכסים של התפעול הוצאות, המשכנתאות של והמימוש התחזוקה הרישום

 בהתאם בהם נושאת שהחברה ההוצאות יתר כל את מבטיחה וכן ההמשכנת מימוש לאחר

על דרך  המחתהכאמור  ה( במסגרת מסמכי המשכנת2)סדרה ג'(; ) הנאמנות שטר להוראות

השעבוד חברת הנכס כמקובל, לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(, את כל 

זכויות חברת הנכס לקבלת הכספים שיגיעו בגין או מכוח הנכס המשועבד, זכויות קדימה 

ת אחרות ו/או כל זכות לקבלת תזרים הנובע מהנכס המשועבד )כולל דמי שכירות( או זכויו

ו/או זכות לקבלת כל תקבולי הביטוח, ככל שיתקבלו ו/או כל הסכם אחר, אם קיים, מקנים 

 וחברת( החברה 3הנכס בגין זכויותיה בנכס המשועבד; ) לחברתויקנו אותם מפעם לפעם 

(, אחד או יותר, המשכלל חוב בגובה החוב אותו Promissory Noteעל שטר חוב ) חתמוהנכס 

את זכויותיה  משכנה( החברה 4יורק בארה"ב; )-מבטיחות המשכנתאות גם במדינת ניו

לשטר הנאמנות )סדרה ג'((  6.2.4.1עיף כלפי מאת ומתוך חשבון הנאמנות )כהגדרתו בס

ם השעבודים של החברה; והכל כמפורט על כך הערה במרש נרשמהברשם המשכונות ו

 "(.השעבודים'( )להלן: "גלשטר הנאמנות )סדרה  6בסעיף 

                                                 
 . 049215-01-2018, מספר אסמכתא: 2018ביוני  10של החברה מיום  מיידינוספים ראו דיווח  לפרטים  11
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בדבר התחייבות החברה שלא לשעבד את רכושה בשעבוד שוטף כללי ובדבר  לפרטים 17.8.2

"( שלא לשעבד את רכושה הנכס חברת)להלן: " Spencer Albee Equities, LLCהתחייבות 

 הנאמנות )סדרה ג'(.  לשטר 6.3וזכויותיה ראו סעיף 

 '(.ג)סדרה  הנאמנות לשטר 5.7 סעיף ראה הוצאות כרית בדבר לפרטים 17.8.3

 בביטוח מבוטח המשועבד הנכס, הדוח לתאריך נכון – המשועבד הנכס לביטוח התחייבות 17.9

 .כמקובל, תקף

 6.5, יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה, כמשמעותם בסעיף 2018 בדצמבר 31נכון ליום  17.10

 אלפי דולר. 24,366'(, הינה גלשטר הנאמנות )סדרה 

לשטר  8.1.20עיקר פעילותה כמפורט בסעיף החברה לא שינתה את הדוח,  לתאריךנכון  17.11

החברה שיעור נכסי  2018בדצמבר  31לעניין זה יצוין כי נכון ליום  '(.גהנאמנות )סדרה 

)המדינות ניו יורק, קונטיקט, ניו ג'רזי ופנסילבניה( עומד  Tri State Region-הממוקמים ב

 .100%על שיעור של 

אי נטילת אשראי ממוסדות  בדברהדוח, החברה עומדת בהתחייבותה  לתאריךנכון  17.12

לשטר הנאמנות )סדרה  6.3.5פיננסיים שאינם ישראלים בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

 '(.ג

 ראה המשועבד הנכס עם בקשר הנכס וחברות החברה התחייבויות בדבר מלאים לפרטים 17.13

 '(.ג סדרה) הנאמנות לשטר 6.2-ו 5.10 סעיפים

 נתונים תמצית לרבות, 2018 בדצמבר 31 ליום נכון Albee Square הנכסאודות  לנתונים 17.14

 .הדירקטוריון לדוח 'א נספח ראו המועד לאותו הנכס חברת של כספיים

 

 

 ,ג'ואל גלאק

 יו"ר דירקטוריון ונשיא

 

 2019במרץ  31, ברוקלין

 



 

 

 נספח א'
 גילוי יעודי למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(

 20181 בדצמבר 31נכון ליום  Albee Squareאודות הנכס 
 

 
 תמצית נתונים כספיים של חברת הנכס

 

Spencer Albee Equities, LLC 
 דוח על המצב הכספי

 (מבוקרים)
 

 

 

 31ליום 
 בדצמבר

 31ליום 
 בדצמבר

 2018 7 1 0 2 

 

אלפי דולר 
 ארה"ב

אלפי דולר 
 ארה"ב

   

   נכסים שוטפים
 825 246 מזומנים ושווי מזומנים

 - 533 פקדונות מוגבלים ומיועדים

 616 1,355 חייבים ויתרות חובה

 2,134 1,441 

   
   

   נכסים לא שוטפים

 154,400 169,900 נדל"ן להשקעה

   

 172,034 155,841 

   
   התחייבויות שוטפות

 104,056 - הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים

 1,639 1,311 זכאים ויתרות זכות

 1,311 105,695 

   

   התחייבויות לא שוטפות
 100 899 פקדונות משוכרים

 35,905 142,711 צדדים קשורים

 143,610 36,005 

   

   הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 - - מניותהון 

 14,141 27,113  עודפים

 14,141 27,113 סה"כ הון
   

 172,034 155,841 

 
  

                                                           
 

לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף כפרק א' לדוח  ..ב1.7.7.3, ראו סעיף Albee Squareלנתונים עיקריים אודות נכס   1
 תקופתי זה לעיל.



 

  

Spencer Albee Equities, LLC 
 דוח על רווח או הפסד ורווח כולל 

 )בלתי מבוקרים ובלתי סקורים(
 

   

 
לשנה 

 שנסתיימה
לשנה 

 שנסתיימה

 

 31ביום 
 בדצמבר

 31ביום 
 בדצמבר

 2018 2017 

 

אלפי דולר 
 ארה"ב

אלפי דולר 
 ארה"ב

   

   

 1,416 9,262 הכנסות מדמי שכירות והכנסות נלוות, נטו

   

 - (1,155) הוצאות תפעול 

   

 1,416 8,107 גולמי רווח

   

 - (181) הוצאות הנהלה וכלליות 

   

 (9,795) 10,392 משינוי ערך נדל"ן להשקעה (הפסדרווח )

   

 (8,379) 18,318 מפעולות רגילות (הפסדרווח )

   

 - 5,035 הכנסות מהפרשי שער

 (1,663) (10,380) הוצאות מימון

   

 (10,042) 12,972 נקי (הפסדרווח )

   

   רווח )הפסד( כולל אחר:

 - - רווח כולל אחר

   

 (10,042) 12,972 כולל לתקופה (הפסדרווח )סה"כ 

  

 

 

 

 

 

 



 דוחות כספיים –' גפרק 

ומידע כספי נפרד של התאגיד  2018בדצמבר  31ליום  מאוחדים דוחות כספיים

 ;2018בדצמבר  31ליום 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spencer Equity Group Limited 
 

  מאוחדים כספיים דוחות

 

 2018 בדצמבר 31 ליום

 

 

  



 

 

 

 

Spencer Equity Group Limited 
 

 דוחות כספיים מאוחדים 
 

 2018בדצמבר  31ליום 

 

 באלפי דולר ארה"ב

 

 תוכן  העניינים

 

 

 

 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

  

 57-9 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 לבעלי המניות של דוח רואי החשבון המבקרים

Spencer Equity Group Limited 
 

 

 

 

  Spencer Equity Group Limitedביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של 

ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר,  2017 -ו 2018בדצמבר  31)"החברה"( לימים 

. 2018בדצמבר  31ביום  שהסתיימה בתקופההשינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים 

לחוות דעה על דוחות דוחות כספיים אלה, הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא 

 כספיים 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 של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה במטרה להשיג מידה סביר

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 

 פיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.בדוחות הכס

 

 

על ביקורתנו הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  בהתבססלדעתנו, 

, השינויים ןואת תוצאות פעולותיה 2017 -ו 2018בדצמבר  31המהותיות, את מצבה הכספי של החברה לימים 

, בהתאם לתקני 2018בדצמבר  31ביום  שהסתיימה בתקופהמי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בהון ותזרי

 .2010 -( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע IFRSדיווח כספי בינלאומיים )

 

 

 

 

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 חשבון ירוא

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 2019 במרץ 31 תל אביב, 
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Spencer Equity Group Limited 
 הכספי המצב עלמאוחדים  דוחות

 בדצמבר 31ליום   

  8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב  

   באור 

    נכסים שוטפים

 49,552 58,586 3 מזומנים ושווי מזומנים

 3,804 4,714  שוכרים

 7,854 8,539 5 חייבים ויתרות חובה

 - 914 4 מוגבלים ומיועדים פקדונות

 1,200 25,547 9 "ןנדל למימון הלוואות

  98,300 62,410 

 - 20,650 8 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה

  118,950 62,410 

    שוטפים לא נכסים

 551,385 940,216 6 להשקעה"ן נדל

 243,765 150,686 ב7 המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקעות 

 1,744 1,744  נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 43,916 6,296 9 "ןנדל למימון הלוואות

 4,644 4,644 (3)ב16 אחרים חייבים

 38,137 32,921 4 מוגבלים ומיועדים פקדונות

  507,1361, 883,591 
    

  457,2551, 946,001 

    התחייבויות שוטפות

 3,383 468,118 10 תאגידים פיננסיים בנקים ומ לז"א הלוואותהלוואות לז"ק וחלויות שוטפות של 

 33,668 33,928 12 חלויות שוטפות של אגרות חוב

 17,088 13,839 11 זכאים ויתרות זכות

  181 -  והפסד רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות

  166,235 54,320 

    התחייבויות לא שוטפות

 301,496 283,610 10 תאגידים פיננסיים בנקים והלוואות מ

 208,488 ,621295 12 אגרות חוב

 791 1,967  פקדונות משוכרים

  581,198 510,775 

   16 התקשרויות ושעבודיםהתחייבויות תלויות, 

    

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 - - 14 הון מניות

 97,701 97,701  קרנות הון 

 252,530 582,278  יתרת רווח

  283,376 350,231 

 30,675 ,741131  זכויות שאינן מקנות שליטה

 380,906 024,508  סה"כ הון
    

  1,255,457 946,001 

 

    

    2019, מרץב 31

 אלי דודוביץ' ג'ואל גלאק  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 אחראי על תחום הכספים נשיא ויו"ר דירקטוריון   

 
  
 
 
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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Spencer Equity Group Limited 
 מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר דוחות

 

 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום   

  8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2 

 דולר ארה"ב  אלפי באור 

     

 38,752 39,265 47,419  מדמי שכירות והכנסות נלוות הכנסות

     

 4,657 4,657 1,000 (3)ב16  ואחרות הכנסות מדמי ייזום

     

 2,322 3,133 4,072 9 "ןנדל למימון הלוואות ממתן הכנסות

     

 14,172 14,577 14,988 א18 הוצאות תפעול נכסים

     

 1,159 - -  עלויות ייזום

     

 30,400 32,478 37,503  גולמי רווח

     

 3,522 3,377 4,337 ב18 הוצאות הנהלה וכלליות 

     

שינוי ברווח תפעולי )לפני חלק החברה ברווחי עסקאות משותפות, 
 ובשינוי ערך נכס פיננסי( ערך ומימוש נדל"ן להשקעה

 
33,166 29,101 26,878 

     

 26,382 42,256 24,202 ב7 חלק החברה ברווח של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

     

 (378) 3,737 (7,229) 6 ומימוש נדל"ן להשקעהרווח )הפסד( משינוי ערך 

     

 - - 213  משינוי ערך נכס פיננסי )הפסד( רווח

     

 52,882 75,094 50,352  מפעולות רגילות רווח

     

 (23) 178 (1,776)  הכנסות )הוצאות( בגין עסקאות הגנת מטבע

 (2,359) (19,112) 22,917 ד15 הכנסות )הוצאות( מהפרשי שער

 16,240 2,198 4,556 ד18 הכנסות מימון

 20,542 29,103 31,976 ג18 מימון  הוצאות

     

 46,198 29,255 44,073  רווח נקי

     

     :ל מיוחס נקי רווח

 45,351 30,163 33,039  החברה מניות בעלי

 847 (908) 11,034  שליטה מקנות שאינן זכויות

  44,073 29,255 46,198 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
  
 
 

  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
 "כסה רווח יתרת הון קרנות מניות

 שאינן זכויות
 מקנות
 סה"כ שליטה

 "בארה דולר אלפי 

       

 310,824 31,852 278,972 182,016 96,956 - 2016בינואר,  1יתרה ליום 

       

 46,198 847 45,351 45,351 - - נקי לשנה רווח

       

 745 - 745 - 745 -  השקעות

       

 (5,667) (667) (5,000) (5,000) - -  חלוקות

       

 352,100 32,032 320,068 222,367 97,701 - 2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

       

 29,255 (908) 30,163 30,163 - - נקי לשנה רווח

       

 (449) (449) - - - -  חלוקות

       

 380,906 30,675 350,231 252,530 97,701 - 2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

       

 IFRS 9 - - (3,987) (3,987) - (3,987)השפעת יישום לראשונה של 

       

 44,073 11,034 33,039 33,039 - - נקי לשנה רווח

       

 108,040 108,040 - - - - לאיחוד כניסה

       

 7,786 7,786 - - - - השקעות

       

 (28,794) (25,794) (3,000) (3,000) - - חלוקות

       

 508,024 131,741 376,283 278,582 97,701 - 2018בדצמבר,  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 

 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

    שוטפתפעילות מתזרימי מזומנים 

 46,198 29,255 44,073 לשנה  רווח

    

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

    התאמות לסעיפי רווח והפסד:

    

 1,018 2,145 1,705 הפחתות

 378 (3,737) 7,229 נדל"ן להשקעה, נטו ומימוש ערך (עלייתירידת )

 (26,382) (42,256) (24,202) השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני חלק החברה ברווחי

 - - (213) רווח משינוי ערך נכס פיננסי

 1,593 4,745 18,252 המאזניהשקעות המטופלות לפי שיטת השווי מ חלוקות

 23 (178) 1,776 הוצאות )הכנסות( בגין עסקאות הגנת מטבע

 2,359 19,112 (22,917) הפרשי שער

 (2,322) (2,198) (1,109) "ןנדל למימון הלוואות ממתן הכנסות

 (16,230) 525 (4,520) הוצאות )הכנסות( מימון

    

    והתחייבויות:שינויים בסעיפי נכסים 

    

 (1,939) (674) 1,797 עלייה בשוכרים

 (120) 409 (143) ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 (3,656) (4,687) - עלייה בחייבים אחרים

 3,703 780 (5,564) זכות ויתרות בזכאים )ירידה( עלייה

 (42) (39) 252 בפקדונות משוכרים )ירידה( עלייה

    

 4,581 3,202 16,416 שוטפת פעילותמ שנבעו נטו מזומנים

    

    תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

    

 (8,026) (21,247) (19,115) השקעה בנדל"ן להשקעה

 37,022 - - נספח ב'  -מכירת חברות מאוחדות 

 (65,200) (30,026) 852 , נטוהשקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזניב (השקעההחזר השקעה )

 (109,295) - (42,684) נספח א'  -חברות מאוחדות נכסים ורכישת 

 - (1,744) - בנכס פיננסי השקעה

 (4,052) (16,560) (20,000) "ןנדל למימון הלוואות מתן

 - - 10,653 החזר הלוואות למימון נדל"ן

 - 359 (1,957) מכירת נכסים )השקעה בנכסים( פיננסים אחרים

 (1,940) (19,962) 2,754 מוגבלים ומיועדים בפקדונות שינוי

    

 (151,491) (89,180) (69,497) 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 

 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

    

 155,640 77,995 108,527 תאגידים פיננסיים בנקים והלוואות מ קבלת

 (63,760) (45,892) (132,957) תאגידים פיננסיים בנקים והלוואות מ פירעון

 - 87,489 145,482 נטו, הנפקת אגרות חוב

 - (24,616) (34,780) פירעון אגרות חוב

 (667) (449) (25,794) שליטה מקנות שאינן לזכויות חלוקות

 - - 5,451 שליטה מקנות שאינן זכויות לש השקעות

 (7,400) - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 (5,000) - (3,000) החברה מניות לבעלי דיבידנד

    

 78,813 94,527 62,929 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

    

 (68,097) 8,549 9,848 שינוי במזומנים ושווי מזומנים

המוחזקות במטבע השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים 

 (275) 2,879 (814) חוץ

 106,496 38,124 49,552 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 38,124 49,552 58,586 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    

 

     ((6)א7)ביאור רכישת נכסים וחברות מאוחדות  -נספח א' 

 (1,432) - 2,254 מזומנים(הון חוזר )למעט מזומנים ושווי 

 (108,024) - (401,746) נדל"ן להשקעה

 - - 111,134 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזנימגריעת השקעה 

 - - 11,518 למימון נדל"ן הלוואהגריעת 

 - - 125,192 הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים

 161 - 924 פקדונות משוכרים

 - - 108,040 מקנות שליטהזכויות שאינן 

 (42,684) - (109,295) 

  

    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 

 20,779 25,271 32,848 מזומנים ששולמו במשך השנה עבור ריבית

 8 921 3,114 מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור ריבית

    

    פעולות שלא במזומן –נספח ד' 

 - 5,068 - השקעהלהשקעות בנדל"ן 

 - 2,217 - השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזניב השקעה

 

 

 

 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

ההלוואות לשותפים וכן את יתרת  ופעילות בתחום ההשכרה למגורים בעיר ניו יורק, ארה"ב להשקעה נדל"ןב

 .מכירהלובנכס זמין  בעסקאות משותפות

 

דירות בהתאם לתכניות , דירות למגורים -בתחום הנדל"ן המניב ברי דיווח מגזרי פעילות בשלושה החברה עוסקת 

 ., וכן במגזר אחרים בתחום הלוואות למימון נדל"ןוקרקעות לפיתוח והשקעה דיור ממשלתיות

 

 הגדרות: .ב

 

 :אלה כספיים בדוחות

 

 .Spencer Equity Group Limited - החברה

 

 החברה והחברות המאוחדות. - הקבוצה

 

( ואשר דוחותיהן IFRS 10-לחברה שליטה בהן )כהגדרתה בחברות אשר  - 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 

 

 :הדוחות הכספייםבסיס הצגת  .א

 

 :המדידה בסיס (1)

 

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס עלות, למעט נדל"ן להשקעה ומכשירים פיננסיים הנמדדים 

 ן.בהתאם לשווים ההוג

 

 החברה בחרה להציג את הדוח על הרווח הכולל לפי שיטת מאפיין הפעילות.
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LimitedSpencer Equity Group  
 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)

 

, למעט בגין המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות

 .השנהתקני דיווח חדשים שנכנסו לתוקף במהלך 

 

 :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( הדוחות הכספיים:עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת  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 

שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה וההנחות 

 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 

להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של בהתאם 

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

 .המוערך

 

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, 

השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי, על מנת  איתנותם הפיננסית של

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, 

לו השוטף וכן שיעור רווח יזמי ושיעור ההיוון הנדרש. העלות הנוספת הדרושה להקמתו עד לתפעו

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 

 .ווי ההוגןהמשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי בש

 

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 

 הנהלת החברה והבנתה את הצפוי להתרחש בשוק הנדל"ן להשקעה במועד שבו נקבע אומדן

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. 

 

 

  



 

12 

 

Group LimitedSpencer Equity  
 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.

 

והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים 

 במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

 

זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוס במישרין או 

של החברה. רווח או הפסד וכל  בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון

 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 

הקבוצה לבין סכום החלק הנרכש  זכויות שאינן מקנות שליטה( המחושב כהפרש בין התמורה ששולמה על ידי

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(.

 

יוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח הפסדים מ

 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

 .מוניטין מוכר לא האחרון, במקרה הרכישה. במועד היחסי ההוגן שוויים על בהתבסס

 

 

 :ההצגה ומטבע הפעילות מטבע .ה

 

)להלן  פועלת היא בה העיקרית הכלכלית הסביבה של במטבע ערוכים הקבוצה מחברות אחת כל של הכספיים הדוחות

 מתורגמים הקבוצה מחברות אחת כל של הכספי והמצב צאותוהת, הכספיים הדוחות איחוד למטרת(. הפעילות מטבע -

 .החברה של הפעילות מטבע שהוא"ב ארה לדולר

 

 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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Group LimitedSpencer Equity  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 

 :מזומנים ושווי מזומנים .ו

 

מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות 

בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש 

 חודשים.

 

ספציפי מכח מזומנים אשר מוגבלים בשימוש על ידי הקבוצה בגין הסכמי אשראי, או אשר שימושם מוגבל לשימוש 

 , מסווגים על ידי הקבוצה כמזומנים מוגבלים בשימוש על פני הדוח על המצב הכספי.הסכם 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

 

 :השקעות המטופלות לפי השווי המאזני .ט

 

 מטופלות לפי שיטת השווי המאזני. עסקאות משותפותבהשקעות הקבוצה בחברות 

מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק  המוחזקתלפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה 

. רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין מוחזקתהקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של החברה ה

 מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה. המוחזקתצה לבין החברה הקבו

 

 :השקעה בהסדרים משותפים

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של 

שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של 

 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 Valueבין חלקם (. בהתאם לשיטה זו, חלוקת הרווחים בין חלקה של החברה ל

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

 

 התפעולי הינו שנה.המחזור 
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 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

  :פיננסיים מכשירים .אי

 

 נכסים פיננסיים: (1)

 

הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של  חברהה כאשר הכספי המצב על בדוח מוכרים פיננסיים נכסים

 המכשיר. 

 

 אותם למעט, עסקה עלויות בתוספת, ההוגן שוויין פי על לראשונה מוכרות פיננסיים בנכסים השקעות

 עלויות. ההוגן שוויים לפי לראשונה מוכרים אשר, והפסד רווח דרך הוגן בשווי המסווגים פיננסיים נכסים

 .הפסד או לרווח מיידית כהוצאה נזקפות הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים בגין עסקה

 

 .לסיווגם בהתאם הוגן בשווי או מופחתת בעלות יימדדו פיננסיים נכסים, לראשונה ההכרה לאחר

 

 נכסים פיננסיים:סיווג  (2)

 

 :הבאים התנאים שני מתקיימים כאשר מופחתת בעלות נמדדים חוב מכשירי

 

 הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן חברהה של העסקי המודל •

 אשר החוזיים המזומנים תזרימי יתקבלו בהם מדויקים תאריכים קובעים הנכס של החוזיים התנאים •

 .בלבד וריבית קרן תשלומי מהווים

 

 יתר הנכסים הפיננסיים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. כל 

 

 :האפקטיבית הריבית ושיטת מופחתת בעלות הנמדדים פיננסיים נכסים (3)

 

 תשלומי בניכוי לראשונה הכרה בעת הפיננסי הנכס נמדד שבו הסכום הינה פיננסי נכס של מופחתת עלות

 כלשהו הפרש של, האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך, המצטברת ההפחתה בניכוי או בתוספת, קרן

 .כלשהי להפסד הפרשה בגין מותאם, הפירעון סכום לבין הראשוני הסכום בין

 

 ולהקצאה חוב מכשיר של המופחתת העלות לחישוב המשמשת שיטה הינה האפקטיבית הריבית שיטת

 .הרלוונטית התקופה פני על הפסד או ברווח הריבית בהכנסת ולהכרה

 

 שיעור יישום ידי על מבוצע החישוב. האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך מחושבות ריבית הכנסות

 :למעט פיננסי נכס של ברוטו בספרים לערך האפקטיבי הריבית

 
 
, לראשונה ההכרה ממועד החל, שנוצרו או שנרכשו, אשראי סיכון עקב פגומים פיננסיים נכסים עבור •

מיישמת את שיעור הריבית האפקטיבי המותאם לסיכון אשראי לעלות המופחתת של הנכס  חברהה

 הפיננסי.

 

 לאחר אך שנוצרו או שנרכשו, אשראי סיכון עקב פגומים פיננסיים נכסים שאינם פיננסיים נכסים עבור •

הריבית האפקטיבי חברה מיישמת את שיעור ה, אשראי סיכון עקב פגומים פיננסיים לנכסים הפכו מכן

לעלות המופחתת של הנכס הפיננסי )בניכוי הפרשה להפסדי אשראי חזויים( בתקופות דיווח עוקבות. 

אם בתקופות דיווח עוקבות סיכון האשראי של המכשיר הפיננסי משתפר כך שהנכס הפיננסי אינו 

קבות על ידי יישום פגום עוד עקב סיכון אשראי, החברה תחשב את הכנסות הריבית בתקופות דיווח עו

 שיעור הריבית האפקטיבי לערך בספרים ברוטו.
 

 

 :בשווי הוגן דרך רווח או הפסד פיננסיים נכסים (4)

 

  או רווח כל. דיווח תקופת כל בסוף הוגן בשווי נמדדים הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים

 מהכנסות כחלק  השינוי התרחש בה בתקופה הפסד או ברווח מוכר, ההוגן בשווי משינויים הנובע הפסד

 .פיננסי נכס ערך ושינוי נדלן למימון הלוואות ממתן
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

 )המשך( :פיננסיים מכשירים .אי

 

 :פיננסיים נכסים ערך ירידת (5)

  

 נסיון על בהתבסס נאמדים אלה פיננסיים נכסים בגין הצפויים האשראי הפסדי, חייבים ויתרות לקוחות לגבי

לגבי הפסדי אשראי ומותאמת לגורמים שהם ספציפיים ללווה, תנאים כלכליים כלליים  חברהה של העבר

לרבות  והערכה הן של המגמה השוטפת של התנאים והן של המגמה החזויה של התנאים במועד הדיווח

 ערך הזמן של הכסף לפי הצורך.

 

מכירה בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים  חברהה, הפיננסיים המכשירים יתר כל לגבי

לאורך כל חיי המכשיר כאשר חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה. אם 

ה באופן משמעותי ממועד ההכרה בו לראשונה, לעומת זאת, סיכון האשראי של המכשיר הפיננסי לא על

החודשים הקרובים.  12-מודדת את ההפרשה לירידת ערך לפי הסתברות לחדלות פירעון ב חברהה

הבחינה האם להכיר בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר מבוססת 

יימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך במועד על הסיכון לכשל ממועד ההכרה לראשונה ולא רק כאשר ק

 הדיווח או כשהכשל התרחש בפועל.

 

 הכשל אירועי מכל הנובעים החזויים האשראי הפסדי הינם המכשיר חיי אורך לכל החזויים האשראי הפסדי

 12 בתקופת חזויים אשראי הפסדי, זאת לעומת. פיננסי מכשיר של החזוי החיים אורך במהלך האפשריים

 החזויים האשראי הפסדי את מייצג אשר המכשיר חיי כל לאורך חזויים אשראי מהפסדי החלק הינם חודש

 .הדיווח מועד לאחר חודש 12 בתוך אפשריים שהם פיננסי במכשיר כשל מאירועי הנובעים

 

 פיננסיים נכסים מחיקת מדיניות

מוחקת נכס פיננסי כאשר קיים מידע המצביע על כך שהלווה נמצא בקשיים פיננסיים חמורים ואין  חברהה

סיכוי ריאלי להשבת הנכס. למשל, כאשר הלווה נכנס להליכי פירוק או פשיטת רגל, או במקרה של חובות 

ו במקרה של לקוחות, כאשר חלפו מעל שנתיים בהן צד הנגדי נמצא תחת פירוק או בהליכי פשיטת רגל, א

חובות לקוחות, כאשר הסכומים הינם בפיגור של מעל שנתיים, המוקדם מביניהם. נכסים פיננסיים שנמחקו 

 לפי המשפטי ייעוץ קבלת תוך, חברהעשויים להיות כפופים לפעילויות אכיפה במסגרת הליכי הגביה של ה

 .הפסד או לרווח נזקפת שנמחק פיננסי נכס של השבה כל. הצורך

 

 חזויים אשראי בהפסדי והכרה מדידה

 במקרה ההפסד גובה, כשל להתרחשות ההסתברות של פונקציה הינה צפויים אשראי הפסדי של המדידה

 כשל להתרחשות ההסתברות אומדן. כשל באירוע להפסד המקסימלית והחשיפה כשל התרחשות של

 .לעיל כמתואר עתיד פני צופה מידע ידי על המתואמים היסטוריים נתונים על מבוסס ההפסד וגובה

 

 הנכס של ברוטו בספרים הערך הינה כשל באירוע להפסד המקסימלית החשיפה, פיננסיים נכסים לגבי

 להפסד המקסימלית החשיפה, פיננסית ערבות וחוזי הלוואות למתן מחויבות לגבי. הדיווח במועד הפיננסי

 בעתיד להיגרם הצפויים נוספים סכומים עם יחד, הדיווח למועד עד שנלקח הסכום את כוללת כשל באירוע

את צרכי המימון העתידיים הספציפיים של  חברהה הכרת, העבר נתוני בסיס על הכשל להתרחשות עד

 הלווים, ומידע רלוונטי אחר צופה פני עתיד.

 

 חברהשה החוזיים המזומנים תזרימי כל בין ההפרש הינם חזויים אשראי הפסדי, פיננסיים נכסים לגבי

צופה לקבל, מהוונים בשיעור הריבית  חברהזכאית להם בהתאם לחוזה לבין כל תזרימי המזומנים שה

האפקטיבי המקורי. לגבי חייבים בגין חכירה, תזרימי המזומנים המשמשים לקביעת הפסדי האשראי 

גין חכירה בהתאם לתקן החזויים הינם עקביים עם תזרימי המזומנים המשמשים במדידת החייב ב

 חכירות. 17חשבונאות בינלאומי 

 

נדרשת לבצע תשלומים רק במקרה של כשל על ידי החייב  חברהוה מאחר, פיננסית ערבות חוזי לגבי

בהתאם לתנאים של המכשיר שלגביו ניתנה הערבות, הפסדי האשראי החזויים הם התשלומים החזויים 

צופה שהיא תקבל מהמחזיק,  חברההווה לו בניכוי סכומים שהלפצות את המחזיק בגין הפסד אשראי שהת

 מהחייב או מצד אחר כלשהו.
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

 )המשך( :פיננסיים מכשירים .אי

 

 )המשך( :פיננסיים נכסים ערך ירידת (5)

 

 תזרימי בין ההפרש של הנוכחי הערך הוא אשראי הפסד, נוצלו שטרם הלוואות למתן מחויבויות לגבי

זכאית לקבל אם המחזיק של המחויבות למתן הלוואה מנצל את ההלוואה  חברהשה החוזיים המזומנים

 צופה שהיא תקבל אם ההלוואה נוצלה. חברהלבין תזרימי המזומנים שה

 

 :פיננסיים נכסים של גריעה (6)

 

ו כאשר א גורעת נכס פיננסי רק כאשר פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי חברהה

 . הקבוצה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי

 

 התמורה ובין הנכס של בספרים הערך בין ההפרש, מופחתת בעלות הנמדד פיננסי נכס גריעת בעת

 .הפסד או ברווח מוכר להתקבל שאמורה או שהתקבלה

 

 :חברההידי -על שהונפקו הוניים ומכשירים פיננסיות התחייבויות (7)

 

 :הוני כמכשיר או פיננסית כהתחייבות סיווג (1

  

מסווגים כהתחייבויות פיננסיות או כמכשיר  חברהה ידי על שהונפקו הוניים ומכשירים התחייבויות

 הוני בהתאם למהות ההסדרים החוזיים ולהגדרת התחייבות פיננסית ומכשיר הוני.

 

 :הוניים מכשירים (2

 

לאחר הפחתת כל התחייבויותיה.  חברהה בנכסי שייר זכות על המעיד חוזה כל הוא הוני מכשיר

נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות  חברהעל ידי ה מכשירים הוניים שהונפקו

 במישרין להנפקת מכשירים אלו.

 

 :פיננסיות התחייבויות (3

 

 :הבא לסיווג בהתאם ונמדדות מוצגות פיננסיות התחייבויות

 

 .הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות ▪
 .מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות ▪
 

 מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות

 

 לראשונה, )מוכרות הפסד או רווח דרך הוגן בשווי נמדדות שאינן הפיננסיות ההתחייבויות יתר

 אלה פיננסיות התחייבויות הראשונית ההכרה מועד לאחר. עסקה עלויות ניכוי לאחר הוגן בשווי

 .האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך מופחתת בעלות נמדדות

 

 ושל פיננסית התחייבות של המופחתת העלות לחישוב שיטה היא האפקטיבית הריבית שיטת

 השיעור הוא האפקטיבי הריבית שיעור. הרלוונטית האשראי תקופת פני על ריבית הוצאות הקצאת

 הצפוי החיים אורך פני על העתידיים המזומנים תזרימי של החזוי הזרם את מדויק באופן שמנכה

 .יותר קצרה לתקופה, שמתאים מקום או, בספרים לערכה הפיננסית ההתחייבות של

 

 :פיננסיות התחייבויות של גריעה (4

 

גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת, מבוטלת או  חברהה

פוקעת. ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה בין התמורה ששולמה 

 מוכר ברווח או הפסד.
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 ת החשבונאית )המשך(עיקרי המדיניו - 2באור 

 

 )המשך( :פיננסיים מכשירים .אי

 

או לאחריו. ככלל, הוראות התקן  2018בינואר  1התקן נכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

התקן. לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיות ייושמו למפרע, למעט חריגים מסוימים אשר נקבעו בהוראות המעבר של 

 החברה יישמה את התקן לראשונה ולא תיקנה את מספרי ההשוואה כמתאפשר מהתקן.

ן והלוואות לחברות כלולות או עסקאות משותפות אשר המאפיינים של "למימון נדל תמההלוואומכשירי חוב ובעיקר חלק 

לוואות ו/או ריבית מוגדרים, סווגו תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מאותם נכסים פיננסיים לא כוללים מועדי פרעון לה

 . 31.12.2017ונמדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד במועד אימוץ התקן חלף מדידתם בעלות מופחתת עד ליום 

מיליון דולר בגין  4 -בסך כ 1.1.2018השפעת יישום התקן על מצבה הכספי של החברה הינה הקטנת העודפים ליום 

 וי הוגן.מדידת הלוואות שניתנו לפי שו

 

 :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 םיהנבחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או עליית ערך, או ש

 למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.שירותים או 

 

נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, נדל"ן 

להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי 

 דל"ן להשקעה נזקפים לרווח או הפסד במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי.ההוגן של הנ

 

נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות כלכליות עתידיות ממימושו. 

 הפסד בתקופה שבה נגרע הנכס. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח או

 

לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה בדרך כלל על הערכת שווי שמבוצעת על ידי 

 .מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים

 

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
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

 :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 

נכס הנמדד לפי  ההשבה של הנכס. לגבי-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

המס אינה באחריות הכנסה )כלומר, הרווחים או הפסדים לצרכי מס מועברים לבעלי המניות וחבות לצרכי מס 

 (.14 באור גם ראה, הקבוצה

 

  הכרה בהכנסה: .טז

 

 בנכס השליטה כאשר הפסד או הרווח על בדוח מוכרות בנוגע לשירותים הנלווים לקוחות עם מחוזים הכנסות

 ההטבות את זמנית בו וצורך מקבל הלקוחכאשר  זמן פני על ללקוח מועברת בנכס שליטה. ללקוח מועברת

 חברה ככל שהחברה מבצעת; ה ביצועי ידי על המסופקות

 שנגבו הסכומים בניכוי, החוזה לתנאי בהתאם להתקבל שצפויה התמורה של הוגן שווי לפי ומוכרת נמדדת הכנסה

 שצפוי למידה עד הפסד או רווח על המאוחדים בדוחות מוכרת הכנסה(. מסים)כגון,  שלישיים צדדים לטובת

 .מהימנה למדידה ניתנות, רלוונטי אם, והעלויות ההכנסה וכןחברה, ל יזרמו הכלכליות שההטבות

 

 :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)ב17 באור ראהלהרחבה  .החברה לדמי הייזום בהתאם לאבני דרך מוגדרות עם התקדמות הפרויקט
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

 :נכסים בלתי שוטפים וקבוצות מימוש המוחזקים למכירה .יז

 

ערכם בספרים יושב בעיקרו באמצעות נכסים בלתי שוטפים וקבוצות מימוש מסווגים כמוחזקים למכירה אם 

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 )

סים בלתי שוטפים ו/או קבוצות מימוש כמוחזקים למכירה כאשר מיידית במצבו הנוכחי. הקבוצה מסווגת נכ

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.

 

חזקים למכירה, כאשר החברה מחויבת לביצוע תכנית למכירת נכסים והתחייבויות של חברה מאוחדת מסווגים כמו

 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 

והצפויים להתממש אף הם עם מימושו, בסעיף "נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה". הקשורים אליו ישירות 

נכסים של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה מוצגים בסעיף "נכסים של קבוצת מימוש המוחזקת 

שר למכירה". התחייבויות שוטפות ושאינן שוטפות המיוחסות ישירות לנכס המיועד למימוש, או לקבוצת מימוש, א

צפוי כי תסולקנה עם מימושו של הנכס או של קבוצת המימוש מוצגות בדוח על המצב הכספי בסעיף "התחייבויות 

של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה". זקיפת פחת בגין נכס לא שוטף המסווג כמוחזק למכירה מופסקת במועד 

לות או עסקאות משותפות לרווח או שבו הוא מסווג כמוחזק למכירה. זקיפת חלק ברווחי )הפסדי( חברות כלו

הפסד מופסקת החל ממועד סיווג ההשקעה בחברה כלולה או עסקה משותפת כמוחזקת למכירה )אם ההשקעה 

מסווגת בחלקה כמוחזקת למכירה, מופסקת זקיפת החלק היחסי המוחזק למכירה ברווחים או בהפסדים(. נתוני 

 סווגים מחדש כאמור.ההשוואה המתייחסים לנכס המוחזק למכירה אינם מ

 

נכסים לא שוטפים או קבוצות מימוש המסווגים כמוחזקים למכירה, למעט נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן, 

 נמדדים לפי הנמוך מבין ערכם בספרים לבין שוויים ההוגן בניכוי עלויות מימוש.

 

סיווג כמוחזקים למכירה. הנכס כאשר הנכס הלא שוטף או קבוצת המימוש אינם מקיימים עוד את הקריטריונים ל

הלא שוטף או קבוצת המימוש יסווגו מחדש לקבוצת הנכסים הלא שוטפים ויימדדו כנמוך מבין ערכם בספרים לפני 

שהנכס )או קבוצת המימוש( סווגו כמוחזקים למכירה, כשהוא מותאם בגין פחת, הפחתה או הערכות מחדש 

וש( לא היו מסווגים כמוחזקים למכירה, לבין הסכום בר ההשבה כלשהן שהיו מוכרים אם הנכס )או קבוצת המימ

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.

 

חזק למכירה יתוקנו בהתאם אם קבוצת המימוש או הנכס הלא שוטף; דוחות כספיים לתקופות ממועד הסיווג כמו

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 

 וח או הפסד במועד הסיווג המקורי.שימש להצגת רו

 

 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 הקבוצה ידי על המשולמים דיבידנדים .שוטפת מפעילות נבעו או שימשו אשר מזומנים כתזרימי ששולמה

 .מימון מפעילות מזומנים כתזרימי
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

 :הפרשות .יט

 

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 .כ
 

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.
 

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה 
כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם 

 ניתנים לצפייה.
 

ם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינ .אכ
 :צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

 

▪ 16 IFRS :"חכירות" 

 

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי  IAS 17התקן החדש מבטל את 
והספק )'מחכיר'(. התקן אינו משנה את הטיפול  )של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'

 החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר.
 

ין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע מודל התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, ב
חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד להכיר בנכס 

 בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.
 

חודשים בלבד וכן  12ים החכורים לתקופה של עד הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכס
 ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת, מחשבים אישיים(.

 
 או לאחריו.  2019בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 
  .החברה של הכספיים חותיהדו על השפעה צפויה לא התקן של לראשונה ליישום, החברה הנהלת להערכת

 

" משותפות ובעסקאות כלולות בחברות השקעות" IAS 28 -ו "מאוחדים כספיים"דוחות  IFRS 10תיקון  ▪

 :)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

 



 

21 

 

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  .אכ
 )המשך( :להיות להם השפעה על תקופות עתידיותצפויה או עשויה 

 

"השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות": )בדבר זכויות לזמן ארוך בחברות כלולות  IAS 28תיקון  ▪

 :או בעסקאות משותפות(

 

התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך בחברה כלולה או עסקה משותפת, אשר מהוות חלק מההשקעה נטו אך אינן 

ת בשיטת השווי המאזני )לדוגמה, הלוואות לזמן ארוך אשר לא נקבע להן מועד פירעון ואשר פירעונן לא נמדדו

 , לרבות מודל ירידת הערך.IFRS 9צפוי בעתיד הנראה לעין(, יהיו כפופות להוראות 

 

הוראות מעבר או לאחריו, לפי  2019בינואר  1התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 ספציפיות. יישום מוקדם אפשרי.

 

  .החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה צפויה לא התקן של לראשונה ליישום, החברה הנהלת להערכת
 

 "עלויות אשראי": )בדבר אשראי ספציפי שהפך לאשראי כללי( IAS 23תיקון  ▪

 

כשיר, וקיים גם לאחר שהנכס הכשיר מוכן לשימושו התיקון מבהיר כי אשראי שהתקבל במיוחד כדי להשיג נכס 

המיועד או למכירתו, יהפוך לחלק מהכספים שהישות לווה באופן כללי לצורך חישוב שיעור ההיוון של האשראי 

 הכללי.

 

או לאחריו, באופן של "מכאן ולהבא". יישום  2019בינואר  1התיקון ייושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 אפשרי. מוקדם

 

  .החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה צפויה לא התקן של לראשונה ליישום, החברה הנהלת להערכת
 

 "צירופי עסקים" )בדבר צירוף עסקים בשלבים של פעילות משותפת( IFRS 3תיקון  ▪

 

הוראות התיקון מבהיר כי כאשר ישות משיגה שליטה על עסק שהינו פעילות משותפת שלה, הישות תיישם את 

התקן לגבי צירוף עסקים שהושג בשלבים, לרבות מדידה מחדש של ההחזקה הקודמת בפעילות המשותפת בשווי 

הוגן. ההחזקה הקודמת בפעילות המשותפת כוללת נכסים שלא הוכרו, התחייבויות ומוניטין הקשורים לפעילות 

 המשותפת.

 

או לאחריו, באופן של "מכאן ולהבא". יישום  2019נואר בי 1התיקון ייושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 מוקדם אפשרי.

 

  .החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה צפויה לא התקן של לראשונה ליישום, החברה הנהלת להערכת
 

 "מכשירים פיננסיים" )בדבר אופציית פירעון מוקדם עם "פיצוי שלילי" למלווה( IFRS 9תיקון  ▪

 

(, מכשירי חוב עם אופציית פירעון מוקדם SPPIהתיקון מבהיר כי לצורך בחינת מאפייני תזרים המזומנים החוזי )

 .SPPI -בהן מממש האופציה )הלווה( משלם או מקבל פיצוי סביר בגין הפירעון המוקדם, יעמדו במבחן ה

 

בנושא אחר, הובהר בבסיס המסקנות לתקן כי כאשר ישנו שינוי תנאים לא מהותי בהסכם הלוואה אשר אינו גורם 

לגריעת ההתחייבות מהספרים, ההפרש שבין ערך ההלוואה בספרים לפני שינוי התנאים וערך ההלוואה לאחר 

 האפקטיבית המקורי( ייזקף לרווח והפסד.שינוי התנאים )כאשר הוא מהוון בשיעור הריבית 

 

או לאחריו, לפי הוראות מעבר  2019בינואר  1התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 ספציפיות. יישום מוקדם אפשרי.

 

  .החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה צפויה לא התקן של לראשונה ליישום, החברה הנהלת להערכת
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר  .אכ
 )המשך( :צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

 

 "צירופי עסקים" )בדבר הגדרת "עסק"( IFRS 3תיקון  ▪

 

התיקון קובע כי על מנת להיחשב כ"עסק", הנכסים והפעילויות הנרכשים חייבים לכלול, לכל הפחות, תשומה 

ותהליך מהותי אשר יחד תורמים באופן משמעותי ליכולת ליצור תפוקה. התיקון משמיט את הצורך בבחינה האם 

משתתפים בשוק מסוגלים להחליף תשומות או תהליכים חסרים ולהמשיך ליצור תפוקות, וכן משמיט מהגדרת 

 "עסק" ו"תפוקות" עלויות מוזלות או הטבות כלכליות אחרות ומתמקד במוצרים ושירותים המסופקים ללקוחות.

פן מהותי כל השווי ההוגן של הנכסים כמו כן, התיקון מוסיף מבחן 'ריכוז שווי הוגן' לפיו אין מדובר בעסק אם באו

 .או בקבוצה של נכסים מזוהים דומיםברוטו שנרכשו מרוכז בנכס מזוהה יחיד 

 

. יישום 2020בינואר  1התיקון ייושם לגבי צירופי עסקים ורכישות נכסים שמועד הרכישה שלהם הינו החל מיום 

 מוקדם אפשרי.
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 מזומנים ושווי מזומנים - 3באור 

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   
 45,658 58,438 מזומן בדולר

 3,894 148 מזומן בשקלים

   

 58,586 49,552 

   
 

 מוגבלים ומיועדים פקדונות - 4באור 
 

בנוסף,  היתרה מורכבת מפקדונות לתשלום מסים, ביטוחים והוצאות אחרות הקשורות למבנים ומפיקדונות שוכרים.
הסעיף כולל פקדונות שיועדו להשקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה. הפקדונות המסווגים במסגרת הרכוש הבלתי שוטף 

 בגין עסקאות רכישת נדל"ן להשקעה. מקדמות( ו12באור  ראהבגין אגרות חוב )כוללים פקדון 
 

  חייבים ויתרות חובה - 5באור 
  

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   
 4,043 4,770 הוצאות מראש )*(

 3,670 3,670 חייבים בגין פרויקט ייזום

 141 99 אחרים חייבים

   

 8,539 7,854 

   
   .נכסים וביטוח עירייה מיסי בעיקר )*(

 
 להשקעה"ן נדל - 6 באור

 
 :ותנועההרכב  .א

 
 דירות

 למגורים

 בהתאם דירות
 דיור לתכניות

 )*( ממשלתיות

 קרקעות
 לפיתוח
 "כסה והשקעה

 אלפי דולר ארה"ב 

     

 481,933 41,650 301,733 138,550 2017בינואר  1יתרה ליום 

 39,400 - 39,400 - סיווג כמוחזק למכירהביטול 

 26,315 16,005 4,095 6,215 תוספות במשך השנה

 3,737 6,730 1,522 (4,515)  שערוך לשווי הוגן

 551,385 64,385 346,750 140,250 2018בינואר  1יתרה ליום 

 (20,650) (20,650) - - סיווג כמוחזק למכירה

כניסה לאיחוד של חברות שאוחדו 

 יםורכישת נכס לראשונה

164,396 51,100 186,250 401,746 

 19,115 3,465 12,575 3,075 תוספות במשך השנה

 (11,380) (5,634) (2,025) (3,721) )**( שערוך לשווי הוגן

 940,216 227,816 408,400 304,000 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 
ולבעלי  לספק סיוע )סיבסוד( בשכר דירה למשפחות )גם ליחידים( מיעוטי יכולתשמטרתה ת ות ממשלתיו)*( תכני 

 .(2)ב16גם באור  ראה .הכנסה ממוצעת
 דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחרב רווח )הפסד( משינוי ערך ומימוש נדל"ן להשקעהסעיף  )**(

אלפי  4,151 -בסך של כ שנתקבלו לצורך שיפוץ נכס לשווי הוגן מוטבות שערוך הלוואותרווח בגין בתוכו כולל 
 (.2א)7. ראה גם ביאור דולר
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 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 )המשך( להשקעה"ן נדל - 6 באור
 

על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי  תוהמבוצעת שווי ובהערכנדל"ן להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן, כפי שנקבע  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 ם הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם, תזרימי המזומני

השכירות, והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים אשר נקבע בהתחשב 

 הצפויות ממנו.  בתשואה המקובלת בשוק תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות

 
 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 2018

 

 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 2018בדצמבר  31 ליום

 אלפי דולר ארה"ב 

      להשקעה"ן נדל נכסיהוגן של  שווי
 829,700 829,700 - - למגורים דירותמבני 

 316,866 296,216 20,650 -  קרקעות

 1,146,566 1,125,916 20,650 - )*( להשקעה"ן נדל"כ סה
 

בסך  למכירה תהמוחזק וקרקע השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני במסגרת המוצג להשקעה"ן נדל לרבות)*( 

 בהתאמה. ,אלפי דולר 20,650 -ושל כ דולר אלפי 185,700 -כ של

  

 

 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 2017 בדצמבר  31 ליום

 אלפי דולר ארה"ב 

     שווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה 
 747,500 747,500 - - למגורים דירותמבני 

 292,135 276,100 16,035 -  קרקעות

 1,039,635 1,023,600 16,035 - )*( להשקעה"ן נדל"כ סה
 

 אלפי 488,250 -כ שלבסך  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני במסגרת המוצג להשקעה"ן נדל לרבות)*( 

 דולר.
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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

 

 נכסתיאור ה

 הנמדד

 31שווי הוגן ליום 

 2018בדצמבר 

  טווח תיאור הנתונים שאינם נצפים טכניקת הערכה דולר באלפי

 

 דירותמבנה 

 829,700 )*( למגורים

 -גישת ההכנסה 

 תזריםהיוון 

 מזומנים

 דולר 70 - דולר 14 "רראומדן דמי שכירות ל
  

   5.5% - 4.25% ההיווןשיעור 

 4% - 2% תפוסה אישיעור 
  

 221,916 )*(קרקעות 

 -גישת השוק 

 שיטת ההשוואה

"ר מעסקאות שנעשו רמחיר 

  לאחרונה באזור דומה
)ברונקס(.  דולר 45-47

 )ברוקלין( דולר 164-224

 
 

 74,300 

 -גישת ההכנסה 

תזרים היוון 

 מזומנים

 46 "רראומדן דמי שכירות ל
  

 5% ההיווןשיעור 

 3% תפוסה אישיעור 
       

 

 

 אלפי 185,700 -כ שלבסך  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני במסגרת המוצג להשקעה"ן נדל לרבות)*( 

 .דולר

 
 

 נכסתיאור ה

 הנמדד

 31שווי הוגן ליום 

 2017בדצמבר 

  טווח תיאור הנתונים שאינם נצפים טכניקת הערכה דולר באלפי

 

 דירותמבנה 

 747,500 )*( למגורים

 -גישת ההכנסה 

 תזריםהיוון 

 מזומנים

 דולר 59 - דולר 13 "רראומדן דמי שכירות ל
  

   6% - 3.5% ההיווןשיעור 

 4% - 2% תפוסה אישיעור 
  

 261,000 )*(קרקעות 

 -גישת השוק 

 שיטת ההשוואה

"ר מעסקאות שנעשו רמחיר 

 לאחרונה באזור דומה
)ברונקס(.  דולר 40-47

 )ברוקלין( דולר 170-450

 
 

 15,100 

 -גישת ההכנסה 

תזרים היוון 

 מזומנים

 7 "רראומדן דמי שכירות ל
  

 6.5% ההיווןשיעור 

 5% תפוסה אישיעור 
       

 

 
אלפי  488,250 -בסך של כ השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזנילרבות נדל"ן להשקעה המוצג במסגרת   )*(

 . דולר
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 )המשך( להשקעה"ן נדל - 6 באור

 
 

הינו ההנהלה  3מדידת תהליך הערכת השווי ההוגן של פריטים המסווגים ברמה הגורם בחברה אשר אמון על  .ה

הבכירה של החברה. הערכות השווי של החברה נבחנות אחת לרבעון, ובמידת הצורך מבוצעים התאמות על מנת 

לאמוד את השווי ההוגן בצורה המדויקת ביותר האפשרית לדעת החברה. מתקופה לתקופה, בוחנת החברה את 

 ון ועוד.וויים בשווי ההוגן של הפריטים הנמדדים ביחס למחקרי שוק, אחוזי תפוסה שינוי בשיעור ההיהשינ

 
 

 :ניתוח רגישות .ו

 

בדצמבר  31נדל"ן להשקעה ליום הלהלן השפעת שינויים בשיעורי ההיוון ששימשו בהערכות שווי הנכסים על שווי 

 )באלפי דולר(: 2018

 

%0.25+ %0.25- 

(34,631) 38,360 

 

 

 

 .א16 באורלשעבודים, ראה  שרבא .ז

 

 
 

 :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 2017, בדצמבר 31 וליום 2018, בדצמבר 31
 
 

 בדצמבר 31 ביום 

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   
מדמי שכירות וניהול על בסיס הסכמים בתוקף לתקופה של פחות  הכנסות

 משנה
39,380 38,061 

   
 4מדמי שכירות וניהול על בסיס הסכמים בתוקף לתקופה של שנה עד  הכנסות

 שנים
28,917  745 

   
 4מדמי שכירות וניהול על בסיס הסכמים בתוקף לתקופה של מעל  הכנסות

 שנים
16,596  55 
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 מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 

 

 ים:מאוחד תאגידים בדבר נוסף מידע .א

 % החברה בהון זכויות  

 בדצמבר 31ליום  מדינת 

 2017 2018 התאגדות 

    

BUCKINGHAM HALL PLAZA LLC 50% 50% "בארה 

MORRISANIA APARTMENTS LLC 100% 100% "בארה 

2363 SOUTHERN BLVD LLC 100% 100% "בארה 

RIVERSTONE HOUSING ASSOCIATES LLC 100% 100% "בארה 

DUFFIELD HOUSING REALTY LLC 100% 100% "בארה 

ALLIANCE HOUSING II ASSOCIATES, LP 100% 100% "בארה 

JEROME TERRACE ASSOCIATES LLC 100% 100% "בארה 

LOGAN PLAZA, LLC 100% 100% "בארה 

SPENCER HOUSING REALTY LLC 100% 100% "בארה 

KINGS COURT HOUSING LLC 99% 99% "בארה 

3 SPENCER REALTY LLC 100% 100% "בארה 

5 SPENCER REALTY LLC 100% 100% "בארה 

CONCOURSE VILLAGE PARKING LLC 100% 100% "בארה 

ALLIANCE HOUSING ASSOCIATES LLC 100% 100% "בארה 

NORTH FLATS LLC 66.9% 66.9% "בארה 

ROSEDALE GARDENS NY LLC 100% 100% "בארה 

NOONAN PLAZA HOUSING LLC 100% 100% "בארה 

STRATFORD TOWER, INC. 100% 100% "בארה 

SPENCER EQUITY III LLC 80% 80% "בארה 

WHITLOCK PLAZA HOUSING LLC 100% 100% "בארה 

GARFIELD EQUITY LLC 100% 100% "בארה 

SPENCER NORTHEN LLC 50% 50% "בארה 

HARRISON NY LLC 50% 50% "בארה 

FREINDSET APARTMENTS LLC 50% "בארה - 
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 )המשך( מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 
  

 ים )המשך(:מאוחד תאגידים בדבר נוסף מידע .א

  

, התקשר )להלן: "מועד ההתקשרות"( תאגיד המוחזק )בשרשור( על ידי החברה וצד שלישי שאינו 2017בדצמבר  28 ביום .1

 למגורים"ן נדל בנכס הזכויות מלוא לרכישת בהסכם"( הנכס)להלן: "חברת  בחברה השליטה לבעלאו /ו לחברה שורק

)בשרשור( מזכויות  50%-, כאשר החברה תחזיק בHUD-ל ברובו כפוף אשר ברוקלין של הדרומי באזור הממוקם

( בחברת הנכס וכן תחזיק בזכויות הניהול בה, למעט במקרים של מכירת הנכס או membership interestsההשתתפות )

 ושטחייח"ד  250 -כולל כ הנכס, בהם תידרש גם הסכמת השותף. 75%-( הגבוה מLoan to Value) LTVמימונו ביחס 

מיליון דולר, הנכס  50 -סך של כ 2018ביולי  31לעסקה שולם למוכר ביום  בתמורה "ר.ר 230,000 -מסחר בשטח כולל של כ

מיליון דולר לתקופה של  37.5-מומנה באמצעות נטילת הלוואה בסכום של כ הרכישה הועבר לחברת הנכס והעסקה הושלמה.

מועד ההתקשרות למועד השלמת העסקה, חידשה  ביןממקורות עצמאיים של החברה והשותף.  מומנהשנים והיתרה  5

שנה וסך תקרת התקבולים  20 -ומשכו כ 2018 ביולי 30 ביוםנחתם  ראשהחל על הנכס,  HAP-החברה את הסכם ה

אלפי דולר. בנוסף, חברת הנכס  5,530 ל עודכנהליום חתימת ההסכם   HUD-להיות משולמים על ידי ה שצפוייםהשנתיים 

הגיעה להסכמות עם עיריית ניו יורק להפחתה במיסי הנדל"ן השנתיים כנגד הותרתו של הנכס כנכס לדיור בר השגה לתקופה 

השנתי הצפוי לחברת  NOI-מיליון דולר. ה 4-שנים. כמו כן, בכוונת חברת הנכס לבצע שיפורים בנכס בהיקף של כ 30של 

 NOI -הגדלת ה המהווהמיליון דולר  3.34מיסי הנדל"ן כאמור לעיל הינו  הורדתהשיפור בדמי השכירות ו לאחר סהנכס מהנכ

לסך  הדיווח בתקופתאלפי דולר. לאור האמור לעיל, שיערכה החברה את הנכס  930 -השנתי ממועד ההתקשרות בסך של כ

  .מיליון דולר 58.6 -של כ

 

 West 168th 105-הממוקם ב Noonan Plazaהידוע בשם  HUDלרכישת נכס  עסקההחברה  השלימה 2016 בשנת .2

Street Bronx, NY )"עסקת לאת העסקה  ייעדההחברה . )להלן: "הנכסtax credit dealמחדש  תממןהחברה  ה, שב

"( אשר הוא המממן תףהשוהון )להלן: " כשותףנכס לבנק )צד שלישי( בבעלות משמעותית  זכויותאת הנכס על ידי מכירת 

בעלות מזעריות )פחות  זכויותהמנהל עם  כשותףישאר תחברה והבלבד יהיה זכאי להטבות מיסוי בגין השתתפותו בעסקה, 

 "(.במס זיכוי עסקתהחברה )" מצדהון משמעותית  השקעות( בנכס ללא 1%-מ 

את ההתקשרויות  tax credit dealחלף הייעוד לעסקת אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון  2017בנובמבר  9ביום 

המפורטות להלן שעיקרן מימון מחדש של הנכס לזמן ארוך ובתנאים מועדפים, שיפוצו והשבחתו על מנת להגדיל את 

 :ניו יורק ומדינת ניו יורק, כמפורט להלןההכנסות ממנו, בתנאים שאושרו על ידי רשויות הדיור של עיריית 

 

מיליון דולר  15.5 -)מתוכן סך של כ .מיליון דולר 68.6-בשלושה הסכמי הלוואה בסכום מצטבר של כ החברה התקשרות .א

 הלוואות בשיעור ריבית מוטבת, המגלמת הטבה בגין השיפוץ האמור להלן(

מיליון דולר )לעיל ולהלן: "עבודות ההשבחה בנכס"(. עבודות  24.5-החברה תפעל לשיפוץ והשבחת הנכס בהיקף של כ .ב

, בעל השליטה בחברה, אשר תעניק שירותי ההשבחה בנכס תבוצענה באמצעות חברת קבלנות בשליטת ג'ואל גלאק

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון  2018בינואר  24ביום  ."גלאק", לפי העניין(-קבלן ראשי לנכס )להלן: "חברת הקבלן" ו

 החברה את ההתקשרות בהסכם עבודות ההשבחה עם חברת הקבלן שבשליטת גלאק, ובכלל זאת את התמורה לחברת

הרביעי של שנת  ברבעון להסתייםצפויות ו החלו. עבודות ההשבחה בנכס אלפי דולר 24,513 -כ הקבלן, בסכום של עד

מיליון דולר מסכומי ההלוואות במועד נטילת ההלוואות  1כמו כן, החברה תהיה זכאית למשיכת דמי יזום בסך של  .2019

 .)אשר מתבטל כחלק מאיחוד חברת הנכס( מיליון דולר נוספים במועד השלמת עבודות ההשבחה בנכס 1ולסך של 

, רשויות הדיור הסכימו להעלות את דמי נכסבלאור ההתקשרות במערך ההסכמים דלעיל הכולל את עבודות ההשבחה  .ג

אלפי דולר לשנה ממיסי  800-. כמו כן, אישרה עיריית ניו יורק הפחתה של כHAP-מי ההשכירות בנכס על פי הסכ

 .שנים ממועד חתימת ההסכם 20 הינו HAP-( החלים על הנכס. מועד סיום הסכם הReal Estate Taxהנדל"ן )

 .דולר אלפי 6,200 -כ הינם HAP-המקסימלים שעשויים להיות משולמים על פי הסכם התקרת דמי השכירות השנתית 
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 )המשך( מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 
 

 )המשך(: מאוחדים תאגידים בדבר נוסף מידע .א

 

 All-Year לבין החברה בין להסכמותהנפקת אגרות החוב )סדרה ג'( ובהתאם  לאור, להלן (11)12 בבאורלאמור  בהמשך .3

Holdings Limitedהחברה עם יחד המחזיקאביב -, תאגיד מדווח שאגרות החוב שלו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל 

 בנכסבשרשור סופי  המחזיקה( 50%) שווים בחלקים)להלן: "החברה המשותפת"(  Spencer Northern LLC בחברת

Albee Square כי בכפוף להצלחת ההנפקה של אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה, בד בבד עם השלמת הליך יצירת ,

שהמנהל הבלעדי בחברה המשותפת ימונה על ידי  כךהשעבודים להבטחת אגרות החוב )סדרה ג'(, תוקן הסכם ההפעלה 

 LTV (Loan toהלוואה עם  לנטילתלקבל הסכמה  ידרש)המנהל לא החברה ופרט לפעולות מכירה ו/או מימון מחדש 

Value עם עלויות עסקה וריבית בתנאי שוק(, המנהל מוסמך לבצע את כל הפעולות הרלבנטיות בקשר עם 75%-מ( נמוך ,

מאת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( כאשר  ההלוואהתיטול את  הנכס חברת כיהנכס. כמו כן, הוסכם בין הצדדים 

 החברה, 2018 שנת של השני הרבעון במהלך, יללע לאמור בהתאם. הנכס חברתמלוא עלויות והוצאות ההלוואה יושתו על 

 .לראשונה אוחדה המשותפת

 

 Cבשלבים מנהלתיים לקראת קבלת אישור אכלוס )ומצוי  North Flats LLCהדוח חלק מנכס המוחזק על ידי חברת  למועד .4

of O) .כ של בסך זה נכס בגין שיערוך הפסדי החברה רשמה האכלוס אישורי קבלת בהליכים המנהלתיים לצורך עיכוב לאור- 

פירעונה החוזי של הלוואה, בסך  למועד ותהארכ שתיתקופת הדוח חתמה החברה על  במהלך .הדוח לתקופת דולר מיליון 8

מיליון דולר  5 -העמידה החברה פקדון בסך של כ הבמסגרת 2019בינואר  30ליום אשר האחרונה שבהם מ' דולר  53 -של כ

 .להלן (4)21 רבאו ראה הדיווח תקופת לאחר בתקופה נוספת האמורה ההלוואה הארכת בדבר לפרטים .ביתילטובת כרית ר

 

 Harrisonהידוע בשם  קרקע( החל על Rezoningאישרה מועצת העיר ניו יורק שינוי התב"ע ) 2017באוקטובר  31ביום  .5

מיליון רגל רבוע  1.1-ה כבדה ומסחר למגורים ומסחר עם זכויות בנייה למגורים של כי: "הקרקע"( מתעשיבבאור זה )להלן

)להלן: "הזכויות"(. מתוך הזכויות האמורות למגורים ניתן לחלופין להשתמש בכשליש מהן עבור שטחי מסחר. האישור כולל 

בפברואר  28ביום  יח"ד תחת תכניות דיור בר השגה. 287יח"ד, מתוכן  1,146כוללים ( בניינים ה8זכויות לבניית שמונה )

הגישו מספר ארגונים אשר הגישו בעבר התנגדויות לשינוי הייעוד וצדדים שלישיים אחרים, עתירה בבית המשפט  2018

 Harrison Realty LLCקה בקרקע, העליון של מדינת ניו יורק כנגד ראש עיריית ניו יורק, עיריית ניו יורק והחברה המחזי

בית המשפט העליון של מדינת ניו  2018ביולי  27ביום "חברת הנכס"(, לצו לביטול שינוי הייעוד לקרקע. בבאור זה: להלן)

כי הוגש ערעור על  לחברהנודע  2018באוגוסט  21ביום  את העתירה ובהתאם צו המניעה הזמני בוטל. יורק דחה וסילק

על פי עמדת היועצים המשפטיים של חברת הנכס, אין החלטת בית המשפט. הערעור אינו כולל בקשה לצו מניעה זמני. 

עוררין על העובדה שחברת הנכס עברה את תהליך הייעוד מחדש של העיר ניו יורק, והעיר מילאה אחר התהליכים שלה 

היא להפוך את תהליך ההחלטה של העיר ניו יורק ולבחון מחדש את ההשפעה של  ואישרה את שינוי הייעוד. בקשת העותרים

פעולות שינוי ייעוד הקרקע. היועצים המשפטיים ציינו את דעתם כי הנטל של העותרים "גבוה ביותר ויהיה קשה להשגה". עוד 

 .בשלמותו ידחה הערעור כי גבוה יסיכו ישנו יורק בניו העליון המשפט בית לפסיקת לב בשיםציינו היועצים המשפטיים כי 

כמו כן, בהתאם להערכת השווי, שקלול האפשרות להגשת עתירות מהסוג הנזכר לעיל נלקחו בחשבון בעת קביעת השווי 

 ההוגן לקרקע.

 

 Harrison NY LLC-הסכימו החברה )באמצעות חברה בבעלותה המלאה( והשותף, המחזיקים ב ,2018למרץ  28 -ביום ה

, על תיקון הסכם ההפעלה בחברת הנכס( 97.5%)המחזיקה  "(Harrison NY: "החברה המוחזקת" או "בבאור זה להלן)

(operating agreement של )Harrison NYיחד עם הסכמות למתן הלוואה לשותף האמורה בביאור  , שעיקריו כדלקמן(

 :( להלן(2)9

, בכפוף לכך כשלוח של החברה יעשה ע"י מר ג'ואל גלאק, בעל השליטה בחברה Harrison NYהניהול הבלעדי של 

שהסכמה פה אחד תידרש למקרה של מכירה או מימון של הקרקע )כולה או חלקה(, למעט שלא תידרש הסכמה פה אחד 

תחת הסכם  , בתנאי שוק. על אף האמור לעיל, במצב שהשותף יהיה בהפרה70%של  LTVלמימון מחדש שלא יעלה על יחס 

כמו כן,  ההלוואה, גלאק לא ידרש לקבל את אישור החברים לביצוע מימון מחדש או למכירה של הקרקע )או חלק ממנה(.

 רווחים עד אשר לא נפרעה ההלוואה במלואה.משיכת השותף לא יהיה זכאי ל

תיה הכספיים המאוחדים במסגרת דוחו 2018למרץ  28 -החל מהאיחדה החברה את החברה המוחזקת לאור האמור לעיל, 

 של החברה.
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 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 )המשך( מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 
 

 )המשך(: מאוחדים תאגידים בדבר נוסף מידע .א

 

 )המשך( .5

 

באופן שזכויות הניהול של החברה המוחזקת , Harrison NY LLCתוקן הסכם ההפעלה של  2018באוקטובר  12ביום 

, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, אשר החברה מחזיקה באמצעותה Spencer Equity Group LLC-הוקנו ל

חברת  התקשרה 2018ן האחרון של שנת במהלך הרבעו, כן כמו בחברה המוחזקת, חלף המינוי של גלאק )להלן: "גלאק"(.

. ההלוואה תשמש את חברת הנכס ראשית לפירעון הלוואה קודמת דולר אלפי 65,000 -כ של בסכום הלוואה בהסכם הנכס

 תחולק, שנתית חצי ריבית כרית והפקדת עסקה הוצאות בניכוי, והיתרה דולר מיליון 20-כ שלשנטלה בקשר עם הקרקע בסך 

 נקבע) 4.75%+  חודשי לייבור שנתית ריבית נושאת ההלוואה. ((2)9)ראה בהקשר זה גם ביאור  חברת הנכס מניות לבעלי

 נוספת לשנה הארכה אופציית)לחברה הסופי הינו שנה מתאריך נטילת ההלוואה  הפרעון(. מועד 2.1% של לייבור תחתית

 .במלואהבסיומה תשולם קרן ההלוואה  אשר בהתקיימות תנאים שנקבעו בהסכם(

 
 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני     . ב

 
 הרכב: .1

 יתרת השקעה   

      

 זכות לרווחים

 31ליום   

 2018 בדצמבר

 31ליום   

  2017 בדצמבר

 

 Fulton   -  102,029  100,769 עסקת  (1)

HARRISON NY, LLC (5)   50%  -  81,447 

41-21 28TH STREET LLC (2)(3)   50%  21,823  25,856 

SPENCER NORTHERN LLC  (3)(4)(5)   50%  -  24,344 

101 VARICK LLC   11,349  24,834  50%   א((2ב)7)ראה באור 

115-117 CCP Holding NY LLC   10%  2,000  - 

     150,686  243,765 

 
 מחזיקות בנכסי נדל"ן בניו יורק, ארה"ב. שיטת השווי המאזניהמטופלות לפי החברות )*( 

 

, תאגיד בבעלות ובשליטה מלאות של Alliance Square LLC התקשר)להלן: "מועד העסקה"(  2016בינואר  14ביום  (1)

" מועדף"חבר כחברה משותפת בבעלות חברת הבת  במסגרתםהחברה )להלן: "חברת הבת"(, במערך הסכמים 

 והשותפים הבת חברת; בהתאמה "השותפים"-ו" הנכס( )להלן: "חברת אחד כל 25.05%) נוספים שותפים ושני( 49.9%)

"ר בעלת זכויות בנייה למגורים ו/או משרדים בשטח של ר 62,472, בשטח של  קרקע  רכשו: "החברים"( יחד להלן יקראו

-)להלן: "הקרקע"( בתמורה לסך של כFulton Street, Brooklyn, New York 625  -"ר, הממוקמת בר 624,720

 בחלקיםשנים לחברה בבעלות השותפים ) 35מיליון דולר ובמקביל חברת הנכס תחכיר את הקרקע לתקופה של  158

 . דולר מיליון 11.8 של בסך שנתיים חכירה לדמי בתמורה( )להלן: "היזם"( שווים

"חבר ל הפכה ובכך הנכס בחברת מועדפת בהשקעה דולר מיליון 60 השקיעה הבת חברת, ההסכמים למערך בהתאם

. הנכס חברת ולתוצאות למימון באחריות נושא ואינו השנתיים החכירה מדמי בשנה דולר מיליון 4.2-ל זכאי אשר" מועדף

 האופציה למימוש ובכפוף, הנכס בחברת כחבר מועדף השקעתה את להמיר אופציה הוענקה הבת לחברת, בנוסף

 היזם של והתחייבויותיו זכויותיו מלוא את הנכס לחברת להעביר ובכך החכירה הסכם את לבטל הסמכות לה הוענקה

  .הנכס מחברת 49.9%-ב" רגיל"כחבר  להחזיק ובכך( שיהיו)ככל  שכירות והסכמי הקרקע על שיהיו המבנים לרבות

 
הסכמים  במערך"(, הבת חברת)בשרשור( )להלן: " החברה של מלאה בבעלות תאגיד התקשר 2017במאי  10ביום 

 השותפים בבעלות תאגיד של( ו50%" )מועדף"חבר כחברת הבת  של משותפתנכס בבעלות  חברות שתיבמסגרתם 

"( החבריםיקראו להלן יחד: " השותף חברת", בהתאמה; חברת הבת והשותף חברת"-ו" הנכס חברות)בשרשור( )להלן: "

)להלן:  Fulton Street, Brooklyn, New York 635 -ב מים"ר הממוקר 12,415של  בשטח מקרקעין רכשו

 דולר מיליון 68-, בתמורה לסך של כ"(הצמודות תי החלקות)להלן יחד: "ש 625 בפולטון"(, הצמודים לקרקע יןקרקעמ"ה

"(  בתמורה היזםשנים לחברה בבעלות השותפים )להלן: " 35לתקופה של  מקרקעיןאת ה תחכרנההנכס  חברות ובמקביל

השנתיים",  החכירה דמי"-ו" החכירה תקופת", "החכירה הסכםמיליון דולר )להלן: " 2.72-כלדמי חכירה שנתיים בסך של 

 Zoning אשר בכוונת חברת הבת להרוס לצורך קידום  (. על המקרקעין בנוי מבנה מסחרי ובו שלוש קומותהעניין לפי

 .עבור שתי החלקות הצמודותמשותף 
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 
 )המשך( מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 

 

 )המשך( השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני     . ב
 

 )המשך( :הרכב .1
 

"חבר ל הפכה ובכך הנכס בחברת מועדפת בהשקעה דולר מיליון 28-כלמערך ההסכמים, חברת הבת השקיעה  בהתאם (1)

 בדומה, הנכסמיליון דולר בשנה מדמי החכירה השנתיים ואינו נושא באחריות למימון חברת  1.96-לכ זכאי אשר" מועדף

ת הנכס, ובכפוף ולהמיר את השקעתה בחבר אופציהבנוסף, לחברת הבת הוענקה  הקרקע על החל ההסכמים למערך

ת הנכס את מלוא זכויותיו ולמימוש האופציה הוענקה לה הסמכות לבטל את הסכם החכירה ובכך להעביר לחבר

 50%-שכירות )ככל שיהיו( ובכך להחזיק "כחבר רגיל" בוהתחייבויותיו של היזם לרבות המבנים שיהיו על הקרקע והסכמי 

 מימוש כי הוסכם, יחדיו הצמודות החלקות שתי עבור"ע התב את לשנות היזםהעובדה כי בכוונת  לאור.ת הנכסוחברב

)להלן: "אופציית  , ייעשה עבור שתי הקרקעות יחדיו בלבדן, ככל ותבחר החברה לממשמהקרקעות אחת כל בגין האופציות

  .הרכש"(

 

 19.8 -שוערכה אופציית הרכש של החברה על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי לשווי של כ 2018בדצמבר  31 ליום

( תוך שימוש בסטיית תקן מענף יזמות הנדל"ן בארצות 3מיליון דולר. מודל הערכת השווי נעשה לפי המודל הבינומי )רמה 

 על המשפיע העיקרי הבסיס נכסהברית וריבית חסרת סיכון של אג"ח ממשלתי אמריקאי בעלי משך חיים דומה לאופציה. 

 השערוך לרווחי בנוגע. דולר מיליון 254 של לשווי הכספיים הדוחות למועד ךשוער, האופציה נשוא הנכס חברת מניות שווי

 .ג19 באור ראה האופציה של

 

 Longחברה כלולה של החברה המחזיק בנכס נדל"ן מניב הידוע בכינוי  שהינו, התקשר תאגיד 2018 ביולי 23ביום  (2)

Island City  :להלן בביאור זה: "חברת הנכס"(, בהסכם למימון מחדש עם בנק 40%)חלק החברה בשרשור בנכס( )

אלפי דולר )להלן: "ההלוואה"(  74,000עמיד ללווה הלוואה בסך של ההמלווה ן בביאור זה: "המלווה"(. הלמקומי )ל

 של קבועה)להלן: "תקופת ההלוואה"(. ההלוואה תישא ריבית שנתית  2028 ביולי 23עד ליום  שנים 10לתקופה של 

לם בתשלומים חודשיים עד תום תקופת ההלוואה והקרן והריבית שתיוותר בגינה תשולמנה בתום ו. הריבית תש4.768%

 מיליון 14 -כ של וסך בניה הלוואת לפירעון שימש מחדש המימון מסכוםדולר  מיליון 58.5 -כ. סך של תקופת ההלוואה

המוחזקת  חברה) Spencer Equity III LLC חברתעל ידי  המימון העודף שהועמד לחברת הנכסלפירעון  שימש דולר

 של החברה באמצעותה מחזיקה החברה בחברת הנכס(. הובשליטה מלא 80%

 

 

)חלק החברה בשרשור  Albeeהתקשרו תאגידים המחזיקים בנכסי נדל"ן מניב הידועים בכינויים  2017 בדצמבר 31 ביום (3)

"(, הנכסים: "ויחד" הנכס( )להלן, לפי העניין: "40%)חלק החברה בשרשור בנכס:  Long Island City-( ו50%בנכס: 

 צדדים עם"( ההסכמים" ויחד: "ההסכם: "יןהעני לפישכירות ראשיים ביחס לשטחי המגורים בנכסים אלה )להלן,  בהסכמי

"(, לתקופות של חמש הראשי השוכר: "העניין לפי)להלן,  בה השליטה לבעל או לחברה קשורים שאינם, שונים שלישיים

 Longמיליון דולר לשנה ביחס לנכס  6.4-ו Albeeמיליון דולר לשנה ביחס לנכס  6.1שנים כ"א ובתמורה לסך של 

Island City .שבו במקרה, השכירות מתחילת חודשים ששה לאחר השכירות תקופת של מוקדם לסיום זכות ירלמשכ 

)ב(  או, מקובלים בתנאים כאמור מימון של נטילתו את מונע ההסכם וקיום הנכס על מימון ליטול מעוניין המשכיר)א( 

 המשכיר על מוקדם לסיום הזכות את לממש מנת על"(. מוקדם לסיום הזכות)להלן: " הנכס את למכור מעוניין המשכיר

 השנים חמש במהלך מוקדם לסיום הזכות את לממש יבחר שהמשכיר במקרה. מראש יום 30 בת הודעה לשוכר לתת

 מהדיירים שנגבו הסכומים שבין להפרש השווה בסכום יציאה לדמי השוכר זכאי יהיה, השכירות שבתקופת הראשונות

 :בתוספת, זו בתקופה שנגבו הקבועים השכירות דמי לבין האמור המוקדם לסיום שעד בתקופה

 

אלפי דולר  65-אלפי דולר, אשר הולך ופוחת ב 1,405סכום המשקף רווח מובטח בסך של עד   - Albeeנכס  בגין

 לחודש בגין כל חודש שלאחר החודש השישי שלאחר תחילת השכירות.

 

-אלפי דולר, אשר הולך ופוחת ב 1,500סכום המשקף רווח מובטח בסך של עד   - Long Island Cityנכס  בגין

 ין כל חודש שלאחר החודש השישי שלאחר תחילת השכירות.אלפי דולר לחודש בג 100
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 
 )המשך( מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 

 
 )המשך( המטופלות לפי שיטת השווי המאזני השקעות .ב

 
 )המשך( :הרכב .1
 

בהסכם שכירות ראשי, אשר עודכן מעת לעת,   Albee והידוע בכינוי נכסתאגיד המחזיק ב התקשר 2017ביוני  20 ביום (4)

"(, לתקופה של עשר השוכרביחס לשטחי המסחר בנכס עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעל השליטה בה )להלן: "

-מיליון דולר לשנה אשר תעלה בכל שנה ב 2.7-ובתמורה לסך של כ 2027במרץ  31ועד  2017ביוני  20שנים החל מיום 

פי ההסכם, בשנת השכירות הראשונה דמי השכירות ישולמו בתשלומים רבעוניים  על"(. השכירות םהסכ)להלן: " 3%

 .והחל משנת השכירות השניה דמי השכירות ישולמו בתשלומים חודשיים

 

 השכירות תקופה הוארכה במסגרתו, השכירות להסכם בתיקון והשוכר הנכס חברת התקשרו 2019 במרץ 26 ביום

 השנים שבעשר באופן, השכירות דמי של התשלומים לוח עודכן וכן, 2047 ביוני 30 ביום תסתייםש כך, שנים בעשרים

 אלפי 680) לשנה דולר אלפי 2,720 על השכירות דמי יעמדו( 2027 ביוני 29 ליום)עד  השכירות הסכם של הראשונות

 דולר אלפי 4,042-כ של בסך שכירות לדמי)עד  לשנה 2%-בכ השכירות דמי יעלו הנוספות השנים ובעשרים( לרבעון דולר

 .הנכס שווי על מהותי באופן להשפיע צפוי לא האמור ההסכם תיקון(. השכירות הסכם של האחרונה השנה בגין

 

ושל  Albeeהידוע בשם  בנכססופי  בשרשור המחזיקה Spencer Northern LLC  חברת של לראשונה איחוד בדבר (5)

ובאור  לעיל (3)א7באור  ראה Harrisonבקרקע הידועה בשם סופי המחזיקה בשרשור  Harrison NY LLCחברת 

 בהתאמה. לעיל, (5א)7

 

 

 תנועה: .2
 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2 7 1 0 2  

 

 דולר אלפי
 "בארה דולר אלפי "בארה

 172,122 243,765 השנה לתחילת יתרה

 42,256 24,202 יםחחלק ברוו
 (2,700) 3,300 רכש אופציית שערוך
 - (111,134) )*( של חברות אשר טופלו לפי שיטת השווי המאזני לראשונה איחוד

 32,087 (9,447) נטו )חלוקות(, השקעות

   

 243,765 150,686 בדצמבר 31 ליום יתרה

 

 .לעיל (5)1ב7)*( לפרטים נוספים ראה באור 
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Equity Group LimitedSpencer  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 )המשך( מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 
 

 )המשך( המטופלות לפי שיטת השווי המאזני השקעות .ב
 

  מהותיותהשקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  של כספי מידע תמצית .2
 

 Varick LLC 101 .א

 31ליום 
 בדצמבר

 31ליום 
 בדצמבר

 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב :דוח על המצב הכספי

   

 314 282 נכסים שוטפים

 41,508 68,408 נכסים בלתי שוטפים

 24,487 24,689 התחייבויות שוטפות

 - - שוטפותבלתי התחייבויות 

 17,335 44,001 סה"כ הון

   

 50% 50% שיעור אחזקה

 8,667 22,000 יתרת השקעה בהון

 2,682 2,834 הלוואת בעלים

   

 11,349 24,834 יתרת השקעה בעסקה משותפת

 

 

 
לשנה 

 שנסתיימה
לשנה 

 שנסתיימה
 31יום ב 31יום ב 

 בדצמבר בדצמבר 

 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   :תוצאות הפעילות

 132 242 הכנסות

 (3,441) 26,797 מעליית ערך נדל"ן להשקעה )הפסד( רווח

 (5,340)  24,863  כולל)הפסד( רווח 

 (2,670) 12,431 חלק החברה ברווח )בהפסד(

   

מורכב ה ר"ר 156,550-יורק בשטח כולל של כממוקם ברובע ברוקלין שבעיר ניו הנכס החברה מחזיקה ב )*(
 שימושי ביניים זמניים בלבד אשר לא הניבו הכנסות משמעותיות.. בוצעו בנכס והאנגריםמקרקע להשקעה 

לאחר תקופת  נכסהבמערך הסכמים למטרת חכירה ארוכת טווח של התקשרות  בדברנוספים  לפרטים
החברה לא צירפה את דוחות החברה הנ"ל לאור העובדה כי רווחי השערוך  .להלן( 3)21באור הדיווח ראה 

החברה הנ"ל וסך ההכנסות והרווחים מההשקעה בחברת הנכס לא היו מהותיים בגין הנכס המוחזק על ידי 
בשנת הדיווח הקודמת וכן אינם צפויים להביא את ההשקעה בחברת הנכס בשנה הבאה לכדי השקעה 

 בחברה כלולה מהותית מאוד הדורשת צירוף.
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Spencer Equity Group Limited 
 הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחות 

 

 )המשך( מוחזקים בתאגידיםהשקעות  - 7באור 
 

 מידע נוסף בדבר חברות בנות אשר הזכויות שאינן מקנות שליטה בהן מהותיות .ג
 

 תמצית מידע פיננסי של חברות מאוחדות עם זכויות שאינן מקנות שליטה מהותיות  .1
 

 Harrison NY LLC .א

 31ליום 
 בדצמבר

 31ליום 
 בדצמבר

 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב :של החברה המאוחדת דוח על המצב הכספי

   

 255 4,398 נכסים שוטפים

 186,256 191,750 נכסים בלתי שוטפים

 - 62,216 התחייבויות שוטפות

 28,344 - שוטפותבלתי התחייבויות 

 158,167 133,932 סה"כ הון

   

 51.25% 51.25% זכויות שאינן מקנות שליטה שיעור אחזקה

   

 81,061 68,985 יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה )*(

 

 (.5א)7ביאור לעניין זכויות מגינות בקשר עם הזכויות שאינן מקנות שליטה ראה )*( 
 

 

 
לשנה 

 שנסתיימה
לשנה 

 שנסתיימה
 31יום ב 31יום ב 

 בדצמבר בדצמבר 

 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב :תוצאות הפעילות של החברה המאוחדת

   

 765 2,178 הכנסות

 92,473 3,096 מעליית ערך נדל"ן להשקעה )הפסד( רווח

 93,239 4,802  כולל)הפסד( רווח 

 47,785 2,706 כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה)הפסד( רווח 

   

   :תזרימי מזומנים של החברה המאוחדת

   

 664 1,766 מפעילות שוטפת

 (2,421) (2,769)  מפעילות השקעה

 1,797 4,758 מפעילות מימון

   

   

 
 (5א)7-ו( 5ב)7באורים בדבר אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הדיווח ולאחריה ראה  נוספים לפרטים)*( 

 לעיל.
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 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה - 8באור 
   

 Morrisaniaהידועה בשם  קרקעהסכם למכירת החברה ב של האגיד בבעלות ובשליטה מלאת התקשר 2018 בנובמבר 2ביום 
Land  ללא הוצאות עיסקה(.  אלפי דולר 21,000 -של כלסך  בתמורה השליטה בהלצד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לבעל(
  .הושלמה טרםלעיל  כאמוראישור הדוחות הכספיים עסקת המכירה  למועד

   
 

 הלוואות למימון נדל"ן - 9באור 
 

 

אישר דירקטוריון מתן הלוואות למימון נדל"ן לצדדים שלישיים, על פי אמות מידה שנקבעו, כחלק  2017במאי  25ביום  .1

 אינטגראלי מפעילותה העסקית של החברה בתחומי הנדל"ן, וזאת בנוסף למתן הלוואות במסגרת עסקאות משותפות. 

 

)להלן: "חברת הבת"(,  החברה של מלאה בבעלות, חברת בת Garfield Equity LLC התקשרה 2018 במרץ 28 ביום .2

 בת חברת, Spencer Equity Group LLC עם( 50%יחד )כל אחד  מחזיק אשר)להלן: "השותף"(  לשותףבהסכם הלוואה 

-מהזכויות ב 97.5% -ב)להלן "החברה הכלולה"( שהינו תאגיד המחזיק  Harrison NY LLC -, בהחברה של מלאה בבעלות

Harrison Realty LLC  .חברת הבת לשותף הלוואה בסך  העמידהבהתאם להסכם ההלוואה, המחזיקה בקרקע להשקעה

, 2019 באפריל 1, אשר מועד פירעונה יחול ביום 10%אלפי דולר, נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של  20,000של עד 

 31ואשר מועד פרעונה חל ביום  לשותף הבת חברת שהעמידהאלפי דולר  15,000-של כ בסך קודמתכך שיחד עם הלוואה 

ההלוואה תעמוד  אלפי דולר. 35,000לשותף הסתכמו לסך של  ההלוואות סך)להלן: "ההלוואה הקודמת"(,  2019בינואר 

 ת אירוע המקים עילה לפרעון מיידיבמקרה של אי עמידה בתשלום כלשהו תחת הסכם ההלוואה ובכלל זה בקרו לפרעון מיידי

של בעלי השליטה בשותף, ה"ה סיימון דושינסקי וידלר  אישיתההלוואה מובטחת בערבות . קודמתהבמסגרת הלוואה 

 במהלך ((.5א)7לפרעון ההלוואה )ראה ביאור כמו כן, חלקו של השותף בחברה הכלולה מהווה בטוחה כלכלית  רבינוביץ.

 -, פרע השותף כלעיל (5)א7 בביאור האמורה, הקרקע של מחדש מימון עסקת השלמת ולאור 2018האחרון של שנת  הרבעון

 5,000-עומד על כ הקודמת, כך שלאחר הפירעון החלקי האמור יתרת ההלוואה הקודמתלוואה האלפי דולר מתוך ה 10,000

 הארכת בדבר לפרטים .מיליון דולר 25 -וסך ההלוואות לשותף למועד הדוח ונמדדות בעלות מופחתת עומד על כ אלפי דולר

 להלן. (1)21באור  ראהתקופת הדיווח  לאחרהקודמת  וההלוואה ההלוואה

 

במסגרת ממימון בדרך של השקעה בהון מועדף מהלוואות לצדדים שלישיים שאינם כחלק  2018לשנת סך הכנסות המימון  .3

 אלפי דולר. 2,964 -כ עלעומד  חברות כלולות
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 תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ - 10באור 

 

 

 :קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוךהלוואות לזמן  .א

 בדצמבר 31ליום  שיעור 

 2 0 1 7 2 0 1 8 הריבית 

 אלפי דולר ארה"ב % 

    

    פיננסיים: מבנקים ותאגידים הלוואות שוטפות

 - 62,139 4.75%+  לייבור (1) תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ

 - 52,470 0.5%פריים +  (2) תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ

    

  114,609 - 

    

 3,383 3,859  שוטפות של הלוואות לזמן ארוךבתוספת חלויות 

  118,468 3,383 

 .(5א)7באור  ראה( בדבר מימון מחדש של ההלוואה 1)

  .(4א)7באור  ראה לפרטים נוספים( 2)
 

 

 לזמן ארוך:הלוואות  .ב

 בדצמבר 31ליום  שיעור 

 2 0 1 7 2 0 1 8 הריבית 

 אלפי דולר ארה"ב % 

    

    פיננסיים: תאגידיםבנקים ומ הלוואות לא שוטפות

 11,350 11,633 4.75%+  לייבור תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ
 188,715 175,757 3.99%-3% תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ

 103,885 99,157 4.87%-4.25% תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ

 929 922 6.25% תאגידים פיננסייםבנקים והלוואות מ

    

  287,469 304,879 

    

 3,383 3,859  חלויות שוטפות  -בניכוי 

    

  283,610 301,496 

    
    מועדי פרעון:

 3,383 3,859  שנה ראשונה

 4,827 17,559  שנה שניה

 18,062 4,806  שנה שלישית

 5,247 6,504  שנה רביעית
 13,688 5,658  שנה חמישית

 259,672 249,083  שנה שישית ואילך

    

  287,469 304,879 

    

 .א16באור  ראהבהם נושאת החברה  לשיעבודיםבנוגע  למידע)*( 

 

  (.5)א7-ו( 1)א7 באור ראה הדיווח תקופת במהלך שנלקחושל חברות מאוחדות  הלוואות על נוספים לפרטים .1
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 זכות ויתרות זכאים - 11 באור

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   

 2,816 2,488 הוצאות ריבית לשלם

 7,892 6,153 הוצאות לשלם

 4,282 4,282 זכאים בגין רכישת קרקע 

 2,098 916 אחרים

 13,839 17,088 

 

 

 אגרות חוב - 12 באור

 

 בדצמבר 31ליום  שיעור 

 2 0 1 7 2 0 1 8 הריבית 

 אלפי דולר ארה"ב % 

    

 245,984 336,504 3.9%-6.9% אגרות חוב

 (3,828) (6,955)  והוצאות הנפקהנכיון 

    

  329,549 242,156 

    מועדי פרעון:

 33,668 33,928  שנה ראשונה

 33,668 33,928  שנה שניה

 33,668 36,174  שנה שלישית
 33,668 36,174  שנה רביעית

 33,668 36,125  שנה חמישית

 33,616 116,507  שנה שישית 

 8,825 10,947   שביעיתשנה 

 8,825 10,947  שנה שמינית

 8,825 10,947  שנה תשיעית
 8,825 10,827  שנה עשירית

 8,728 -  שנה אחת עשרה

    

  336,504 245,984 
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 אגרות חוב )המשך( - 12 באור

 

לא , השלימה החברה הנפקה לציבור בישראל של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה א'( 2014בנובמבר  25 ביום .1

בהתאם לדוח  ,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 

 מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה א'(.  14.26% -האחרון יהווה כ

 

וב אגרות ח 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-ת ברוטו בגין ההנפקה הפרטית מסתכמת בכהתמורה המיידי. א'( הקיימת של החברה, הרשומה למסחר

אלפי דולר ארה"ב  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-ה"ב. התמורה המיידית נטו לחברה, בניכוי הוצאות ההקצאה הפרטית, הינה כאלפי דולר אר 58,090-בכ

 .6.01%דולר ארה"ב והריבית האפקטיבית הינה 

 

החברה התחייבה , ע.נ. ש"ח 430,467,658-ל מסתכם 2018בדצמבר  31ליום  במחזור שישסך אגרות החוב )סדרה א'(  .4

 :כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה א'( קיימות במחזורבמסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב 

דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד מיליון  150-ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ .א
 "בארה דולר מיליון 376 -ההון העצמי של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( הוא כ ,2018 מברצבד 31נכון ליום  למדד(;

 .כאמור פיננסית מידה באמתועל כן החברה עומדת 

 31נכון ליום  ;35%-יחס ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן המאוחד לא יפחת מ .ב
וסך המאזן  "בארה דולר מיליון 508 -, ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( הוא כ2018 צמברדב

. בהתאם לאמור לעיל, יחס ההון העצמי המאוחד של החברה ב"ארה דולר מיליון 1,255 -המאוחד של החברה הוא כ
 החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור. ועל כן 40.47% -הוא כ)כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן המאוחד 

-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  19מתואם לא יעלה על 
החל מהשנה השלישית  16( ולא יעלה על 2016בדצמבר  31ועד לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

 בדצמבר 31נכון ליום  ואילך(. 2017במרץ  31ממועד ההנפקה כאמור )קרי, החל מהדוחות הכספיים המאוחדים ליום 

כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית  ועל 14.6תואם הוא מ EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל, 2018
'(, במקרה של רכישת נכס מניב אחד או אלעניין זה, יצוין כי על פי שטרי הנאמנות של אגרות החוב )סדרה  .כאמור

 EBITDA -המתואם את ה EBITDA -יותר, חישוב אמת המידה הפיננסית יעשה תוך הוספה למכנה של ה

המתואם של נכס זה למונחי שנה מלאה. יובהר כי לעניין חישוב  EBITDA -המתואם שהניב אותו נכס תוך תקנון ה

בהשלמת הקמתו והשכרתו של נכס מניב כרכישתו של נכס מניב, שיש לטפל  סבורההמתואם, החברה  EBITDA-ה

הנובע מהתאמה בגין  EBITDAהמתואם של נכס חדש, למונחי שנה מלאה. סך תקנון ה  EBITDA -תוך תקנון ה
 דולר. אלפי 0של נכסים שנסתיימה בנייתם והשכרתם עומד על סך 

המתואם הכולל של  EBITDA-ניות דיור לבין ההמתואם של החברה מנכסים הכפופים לתוכ EBITDA-בין ההיחס  .ד

המתואם של החברה מנכסים  EBITDA-חס בין ההי, 2018 מברדצב 31ליום  נכון;  40%-החברה לא יפחת מ

כן החברה עומדת באמת  ועל 68.7% -המתואם הכולל של החברה הוא כ EBITDA-הכפופים לתוכניות דיור לבין ה

 (.המתואם EBITDA-ל תקנון בדברלעיל  ג(4)12 באורראה מידה פיננסית כאמור. )

, 2018 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 44.5 -הוא כהיקף פרויקטי היזום של החברה 

, היקף פרויקטי היזום של החברה לעיל לאמור בהתאם"ב. ארה דולר מיליון 1,255 -נאמנות הוא כ לשטר( 5) 6.4
 .כאמור פיננסית מידהכן החברה עומדת באמת  ועל 3.5% -מסך המאזן המאוחד של החברה הוא כ
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 אגרות חוב )המשך( - 12 באור

 

 )המשך( .4

 50תשלום ריבית שנתית בגין אגרות החוב בתוספת  בגובה התשלומים הבטחת לצורך סכומים להפקיד התחייבות .ו
 .דולר אלפי 9,569 עליתרת הפיקדון עומד  2018בדצמבר  31אלפי דולר. ליום 

)במדינות ניו יורק,  Tri State Region-מנכסי החברה )בדוחות המאוחדים האחרונים( יהיו ממוקמים ב 75%לפחות  .ז

מתוך סך נכסיה )המאוחדים(  Tri State Region-שיעור נכסי החברה הממוקמים ב. ופנסילבניה(קונטיקט, ניו ג'רזי 
 .100%הינו 

 
, בשטר הנאמנות של אגרות החוב נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית )עד לתקרה של ריבית נוספת בשיעור של בנוסף .5

 בדירוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת אמות המידה הפיננסיות הבאות:( בהתאם לשינוי 2%

 

היחס עומד על  2018 בדצמבר 31. נכון ליום 15מתואם לא יעלה על  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .א

 המתואם(. EBITDA-ל תקנון בדברלעיל  ג(4)12 באור)ראה  .14.6

 בדצמבר 31. נכון ליום מיליון דולר ארה"ב 165-זכויות מיעוט( לא יפחת מההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל  .ב

 ."בארה דולר מיליון 376 -הוא בסך של כ ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( 2018
 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 2018בדצמבר  31ליום  נכון. הבדיקה

 .95.7%של החברה הוא 

 
בגין התקופה לשטר הנאמנות,  5.4, בהתאם לאמור בסעיף הותאם'( של החברה אשיעור הריבית בגין אגרות החוב )סדרה 

על חריגה מהיחס האמור בביאור  הצביעהאשר  2018במועד פרסום הדוחות הכספיים של הרבעון השני של שנת  שהתחילה

 התווספה'( אכך שלשיעור הריבית השנתית שנשאה יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה , לעילא( 5)12

בדצמבר  31החברה את דוחותיה הכספיים ליום  פרסמהבו  2019במרץ  31עד ליום  וזאת 0.5%תוספת ריבית בשיעור של 

 .אשר בהם דווח על תיקון החריגה האמורה 2018

 
ה החברה הנפקה לציבור בישראל של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה ב'(, לא המירות השלימ 2017בינואר  23ביום  .6

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, בהתאם לדוח הצעת  1אגרות החוב )סדרה ב'( בנות  236,228,000למניות בסך כולל של 

אלפי דולר  62,198-. התמורה המיידית ברוטו בגין ההנפקה הפרטית מסתכמת בכ2017בינואר  18מדף, שפורסם ביום 

אלפי דולר ארה"ב. שיעור הריבית  59,539-ארה"ב. התמורה המיידית נטו לחברה, בניכוי הוצאות ההנפקה, הינה כ

. הריבית בגין אגרות 6.1%והריבית האפקטיבית הינה  5.15%השנתית של אגרות החוב )סדרה ב'( שנקבע במכרז הינו 

עד  2017בספטמבר של כל אחת מהשנים  30במרץ וביום  31נתיים ביום החוב )סדרה א'( תשולם בשני תשלומים חצי ש

. בהתאם לתשקיף אגרות החוב )סדרה ב'( תעמודנה לפירעון )קרן( באחד עשר 2028במרץ  31)כולל( וביום  2027

 באופן שכ"א מעשרת התשלומים הראשונים יהווה 2028עד  2018במרץ של כל אחת מהשנים  31תשלומים שנתיים ביום 

מקרן ערכן הנקוב הכולל של  9.00%מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ב'( והתשלום האחרון יהווה  9.10%

אגרות החוב )סדרה ב'.) החברה התחייבה במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה 

מגבלת חלוקת דיבידנד ומגבלות נוספות כמפורט בשטר הנאמנות ב'( קיימות במחזור החברה תעמוד בהתניות פיננסיות, ב

 .כאמור

 

למשקיעים פרטיים ומסווגים באופן שלא מהווה הצעה אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית  2017ביולי  6ביום  .7

 וזאת בדרך שלש"ח ע.נ. כ"א של החברה, רשומות למסחר,  1( בנות 'באגרות חוב )סדרה  100,000,000, של לציבור

. אגרות חוב )סדרה ב'( המוצעות, תוקצינה '( הקיימת של החברה, הרשומה למסחרבהגדלת סדרת אגרות החוב )סדרה 

ח. אלפי ש" 103,600ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'( ובתמורה כוללת של  1אגורות לכל  103.6לניצעים במחיר של 

אלפי דולר ארה"ב. התמורה המיידית נטו לחברה,  29,348-המיידית ברוטו בגין ההנפקה הפרטית מסתכמת בכ התמורה

 .5.32%ה אלפי דולר ארה"ב והריבית האפקטיבית הינ 28,579-בניכוי הוצאות ההקצאה הפרטית, הינה כ

 

אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית למשקיעים פרטיים ומסווגים באופן שלא מהווה הצעה  2018 במרץ 6ביום  .8

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, רשומות למסחר, וזאת בדרך של  1'( בנות באגרות חוב )סדרה  114,662,000לציבור, של 

וב )סדרה ב'( המוצעות, תוקצינה '( הקיימת של החברה, הרשומה למסחר. אגרות חבהגדלת סדרת אגרות החוב )סדרה 

אלפי ש"ח.  120,333ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'( ובתמורה כוללת של  1אגורות לכל  104.95לניצעים במחיר של 

אלפי דולר ארה"ב. התמורה המיידית נטו לחברה,  34,690-התמורה המיידית ברוטו בגין ההנפקה הפרטית מסתכמת בכ

 .5.47%והריבית האפקטיבית הינה אלפי דולר ארה"ב  33,445-ית, הינה כבניכוי הוצאות ההקצאה הפרט
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החברה התחייבה , ע.נ. ש"ח 409,859,010-ל מסתכם 2018בדצמבר  31ליום  במחזור שיש'( בסך אגרות החוב )סדרה  .9

 '( קיימות במחזור:בבמסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה 

 
בסיס דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד למיליון  200-ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ .א

מיליון דולר  508 -, ההון העצמי של החברה )כולל זכויות מיעוט( הוא כ2018 בדצמבר 31נכון ליום  (;הצמדה כלשהו
 .כאמור פיננסית מידה באמתארה"ב ועל כן החברה עומדת 

, החוב הפיננסי נטו של 2018 בדצמבר 31; נכון ליום 75%של נטו לא יעלה על שיעור  CAP-יחס החוב הפיננסי נטו ל .ב

מיליון דולר ארה"ב. בהתאם  1,205 -כ הוא החברה שלנטו  CAP-ה וסך"ב ארה דולר מיליון 697 -החברה הוא כ

 החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור. כן ועל 57.8% -נטו הוא כ CAP-לאמור לעיל, יחס החוב הפיננסי נטו ל

 בדצמבר 31 ליום נכוןמיליון דולר )סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו(.  20-המתואם לא יפחת מ NOI-ה .ג

 באור)ראה כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.  עלו דולר מיליון 48.6 -המתואם הוא כ NOI-, ה2018

 .המתואם( NOI-ל תקנון בדבר להלן(ג 10)12

 NOI-המתואם של החברה מנכסים הכפופים לתוכניות עידוד ממשלתיות או עירוניות לבין ה NOI-היחס בין ה .ד

המתואם של החברה  NOI-, היחס בין ה2018 בדצמבר 31ליום  נכון;  40%-המתואם של החברה לא יפחת מ

 67.6% -כהמתואם הכולל של החברה הוא  NOI-וניות לבין העירמנכסים הכפופים לתוכניות עידוד ממשלתיות או 

 המתואם(. NOI-ל תקנון בדבר להלן ג(10)12 באור)ראה . כאמורועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית 

במאוחד )לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת(  החברה של זוםהיקף פרויקטי הי .ה
פרויקטי יזום הוא ב החברה חלק, 2018 בדצמבר 31ך המאזן המאוחד של החברה; נכון ליום מס 35%יעלה על לא 

 -נאמנות הוא כ לשטר( 5) 6.4דולר ארה"ב וסך המאזן המאוחד של החברה כהגדרתו בסעיף  מיליון 44.5 -כ
, היקף פרויקטי היזום של החברה מסך המאזן המאוחד של החברה לעיל לאמור בהתאםדולר ארה"ב.  מיליון1,255
 .כאמור פיננסית מידהכן החברה עומדת באמת  ועל 3.5% -הוא כ

תשלום ריבית חצי שנתית בגין אגרות החוב )סדרה ב'(  בגובה התשלומים הבטחת לצורך סכומים להפקיד התחייבות .ו
 .דולר אלפי 3,020עומד על  הפיקדון יתרת 2018בדצמבר  31אלפי דולר. ליום  200בתוספת 

, בשטר הנאמנות של אגרות החוב נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית )עד לתקרה של ריבית נוספת בשיעור של בנוסף .10

 בדירוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת אמות המידה הפיננסיות הבאות:( בהתאם לשינוי 1.5%

 

היחס עומד על  2018 בדצמבר 31. נכון ליום 67.5%נטו לא יעלה על שיעור של  CAP-החוב הפיננסי נטו ליחס  .א
57.8%. 

 בדצמבר 31. נכון ליום מיליון דולר ארה"ב 210-העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מההון  .ב
 מיליון דולר ארה"ב. 508 -הוא בסך של כ ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( 2018

לעניין זה,  .14.3היחס עומד על  2018 בדצמבר 31נכון ליום . 19 לא יעלה על מתואם NOI-ל נטו הפיננסי החוביחס  .ג
'(, במקרה של רכישת נכס מניב אחד או יותר, חישוב אמת ביצוין כי על פי שטרי הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 

המתואם שהניב אותו נכס תוך תקנון  NOI -המתואם את ה NOI -המידה הפיננסית יעשה תוך הוספה למכנה של ה

שיש  סבורההמתואם, החברה  NOI-המתואם של נכס זה למונחי שנה מלאה. יובהר כי לעניין חישוב ה NOI -ה

המתואם של נכס חדש,  NOI -לטפל בהשלמת הקמתו והשכרתו של נכס מניב כרכישתו של נכס מניב, תוך תקנון ה

 0שכרתם עומד על סך של הנובע מהתאמה בגין נכסים שנסתיימה בנייתם וה NOIלמונחי שנה מלאה. סך תקנון ה 

 אלפי דולר.

 למועדמסך יחידות המגורים של החברה  50% -יחידות המגורים הכפופות לתוכניות הדיור לא יפחת מ מספר .ד
, יחס מספר יחידות המגורים הכפופות לתוכניות הדיור מסך יחידות המגורים 2018 בדצמבר 31 ליום נכון. הבדיקה

 .95.7%של החברה הוא 
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'(, לא המירות גהשלימה החברה הנפקה לציבור בישראל של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה  2018 במאי 31 ביום .11

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה. התמורה המיידית ברוטו  1'( בנות גאגרות החוב )סדרה  420,890,000 שללמניות בסך כולל 

 112,775-אלפי דולר ארה"ב. התמורה המיידית נטו לחברה, בניכוי הוצאות, הינה כ 117,144-בגין ההנפקה מסתכמת בכ

והריבית האפקטיבית  3.9%מכרז הינו '( שנקבע בגאלפי דולר ארה"ב. שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה 

, בנובמבר 30וביום  במאי 31'( תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים ביום ג. הריבית בגין אגרות החוב )סדרה 4.63%הינה 

'( עומדות גלתשקיף, אגרות החוב )סדרה  בהתאם)כולל(.  2024בנובמבר  30ועד ליום  2018בנובמבר  30החל מיום 

, 2024 נובמברב 30)כולל( וביום  2024עד  2021של כל אחת מהשנים  מאיב 31ישה תשלומים, ביום לפירעון )קרן( בחמ

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ג'( והתשלום  2%באופן שכל אחד מארבעת התשלומים הראשונים יהווה 

  מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ג'(. 92%האחרון יהווה 

פי אגרות החוב )סדרה ג'( ושטר הנאמנות, החברה -כבטוחה להבטחת הקיום המלא של כל התחייבויות החברה על

)להלן:  Spencer Albee Equities LLCמלוא זכויותיה של חברת  אתשיעבדה לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( 

שיעבוד ראשון בדרגה. החברה התחייבה  )להלן: "הנכס המשועבד"( בדרך של Albee Square"חברת הנכס"( בנכס 

 תעמוד החברה'( קיימות במחזור בבמסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה 

 .כאמור הנאמנות בשטר כמפורט נוספות ומגבלותחלוקת דיבידנד  במגבלת, פיננסיות בהתניות

 
ש"ח ע.נ., החברה התחייבה  420,890,000-ל מסתכם 2018בדצמבר  31במחזור ליום  שיש'( גסך אגרות החוב )סדרה  .12

 '( קיימות במחזור:גבמסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה 

 
מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד לבסיס  200-ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ .א

 508 -החברה )כולל זכויות מיעוט( הוא כ של, ההון העצמי המאוחד 2018 בדצמבר 31הצמדה כלשהו(; נכון ליום 
 .כאמור פיננסית מידה באמתדולר ארה"ב ועל כן החברה עומדת  מיליון

 החוב אגרות קרן יתרת, 2018 בדצמבר 31. נכון ליום 82.5%יחס ההלוואה לבטוחה כהגדרתו להלן לא יעלה על  .ב
כהגדרתו בסעיף  דולר ארה"ב וסך השווי הבטוחתי המתואם של החברה מיליון 112 -כ הינה'( של החברה ג)סדרה 

 65.8% -מיליון דולר ארה"ב. בהתאם לאמור לעיל, יחס ההלוואה לבטוחה הוא כ 171 -כ אהו נאמנות לשטר( 2) 6.4
 ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.

הסך השווה ליתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב )סדרה ג'( בלבד )ללא ריבית(  - "יחס ההלוואה לבטוחה"
כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד הבדיקה הרלבנטי, 

 .נאמנות לשטר( 2) 6.4כהגדרתו בסעיף  מחולק בסכום השווה לשווי הבטוחתי המתואם

פרויקטי היזום של החברה במאוחד )לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת( היקף  .ג
פרויקטי בהחברה  חלק, 2018 בדצמבר 31מסך המאזן המאוחד המתואם של החברה. נכון ליום  35%לא יעלה על 

 לשטר( 3) 6.4ו בסעיף דולר ארה"ב וסך המאזן המאוחד המתואם של החברה כהגדרת מיליון 44.5 -יזום הוא כ
, היקף פרויקטי היזום של החברה מסך המאזן לעיל לאמור בהתאםדולר ארה"ב.  מיליון 1,255 -נאמנות הוא כ

 .כאמור פיננסית מידהכן החברה עומדת באמת  ועל 3.5% -המאוחד של החברה הוא כ

 
שיעור הריבית )עד לתקרה של ריבית נוספת , בשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ג'( נקבע מנגנון התאמת בנוסף .13

 ( בהתאם לשינוי בדירוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת אמות המידה הפיננסיות הבאות:1.5%בשיעור של 

 

 2018 בדצמבר 31נכון ליום  .77.5%בטרם חלוקת הדיבידנד, לא יעלה על  לעילההלוואה לבטוחה כהגדרתו יחס  .א
 כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור. ועל 65.8% -יחס ההלוואה לבטוחה הוא כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 אגרות חוב )המשך( - 12 באור

 

( כלשהי, 1999החברות, התשנ"ט החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה )כהגדרתה בחוק  -מגבלת חלוקת דיבידנד  .14

 ובכלל 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  המאוחדים האחרונים של החברה )הרבעוניים או

 30ליום  נטו )שטרם מומשו( הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן רווחי/הפסדי שערוך

"רווחי/הפסדי שערוך" ולהלן ביחד:  המאוחר מביניהם )להלן:או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי  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

 וצעה חלוקה ברבעון מסוים יצטברו לרבעונים הבאים.בגינם לא ב
חלוקת הדיבידנד, בניכוי  ההון העצמי של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( בתום הרבעון האחרון, בטרם .ג

 .מיליון דולר ארה"ב 215 -הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ

נאמנות של אגרות חוב )סדרה  ( לשטר2) 6.4בסעיף  כתוצאה מחלוקה כאמור, תניית יחס הון למאזן כהגדרתה .ד

 .40%-א'(, לא תפחת מ

אגרות חוב )סדרה  לשטר נאמנות של( 2) 6.4 בסעיף)כמשמעותו  CAP-חוב להמחלוקה כאמור, יחס  כתוצאה .ה
 .65%של  יעורעלה על שילא ב'( 

 EBITDA-לעיל ביחס ל ג(4)12 באורראה ) .16מתואם לא יעלה על  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .ו

 .המתואם והכולל(

אזהרה" כהגדרתם בתקנה  במועד החלטת הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד לא קיימים בחברה "סימני .ז

ובלבד שאם קיימים סימני אזהרה  -1970ומיידיים(, תש"ל  ( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים14)ב()10

 .די להצביע על בעיית נזילות בחברהכך כהחברה קבע כי אין ב כאמור לעיל דירקטוריון
אינה מפרה את כל ו/או חלק  לעיל וכן החברה החברה עומדת בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות .ח

 (.ג'וסדרה  'בסדרה , מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'

 

החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל וכן החברה אינה מפרה את כל ו/או חלק למועד הדוח  נכון

  .2018 בדצמבר 31'( ליום ג-' וב', אסדרה (מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב 

 

 

 .להלן (2)21ראה באור אישור דירקטוריון החברה לרכישה עצמית של אגרות חוב סדרה א' וסדרה ב'  בדבר .15
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 מסים על הכנסה - 13באור 
 

 :חוקי המס החלים על חברות הקבוצה

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

של בעלי מניותיה. על פי לצרכי מס וחבות המס הינה  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.

 הון - 14באור 
 

 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

 

 2017בדצמבר  31  2018בדצמבר  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

 
 

 פיננסיים מכשירים - 15 באור
 
 :הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג .א

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   
   בעלות מופחתת פיננסים נכסים

   
 49,552 58,586 מזומן ושווי מזומן

 45,116 25,547 הלוואות למימון נדל"ן
 54,439 51,732 פקדונות מוגבלים ויתרות חובה

 49,115 15,303 הלוואות לחברות כלולות 

   

 151,168 198,222 

   התחייבויות פיננסיות אחרות בעלות מופחתת
   

 242,156 329,549 אגרות חוב
 304,879 402,078 תאגידים פיננסיים בנקים ואשראי מ

 17,879 15,806 זכאים, יתרות זכות וצדדים קשורים

   

 747,433 564,914 

 
   בשווי הוגן דרך רווח והפסד פיננסים נכסים

   
 - 6,296 הלוואות למימון נדל"ן 

 - 6,474 כלולות  לחברותהלוואות 

 16,500 19,800 אופציית רכש

   

 32,570 16,500 
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 15באור 
 

 :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

 אינה צופה סיכוני אשראי מהותיים בגין יתרות החייבים השונים.החברה  2018בדצמבר  31ליום 
 

  שערי חליפין:סיכון  .ד
תבצע בישראל, החברה מאחר וחלק מגיוס המימון של החברה פעילות החברה מתבצעת בארה"ב בדולר ארה"ב. מ

ר ארה"ב עשוי כלפי הדול השקל, באופן שייסוף של השקלחשופה לשינויים בשער החליפין של דולר ארה"ב מול 
 הכנסות יצרו בבתקופת הדוח הפרשי השער בגין אגרות החו להשפיע באופן שלילי על התוצאות הכספיות של החברה.

 .דולר אלפי 24,427בסך 
 

החברה הינם בדולר ארה"ב, מלבד יתרת אגרות החוב כולל הרוב המכריע של ההתחייבויות והנכסים הפיננסים של 
 ארה"ב דולר אלפי 148 של בסך מזומנים ושווה מזומנים יתרות, דולר ארה"ב אלפי 332,020בסך של ריבית לשלם 

  (.12 -ו 4אור בגם  ראהדולר ארה"ב ) אלפי 12,876בסך של  ומיועד מוגבל ופקדון
 

 :שקלשל ה השינוי ושיעורלהלן נתונים על שער החליפין 

 שער החליפין היציג של  

 דולר - שקל 
  

2018בדצמבר  31ליום   0.267 
2017בדצמבר  31ליום   0.288 

  

 שיעורי השינוי 
 % 
  

2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  (7.50) 
2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  10.94 

 

 
 

 :בשער החליפין שקל/דולר מבחן רגישות להשפעה על דוח רווח והפסד בשל שינוילהלן 

 

%5+ %5- 

(17,252) 17,252 

 
 

 +(.3%) 0.275 -נכון למועד פרסום הדוח שער החליפין בין השקל והדולר עומד על כ

החברה בוחנת מעת לעת את האפשרות לבצע גידור של חלק מההתחייבויות השיקליות, כנגד שינויים עתידיים 

אשר מאפשרת לחברה לגדר את החשיפה  Dynamic Forwardבשער חליפין דולר/שקל, באמצעות אסטרטגיית 
  .Put-ו Callהמטבעית באמצעות רכישה ומכירה של אופציות 
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 15באור 
 
 

 :נזילותסיכון  .ה

 

סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן. גישת החברה 
להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא 

 במועד.

 

פועלת על מנת לאפשר קיומן של רמות מספקות של אמצעים נזילים לתשלום הוצאות התפעול הצפויות  חברהה

 הארכת או מחדש למימון קשיים צופה אינה החברהושל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות. 

 ניתוח על בהסתמך, זאת. הדוח למועד העוקבות בשנתיים חל פרעונן מועד אשר הלוואותיה של פרעונן מועד
(. האמור אינו הנכס לשווי חוב יחס) וטיב הבטוחה בגין הלוואות אלו עבור המלווה האמורות ההלוואות מאפייני

 אפשרות סבירה לצפותם.  מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין

 

מיליון דולר. הנכסים השוטפים  47-כ של בסך המאוחד החוזר בהון גירעון לחברה 2018 בדצמבר 31 ליום

מיליון דולר כאשר  165-מיליון דולר בעוד ההתחייבויות השוטפות הסתכמו לסך של כ 119-הסתכמו לסך של כ

חל במהלך השנה העוקבת למועד החוזי  ןשמועד פרעונ הלוואות שתימיליון דולר הינן בגין  114-מתוך סכום זה כ
)לפרטים  ןבהגיע מועד פרעונ ןאו למחזר אות להאריך גבוהה בסבירות בידה יהיה ההדוח אשר להערכת החבר

 (.(5)א7 -ו (4)א7 יםנוספים אודות ההלוואות האמורות ראה ביאור

 

 

 בסכומים החוזיים התנאים פי על הקבוצה של הפיננסיות ההתחייבויות של הפרעון זמני את מציגה להלן הטבלה
 )כולל תשלומים בגין ריבית(: מהוונים לא

 

 2018בדצמבר,  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 

        

 13,839 - - - - - 13,839 ויתרות זכות  זכאים

בנקים מ הלוואות
 542,287 329,929 15,615 16,700 15,183 28,799 136,061  פיננסיים תאגידיםו

 414,196 171,199 44,963 47,248 49,485 49,432 51,869 אגרות חוב

 1,967 - - - - 1,967 - משוכרים פקדונות

        

 201,769 80,198 64,668 63,948 60,578 501,128 972,289 

        

 
 

 2017בדצמבר,  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 

        

 17,088 - - - - - 17,088 ויתרות זכות  זכאים

בנקים מ הלוואות

 438,255 341,239 17,788 16,272 29,634 16,890 16,432 פיננסיים תאגידיםו
 340,244 112,980 41,983 43,067 45,236 47,405 49,573 אגרות חוב

 791 - - - - 791 - משוכרים פקדונות

        

 83,093 65,086 74,870 59,339 59,771 454,219 796,378 

        

 תשלומי ריבית. תכולל ואחרים פיננסייםההלוואות מתאגידים אגרות החוב ויתרת  (1)
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 )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

  2018בדצמבר  31 ליום

 בדוח יתרה
 המצב על

  הכספי
  שווי
 הוגן

 "בארה דולר אלפי  

     פיננסיות התחייבויות
     

 313,166  332,020  חוב אגרות בגין לשלם וריבית חוב אגרות

 

  2017בדצמבר  31 ליום

 בדוח יתרה
 המצב על

  הכספי
  שווי
 הוגן

 "בארה דולר אלפי  

     פיננסיות התחייבויות
     

 276,451  244,294  חוב אגרות בגין לשלם וריבית חוב אגרות

 

 .החתך לתאריך מצוטטים מחירים על מבוסס סחירות חוב אגרות של ההוגן השווי

 

 פקדונות, , הלוואות למימון נדל"ןחובה ויתרות חייבים, מזומנים ושווי מזומנים של הכספיים בדוחות היתרה

 .שלהם ההוגן לשווי קרובה או תואמת ואחרים פיננסיים, הלוואות מתאגידים זכות ויתרות זכאיםמוגבלים בשימוש, 

 

 :ניהול הון בחברה .ז
 

יכולת החברה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור מטרת החברה בניהול ההון העצמי שלה הינה לשמר את 

 תשואה לבעלי המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.

 

החברה מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת התאמות בהתאם לשינויים בתנאים כלכליים. כדי לנהל או להתאים 

או מימוש נכסים, חלוקות  את מבנה ההון שלה, החברה מחליטה על מדיניות אשראי, פרעון הלוואות, השקעה
 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  2018בדצמבר  31כאמור לעיל ליום  בשיעבודיםעל נדל"ן להשקעה. יתרת ההתחייבויות המובטחות 

 .דולר אלפי 402,078 -כלסך של 

 

 :וערבויות התקשרויות .ב

 

 .19באור  ראה, וערבויות קשורים צדדים עם התקשרויות לעניין .1

 

 תכניות דיור ממשלתיות .2

הינם בתים המסווגים כבתי מגורים  דירות בתי 12בתי דירות מתוכם  18לחברה 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 ]

במטרה לספק סיוע )סיבסוד( בשכר דירה  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

נקבע ביחס לכל נכס כאמור ניתן ישירות לבעלי הנכס וההשלמה לסכום השכירות על פי הסכם סכום המימון ש

 השכירות משולמת לבעלים של הנכס על ידי השוכרים בהתאם לחוזה השכירות. 
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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-השכירות המאושרים על ידי הסיוע בשכר דירה יהיה בדר"כ בסכום השווה להפרש בין דמי 

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 

 כנסה קובעת ובכפוף לשיעורי התפוסה של הנכס.הנכס תהיה בהתאם לקריטריונים של ה

-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 .

על ידי סבסוד סכום מהותי משכר הדירה ותשלומו ישירות לבעלים בשכר דירה לשוכרי הדירות בתוכנית הדיור 

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

 גודל יחידת הדיור. הנכס ביחס לכמות ול

( 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; )

ות בנוגע לאי אפליה והזדמנות תעסוקתית ( מילוי ויישום דריש3למגורים 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. 60ספיים שנתיים למנהל בתוך מההסכמים יש דרישה להגיש דוחות כ

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: )

להשתמש בכל התקבולים של בעל הנכס משכר הדירה בנכס לצורך כל או חלק מההוצאות הדרושות לנכס 

פנות לבית המשפט )מקומי או פדרלי( למינוי כונס נכסים ( לתפוס חזקה על הנכס או ל4לרבות לתשלום חוב; )

( לפנות לבית משפט )מקומי או פדרלי( בבקשה לצו עשה לקיום לבעל הנכס או כל סעד אחר שיהיה 5לנכס; )

( ענישה פלילית או 7( להשעות או לשלול מהבעלים את הזכות להשתתף בתוכנית הדיור בעתיד; )6מתאים; )

 אזרחית לרבות כליאה. 

 והסכם השכירות כאמור.  HAP-החברה עומדת בכל התנאים החלים עליה מכוח הסכם ה

 

אישר דירקטוריון החברה התקשרויות של תאגידים בבעלות ובשליטה מלאות של החברה,  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-יות בהזכו

"המוכר", בהתאמה(, וכן התקשרות של תאגיד בבעלות ובשליטה מלאות של החברה -רכישת הנכס", "הנכס" ו

לן ובהתאמה: בהסכם העמדת הלוואה לטובת תאגיד בבעלות ובשליטה מלאות של בעל השליטה במוכר )לה

 HUD-"בעל השליטה במוכר"(. הנכס הינו בית מגורים הכפוף ל-"המלווה", "הסכם ההלוואה", "הלווה" ו

)המתחדש מעת  HAP, במסגרת הסכם Section 8)תוכנית הדיור של הממשל הפדרלי(, בהתאם להוראות 

דולר בכפוף להתאמות  אלפי 52,000-הרוכשת למוכר תמורה כוללת בסך של כ שילמהלעת(. בתמורה לנכס 

 שבוצעו בסמוך למועד ההשלמה בגין דמי שכירות והוצאות. 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה שלא להשלים את העסקה במתווה הקודם  2016ביוני  30 ביום

 :להלן שיפורט חדש במתווה העסקה את ולבצע

 

: 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"( המממן השותף)להלן: " בה השליטה לבעל

 .בעסקההנדרש 
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 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 )המשך( ושעבודים התקשרויות ,תלויות התחייבויות - 16באור 

 

 וערבויות: )המשך( התקשרויות .ב

 

 )המשך( .3

 

מעגן את מערכת היחסים בין השותפים כבעלים  אשר Operating Agreement בהסכם התקשרו השותפים .ב

 ההטבותמלוא  כאשראשר לא תהיינה לה החזקות בחברת הנכס  החברה חלףשל חברת הנכס, 

וזאת כתוצאה מהעברת התקבולים לחברה ומהתמורה בגין  החברה בידי יוותרוהעסקה  בגיןהכלכליות 

מזכויות הבעלות  99.99%-יק בכהעמדת שירותי הפיתוח על ידי החברה, כך שהשותף המממן יחז

מזכויות הבעלות בשותפות ולאף אחד מהשותפים אין  0.01%-בשותפות, והשותף המנהל יחזיק בכ

 שליטה על הנכס לצורך קבלת החלטות מהותיות בניהול הנכס.

 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

אישרו ועדת הביקורת  2017ביוני  29 ביום שיאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.

(, כי החברה 1999-ודירקטוריון החברה, כעסקה לא חריגה )כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט

 כפיקדון"ב ארה דולר מיליון 5 של בסך שהעמיד פיקדון ,בחברה השליטה בעל, גלאק'ואל לגתשיב 

 .החברה חלף העסקה עם בקשר משועבד

את  ותשביח תשפץהדיור הממשלתי  רשויות עם להסכמות ובהתאם הנכסאת רכישת  תשלים השותפות .ד

כי  יצויןהמממן ייהנה מהטבת מס הגלומה בתוכנית.  שהשותף באופן, דולר מיליון 20-כ שלהנכס בהיקף 

 גלאקקבלנית המוחזקת על ידי  חברהיבוצע באמצעות  לעיל כאמור הנכס והשבחת שיפוץביצוע עבודות 

 וצד שלישי נוסף בהסכם לביצוע עבודות.

 לדמי בתמורהבעסקה  הייזוםאת שירותי  גלאקחברה בבעלות ובשליטה מלאות של ל תעמיד החברה .ה

 בהסכם השותפות עם, גב אל גב, היזם להתקשרות במקביל וזאתמיליון דולר,  9.3-ום בסך של עד כייז

. 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 תאגיד) הבת חברת .ו

 תהיה הבת לחברתמהמועד האמור,  חודשים 24שנים ממועד ההתקשרות ועד  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 

 האמורים לצורך עמידה ביחסים פיננסיים ו/או צרכים אחרים של השותפות כפי שפורט בהסכם.

 

, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, השלימו השותפים את העסקה 2016ביולי  1ביום 

 במתווה החדש.

 

 :החדש במתווה העסקה אודות פיםנוס 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  במועדמיליון דולר ) 9.3-מיליון דולר מתוך דמי הפיתוח שהינם בסכום של עד כ

( 3( )הקיימת הפדרלית הריבית בשיעור קבועה שנתית ריבית נושאתכהלוואה רעיונית מהיזם לשותפות, 

נדחים ה הנכסניהול  דמי( תשלום 4שנוטלת השותפות מרשויות הדיור הממשלתי ) וואההל החזר תשלום

( השותף המנהל יהיה 6)-הפנוי ו התזרים מיתרת 10%-המממן יהיה זכאי ל השותף( 5הניהול ) לחברת

 .ליתרה זכאי

 

  בשותפות: רווחים חלוקת .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

ות , אשר הובטחו, בין היתר, במשכנתאות מדרגה ראשונה ושניה על הנכס ובערבויות אישימאוגחות 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 וםמסכ פחות לא אך הצדדים בין שנקבע

 . כאמור הזכויות

רכישת הנכס בעת מימוש אופציית  מחיר :במישרין( מהשותפות 100%את 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

סך של עד במועד חתימת הסכם הפיתוח )ב(  שולםמיליון דולר  1ישולמו באופן המפורט להלן: )א( סך של 

 מיליון 4.7-כ של בסך היתרהמיליון דולר ישולם בהתאם לאבני דרך שנקבעו בהסכם הפיתוח )ג(  3.6-כ

 הפיתוח דמי. בשותפותהפנוי  התזרים לחלוקת בהתאםהפיתוח  הלוואת פירעוןלחברה מתוך  תשולם דולר

 .המממן השותף זכאי לה המס בהטבתעשויים להיות מופחתים לצורך עמידה 

 

 

 התחייבויות תולויות: .א

 

עתירה בבית המשפט העליון של מדינת ניו יורק כנגד ראש עיריית ניו יורק, עיריית ניו לפרטים בדבר הגשת 

 הייעוד לקרקע , לצו לביטול שינוי)להלן: "הקרקע"( Harrisonהידועה בשם  יורק והחברה המחזיקה בקרקע

 (.5א)7ראה באור 
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 שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון - 17באור 

 

הטבלה להלן מפרטת את השינויים בהתחייבויות של הקבוצה הנובעות מפעילויות מימון, כולל הן שינויים הנובעים 

במזומנים. התחייבויות הנובעות מפעילויות מימון הינן התחייבויות שלגביהן תזרימי מתזרימי מזומנים והן שינויים שאינם 

 .מזומנים סווגו, או תזרימי מזומנים עתידיים יסווגו, בדוח על תזרימי המזומנים כתזרימי מזומנים מפעילויות מימון

 

 

 ליום יתרה
 בינואר 1

2018 

 
 תזרימי
 מזומנים
 מפעילות

 )א( מימון

 
כניסה 
 לאיחוד

 הפרשי
 שער

 שינויים
 אחרים

 )ב(

 יתרה
 31 ליום

 בדצמבר
2018  

 "בארה דולרים אלפי 

 
מתאגידים בנקאיים  הלוואות

 402,078 (3,563) - 125,192 (24,430) 304,879 ומנותני אשראי אחרים

 329,549 1,118 (24,427) - 110,702 242,156 אגרות חוב

 547,035 86,272 125,192 (24,427) (2,445) 731,627 

       

 

 

 

 ליום יתרה
 בינואר 1

2017 

 
 תזרימי
 מזומנים
 מפעילות

 )א( מימון

 
כניסה 
 לאיחוד

 הפרשי
 שער

 שינויים
 אחרים

 )ב(

 יתרה
 31 ליום

 בדצמבר
2017  

 "בארה דולרים אלפי 

 
מתאגידים בנקאיים  הלוואות

 304,879 1,437 - - 32,103 271,339 ומנותני אשראי אחרים

 242,156 708 23,178 - 62,873 155,397 אגרות חוב

 426,736 94,976 - 23,178 2,145 547,035 

       

 )א( תזרימי מזומנים מפעילויות מימון כוללים את תזרימי המזומנים נטו המוצגים בדוחות המאוחדים על תזרימי   

 המזומנים כתזרימי מזומנים הנובעים מפעילויות מימון.      

  
 .ושערוך הלוואות המוצגות בשווי הוגן ניכיון הפחתת)ב( כולל 
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  אחר כולל ורווח או הפסד רווח דוחות לסעיפי נוספים פירוטים - 18 באור

 

 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31יום ב 

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2  

 "בארה דולר אלפי 

    :הוצאות תפעול נכסים .א

 5,118 5,311 5,212 ואגרות נכסים, ביטוחסי ימ

 3,967 4,160 4,728 ותשתיות  אנרגיההוצאות 

 1,174 1,179 1,347 אחזקה ותיקונים

 2,366 2,265 1,599 שכר ומיסי שכר 

 1,314 1,465 1,993 אבטחה

 233 197 109 אחרות

 14,988 14,577 14,172 

    

    :וכלליות הנהלה הוצאות ב.

 1,932 1,840 2,294 ויועצים אחריםדמי ניהול 
 1,282 1,216 1,225 משפטיות ושירותים מקצועיים אחרים

 27 33 26 הפרשה לחובות מסופקים

 281 288 791 אחרות

    

 4,337 3,377 3,522 

    

    

    :מימון הוצאות ג.

    

 11,115 15,955 19,141  הוצאות מימון בגין אגרות חוב

 9,427 10,448 12,835 הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך

 - 2,700 - שערוך אופציית רכש )*(

    

 31,976 29,103 20,542 

 

    הכנסות מימון: ד.

    

לחברות המטופלות לפי שיטת הכנסות מימון בגין הלוואות 

 1,891 2,198 1,256 השווי המאזני

 14,349 - 3,300 שערוך אופציית רכש )*(

    

 4,556 2,198 16,240 

 

 

 לעיל. (1)1ב7 באור ראה( לפרטים נוספים *) 
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 קשורים וצדדים עניין בעלי עם ועסקאות יתרות - 19 באור

 

  :קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרות .א

 בדצמבר 31יום ל 

 8 1 0 2  7 1 0 2  

 אלפי דולר ארה"ב 

   

 - - יתרות זכות של צדדים קשורים

   

  

 

 :קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות .ב

 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31יום ב 

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2  

 "בארה דולר אלפי 

    

 3,858 3,486 6,081 והשתתפות בהוצאות שכר דמי ניהול

 968 2,411 7,051  )*( ותיקונים שוטפים נכסוהשבחת שיפוץ  עלויות

 

 .ב(2)א7 ביאור ראה)*( 

 

 :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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 )המשך( קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות  - 19באור 

 

 :חלוקת דיבידנד

 

  מיליון דולר ארה"ב. 3אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  ,2018 במרץ 29ביום 

 

 

 מגזרי פעילות - 20באור 

 

 : 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

 .המשתתפות בדמי השכירות בנכס דירות בהתאם לתכניות דיור ממשלתיות -תחום הנדל"ן המניב   .2

 .והשקעה לפיתוח קרקעותתחום ה  .3

 

בכל אחד מתחומי הפעילות סוקר נשיא החברה את הנתונים עבור כל פרויקט בפני עצמו וכל פרויקט מוגדר כמגזר 

ה החברה לצורך הדיווח הכספי את כלל הפרויקטים למגזר פעילות פעילות. עבור כל אחד מתחומי הפעילות לעיל, קיבצ

 בר דיווח אחד, כך שלחברה ישנם שלושה מגזרי פעילות ברי דיווח בדוחות הכספיים בהתאם לתחומי פעילותה.

 

 שיקולי הדעת שיישמה ההנהלה בעת קיבוץ מגזרי פעילות: להלן  .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 -הלת הקבוצה סבורה כי הקיבוץ למגזרים הינו בהתאם לבהתבסס על השיקולים שפורטו לעיל, הנ

 

(. לפרטים (HUDבתי דירות הכפופים לתוכנית הדיור של הממשל הפדרלי   12-משמעותי ביחס ל לקוחלחברה  .ג

 (.4א)7, לפרטים נוספים ראה באור Albeeלחברה לקוח מהותי בנכס הידוע בשם  .(2)ב16באור  ראהנוספים 

 

 הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות:ניתוח  .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.

 קאנטרי בחברת ההשקעה למעט 100%מוצגות במונחי ההשקעות בחברות הכלולות במסגרת הצגת המידע המגזרי 

כלומר התוצאות, נכסי והתחייבויות המגזר  אינה נסקרת על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי. אשר קלאב

כוללים את המידע המלא מתוך דוחותיהן הכספיים של החברות הכלולות כפי שנסקרו על ידי מקבל ההחלטות 

 עוליות הראשי של החברה.פהת
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 )המשך( מגזרי פעילות - 20באור 

 

 )המשך( ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: .ד
 

 

 

 בדבר סיווג מחדש. 3באור )*( ראה 

 

 

 

 

 

 

 

דירות 
  למגורים

דירות 
בהתאם 

לתכניות דיור 
  ממשלתיות

קרקעות 
לפיתוח 
 והשקעה

 

  אחר

 /הכנסות
הוצאות 
שלא 
  הוקצו

 התאמות
 "כסה  למאוחד

               
 "בארה דולר אלפי  

בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
2018 

 
    

        
 

               
 48,419  (16,741)  1,064  -  8,880  34,779  20,437  וייזום נלוות, שכירות מדמי הכנסות

 4,072  -  -  2,964  -  -  1,108  הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן

 14,988  (1,906)  -  3  639  12,584  3,668   נכסים תפעול הוצאות

 37,503  (14,835)  1,064  2,961  8,241  22,195  17,877  רווח גולמי
               

 4,337  (191)  942  -  159  2,884  543  הוצאות הנהלה וכלליות
נדל"ן ומימוש ערך  משינוי רווח )הפסד(
 להשקעה

 
621,10  2,126  693,20 

 
-  -  (40,669) 

 
(229,7) 

  955,27  21,437  775,28  2,961  122  (55,313)  937,25 

               
התאמת חלק החברה בגין רווח 

 מעסקאות משותפות
 

    
        

24,202 
 213              פיננסי נכס ערך משינוי רווח

, ועסקאות להגנת מטבע הוצאות מימון
 נטו

 
    

        
(6,279) 

               

 073,44              נקי רווח"כ סה

בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
2017 

 
    

        
 

               
 43,922  (7,749)  4,657  -  9,041  31,900  6,073  מדמי שכירות והכנסות נלוות הכנסות

 3,133  -  -  959  -    2,174  הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן

 14,577  (675)  -  -  797  12,948  1,507  הוצאות תפעול נכסים

 32,478  (7,074)  4,657  959  8,244  18,952  6,740  רווח גולמי
               

 3,377  20  878  -  57  2,210  212  הוצאות הנהלה וכלליות
רווח )הפסד( משינוי ערך נדל"ן 

 להשקעה
 

(17,209)  900  95,732 
 

-  -  (75,686) 
 

3,737 

  (10,681)  17,642  103,919  959  3,779  (82,780)  32,838 

               
התאמת חלק החברה בגין רווח 

 מעסקאות משותפות
 

    
        

42,256 
               

הכנסות )הוצאות( מימון והכנסות 
 אחרות, נטו

 
    

        
(45,839) 

               

 29,255              נקי רווח"כ סה
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 מגזרי פעילות )המשך( - 20באור 

 

 )המשך( ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: .ד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דירות 
  למגורים

דירות 
בהתאם 

לתכניות דיור 
  ממשלתיות

קרקעות 
לפיתוח 
 והשקעה

 

  אחר

 /הכנסות
הוצאות 

  שלא הוקצו
 התאמות
 "כסה  למאוחד

 "בארה דולר אלפי  
בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

2016 
 

    
        

 
               

 409,43  (4,980)  4,687  -  8,310  29,957  5,435  מדמי שכירות והכנסות נלוות הכנסות
 2,322  -  -  -  2,322  -  -  הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן

 15,331  (295)  1,159  -  375  12,625  1,467  הוצאות תפעול נכסים

 400,30  (4,685)  3,528  -  10,257  17,332  3,968  רווח גולמי
               

 3,522  (110)  1,002  -  47  2,287  296  הוצאות הנהלה וכלליות
 (378)  (44,720)  -  -  43,050  14,876  (13,584)  רווח מעליית ערך נדל"ן להשקעה

  (9,912)  29,921  53,260  -  2,526  (49,295)  500,26  

               
התאמת חלק החברה בגין רווח 

 מעסקאות משותפות
 

    
        

041,24 
               

הכנסות )הוצאות( מימון והכנסות 
 אחרות, נטו

 
    

        
(6,684) 

               

 43,857              נקי רווח"כ סה



 

56 

 

 

 

Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 מגזרי פעילות )המשך( - 20באור 

 

 :פעילות מגזרינכסי והתחייבויות  .ה
 

 

 

 
דירות 
  למגורים

דירות 
בהתאם 

לתכניות דיור 
  ממשלתיות

קרקעות 
לפיתוח 
 והשקעה

 

  אחר

נכסים/ 
התחייבויות
  שלא הוקצו

התאמות 
 "כסה  למאוחד

            
 "בארה דולר אלפי  
               

               2018בדצמבר  31ליום 
               

 ,457,2551  (142,399)  74,390  25,557  598,424  430,092  ,219443  המגזר נכסי

               

              1,255,457 

               
 747,433  (137,668)  224,413  131  139,192  242,163  279,202  המגזר התחייבויות

               

              747,433 

               
 29,114  -  -  -  4,038  12,563  12,513  הוניות השקעות

               
 

               2017 בדצמבר 31 ליום
               

 946,001  (351,950)  73,656  16,341  427,205  372,304  408,445  המגזר נכסי
               

              946,001 

               
 565,095  (300,519)  248,783  19  103,061  206,430  307,321  המגזר התחייבויות

               

              565,095 

               
 92,602  -  -  -  19,803  4,864  67,935  השקעות הוניות

               
 

               2016בדצמבר  31ליום 
               

 788,309  (238,562)  38,715  -  482,324  363,447  142,385  נכסי המגזר
               

              788,309 

               

 436,209  (248,813)  160,614  -  259,847  182,923  81,638  התחייבויות המגזר
               

              436,209 

               
 63,017  -  -  -  54,940  1,978  6,099  השקעות הוניות
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Spencer Equity Group Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 הכספיים הדוחות תאריך לאחר מהותיים אירועים - 21באור  

 

 לפירעוןדירקטוריון החברה הארכה  אישר 2019 בינואר 10ביום , בדבר הלוואות למימון נדל"ן לעיל (2)9 לבאור בהמשך .1

דירקטוריון החברה  אישר ,2019 במרץ 31ביום . 2019 באפריל 1ליום  ,דולר אלפי 5,000 בסך ,הקודמת הלוואהה

 .2019באוגוסט  31 ליום עדאלפי דולר,  25,000הארכה לסך ההלוואות לשותף, בסך 

 

)להלן: "תכנית  'ב וסדרה' א סדרה חוב אגרות של עצמית לרכישה כניתת, אישר דירקטוריון החברה 2019 בינואר 10 ביום .2

הנהלת החברה, בהתאם  שלפי שיקול דעתה  מעת לעת במועדים ובהיקפים שונים, על תתבצע הרכישה. הרכישה"(

 נימק הדירקטוריון. 2019ביוני  30ועד  2019בינואר  10 ביום תחל כניתהתלהזדמנויות בשוק. התקופה שנקבעה לביצוע 

ב'( של החברה )להלן: -בכך שהמחיר בו נסחרות אגרות החוב אגרות החוב )סדרות א' ו התוכנית לביצוע החלטתו את

"אגרות החוב"( נכון למועד קבלת ההחלטה הינו אטרקטיבי ומהווה הזדמנות עסקית ראויה לחברה. הרכישות תבוצענה, 

רות החוב של החברה, ככל ככל שתבוצענה, בכפוף לתזרים המזומנים של החברה ולמצב הנזילות של החברה. רכישת איג

שתרכשנה, תביא לצמצום התחייבויותיה של החברה ולהקטנת המינוף שלה, וכן יצירת רווחי הון לחברה אשר ינבעו 

מההפרש בין ערכן ההתחייבותי של אגרות החוב לבין עלות הרכישה בפועל. הרכישה העצמית של אגרות החוב בהתאם 

 ולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן.לתכנית הרכישה, אינה צפויה לגרוע מיכ

מיליון דולר. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים  15העלות הכוללת המשוערת של תכנית הרכישה הינה עד סכום כולל של 

 החברה טרם ביצעה רכישה עצמית של אגרות חוב.

 

התקשרו  2019בינואר  16ביום , )להלן: "הנכס"( Varick 101 דוע בשםלעיל בקשר לנכס הי (א2)ב7לבאור  בהמשך .3

במערך הסכמים למטרת חכירה )להלן: "החוכר"(  עם עיריית ניו יורק תאגידים בבעלות החברה ושותפים של החברה

בשלב ראשון בהתאם למערך ההסכמים,  .שותפיםעל ידי  50%-על ידי החברה ו 50% אשר מוחזק, נכסהארוכת טווח של 

תוקנה לחוכר זכות שימוש בנכס, לתקופה אשר תחל לאחר השלמת עיקר עבודות שיפוץ והתאמה בנכס שעליהן הסכימו 

וכן התקיימות תנאים , חודשים ממועד החתימה 4-הצדדים למערך ההסכמים, אשר תושלמנה על חשבון הבעלים בתוך כ

י מי מהצדדים, החוכר או הבעלים, בצירוף דמי ביטול שישולמו על נוספים שעיקרם קבלת אישורי רשויות, ותסתיים על יד

 . אלפי דולר, בהתאמה 1,037-ו 2,074ידי החוכר או הבעלים )לפי העניין(, בסך של 

אלפי דולר, ובכל שנה לאחר מכן  4,148-בשנה הראשונה לתקופה הראשונית, יעמדו דמי השימוש השנתיים על סך של כ

דולר )להלן: "דמי השימוש"(. דמי השימוש ישולמו באופן חודשי. הבעלים יישאו בתשלום מיסי  אלפי 4,348-על סך של כ

מתשלומי מיסי הנדל"ן כאמור. החוכר יישא  50%הנדל"ן המוטלים על הנכס, ויהיו זכאים לשיפוי מאת החוכר בשיעור של 

 בכלל התשלומים השוטפים החלים על הנכס.

יום מראש, לחוכר תהא האופציה להמיר את  60הדרושים לחוכר לשם כך, ובכפוף להודעה בת עם קבלת הרישיונות 

של עבודות שיפוץ והתאמה נוספות  שנים מיום השלמת עיקרן 20מתכונת ההתקשרות בהסכם חכירה לתקופה של 

ספת מלוא מיסי בתוב, אלפי דולר ארה" 4,157-בתמורה לדמי חכירה שנתיים בסך של כ, שתבוצענה על ידי הבעלים

 .הנדל"ן השנתיים המוטלים על הנכס

שנים כל אחת. דמי החכירה יוגדלו במהלך  5לחוכר תהא הזכות להאריך את תקופת החכירה בשתי תקופות נוספות בנות 

סך  -( החל מהשנה האחד עשר 2אלפי דולר; ) 4,594-סך של כ -( החל מהשנה השישית 1תקופת החכירה באופן הבא: )

פעמית -לחוכר תהא אפשרות חד אלפי דולר. 5,609-סך של כ -( החל מהשנה השישה עשר 3)-אלפי דולר; ו 5,076-של כ

 .לסיים את תקופת החכירה בשנה העשירית לתקופת החכירה

 

הוארכה ההלוואה לתקופה של  2019בינואר  31, ביום North Flatsלעיל בקשר לנכס הידוע בשם  (4א)7בהמשך לבאור  .4

עם אפשרות הארכה נוספת בשישה חודשים )סה"כ שנים עשר חודשים(. נכון למועד הארכה עומדת יתרת  שישה חודשים

 מיליון דולר.  46קרן ההלוואה על סך של 

 

בתיקונים  הנכס, התקשרו חברות Fulton 635-ו Fulton 625לעיל בקשר לנכסים הידועים בשם  (1ב)7בהמשך לבאור  .5

 עומדת יתרתה אשר,  Mezzanine-מיליון דולר, ולהלוואת ה 100על סך של  ןאשר יתרת, ותהבכיר ותההלווא מילהסכ

 13עד ליום , עם אופציה להארכתה 2019ביולי  13במסגרתם הוארכה ההלוואה הבכירה עד ליום  ,דולר מיליון 20 סך על

 . 2019ביולי  10, הוארכה עד ליום Mezzanine -, והלוואת ה2020בינואר 

 

 מיליון דולר ארה"ב. 1אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  2019במרץ,  31ביום  .6
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 הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 המיוחסים לחברה עצמה

 
 2018 בדצמבר 31ליום 

 
 ים(דולר)ב
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 Spencer Equity Group Limited 
 
 

 הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

 המיוחסים לחברה עצמה

 2018 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 סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה

  
 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-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לג' 9לפי תקנה 

 
 
 
 
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל  2017 -ו 2018בדצמבר  31"החברה"( לימים  -)להלן Spencer Equity Group Limited של    1970 –

. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות 2018בדצמבר  31השנים שהאחרונה שבהם הסתיימה ביום  שלושמאחת 
 הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

 
 

נדרש מאיתנו לתכנן את ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה 
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. 
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת 

מידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת ה
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. תסבורים שביקורתנו מספק
 
 

המהותיות, בהתאם להוראות תקנה לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות 
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9
 
 
 
 
 

 יטמן אלמגור זהר ושות'בר
 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 

 2019 ץבמר 31תל אביב, 
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 Spencer Equity Group Limited 
 

 וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברהסכומי הנכסים 
 

 
 

                                              
  גלאק ג'ואל

  ונשיא יו"ר דירקטוריון
 אלי דודוביץ'

  אחראי על תחום הכספים
 
 

 .2019 ,ץבמר 31 תאריך אישור הדוחות הכספיים

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. דוחות הכספייםלהבאורים 

 
 

 בדצמבר 31ליום     
 

   

   2018   2017    
  "בארה דולר אלפי  

    
          שוטפים נכסים

    5,794   248   מזומנים ושווי מזומנים
    3,671   3,718   חייבים ויתרות חובה

          
   3,966   9,465    

          
   שוטפיםלא  נכסים

       

    23,057   14,588   פקדונות מוגבלים ומיועדים
    561,823   686,332   מוחזקות ותהשקעה בחבר

    4,643   4,644   חייבים אחרים
   

       
   705,564   589,523    

          
    598,988   709,530   סה"כ נכסים 

          
           התחייבויות שוטפות

    33,668   33,928   חלויות שוטפות של אגרות חוב
    6,420   3,698   זכאים ויתרות זכות

    181   -   התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
          
   37,626   40,269    

          
          התחייבויות לא שוטפות

    208,488   295,621   אגרות חוב
          

          הון

    -   -   הון מניות
    97,701   97,701    קרנות הון
    252,530   278,582   יתרת רווח

          
   376,283   350,231    

          

    598,988   709,530   סה"כ הון עצמי והתחייבויות

          



5 

 LimitedSpencer Equity Group  
 

 סכומי הרווח או הפסד ורווח כולל אחר הכלולים בדוחות המאוחדים ביניים המיוחסים לחברה
 
 

 לשנה שהסתיימה  לשנה שהסתיימה  לשנה שהסתיימה   
 בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום    
   2018  2017  2016 
              "בארה דולר אלפי   
        
 4,657  4,657  1,000  הכנסות מדמי ייזום 
        
 1,159  -  -  עלויות ייזום 
        
 1,002  878  942  הוצאות הנהלה וכלליות 
        
 60  -  -  הכנסות אחרות 
        
 (2,359)  (19,112)  17,882  שער הפרשימ)הוצאות(  הכנסות 
        
 4,680  4,969  6,683  מימון הכנסות 
        
 (23)  178  (1,776)  בגין עסקאות הגנת מטבע (הוצאות) הכנסות 
        
 11,114  15,954  18,771  מימון הוצאות 
        
 51,611  56,303  28,963   מוחזקותחלק החברה ברווחי חברות  
        
 45,351  30,163  33,039   רווח נקי 
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 2018  2017  2016 
 דולר ארה"ב אלפי 

      
      פעילות שוטפת של החברהלתזרימי מזומנים 

      
 45,351  30,163  390,33 החברה מניות לבעלי המיוחסרווח נקי 

      
פעילות להתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

 שוטפת של החברה:
 

 
 

 

 

      
      התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

      
 275  708  748 הוצאות בגין אגרות חוב

 2,359  19,112  (17,882) הוצאות )הכנסות( מהפרשי שער
 (51,611)  (56,303)  (28,963) מוחזקות חברות ברווחי החברה חלק

 (4,672)  (4,923)  (6,664) הכנסות ריבית
 23  (178)  1,776 בגין עסקאות הגנת מטבע )הכנסות( הוצאות
 74,421  49,975  31,686  מוחזקותמחברות  חלוקות

      

      שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

 (3,578)  (4,644)  (48) עלייה בחייבים ויתרות חובה
 3,340  1,228  (2,288) יתרות זכותובזכאים  )ירידה( עלייה

      
 65,908  35,138  11,404 שוטפת של החברה שנבעו מפעילותמזומנים נטו 

      
      פעילות השקעה של החברהלתזרימי מזומנים 

      
 (191)  (8,825)  7,339 פקדונות מוגבלים ומיועדיםב תנועה

 (109,763)  (108,894)  (129,220) מוחזקות בחברות השקעה
 -  359  (1,957) פיננסים אחרים (השקעה בנכסיםמכירת נכסים )

      

 (109,954)  (117,360)  (123,838) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של החברה
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  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

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 2018  2017  2016 
 "בארה דולר אלפי 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
 

    
      

 -  87,489  145,482 חוב אגרות הנפקת
 -  (24,616)  (34,780) פירעון אגרות חוב

 (7,400)  -  - שליטהרכישת זכויות שאינן מקנות 
 (5,000)  -  (3,000) חלוקות ודיבידנד לבעלי מניות החברה

      
 (12,400)  62,873  107,702 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה

      
 (56,445)  (19,349)  (,3274) שינוי במזומנים ושווי מזומנים

      
 מזומנים יתרות על חליפין בשערי השינויים השפעת

 (275)  2,879  (814) חוץ במטבע המוחזקות
      

 78,984  22,264  5,794  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
      

 22,264  5,794  248  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 

 
    

      
      
      

  דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.להבאורים 
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Spencer Equity Group Limited 
 

 אורים לדוחות הכספייםב
 

 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 
 )"בורסה"(.ירשמו בבורסה בתל אביב נאיגרות חוב אשר הנפיקה החברה לציבור 

  
עבירו לחברה את האחזקות שלהם בישויות העוסקות נדל"ן 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 -מורכב מהון המניות הרשום  .ג

 מניות הון  ללא ערך נקוב. 100-מניות הצבעה ו 100 -המניות המונפק והנפרע מורכב מ

  
 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

  
 ושווי מזומניםמזומנים  - 3באור 

  
)להלן: "חברת הבת"(,  Spencer Equity Group LLC חברת של( 100%) אחזקותיה במלוא מחזיקה החברה 

אשר פעילותה היחידה הינה לשמש כחברת החזקות המחזיקה בנכסי החברה )בשרשור(. לאור זאת, יתרות 
, 2018 בדצמבר 31 ליום נכון מזומנים המוחזקות בחברת הבת יסווגו כחלק מהשקעה בחברות מוחזקות.

 סולו החברה של החוזר ההון סך. דולר אלפי 49,412 -כ על עומדים הבת בחברה המוחזקות המזומנים יתרת
 .דולר אלפי 15,752 -כ על עומד לעיל הנזכרים המזומנים ביתרות בהתחשב

  
 אירועים מהותיים בתקופת הדוחות הכספיים ולאחריה - 4באור 

  
 של המאוחדים הכספיים לדוחות 16 ביאור ראה ושעבודים התקשרויות תלויות התחייבויות בדבר .1 

 .2018 בדצמבר 31 ליום החברה
 31 ליום החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות 21 ביאור ראה המאזן תאריך לאחר אירועים בדבר .2

 .2018 בדצמבר

 
 

 



 

 1 -ד  

 פרטים נוספים על התאגיד – פרק ד'

 
 "(החברה)להלן: " Spencer Equity Group Limited :שם החברה

 1838863 :)איי הבתולה הבריטיים( מספר חברה

 2018בדצמבר  31  :דוח על המצב הכספיתאריך ה

 2019במרץ  31 :חותאריך הד

 

  :רבעונייםהכולל חות רווח תמצית דו  א'10תקנה 

 2018של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת על הרווח הכולל דוח  ציתלהלן תמ

  דולר ארה"ב(: )באלפי

 

לשנה 
שהסתיימה 

 31-ביום ה
 2018בדצמבר 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

  הכנסות
הכנסות מדמי שכירות והכנסות 

 9,226 10,841 13,494 13,858 47,419 נלוות

 - - - 1,000 1,000 הכנסות מדמי ייזום
 הכנסות ממתן הלוואות למימון

 1,018 1,098 1,182 774 4,072 נדל"ן

 3,660 3,250 3,574 4,504 14,988 הוצאות תפעול נכסים

 6,584 8,689 11,102 11,128 37,503 רווח גולמי

 1,063 1,023 1,095 1,156 4,337 הוצאות הנהלה וכלליות
 עליית )ירידת( ערך
 (1,747) 5 5,475 (10,962) (7,229) טו, נומימוש נדל"ן להשקעה

 לפני , נטורווח )הפסד( תפעולי
 3,774 7,671 15,482 (990) 25,937 מימון

חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות 
 7,667 403 1,145 14,987 24,202 כלולות

 523 (334) (51) 75 213 משינוי ערך נכס פיננסי )הפסד( רווח
 (122) (611) (629) (414) (1,776) מטבעגין עסקאות הגנת ת בהכנסו 

 3,499 10,248 (2,274) 11,444 22,917 הכנסות )הוצאות( מהפרשי שער
 560 518 217 3,261 4,556 הכנסות מימון
 6,835 7,284 8,518 9,339 31,976 הוצאות מימון

 9,066 10,611 5,372 19,024 44,073 רווח )הפסד( נקי
 9,066 10,611 5,372 19,024 44,073 סה"כ רווח )הפסד( כולל

 :סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל
 8,563 9,812 1,688 12,976 33,039 בעלי מניות החברה

 503 799 3,684 6,048 11,034 כויות שאינן מקנות שליטהז
 



 

 2 -ד  

  :שימוש בתמורת ניירות ערך ג'10קנה ת
אגרות  114,662,000 ה לציבור שלהשלימה החברה הנפק 2018 מרץב 7ם ביו (1)

ש"ח ע.נ. כל אחת, שהוצעו לציבור על  1חוב )סדרה ב'( רשומות על שם, בנות 

של  ח תשקיף המדףומכ 20181 מרץב 5פי דוח הצעת מדף שפורסם ביום 

תשקיף "-" וסדרה ב'דוח הצעת " )להלן: 20152בנובמבר  23החברה מיום 

תמורת  .זור(, בדרך של הרחבת סדרה קיימת שבמח, לפי העניין"ףהמד

  למימון פעילות החברה על פי החלטותיה, מעת לעת. היועד ההאמור הההנפק

אגרות חוב  420,890,000 ה לציבורהשלימה החברה הנפק 2018 יוניב 3ביום  (2)

 פי ש"ח ע.נ. כל אחת, שהוצעו לציבור על 1'( רשומות על שם, בנות ג)סדרה 

( 2בס"ק )) ף המדףשקיח תומכ 20183 מאיב 31דוח הצעת מדף שפורסם ביום 

תמורת ההנפקה  .בדרך של הנפקת סדרה חדשה "(סדרה ג'דוח הצעת " :זה

שימשה במסגרת ההנפקה,  (סדרה ג')מאת מחזיקי אגרות החוב שהתקבלה 

קיימות על הנכס המשועבד אשר היו ההלוואות  ןפירעוראשית לשם 

י הוצאות לצורך כיסו –שנית  ;(סדרה ג'דוח הצעת ב 5.5סעיף ו בכהגדרת)

לשם החזר הלוואות בעלים  –; שלישית (סדרה ג')הנפקה של אגרות החוב ה

 .)באופן חלקי( בחברת הנכס

 

 

                                                 
 .021409-01-2018 א:מספר אסמכת  1
 .159888-01-2015מספר אסמכתא:   2
 ., אשר המידע על פיו מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה053746-01-2018 :אסמכתא פרמס  3



 

 3 -ד  

   מהותיות לתאריך הדוח על המצב הכספי כלולותבת ובחברות  –רשימת השקעות בחברות  – 11תקנה 

 שם החברה
י הנפרד של התאגיד ליום כספערכם בדוח ה

 ארה"ב()באלפי דולר  31.12.2018

שיעור החזקה בהון, בהצבעה 

ליום  ובסמכות למנות דירקטורים

31.12.2018 

  31.12.2018יתרת חו"ז בדוח הכספי ליום 

 )באלפי דולר ארה"ב( 

North Flats LLC 11,998 %66.90 19,934 

Alliance Housing II Associates LLC 45,728 %100 (19,390) 

Spencer Albee Equities LLC  13,557 50% 29,148 

Rosedale Gardens NY LLC 3,822 %100 15,631 

Buckingham Hall Plaza LLC  17,561 %50 (559) 

Morrisania Apartments LLC  41,029 %100 (2,455) 

Noonan Plaza Housing LLC  13,086 %100 3,917 

Harrison NY LLC 79,681 50% (14,734) 

LLC treetS th21 28-41 15,348 50% 13,639 

 71,433 100% 30,596 )*( (635-ו 625) Fultonעסקת 

  .Fulton Member II LLC 635-ו  LLCHousing II Associates Alliance)*( חברת  
 

  מהותיותכלולות שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות  : 12 תקנה

 . "(הדוחות הכספיים" קופתי זה לעיל )להלן:כחלק ג' לדוח תהמצורפים  2018דצמבר ב 31ליום של החברה לדוחות הכספיים  7ביאור  ולפרטים רא 

 



 

 4 -ד  

  מהותיותת כלולוהכנסות של חברות בת וחברות  31תקנה 
 

מדינת  שם התאגיד
  התאגדות

שיעור 
  החזקה

 2016שנת  2017שנת  2018שנת 

דיבידנד 
ודמי 
 ניהול

 הכנסות
)הוצאות( 

 ריבית

רווח 
)הפסד( 

 סלפני מ

רווח 
)הפסד( 

 סאחרי מ

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

North Flats LLC (9,824) (9,824) 469 2,846 (2,758) (2,758) 573 - (8,215) (8,215) 573 - 66.9% ניו יורק 

Alliance Housing II Associates LLC 18,399 18,399 - 3,625 3,720 3,720 - - (344) (344) - 923 100% ניו יורק 

Spencer Albee Equities LLC  21,352 21,352 2,000 - 1,416 1,416 2,000 - 12,972 12,972 2,000 - 50% ניו יורק 

Rosedale Gardens NY LLC 5,122 5,122 - 67 283 283 - - (1,828) (1,828) - 677 100% ניו יורק 

Buckingham Hall Plaza LLC  2,298 2,298 - - 147 147 - - 4,613 4,613 - 36 50% ניו יורק 

Morrisania Apartments LLC  3,748 3,748 - - 3,941 3,941 - - (338) (338) - 487 100% ניו יורק 

Noonan Plaza Housing LLC  301 301 - - 8,551 7,969 - - 4,816 4,816 - - 100% ניו יורק 

Harrison NY LLC 1,355 1,355 - - 93,239 93,239 - - 4,802 4,802 - 19,644 50% ניו יורק 

LLC treetS th21 28-41 5,486 5,486 1,502 7,966 50% ניו יורק         

 )*( (635-ו 625) Fultonעסקת 
 1,050 1,050 - - 5,437 5,437 - - 6,160 6,160 - 9,200 100% ניו יורק 

 

 .Fulton Member II LLC 635-ו  LLCHousing II Associates Alliance)*( חברת 



 

 5 -ד  

 ני"ע שנרשמו למסחר: –מסחר בבורסה  20תקנה 

 הלן:לניירות ערך בתל אביב בע"מ )ל נרשמו למסחר בבורסה 2018 מרץב 7ביום 

ש"ח ע.נ.  1אגרות חוב )סדרה ב'( רשומות על שם, בנות  114,662,000 "(הבורסה"

 .סדרה ב'הוצעו לציבור על פי דוח הצעת אשר כל אחת, 

'( גאגרות חוב )סדרה  420,890,000 נרשמו למסחר בבורסה 2018 יוניב 3ביום 

דוח הצעת הוצעו לציבור על פי ר שאש"ח ע.נ. כל אחת,  1רשומות על שם, בנות 

 .סדרה ג'

 

  תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה :21נה קת

בדוחות רו כפי שהוכ בתקופת הדוחלהלן פירוט התגמולים ששילמה החברה 

 :21בהתאם לתקנה הכספיים, 

 תגמולים בעבור שירותים / תגמולים אחרים פרטי מקבל התגמולים
 )אלפי דולר ארה"ב(

 סה"כ
לשנת 
2018 

)באלפי 
ר דול

 ארה"ב(

קף יה תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 אחר עמלה יעוץ

 Parkחברת הניהול )

Management Inc ו- Atlantic 

Management NY Inc בגין )
ושירותי  שירותי ניהול מטה

 22ניהול נכסים כאמור בתקנה 
 להלן

- - - - - -  
1,198 - - - 1,198 

 Atlantic-ו .Park Management Incערך הסכמי ניהול ותפעול עם קשר עם מלפרטים ב (1

Management NY Inc. להלן: גלאקמר ג'ואל , שהינם, תאגידים בבעלות ובשליטה מלאות של( 
לאור  ן.להל 22תקנה  ורא "(חברת הניהול: "יחד )לעיל ולהלן "(, בעל השליטה בחברהגלאק"

אינה מופרדת, קרי תי ניהול המטה ושירותי ניהול הנכסים העובדה שהתמורה בגין קבלת שירו
מסך דמי השכירות החודשיים הנגבים על ידי חברת הניהול עבור כל נכס  6%התמורה הינה 

, ("התמורה בגין שירותי המטה והנכסיםבקבוצה, ולאחר קבלת הסכמת בעל השליטה )להלן: "
מורה בגין שירותי המטה מית של התחלוקה פניניות התגמול של החברה, בוצעה במסגרת מדי

והנכסים באופן שבגין שירותי ניהול המטה התמורה שתיוחס לחברת הניהול מתוך התמורה בגין 
אלפי דולר ויתרת התמורה בגין שירותי המטה  350שירותי המטה והנכסים תעמוד על סך של 

 הנכסים. והנכסים תיוחס לשירותי ניהול

  127-על כ 2018דירקטורים עמד בשנת ששילמה החברה לו ההוצאות הנלוות אליסך הגמול ו (2
 אים לגמול שנתיוהדירקטור הבלתי תלוי זכ הדירקטורים החיצונייםיצוין כי  .אלפי דולר ארה"ב

תוספת השלישית, וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה וב
)להלן:  2000-ש"סירקטור חיצוני(, התות לדוהוצאלתקנות החברות )כללים בדבר גמול בהתאמה, 

צמי תאם לדרגת ההון הע"(. גמול ההשתתפות והגמול השנתי יקבעו, מעת לעת, בהתקנות הגמול"
 שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

 פר)מס 2015באוקטובר  27יום דיווח מיידי מ וראתגמול של החברה מדיניות האודות לפרטים  (3
 .(, המובא בדוח זה בדרך של הפניה2015-01-143214אסמכתא 

 

 השליטה בתאגיד א:21תקנה 

בעל "" או גלאק"להלן: לעיל ו) ג'ואל גלאקמר בעל השליטה בחברה הינו 

של החברה עה הצבמניות  100-אשר מחזיק, נכון למועד דוח זה, ב, "(השליטה

 .זכויות ההצבעה בחברהמ 100%המהוות 



 

 6 -ד  

  עם בעל שליטה אותעסק :22תקנה 

השליטה עניין אישי באישורן, אשר החברה עסקאות בהן התקשרה החברה עם בעל השליטה או שלבעל  בדבר , למיטב ידיעת החברה,להלן פרטים 

 :2018בדצמבר  31ליום דוח או שהן עדיין בתוקף ה לתאריך ועד 2018ר לסוף שנת במועד מאוחאו  2018התקשרה בהן במהלך שנת 

  

 :לחוק החברות (א4)270מנויות בסעיף ות העסקא

האורגנים שאישרו  #
העניין האישי של בעלי  תיאור העסקה את ההתקשרות

 פרטים נוספים השליטה בהתקשרות

1 

התקשרות אושרה ה
בנובמבר  19ביום 

, בדירקטוריון 2014
ובאסיפה הכללית 

 של החברה

כוללים קבלת שירותי ניהול מטה, שירותי ניהול התקשרות במערך הסכמי ניהול ותפעול עם חברת הניהול, ה
"( כמפורט בסעיף זה להלן. מערך שירותי הניהולוכן שירותי אחזקה ותפעול לנכסים )להלן ביחד: "לנכסים 

בנובמבר  21תשקיף החברה מיום י הסכמי הניהול המפורט זה להלן נכנס לתוקפו עם השלמת ההנפקה על פ
בתוקפו בכל תקופת חיי אגרות החוב של החברה ויפקע במועד שבו לא  עמוד, וי"(2014תשקיף )להלן: " 2014

בדבר חידוש או )סדרה א'( לשטר הנאמנות  5.6תיוותרנה אגרות חוב במחזור והכל בכפוף להוראות סעיף 
 4עדכון מערך הסכמי הניהול.

ותי נושאי מעניקה לחברה שירותי ניהול מטה הכוללים שיר 5חברת הניהול – טהשירותי ניהול המ (1
דירקטוריון וכנשיא החברה ואילי דוידוביץ כסמנכ"ל כספים  משרה בכירה לפיהם גלאק יכהן כיו"ר

וכן עובדי מטה חברת הניהול, שיעניקו לחברה שירותי ניהול  6"(נושאי המשרה)להלן בס"ק זה בלבד: "
הלן ובהתאמה: ' )לוכו 7ת חשבונות, חשבות, שירותי משרד, תקשורת, מחשבים, מזכירותכספים, הנהל

 "(.הסכם שירותי ניהול המטה"-ו"שירותי ניהול המטה" 

 אלפי דולר. 1,198הינו  2018הסך ששולם בגין השירותים כאמור לעיל בשנת 

ותי ניהול לנכסי החברה הכוללים איתור, מיון חברת הניהול מעניקה שיר – שירותי ניהול לנכסים (2
בכפוף לרשימת המתנה(, התקשרות בהסכמי שכירות  HUD-וקבלת שוכרים לנכסים )לרבות לנכסי ה

קשר עם הנכסים )לרבות כנגד דיירים פטי בוחידושם, שירותי גביית דמי השכירות החודשיים, טיפול מש
זוקה, תיקון הנכסים ושכירת עובדי אחזקה לשם כך מפרים(, שירותי הנהלת חשבונות וכן שירותי תח

-" ושירותי ניהול הנכסיםדרתן להלן( )להלן ובהתאמה: "דרך חברות אחזקה ותפעול הנכסים )כהג
 "(. הסכם שירותי ניהול הנכסים"

 אלפי דולר. 4,083הינו  2018הסך ששולם בגין השירותים כאמור לעיל בשנת 

בתמורה לשירותי ניהול הנכסים, עד למועד  – ן שירותי ניהול המטה ושירותי ניהול נכסיםהתמורה בגי (3
מסך  6%-יהול הייתה זכאית לדמי ניהול חודשיים בסכום השווה לשיעור של כ, חברת הנ2014תשקיף 

, 2014דמי השכירות החודשיים הנגבים על ידי חברת הניהול עבור כל נכס בקבוצה. החל ממועד תשקיף 
תמורה לשירותי ניהול המטה ושירותי ניהול הנכסים תשלמנה חברות הנכס לחברת הניהול תשלום ב

מסך דמי השכירות החודשיים הנגבים על ידי חברת הניהול עבור כל נכס  6%-ה לחודשי בסכום השוו
 בגין החודש הקודם.  לחודש 10-בקבוצה, אשר ישולמו ב

של בעל העניין האישי 
בעסקה נובע  השליטה

מהיות חברות הניהול 
שבבעלותו ובשליטתו 

צד  המלאות,
 להתקשרויות האמורות.

 

--- 

                                                 
 החברה והאסיפה הכללית.ן וכים יותר מהסכומים אשר נכללו במסגרת האישור של דירקטוריומהמקרים, מסכמות חברת הניהול וחברות הנכס על תשלום סכומים נמבחלק   4
 בעל השליטה יהיה רשאי להמחות את הסכם הניהול לתאגידים אחרים בשליטתו המלאה.  5
 י בזהות נושאי המשרה, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה.יצוין כי חברת הניהול תוכל להחליט על שינו  6
 ותי מזכירות כללית להבדיל מ"מזכירות חברה".שיר  7



 

 7 -ד  

האורגנים שאישרו  #
העניין האישי של בעלי  תיאור העסקה את ההתקשרות

 פרטים נוספים השליטה בהתקשרות

, יעניקו חברות אחזקה ותפעול הנכסים"(ול )להלן: "חברת הניה – שירותי אחזקה ותפעול הנכסים (4
אחזקה לנכסים, שחלקם יסופחו לנכס  לחברות הנכס שירותי אחזקה ותפעול הנכסים באמצעות עובדי

"(, שיהיו אחראים עובדי האחזקהיידו" בין הנכסים השונים )להלן: "מסוים באופן קבוע וחלקים "יתנ
שירותי יקיון, תחזוקה, תיקונים וכדומה( )להלן ובהתאמה: "לאחזקה ותפעול השוטף של הנכס )כגון נ

"(. התמורה בגין שירותי אחזקה עול הנכסיםהסכם שירותי אחזקה ותפ"-" ואחזקה ותפעול לנכסים
אלף  10ותפעול הנכסים תבוצע באופן שחברות הנכס תשלמנה לחברת הניהול תשלום קבוע בסך של 

האחזקה וכן תשלום משתנה בגין עבודה בפועל שבוצעה על ידי עובדים שינהלו את עובדי  3דולר בגין 
כסים בתוספת פרמיית תקורות קבועה, כך עובדי האחזקה של כל אחת מחברות אחזקה ותפעול הנ

ל הנכסים, לפי העניין, שהתשלום החודשי המשתנה של כל חברת נכס לכל אחת מחברות אחזקה ותפעו
האחזקה של חברת כוח האדם באופן יחסי לתקופת השירות יחושב לפי מרכיב השכר החודשי של עובד 

 .20%שהעניק עובד האחזקה לנכס, בתוספת 

2 

התקשרות אושרה ה
בנובמבר  19ביום 

, בדירקטוריון 2014
הכללית  ובאסיפה

 של החברה

 התקשרות בהסכם שכירות עם חברה של בעל השליטה
, תאגיד בבעלות ובשליטה מלאות של גלאק )להלן: Green Laundry Systems LLC, 2014עד למועד תשקיף 

"(, קיבל, ללא תמורה, את הזכות להפעיל מכונות כביסה וייבוש כביסה בחדרי חברת שירותי כביסה"
 Parkview-ו Buckingham Hall Apartments ,Logan Plaza ,Kings Court Apartmentsהכביסה בנכסים 

Apartments " :(. חברת הניהול התקשרה בהסכם שכירות עם חברת שירותי הכביסה, החדרי הכביס)להלן"
חדרי  הסכם שכירותאלפי דולר בשנה )להלן: " 30לפיו תשכיר את חדרי הכביסה בתמורה כוללת של 

 ניין זה יצוין, כי חמו של בעל השליטה בחברה, הינו מנהל בחברת שירותי כביסה.. לעהכביסה"(

העניין האישי של בעל 
בעסקה נובע  השליטה

ותי מהיות חברת שיר
הכביסה שבבעלותו 
ובשליטתו המלאות, צד 
להתקשרות האמורה, 
ובהיות חמו מועסק 
כמנהל בחברת שירותי 

 הכביסה.

--- 

3 

התקשרות אושרה ה
בנובמבר  19ביום 

, בדירקטוריון 2014
ובאסיפה הכללית 

 של החברה

וי, על פיהם התחייבה החברה בכפוף להוראות החברה העניקה לדירקטורים ולנושאי המשרה בה כתבי שיפ
ות את נושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה, שתוטל עליהם או שתוציא עקב אחת או יותר הדין, לשפ

הן בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות מאלה: )א( פעולות ו/או נגזרת של
לעת; )ב( פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה,  ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת

 מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו 

י של בעל עניינו האיש
השליטה בעסקה נובע 
מן העובדה שהוא מכהן 
כיו"ר דירקטוריון 
וכנשיא חברה ומוטב על 

 פי כתב השיפוי.

--- 

4 

 2015במאי  4ביום 
אישרו ועדת 

התגמול, דירקטוריון 
החברה והאסיפה 

הכללית את 
 ההתקשרויות

ירקטורים המכהנים התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה והכללת הד
סות ביטוח , בפוליסת הביטוח ובפולי)לרבות בעל השליטה וקרובו( בדירקטוריון החברה ונושאי המשרה בה

 עתידיות.

בעל השליטה, נמנה על 
הדירקטורים ונושאי 

 המשרה בחברה.

לפרטים נוספים ראה דוח מיידי 
במאי  4החברה ביום  שפרסמה

-2015-01)מס' אסמכתא  2015
012009) 

5 

 2019במרץ  31ביום 
 אישרו ועדת התגמול
והדירקטוריון את 

 ההתקשרות

 משרההפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי ארכת ה /חידוש 
בעל השליטה, נמנה על 
הדירקטורים ונושאי 

 המשרה בחברה.
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 :עסקאות אחרות

האורגנים שאישרו את  
העניין האישי של בעלי  אור העסקהתי ההתקשרות

 פרטים נוספים השליטה בהתקשרות

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 

א בעל צדדית כל עוד הו
 .השליטה בחברה

לפרטים נוספים ראה סעיף 
בחלק א' לדוח תקופתי  1.1.5

 זה

2.  
אישרו   2014בנובמבר  19ביום 

דירקטוריון החברה והאסיפה 
 ת ההתקשרותהכללית א

מתן התחייבות כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב )סדרה א'( של החברה במחזור ובכפוף לחוקי 
לא יבחרו  ,8, למעט חברה מאוחדת אחתידים המוחזקים על ידההמס הקיימים, החברה והתאג

 (, אלא ימשיכו להיחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי.Corporationsלהיחשב כחברות )

יטה הינו צד בעל השל
 --- .להתחייבות

3.  

אישרו  2016בינואר  13ביום 
חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 ההתקשרות

 Allianceת אישית וערבות אישית בלתי מוגבלות להבטחת הלוואות בעסקת העמדת ערבות פיננסי

Square (Fulton). 
בעל השליטה הינו צד 

 להתקשרות.

לפרטים נוספים ראה דוח 
די שפרסמה החברה ביום מיי
)מס'  2016בינואר  14

 (2016-01-010621אסמכתא 

4.  

אישרו  2016במאי  29ביום 
חברי ועדת הביקורת 

חברה את ודירקטוריון ה
 ההתקשרות

 Longהעמדת ערבות אישיות על ידי בעל השליטה להבטחת הלוואה שניטלה בקשר עם הקמת הנכס 

Island City . 
בעל השליטה הינו צד 

 --- שרות.להתק

5.  

אישרו  2016ביוני  30ביום 
חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 ההתקשרות

שליטה והמחאת ההטבות הכלכליות בעסקה לחברה וכן באמצעות בעל ה Fox Hillהתקשרות בעסקת 
אישור עסקה לא חריגה לפיה חברה קבלנית המוחזקת על ידי בעל השליטה וצד שלישי נוסף יתקשרו 

 לביצוע עבודות קבלניות בנכס. בהסכם

בעל השליטה הינו צד 
 להתקשרות.

לפרטים נוספים ראה דוח 
 3מיידי שפרסמה החברה ביום 

אסמכתא  )מס' 2016ביולי 
( וסעיף 2016-01-073348

בחלק א' לדוח תקופתי  1.7.8.2
 זה

6.  

אישרו  2016ביולי  21ביום 
חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 ההתקשרות

העמדת ערבויות אישיות מוחלטות, בלתי מוגבלות ובלתי מותנות, על ידי בעל השליטה להבטחת 
 .Varickהלוואה שניטלה בקשר עם הנכס 

ליטה הינו צד הש בעל
 להתקשרות.

לפרטים נוספים ראה דוח 
מיידי שפרסמה החברה ביום 

)מס' אסמכתא  2016ביולי  24
2016-01-088582) 

7.  

ישרו א 2017במאי  10ביום 
חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 ההתקשרות

ת בקשר עם עסקת , להבטחת הלוואוJSGהעמדת ערבויות על ידי בעל השליטה בחברה ועל ידי קרן 

 (.Alliance Square Fulton 635) 635פולטון 

בעל השליטה ותאגיד 
ם צד בשליטתו הינ

 להתקשרות.

לפרטים נוספים ראה דוח 
החברה ביום שפרסמה מיידי 

)מס' אסמכתא  2017במאי  11
2017-01-047802 ) 

8.  

אישרו  2017ביוני  12ביום 
חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 תקשרותהה

, Spencer Equity Group LLCועל ידי  JSGהעמדת ערבויות על ידי בעל השליטה בחברה, על ידי קרן 
 .Whitlockעם הנכס לטובת הלוואות גישור שניטלו בקשר 

בעל השליטה ותאגיד 
בשליטתו הינם צד 

 להתקשרות.
--- 

9.  

אישרו  2017ביוני  29ביום 
חברי ועדת הביקורת 

את ודירקטוריון החברה 
 ההתקשרות

לחברה, החברה  Fox Hillלאור הסדרת מערך בטחונות להבטחת העברת ההטבות הכלכליות בעסקת 
קה חלף דולר ארה"ב כפיקדון משועבד בקשר עם העס מיליון 5תשיב לגלאק, פיקדון שהעמיד  בסך של 

 החברה.

בעל השליטה הינו צד 
 להתקשרות.

לפרטים נוספים אודות 
ף העסקה האמורה ראה סעי

דוח תקופתי בחלק א' ל 1.7.8.3
 זה

                                                 
המצ"ב כחלק ג'  2016לשנת לדוחות הכספיים  14ראה באור  34%)מועד הפיכתה לחברה "שקופה"( שיעור המס החל על הכנסתה היה בשיעור של  2014חברה מאוחדת אחת שעד לרבעון הרביעי לשנת ר לפרטים בדב  8

 לדוח תקופתי זה.
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10.  

אישרו  2018בינואר  24ביום 
ועדת הביקורת חברי 

ודירקטוריון החברה את 
 ההתקשרות

טת גלאק, אשר עם חברת קבלנות בשלי Noonan Plazaבנכס  התקשרות בהסכם עבודות השבחה
 מעניקה שירותי קבלן ראשי לנכס האמור.

העניין האישי של בעל 
ובע השליטה בעסקה נ

מהיות חברת הקבלן 
בשליטתו המלאה, צד 

 להתקשרות האמורה.
 

לפרטים נוספים ראה דוחות 
מיידים שפרסמה החברה ביום 

)מס'  2017בנובמבר  11
( 2017-01-105531אסמכתא 

)מס'  2018בינואר  24וביום 
 (.2018-01-007896אסמכתא 

11.  
אישרו  2019במרץ  31ביום 

חברי ועדת הביקורת 
 את ההתקשרות והדירקטוריון

  העמדת ערבויות על ידי בעל השליטהאמות מידה ל
בעצמו  "(,הקבוצהבעל 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, 
או בגין חוקים הקשורים  ( וחבות לשיפוי בגין רגולציה סביבתית"Bad-Boy"ערבויות אישיות מוגבלות )

וכן ערבויות י זה, לחלק א' לדוח תקופת 1.10.3-ו 1.10.2, כמפורט בסעיפים פליית בעלי מוגבלותאב
מסך המאזן של החברה על פי דוחותיה  5%פיננסיות המוגבלות בסכום העומד על שיעור של עד 

וזאת לצורך הבטחת התחייבויות אותן ייטול מי מתאגידי הקבוצה  ,ניםהכספיים המאוחדים האחרו
 נקים ו/או מוסדות פיננסים אחרים ו/או צדדים שלישיים.תיו עם בבמסגרת התקשרויו

הינן עדיין  ואשרנכון לתאריך הדוח, סך הערבויות הפיננסיות אשר הועמדו על ידי בעל השליטה, 
 ליון דולר.מי 357-בתוקף, עומד על סך כולל של כ

בעל השליטה הינו צד 
 --- להתקשרות.

12.  

אישרו  2019בינואר  28ביום 
חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

  תקשרותהה

הידוע  הלוואה שניטלה בקשר עם הנכסתיקון להעמדת ערבות אישית על ידי בעל השליטה להבטחת 
 . North Flats בשם

ליטה הינו צד בעל הש
 להתקשרות.

ם נוספים ראה דוח לפרטי
שפרסמה החברה ביום מיידי 
 פר)מס 2019 ינוארב 31

 ( 2019-01-011760 :אסמכתא

13.  

אישרו  2019במרץ  12ביום 
חברי ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה את 

 ההתקשרות

וכן מתן התחייבות  ,לרבות בדרך של לווה במשותףהעמדת ערבויות על ידי בעל השליטה בחברה, 
עם בקשר  השניטל הלטובת הלווא ה בגין הפרת חוקים הקשורים באפליית בעלי מוגבלותלשיפוי המלוו

 .Varick 101הנכס 

צד הינו בעל השליטה 
 --- תקשרות.לה
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   י משרה במועד פרסום הדוחהחזקות בעלי עניין ונושא :24תקנה 

טים אודות החזקות בעלי העניין במניות החברה ראו דיווח מיידי של החברה לפר

 תקופתי (, המובא בדוח2017-01-0682325)מספר אסמכתא:  2017 יוליב 2מיום 

 זה בדרך של הפניה.

 

   נפק וניירות ערך המיריםהון רשום, הון מו א:24תקנה 

בדצמבר  31של החברה ליום  המאוחדים לדוחות הכספיים 14לפרטים ראו באור   

 . לעיל זהתקופתי לדוח בחלק ג' , המצורפים 2018

 

  מרשם בעלי המניות של התאגיד נכון למועד פרסום הדוח ב:24ה תקנ

 

 בחברה 9רשימת בעלי מניות הצבעה ללא ע"נ
 

 
 בחברה 12רשימת בעלי מניות הון ללא ע"נ

 

 
ים בהחזקות בעלי עניין שלאחריהן מר ג'ואל גלאק מחזיק במניות בוצעו שינוי 2017ביוני  30ביום 

 JSG-מזכויות ההון בחברה( וכן בעקיפין, באמצעות החזקתו ב 50.5051%במישרין ) בחברהההון 

ENTERPRISE LLC  מזכויות ההון בחברה(. 49.4949%)המחזיקה 

                                                 
 לא סחיר  9

 חיר לא ס  10
 מספר דרכון ארה"ב.  11
 לא סחיר  12
 ב.מספר דרכון ארה"  13
14  JSG ENTERPRISE LLC :על ידי  99%-על ידי ג'ואל גלאק )בעל השליטה בחברה( ו 1%, תאגיד המוחזקJSG 2012 

Family Trust היא שרה גלאק, אשתו של ג'ואל גלאק. שהינה קרן נאמנות שהנאמנה שלה 

כמות  מען מס. זיהוי הבעלים
 המניות

סוג 
 10המניות

 ,East New York Ave, Suite A Brooklyn, NY 571 46708196411 ג'ואל גלאק

11225 U.S.A 
הצבעה  100

 ללא ע"נ

הצבעה  100 --- --- סה"כ
 ללא ע"נ

כמות  מען מס. זיהוי הבעלים
 המניות

סוג 
 המניות

 ,East New York Ave, Suite A Brooklyn, NY 571 70819644613 ג'ואל גלאק

11225 U.S.A 
הון ללא  50.5051

 ע"נ

JSG 

ENTERPRISE 
14LLC 

461465154 571 East New York Ave, Suite A Brooklyn, NY, 

11225 U.S.A 
הון ללא  49.4949

 ע"נ

הון ללא  100 --- --- סה"כ
 ע"נ
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 המען הרשום של התאגיד א:25תקנה 

 

 Hauteville Trust (BVI) Limited :תולההמשרד הרשום של החברה באיי הב

P.O. Box 3483 

Road Town, Tortola 

British Virgin Islands 

 .East New York Ave 571 :החברה בארה"ב מען

Suite A, Brooklyn, NY 11225 

U.S.A 

 .5320047, , גבעתיים4אריאל שרון  :דין בישראל-מען להמצאת כתבי בי

 .USA Real Estate Representationאצל 

 03-6123939 :טלפון

 03-6125030 :פקס

 info@usrer.com : דוא"ל
 

mailto:info@usrer.com
mailto:info@usrer.com
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 הדוחבתאריך ד הדירקטורים של התאגי :26תקנה 

 ג'ואל גלאק, שם ותפקיד:
 15יו"ר הדירקטוריון ונשיא

 ח גלאק,זר
 דירקטור

 יוסף עדולמי, 
 דירקטור בלתי תלוי

 גדנסקי, ה מש
 דירקטור חיצוני

 מירב סיגל, 
 דירקטורית חיצונית

 Joel Gluck Zerach Gluck Joseph Adulamy Moshe Gidansky Merav Siegel שם באנגלית:

 28770295ת.ז ישראלית  036169134ת.ז ישראלית  050729698אלית ת.ז ישר 452042172דרכון אמריקאי  467081964דרכון אמריקאי  יהוי:מספר ז

 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 -, תל1ה בן יוסף שלמ
 69125מיקוד: 

יקוד מ ,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:

עדת וחברות בו
ועדת ביקורת, ועדת תגמול  לא אל דירקטוריון:

 םייוהועדה לבחינת דוחות כספ
ועדת ביקורת, ועדת תגמול 

 והועדה לבחינת דוחות כספיים
ועדת ביקורת, ועדת תגמול 

 והועדה לבחינת דוחות כספיים
האם הינו דירקטור בלתי 

חיצוני או תלוי, דירקטור 
 דירקטור חיצוני מומחה:

 כן כן כן לא לא

ה בו האם החברה רוא
כבעל מומחיות 

 חשבונאית ופיננסית:
 כן כן כן לא כן

אם החברה רואה בו ה
 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:

עם זאת מעניק שירותי לא, יחד 
ותפעול באמצעות חברות ניהול 

 22תקנה ב כמפורטבשליטתו 
 לעיל

 לא לא לא לא

 השכלה:
-הנדל"ן בם לימודי תעודה בתחו

Real Estate Education Center 
(REEDC) 

 תיכונית
 תואר ראשון בחשבונאות

-מאוניברסיטת תל וכלכלה
 אביב, רו"ח

תואר ראשון בחשבונאות 
ברסיטת תל וכלכלה מאוני

אביב ותואר ראשון במשפטים 
 אילן-מאוניברסיטת בר

אשון בכלכלה תואר ר
מהאוניברסיטה העברית ותואר 

מהמכללה ם שני במנהל עסקי
 למנהל

                                                 
כיו"ר דירקטוריון החברה וכנשיא החברה )נשיא הינו  ג'ואל גלאקאישור כהונתו של מר ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ו אישר 2018במרץ  27ביום  מקביל לתפקיד מנכ"ל חברה בישראל. נשיא חברה, הינו תואר  15

 .2021 במרץ 27ה של שלוש שנים ממועד קבלת ההחלטה, קרי, עד ליום )ד( לחוק החברות, וזאת לתקופ121בישראל( בהתאם להוראות סעיף  תואר מקביל בסמכויותיו למנכ"ל חברה
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 ג'ואל גלאק, שם ותפקיד:
 15יו"ר הדירקטוריון ונשיא

 ח גלאק,זר
 דירקטור

 יוסף עדולמי, 
 דירקטור בלתי תלוי

 גדנסקי, ה מש
 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 

 תחומי בהרצליהינהב

ייעוץ וליווי הנפקות ועסקאות 
בשוק ההון בחברת ולקירי 

 השקעות

תאגידים בהם משמש 
 כדירקטור:

( Managing Memberדירקטור )
חלק כהגדרתן בבחברות הקבוצה, 

 -( בPresident, נשיא )א' לדוח זה
Park Management Inc נשיא ,

(President) ב-Atlantic 
Management NY Inc כןו 

 -( בManaging Member)דירקטור 
Prospect Heights Realty & 

Managment LLC 

--- 

מכהן ; נמקו ריאלטי לטד
חברת ייעוץ וכן כדירקטור ב

ו או חברות פרטיות בשליטתב
 בבעלותו

; קרן נדלן בע"מ -נץ ארה"ב 
שרונה שירותי מלונאות 

הולדינגס  רי-אול ;ע"מב
 פי .דלראן אלנבו , אילימיטד

 .וכן חברות פרטיות בבעלותו
 

מ; ע"דה לסר; פולאר השקעות ב
בוני התיכון קנדה ישראל בע"מ; 

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 
כבעל  שהחברה רואה

מומחיות חשבונאית 
ופיננסית לעניין המספר 

 המזערי:

 כן כן כן --- ---
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 נושאי משרה בכירה של התאגיד א: 26תקנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מימשה כהן, מבקר פני , חשבאלחנן וינשטיין אלן אילי )אליעזר( דוידוביץ', סמנכ"ל הכספים שם:
 Eli (Eliezer) Davidowitz Allen Elchanan Weinstein Moshe Cohen שם באנגלית:
 051209971ת.ז ישראלית  113448505דרכון אמריקאי  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 

בבעל בת שלו, בחברה קשורה שלו או 
 עניין בו:

 מבקר פנימי חשב סמנכ"ל כספים

ל ענין בתאגיד או בן בעהאם הוא 
משפחה של נושא משרה בכירה אחר 

 או של בעל ענין בתאגיד:
 לא לא לא

 Real Estate-לימודי תעודה בתחום הנדל"ן ב השכלה:

Education Center (REEDC) 
 Touro College -בוגר חשבונאות 

ות וכלכלה מאוניברסיטת תל תואר ראשון בחשבונא
 אביב

 Park Management INC סמנכ"ל כספים של  ת:נוהשנים האחרו 5-עיסוק ב
 PWC -רואה חשבון מבקר 

(PricewaterHouseCoopers LLP) 

, 1982-מנהל ושותף בכיר בחייקין כהן רובין ושות' מ
השנים  10קר פנימי בחברות ציבוריות במהלך מב

 קו שילובים בע"מהאחרונות, דירקטור בזו
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 מאיים בתאגידעצמורשי חתימה  ב:   26תקנה 

 ג'ואל גלאק הינו מורשה חתימה עצמאי. 
 

 

 רואי החשבון של התאגיד :27תקנה 

 בריטמן אלמגור זהר

  .ן העגול, תל אביביהבני – 1, מרכז עזריאלי 132דרך מנחם בגין 

 

 שינוי בתקנון של התאגיד :28תקנה 

 ון, אישרה האסיפה הכללית של החברה תיקון לתקנ2018ספטמבר ב 12ביום 

להגדרת המונח "החלטה של הדירקטורים" תוקן כך  (bהחברה באופן שס"ק )

 "פה אחד".-שקבלת החלטה בכתב של דירקטוריון החברה או וועדותיו דרושה ב

-2018-01)מס' אסמכתא  2018בספטמבר  13דיווח מיידי  וספים ראלפרטים נו

 . זה בדרך של הפניהתקופתי המובא בדוח (, 087261

 

 לצות והחלטות הדירקטוריוןהמ :29תקנה 

תיקון לתקנון החברה  לפרטים בדבר החלטת האסיפה הכללית של החברה על

 ל.לעי 28תקנה  ורא

מיליון   3החברה חלוקת דיבידנד בסך של אישר דירקטוריון , 2018במרץ  29ביום 

 .2018במרץ  30ה ביום דולר ארה"ב, החלוקה התבצע

-2018-01סמכתא )מס' א 2018במרץ  30לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי 

 . המובא בדוח זה בדרך של הפניה(, 027591

 

 החלטות החברה א:29תקנה 

 לעיל. 22ראה תקנה 
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דוח אפקטיביות על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  – חלק ה'

 והגילוי והצהרות מנהלים
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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

 ;הכספים סמנכ"ל, 'דוידוביץ)אליעזר( אלי 

נשיא ויו"ר  הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי ימית עלבקרה פנ

או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את  (נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים) סמנכ"לו דירקטוריון

סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה 

הבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ול

 מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

ו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לכלותו כאמור, נצבר הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננ

ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את  1נשיאמועבר להנהלת התאגיד, לרבות ו

 התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

י אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה נימית על הדיווח הכספי ועל הגילובשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פ

 טת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.מוטעית או השמ

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד 

 והאפקטיביות שלה; 

 שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה: ית על הדיווח הכספי והגילוי הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימ

לדיווח הכספי. רכיבי הבקרה  שבונות והתהליכים העסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותייםמיפוי וזיהוי הח (1

מערכות ות; )ג( בקרות כלליות על עריכה וסגירת הדוח הפנימית שזוהו הינם: )א( בקרות ברמת הארגון; )ב( תהליך

השקעה , נדל"ן להשקעה בהקמהו נדל"ן להשקעהמאוד לדיווח הכספי והגילוי )תהליכי  ם מהותייםהמידע; )ד( תהליכי

 (., הכנסותבעסקאות משותפות

הערכת אפקטיביות התכנון של  מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד אשר נועדו לתת מענה לסיכוני הדיווח והגילוי, (2

 בתכנון הבקרה ובחינת קיומן של בקרות מפצות. הבקרה הקיימים, תיקון ליקויים הבקרות וניתוח פערי

 יביות התפקוד של בקרות המפתח.הערכת אפקט (3

מסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל כלל הגיעו ל התאגידבהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת 
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 ( לתקנות1ב)ד()9 תקנה לפי מנכ"ל להלן הצהרת

 כי:בזה מצהיר , ר דירקטוריוןנשיא ויו"כהמכהן , ג'ואל גלאק, הח"מ

 2018לשנת  ("התאגיד"להלן ) Spencer Equity Group Limited בחנתי את הדוח התקופתי של .1

 ;("הדוחות")

מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה .2

שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים  גים שנכללו בהם, לאור הנסיבותמהותית הנחוץ כדי שהמצ

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

צאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות המהותיות, את המצב הכספי, תו

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

, בהתבסס על התאגיד שלעדת הביקורת והתאגיד, לדירקטוריון ולוגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4

 הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

יות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה ותיים והחולשות המהותאת כל הליקויים המשמע .א

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד  לויהפנימית על הדיווח הכספי ועל הגי

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח 

   -וכן  ת הדין;הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראו

במישרין או  וף לאו מי שכפו 2הנשיאכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  .ב

מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי;

 :בתאגידיחד עם אחרים לבד או אני,  .5

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

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

 ה הפנימית כאמור למועד הדוחות.מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקר

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

 

נשיא ויו"ר , ג'ואל גלאק

 דירקטוריון

 2019 במרץ 31: תאריך 
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 ( לתקנות2ב)ד()9 תקנה לפי א המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםושנ להלן הצהרת

 כי:בזה  מצהיר, הכספים סמנכ"לכהמכהן , יץ'דובידו)אליעזר( אלי , הח"מ

 Spencer Equity Group Limitedבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  .1

 ;("הדוחות" :)להלן 2018 לשנת( "התאגיד)להלן: "

ל אינם כוללים כל מצג לא נכון ש 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 

 הדוחות;הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3
לתאריכים ולתקופות  התאגידספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של המהותיות, את המצב הכ

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

, בהתבסס על תאגידהעדת הביקורת של והתאגיד, לדירקטוריון ולוגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4
 הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  את כל הליקויים .א
חר הכלול ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי הא, על הדיווח הכספי ועל הגילוי

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח  ,בדוחות
יש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים על מידע כספי באופן ש

   -וכן  בהתאם להוראות הדין;

במישרין או  ושכפוף ל או מי 3אהנשימעורב כל 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 ני, א .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

הכספיים ולמידע כספי  ככל שהוא רלוונטי לדוחות, 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; 

ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים  קבעתי בקרות .ב
נת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכ

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

כל שהיא מתייחסת כהערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,  .ג

מסקנותיי לגבי הערכתי  ;לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות
 .דירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זההפני בכאמור הובאו 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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 סמנכ"ל, דודוביץ')אליעזר( אלי 
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