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 2019 בספטמבר  30דוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ביום 

 

 :העניינים תוכן

 ;2019 ספטמברב 30ליום  התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון דוח ': א פרק
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 התאגידדוח הדירקטוריון על מצב ענייני  –' אפרק 
 

 2019 ספטמברב 30ביום  ושהסתיימחודשים  ותשעהשלושה של  לתקופות

  

תקנות דוחות תקופתיים )להלן: " 1970-ומיידיים( התש"לבהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

הסברי להגיש את "( החברה)להלן: " All Year Holdings Limited, מתכבד הדירקטוריון של "(יםיומייד

 ותשעהשלושה של  לתקופותמאוחדים דוחות כספיים תמצית הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת 

בהתאמה(.  "הרבעון המדווחו/או " "תקופת הדוח)להלן: " 2019 ספטמברב 30חודשים שהסתיימה ביום 

היקפו של דוח זה הינו מצומצם והוא נערך תחת ההנחה שבפני קוראו מצוי דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

ואשר מובא בדוח זה בדרך   20181אשר צורף לדוח התקופתי של החברה לשנת    2018בדצמבר    31החברה ליום  

 ."(הדוח התקופתי)להלן: " של הפנייה

  

, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  –חלק א' 

 ותזרים המזומנים שלו

 החברה וסביבתה העסקית .1.1

 BVI  כחברה פרטית המוגבלת במניות בהתאם להוראות  2014בספטמבר    17החברה התאגדה ביום  

Business Companies Act, 2004  רות חוב )סדרה הנפיקה החברה לציבור אג  2014בדצמבר    7. ביום

נפרעו במלואן. החל מאותו מועד הפכה לתאגיד מדווח, כהגדרת נכון למועד הדוח  א'( לראשונה, אשר  

 .1968-המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

, החברה פועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב למגורים ברובע ולתאריך הדוחנכון לתקופת הדוח 

. במסגרת תחום פעילותה, החברה, כבעלים של דירות למגורים (Residential)ברוקלין בעיר ניו יורק  

ברובע ברוקלין בעיר ניו יורק, עוסקת בהשכרה של דירות למגורים ברובע ברוקלין בניו יורק וכן, 

 , השכרה, וניהול של דירות למגורים. ברכישה, הקמה, השבחה, פיתוח

דוח תיאור עסקי התאגיד המצורף  וראוסביבתה העסקית לפרטים נוספים אודות פעילות החברה 

  לדוח התקופתי.כפרק א' 
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 2019 ספטמברב 30המצב הכספי ליום  .2

 : 2019 ספטמברב 30ליום  ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה .2.1

 סעיף
 31יתרה ליום  ספטמברב 30יתרה ליום 

הסברי החברה ליתרות ולשינויים  בדצמבר
 2018 2018 2019 המהותיים

 אלפי דולר

 36,485 54,477 69,142 נכסים שוטפים

  2019 בספטמבר 30היתרה ליום 
מורכבת בעיקר ממזומנים ושווי 
מזומנים, הלוואות למימון נדל"ן 

 ופקדונות מוגבלים ומיועדים. 

 2,172,366 2,135,849 2,131,997 נכסים לא שוטפים

 2019 בספטמבר 30היתרה ליום 
כוללת בעיקר נדל"ן להשקעה, 
קרקעות, נדל"ן להשקעה בהקמה, 
והשקעות המטופלות לפי שיטת השווי 
המאזני. השינוי בתקופת הדוח נובע 

 .חממכירת קרקע בתקופת הדובעיקר 
  2,208,851 2,190,326 2,201,139 סה"כ נכסים

התחייבויות 
 280,031 101,000 130,099 שוטפות

ההתחייבויות השוטפות יתרות 
מיליון דולר  48-כוללות בעיקר כ

מבנקים ומוסדות וכן מחלויות 
 32-שוטפות של אגרות חוב בסך של כ

ויתרות זכאים הכוללות  מיליון דולר
מיליון דולר בגין רכישת  10-סך של כ

סמיט כמפורט  459זכויות שותף בנכס 
 .8.14בסעיף 

התחייבויות לא 
 1,233,500 1,430,589 1,468,719 שוטפות

מסיווג הלוואה של  עיקר השינוי נובע
פרוייקט בושוויק שלב ב' לזמן ארוך 
לאור מימון מחדש של הלוואת הבניה 

 2019לשנת  2-במהלך הרבעון ה
לדוחות הכספיים.  9כמפורט בבאור 

משינוי בשערי בנוסף השינוי נובע 
חליפין בתקופת הדוח בקיזוז הלוואה 

 קרקע שנמכרה. בגין

 695,320 658,737 602,321 סה"כ הון

בהון נובע מההפסד לתקופה  השינוי
ומהשינוי בזכויות המיעוט בעקבות 
רכישת זכויות מיעוט בחברה 

 .מאוחדת
סה"כ 

 2,208,851 2,190,326 2,201,139 התחייבויות והון
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 : ניתוח עיקרי השינויים שחלו בתוצאות הפעילות של החברה 2.2

 סעיף

חודשים שהסתיימו  התשעלתקופה של 
 ספטמברב 30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 ספטמברב 30ביום  השהסתיימ

לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2018 2019 2018 2019 המהותיים הסברי החברה ליתרות ולשינויים

 אלפי דולר

הכנסות מדמי שכירות 
בהשוואה לתקופה קודמת נובע מאיכלוס  פרוייקטים   2019הגידול בהכנסות בשנת   84,968 20,929 25,483 61,198 73,936 ונלוות והכנסות אחרות

 .דניזןשבנייתם הושלמה ובעיקר פרוייקט 

בהשוואה לתקופה קודמת נובע בעיקר מגידול בהכנסות החברה   2019הגידול בשנת   15,353 2,637 5,551 9,251 14,641 הוצאות תפעול נכסים
 .המושכרות בתקופה לעומת תקופה מקבילהוגידול ביחידות הדיור 

 .ללא שינוי מהותי 1,865 388 428 1,397 1,660 הוצאות הנהלה וכלליות
)הפסד( משינוי רווח 

נובע בעיקר מהשקעות בנכסים שהיו בבניה בתקופת שינוי בערך נדל"ן להשקעה  26,680 10,208 ( 10,046) 30,894 ( 5,908) ערך נדל"ן להשקעהב
 וכן מעלויות בגין קרקע שנמכרה בתקופה. ובעיקר פרויקט בושוויק שלב ב'הדוח 

חלק החברה ברווחי 
)הפסדי( עסקאות 

 משותפות, נטו
הוצאות מימון בגין הפרשי שער בנכס מ בעיקר ההפסדים בתקופת הדוח נובעים 22,101 ( 1,663) ( 1,912) 21,162 ( 5,054)

 אלבי שבגינו קיימת הלוואה שקלית.

 של ערך משינוי רווח
 הכנסות משערוך הלוואות לצדים שלישיים. ---  - - - 2,358 פיננסיים נכסים

הוצאות )הכנסות( 
הוצאות המימון בתקופת הדוח מיוחס להפרשי שער בתקופה בסך של חלק ניכר מ 32,786 22,167 48,323 25,693 101,408 מימון, נטו

 מיליון דולר. 48-כ

 - 83,320 4,282 (40,777) 76,913 (52,377) נקי )הפסד( רווח
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 : ניתוח עיקרי השינויים שחלו בתזרימי המזומנים של החברה והסבר אודות מקורות המימון של החברה 2.3

 סעיף

חודשים  תשעהלתקופה של 
 ספטמברב 30שהסתיימו ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 ספטמברב 30שהסתיימו ביום 

יתרה 
 31ליום 

 בדצמבר
הסברי החברה 

ליתרות ולשינויים 
 2018 2018 2019 2018 2019 המהותיים

 אלפי דולר

מזומנים 
 שנבעונטו 

)שימשו( 
לפעילות 

 שוטפת

8,749 2,942 (5,191 ) (9,371 ) (7,115 ) 

תזרים המזומנים של  
החברה מיוחס בעיקר  

לתזרים מנכסים מניבים  
בניכוי הוצאות תפעול  

והוצאות מימון. התזרים  
נובע בעיקר  החיובי

 החברה  בהכנסותמגידול 
  שבנייתם  מפרוייקטים

התזרים  . הסתיימה 
השלילי במהלך התקופה 

חודשים שהסתיימו   3של 
 2019בספטמבר  30-ב

נובע בעיקר מעלויות  
חד פעמיות וכן   מימון 

מעלויות מימון  
מפרוייקטים שבנייתם  
הסתיימה והינם בשלבי  

 איכלוס. 

מזומנים 
נטו 

ששימשו 
לפעילות 
 השקעה

(43,066 ) (250,906 ) 1,703 (99,706 ) (277,256 ) 

בתזרים   הקיטון
המזומנים לפעילות  
השקעה נובע בעיקר 

השקעות   סיוםמ
בפרוייקטים בהקמה  

 . קודמת שנה  לעומת

מזומנים 
נטו שנבעו 
מפעילות 

 מימון

58,079 255,899 (7,896 ) 119,188 277,548 

תזרימי המזומנים  
מפעילות מימון מיוחסים  
בעיקר למימון מחדש של  
הלוואות מבנקים למימון  

פרוייקטים מניבים  
ופרויקטים בהקמה  

ובעיקר הלוואה בסך של  
מיליון דולר בגין   65-כ

פרויקט בושוויק שלב ב'  
  אגרות חוב וכן מהרחבת

  17-סדרה ה' בסך של כ
 מיליון דולר. 
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2.4. FFO) FUNDS FROM OPERATIONS )–  לפי גישת ההנהלה 

. )שהינו הרווח המדווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות בעלות אופי F.F.O-להלן מפורטות תוצאות ה

רווחים והפסדים הנובעים ממכירת נכסים, התאמת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה חד פעמי לרבות  

ושינויים בשיעורי החזקה בחברות מוחזקות ובתוספת חלק החברה בהפחתות(, שהינו פרמטר 

 המקובל על ידי אנליסטים לניתוח תוצאות של חברות נדל"ן מניב.

  :.F.F.O-יודגש כי מדד ה

 )א( אינו מייצג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים; 

 )ב( אינו משקף מזומנים שבידי החברה ויכולתה לחלקם; 

 )ג( אינו מחליף את הרווח המדווח הנקי; 

 )ד( אינו נתון המבוקר על ידי רואי החשבון של החברה.

משקף באופן נאות פן נוסף של  F.F.O-לה, ההחברה סבורה כי בכפוף ובנוסף לדוחות הכספיים ש

בתקופה תוצאות הפעילות של החברה, ומאפשר בסיס להשוואה של תוצאות הפעילות של החברה 

 לתוצאות הפעילות של חברות נדל"ן מניב אחרות. ביחסלתקופות קודמות וביחס מסוימת 

הם זהים לעקרונות אשר שימשו את הנהלת   F.F.O-יובהר כי העקרונות אשר שימשו לקביעת נתוני ה

 החברה לקביעת נתונים כאמור בדוח התקופתי.

 
 :של עסקאות משותפות( .F.F.O-. של החברה )כולל חלק יחסי בF.F.O-להלן נתוני ה

 
 

FFO 
חודשים   ה תשעלתקופה של 

 30שהסתיימה ביום 
 ספטמברב

חודשים   לתקופה של שלושה 
 30שהסתיימה ביום 

 ספטמברב

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום 
בדצמבר 

2018 2019 2018 2019 2018 

 במטבע ההצגה בלתי מבוקר )אלפי דולר ארה"ב(

 נקי )הפסד( רווח 
(52,377 ) 

                      
76,913  (40,777 ) 

                     
4,282  83,320 

      התאמות 

 שערוכים
5,908 

                        
(30,894) 10,046 (10,208 ) (26,680 )  

( 22,340) 960 406 ( 23,062) 984 חלק החברה בשערוכים של חברות בשליטה משותפת   
 - - - - ( 2,358) פיננסיים  נכסים שערוך

 זכויות שאינן מקנות שליטה 
(9,579 ) 

                          
(7,647) (4,034 ) 

                    
(3,981) (10,457 )  

Funds From Operations (FFO)  נומינאלי 
 23,843 (8,947) (34,359) 15,310 (57,422)  לפי הוראות רשות ני"ע:

      : התאמות נוספות
 8,856 3,140 4,258 5,753 7,360 הפחתת הוצאות מימון נדחות 

 425 - - - - הוצאות מיסים נדחים בגין רווחי שיערוך
 - - 2,208 922 2,208 פעמיות  חד מימון  הוצאות

י שער אגרות חוב והוצאות הפחתת נכיון  הוצאות הפרש
 ( 41,603) 3,997 20,754 ( 24,837) 49,698 אגרות חוב ואחרות 

 10,457 3,981 4,034 7,647 9,579 שליטה זכויות שאינן מקנות 
FFO 1,978 2,171 (3,105) 4,795 11,423 לפי גישת ההנהלה 

 

לתקופה בהשוואה  2019בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום  9בתקופה של  FFO-ב הגידול

מסיום ואיכלוס פרוייקטים שהיו שנה קודמת בהקמה ובעיקרם פרוייקט   בעיקר  נובעהמקבילה אשתקד  

 .דניזן
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תקופה הלעומת  2019בספטמבר  30בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  FFO-הקיטון ב

 בעוד הנכס בשלבי איכלוס.דניזן  נובעות בעיקר מעלויות מימון בגין שלב ב' בפרויקט  המקבילה אשתקד  

 Denizen-Bushwickבשם  הידוע נכס אשר עד הבאות בתקופות F.F.O-ב נוספת שחיקה תתכןכי  יוער

  .בריבית הנמוכה מהריבית הנוכחית שלב ב' יאוכלס וימומן מחדש

בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק   הינולה    והסיבות  F.F.O-ב  השחיקה  עם  בקשרהאמור לעיל  

-ב השחיקהמבוסס על הנתונים שבידי החברה כיום. אין כל ודאות כי ו, 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

F.F.O בגורמים חיצוניים שאין לחברה כל יכולת תלויה  והיא, הואיל האו בחלק הבמלוא תתממש

 מימון והשלמת אכלוס אישור קבלת כגון, מוגבלתהשפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם 

לחול   עשוי,  האו בחלק  הבמלואתתממש    לאשל החברה כמפורט לעיל    F.F.O-ב  השחיקה  ככל.  מחדש

  .החברה של F.F.O-ה במדדי לטובהשינוי 

  



 

  

8 

 

 )רווח מהשכרת נכסים והפעלתם( של הקבוצה  NOI (Net Operating Income)מידע אודות  .2.5

הינו אחד הפרמטרים החשובים בהערכות שווי של נדל"ן מניב.   NOI-להערכת הנהלת החברה, נתון ה

"( Cap Rateתוצאת חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס )"

ס )מעבר לאינדיקציות נוספות, כגון: שווי שוק מהווה את אחת האינדיקציות לקביעת שוויו של הנכ

של נכסים דומים באזור, מחיר מכירה למ"ר מבונה הנגזרים מעסקאות אחרונות שבוצעו וכו'(. 

למדידת תזרים המזומנים החופשי הפנוי לשירות חוב פיננסי שנלקח  NOI-בנוסף משמש נתון ה

עות בשיפוצים ושמירה על הקיים מקוזזות השק NOI-למימון רכישת הנכס, וזאת כאשר מסך ה

(Capex .) 

 :NOI-יש להדגיש כי ה

 לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;  )א(

לא משקף מזומנים שבנמצא למימון כל תזרימי המזומנים של הקבוצה, כולל יכולתה לבצע  )ב(

 חלוקת כספים; 

 וח הנקי לצורך הערכת תוצאות הפעילות של הקבוצה.אינו אמור להיחשב כתחליף לרו )ג(

 אינו נתון המבוקר ו/או סקור על ידי רואי החשבון של החברה. )ד(

הם זהים לעקרונות אשר שימשו את   N.O.I -יובהר כי העקרונות אשר שימשו לקביעת נתוני ה

 הנהלת החברה לקביעת נתונים כאמור בדוח התקופתי.

 :של עסקאות משותפות( NOI -של החברה )כולל חלק יחסי ב NOI-להלן נתוני ה

 

חודשים  התשעלתקופה של 
 ספטמברב 30שהסתיימו ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 ספטמברב 30שהסתיימו ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
2019 2018 2019 2018 2018 

 אלפי דולר ארה"ב

N.O.I . 59,874 52,859 20,202 18,036 71,032 

 
 

ברבעון המדווח בהשוואה לשנה קודמת נובע מסיום ואיכלוס פרוייקטים שהיו שנה קודמת  NOI-הגידול ב

  .דניזןבהקמה ובעיקרם פרוייקט 
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  ( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים14)ב()10 תקנהלגילוי בהתאם  .3
 

הסקירה של רואה ודוח מיליון דולר  61-לחברה גרעון בהון חוזר בסך של כ  2019  ספטמברב  30נכון ליום  

 בהתאם .החשבון בדוחות הכספיים כולל הפניית תשומת לב המתייחסת למצבה הכספי של החברה

 דוח בזאת מצרפת החברה, לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים (14)ב()10-ו (13ג())48 תקנות להוראות

  הדירקטוריון. והסברי שבבסיסו ההנחות יפורטו לגביו אשר חזוי, מזומנים תזרים

 

 1-לתקופה מ הערה 
 2019 באוקטובר

בדצמבר  31עד 
)באלפי  2019

 דולר(

 1-לתקופה מ
עד  2020בינואר 

 2020בדצמבר  31
 )באלפי דולר(

 1-לתקופה מ
עד  2021בינואר 

 בספטמבר 30
)באלפי  2021

 דולר(
 -יתרת מזומנים לתחילת תקופה 

 סולו
 24,359 28,087 64,612 

     מחברות מוחזקותמקורות 
 27,858 30,160 1,877 1 חלוקות מפעילות שוטפת

 - 69,215 - 2 תמורה ממכירת נכסים, נטו
חלוקות ממימון מחדש בחברות 

 20,610 15,981 36,598 3 בנות / משיכת הון מועדף

 - 941 941  שחרור ריבית
 48,468 116,297 39,416  סה"כ מקורות

     
     שימושים

 1,500 2,000 500  הוצאות הנהלה וכלליות
קרן וריבית בגין אגרות  תשלומי

 54,109 63,672 32,188 4 חוב

 9,000 12,000 3,000 5 השקעות בחברות מוחזקות
 2,362 2,100 - 6 החזר הון מועדף
 66,971 79,772 35,688  סה"כ שימושים

     
 46,109 64,612 28,087  מזומנים יתרת סגירה

 

  :הסברים לדוח תזרים המזומנים החזוי

 .יצויין כי נתוני תזרים החזוי לעיל, מורכבים מנתוני סולו של החברה  •

מיליון דולר שמועד פירעונן הינו במהלך  37 -הלוואות בסך של כיצויין כי התזרים החזוי לא כולל  •
, השווי ההוגן של הנכסים שעומדים כנגד 2020בספטמבר  30החודשים המסתיימים ביום  12

 -המייצג יחס חוב לבטוחה של כ 2019בספטמבר  30מיליון דולר ליום  72-ההתחייבויות אלה הינו כ
ונים למימון מחדש של הלוואות אלו. לאור ניסיון החברה, . החברה נמצאת בשלבי משא ומתן ש52%

הדירקטוריון והנהלת החברה מעריכים בסבירות גבוהה, כי החברה תוכל לבצע מימון מחדש ו/או 
 להארכת מועד פרעונן למרבית הלוואות אלו להלוואות לזמן ארוך ו/או להאריך את מועד פרעונן. 

מיליון דולר( לאור   70-)כ  2020-ו  2019אות שפרעונן חל בשנים  יצויין כי התזרים החזוי לא כולל הלוו •
(. החברה מעריכה בסבירות גבוהה כי תוכל 68%-של כ LTV )יחס העובדה כי נכסים אלו מניבים

 או להאריכן. LTVבאותם יחסי  לבצע מימון מחדש להלוואות אלו

וכן את  2019בדצמבר  31החברה עדכנה את יתרת המזומנים ליום תזרים החזוי דלעיל ביצוין כי  •
 2019  ביוני  30סה"כ תזרים נטו בתקופה ביחס לנתונים שהוצגו בדוח הדירקטוריון של החברה ליום  

-מיליון דולר ו 44עמדה על    2019בדצמבר    31שם יתרת המזומנים ליום  ,"("ז הקודםהתזמ)להלן: "
מקרקעין חלף מכירת ( 1: )זאת שמיליון דולר, לאור  19עמד על סה"כ תזרים המזומנים בתקופה 
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המחזיקה  Smith LLC 459חברת נכס הידועה בשם שתוארה בתזמ"ז הקודם, בשכונת גואנוס 
( חלף מכירת נכסים כאמור בתזמ"ז 2)וכן  ;מיליון דולר 55בסכום של נטלה הלוואה במקרקעין 

שעמדה מסגרת ההון המועדף סכום נוסף מהקודם, חברה בת בבעלות מלאה של החברה משכה 
השלמת המכירה להלן,  8.16כאמור בסעיף  (3) בנוסףו להלן; 8.16-ו 8.15עיפים סכמפורט ב הלזכות

 2020צפויה בחודש ינואר    Grand Livingההשתתפות בתאגיד המחזיק בנכס הידוע בשם  של זכויות  
 .2019חלף רבעון רביעי לשנת 

 
 :הנתונים המפורטים בדוח התזרים מבוססים על ההנחות המפורטות להלן

החברה, בהיותה חברת אחזקות, מתבססת על תזרימי מזומנים מחברות הבת שלה בשני אופנים  •
ד, חלוקות מחברות מוחזקות והחזרי הלוואות בעלים. השני, מימוש, מלא או חלקי, של האח  -עיקריים  

אחזקותיה אלו. תזרימי מזומנים מסוג זה תלויים לעיתים  בגורמים אשר אינם בשליטת החברה )כגון, 
קבלת הסכמה של צדדים שלישיים במימוש נכסים, מחירי נכסים בשווקים הריאליים, ועוד( ולאור 

רימי המזומנים של החברה, הינם בעלי שונות וסיכויי התממשותם, כאמור, תלויים בגורמים זאת, תז
אשר לעיתים לחברה אין שליטה עליהם. לאור זאת, החברה מבקשת להדגיש כי על הקורא את תזרים 

 המזומנים החזוי להלן, להביא בחשבון את השונות  המצוינת לעיל.

 Denizenפרוייקט הידוע בשם הזאת אכלוס  ובכלל הסתיימהאיכלוס פרוייקטים שבנייתם השלמת  •
Bushwick  .'שלב ב 

דירקטוריון החברה סקר את מצבת התחייבויות החברה, המקורות וצרכי המזומנים הקיימים והצפויים 
אשר נכללו במסגרת דוח התזרים החזוי, בחן את סבירותם והיקפם, וכן את העיתוי לקבלן ומצא כי כלל 

 חזיות אשר נכללו כאמור, הינם סבירים.ההנחות והת

בהתבסס על כל האמור לעיל, להערכת הנהלת החברה והדירקטוריון, יהיו בידיה המקורות הנדרשים לעמוד 
 בהתחייבויותיה בעתיד הנראה לעין.

. ההנחות 1968-האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
החברה בדבר תזרים המזומנים החזוי ובדבר מקורות הפירעון להתחייבויות הקיימות  והאומדנים של

והצפויות של החברה, מבוססים על הנתונים שבידי החברה כיום ובהנחה של המשך פעילותה במהלך 
העסקים הרגיל. כמו כן מבוססת תחזית זו על כך שלא יתממשו גורמי הסיכון הרלוונטיים לפעילותה של 

ין כל וודאות כי הנחות ואומדנים אלה יתממשו במלואם או בחלקם, הואיל וכאמור הינם תלויים החברה. א
בגורמים חיצוניים ומקרו כלכליים שאין לחברה כל יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע 

ת ההנחושעליהם מוגבלת, ולאור המשך אי הוודאות השוררת בחלק מהשווקים בהם פועלת החברה. במידה  
והאומדנים של החברה כמפורט לעיל ולהלן לא יתממשו במלואם או בחלקם, כגון בדבר התממשותם של 

 גורמי הסיכון של החברה, עלול לחול שינוי מהותי לרעה בנזילות החברה.

 בה לאמור בהתאם לפעול החברה את לחייב בכדי לעיל האמורה המזומנים תזרים בתחזית אין כי יודגש
 עסקיות להזדמנויות ובהתאם בסיס ל על"הנ בתחזית מהאמור שונה באופן לפעול עשויה החברה כן ועל

 .לעת מעת החברה הנהלת ידי על שיוחלט כפי, שונות

 הערות:

 Denizenהיתרה כוללת חלוקה מחברות מוחזקות )חלק החברה( ובעיקרם פרוייקט הידוע בשם  .1
Bushwick  וקומפלקס הידוע בשםThe William Vale. 

החברה פועלת למימוש ו/או הכנסת שותפים למספר נכסים בהתאם לשוויים בדוחות הכספיים  .2
תם בטווח הקצר(, בכדי להגדיל את )ובכלל זה זוהו מספר נכסים ספציפיים שהחברה פועלת למכיר

 -היתרה כוללת תמורה ממכירת נכסים בשווי של כ  יתרות המזומנים ובכדי לעמוד בהתחייבויותיה.
בהסכם למכירת לעניין התקשרות החברה    .(35%-של נכסים או הינו כ   LTVמיליון דולר )יחס    104-כ

 Grand( בתאגיד המחזיק בנכס הידוע בשם 35.25%מלוא זכויות ההשתתפות שלה )בשיעור של 
Living  8.17ראה סעיף. 

. 8.16 -ו 8.14של הון מועדף כמפורט בסעיפים כוללת מימון מחדש וכן משיכה  2019היתרה בשנת  .3
 .נכסיםשל ת מימון מחדש וכוללהיתרות  2021-ו 2020ים בשנ

ג' ולתשלומי ריבית בגין אג"ח -ה כוללת פרעון אגרות חוב )קרן וריבית( לסדרות אג"ח ב' והיתר .4
 ה'.-סדרות ד' ו
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היתרה כוללת את הערכת החברה להשקעות שוטפות בנכסים, תשלומים לספקים שונים של נכסים  .5
 שבנייתם הושלמה, החזר הון מועדף וכן השלמת בניה של נכסים שבשלבי סיום בנייה.

 היתרה כוללת החזר ההון המועדף.  .6
 ש"ח לדולר בתקופת דוח התזרים החזוי. 3.47החברה מניחה שער חליפין של  .7

להלן ניתוח רגישות וההשפעות על דוח התזרים כתוצאה משינוי בשער החליפין אשר לא נלקחו  
 בחשבון במסגרתו:

 
 

 1לפרטים נוספים אודות המצב הכספי ותוכניות החברה לעמידה בהתחייבויותיה, ראו ביאור 
 .2019 בספטמבר 30לדוחות הכספיים ליום 

 

 2021בספטמבר  30 2020בדצמבר  31 2019בדצמבר  31 

שער 
חליפין 

 דולר

 - 5%עליה של 
 2,576 3,032 1,532 גידול בתזרים

 - 5%ירידה של 
 2,847 3,351 1,694 קיטון בתזרים
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 : 2019 בספטמבר 30ליום נכון  יםהלוואה מהותי מילהלן פרטים עיקריים אודות הסכ – גילוי בהתאם להנחיית אשראי בר דיווח .4

 

 התאגיד 
 הלווה 

  מועד
העמדת  

ההלוואה  
 המקורי 

  סכום
ההלוואה  

)אלפי 
 ( דולר

 שנתית  ריבית 
)ריבית  

 ( אפקטיבית

  לוח
 סילוקין 

  מועד
פירעון  
 אחרון 

  / שעבודים
בטחונות/  

  דמי  המחאת
 שכירות 

  שינוי תניית
ולקיחת    שליטה

 אשראי נוסף 
 נוספים  פרטים פיננסיות  התניות ערבויות 

Evergreen 
Gardens I 

LLC  
 )להלן: 

 "( הלווה"

 

  ביוני 7
2019 

נכון ליום  
30  

  בספטמבר 
2019  ,

יתרת קרן  
ההלוואה  
עומדת על  

סך של  
170,000  
אלפי  
 דולר. 

17.9.0  

LIBOR   + 
ובכפוף   3.2%

להתאמה  
בשיעור של  

במקרה    0.5%
ששיעור  
התפוסה  
ביחידות  

המושכרות  
בשכירות  

חופשית בנכס  
  65%לא עלה על  

  18בתוך 
חודשים ממועד  

העמדת  
 .2ההלוואה 

  יידרש הלווה
  הגנה לרכוש

  ירידת  מפני
- ה שיעור

LIBOR  
-לשיעור נמוך מ

3.5% 

  תשלומים
  חודשיים

  ריבית  של
 . בלבד 

יתרת  
הקרן  

הבלתי  
מסולקת  
והריבית  
  שנצברה 
בגינה 

  נהתפרע
  במועד

  הפירעון
  האחרון
)בכפוף  

  לאופציית
  הארכה
  כמפורט

 (. להלן

22  
  בפברואר

2022  
 )להלן: 

  מועד"
  הפירעון 
 "( האחרון 

)בכפוף  
  לאופציית
  ההארכה
  כמפורט

 ( להלן

  משכנתא
,  בדרגהראשונה  

  על הגבלה  עם
  שעבודים  יצירת

  על, נוספים
 זכויות מלוא

בנכס,   הלווה
לרבות  

המקרקעין,  
המחוברים,  

מיטלטלין וכו',  
וכן זכויות  

הנלוות אליהן  
לרבות זכויות 
לקבלת כספים  
וזכויות תחת  
הסכם ניהול  

בנכס, לרבות על  
דרך ההמחאה  

 )להלן יחד:
 "(; השעבודים "

  נותחשבו יוקמו
  בהם ייעודיים

  כולל  סך יופקד
מיליון  5.5-כ  של

  זה  ובכללדולר, 
  , ריבית  פקדונות

  מס תשלומי
,  וביטוח

  ופקדונות
ייעודיים 

נוספים לצורך  
ניהול כספי  

 . הפרויקט 
 

  אישור  נדרש 
  המלווה של מראש

 זכויותהעברת ל
, בעקיפין כלשהן

או במישרין בנכס  
  העברה" )להלן: 

 "(. אסורה
בנוסף, הלווה  
מתחייב שלא  

אשראי   ליטול
מצטבר    בסךנוסף 

  500העולה על  
אלפי דולר, או  

  במהלך שאיננו
 . הרגיל   העסקים

היתר,   בין
שלהלן    ההעברות

לא תיחשבנה  
העברה אסורה,  

  לכךובכפוף  
  יישאר שהלווה

  51%)  בשליטתו
ומעלה לפחות  
בשרשור סופי(  

  מר של ובניהולו
  גולדמן יואל

  בעל"  )להלן: 
"(: )א(  השליטה 

  עזבון נכסיתכנון 
  השליטה בעל  של
; )ב(  קרוביו או

 .דין  פי  על  העברה

פיננסית   ערבות
של בעל  

השליטה וכן  
  בעלערבויות 

  השליטה
  הקמת להשלמת

  הפרויקט
ולתשלום  
הוצאות 

תחזוקה ותפעול  
 הנכס; 

מסוג  ערבות
Bad-Boy  של  

 ; השליטה בעל
  בעל  התחייבות

 והלווה השליטה
 המלווהלשיפוי 
  הפרתבגין 

הוראות  
רגולציה  

סביבתית בקשר  
 עם הנכס. 

 

חתימת הסכם   במועד
ההלוואה הלווה נדרש  

  עצמי הוןלהשקיע 
  הגבוה בסכום  בפרויקט

 : מבין

  דולר מיליון  15(  1
  לפי בפרויקט  שיושקעו
  של  דעתה  שיקול

 . המלווה

על   הנכס  שווימ 15%(  2
 פי הערכת שווי. 

ת  יובמסגרת הערבו
  בעלהאמורות התחייב  

לשמור על    השליטה
היחסים הפיננסיים  

  ההתניות )להלן: "
 (: "הפיננסיות

  הנכסי השווי .1
בעל    של הנקי

  לאהשליטה  
  125-מ יפחת

 . דולר  מיליון

  הנזילים  הנכסים .2
בעל השליטה    של

  שלא בשווייהיו 
  מיליון 5-מ יפחת

 . דולר 

ידיעת החברה,   למיטב 
כפי שנמסר לה על ידי  

בעל השליטה, נכון  
זה   מיידילמועד דיווח 

הוא עומד בהתניות 
 הפיננסיות.

את מועד הפירעון   לדחותזכות ה לווה: ל ההלוואה תקופת הארכת
  תקופת חודשים כל אחת )להלן: " 12 לתקופות ש בשתיהאחרון 

סך קרן  מ 0.25%סך השווה לשיעור של  לתשלום "(, בכפוף הארכה
  מוקדמת  הודעה  למתן ובכפוף ההלוואה עבור כל תקופת הארכה, 

בהסכם ההלוואה, הכוללים בין   שפורטותנאים ב ועמידה  למלווה
חוב   כיסויהיתר את השלמת הבניה, שמירת הלווה על יחס 

(  Mezzanine- על הנכס )לרבות קשר עם הלוואת ה החל)באחוזים( 
  שלא   לבטוחה   הלוואה   ויחס   6%- שלא יפחת מ  3במישרין או בעקיפין

 . 80%  על  יעלה

  בפירעון  ההלוואה את לפרוע האופציה תהא ללווה: מוקדם פירעון
.  בהסכם   שנקבעו  מקובלות  הוראותו  מראש   להודעה  בכפוף,  מוקדם 

 )להלן: ההלוואה העמדת מועד לאחר חודשים 9 שחל למועד עד
 פירעון  עמלת לתשלום כפוף המוקדם  הפירעון"(, הפתיחה  מועד"

 בפירעון   הנפרעת  הקרןשתצטבר בגין סכום    הריבית  בשיעור  מוקדם
עבור התקופה שחלה ממועד הפירעון המוקדם ועד למועד    המוקדם
 הפתיחה. 

  להעמדה  מקובלות עילות בהסכם נקבעו, לעיל לאמור בנוסף
  העילות , הכוללות בין היתר את ההלוואה מלוא  של  מיידי לפירעון
 : שלהלן

  תשלומים או /ו המיסים  בתשלומי הלווה מצד עמידה אי .1
  אסורה  העברה, בנכס הלווה זכויות של דיספוזיציה, אחרים 

 "ב; וכיו
 ;הפיננסיות בהתניות  עומד אינו השליטה בעל .2
 או בעל השליטה;  הלווהפירעון כנגד  חדלות  הליך ניהול .3
דירקטורים בלתי תלויים,   2לפחות  בלווהלא מכהנים  אם .4

 יכנסו, בלווה השתתפות זכויות בעלי  נותרו  לא  שאם  ובלבד 
 . ההשתתפות  זכויות בעלי  בנעלי האמורים  הדירקטורים

 )להלן:  הפרויקטהנכס, יחד עם השלב הראשון של    עמידת  אי .5
  אי , וכן 421a4 המס הפחתתתכנית  תנאי"( ב הראשון השלב"

  על הפרת מסמכים הקשורים בפרויקט  אוביצוע תשלומים 
 ;הראשון השלב  של  הנכס חברת ידי

  1אישור אכלוס עד ליום  וקבלתאי השלמת הקמת הנכס  .6
התקבל אישור איכלוס   2019)בחודש יוני  2019 באוגוסט

 ;זמני(
העמדה לפירעון מיידי של סדרת אגרות חוב של החברה,   .7

 ; ימים 45 בת ריפוי  לתקופת  בכפוף

 
 

 .%85 על עלה האמורות ביחידות התפוסה ששיעור במקרה ריפוי לאפשרות בכפוף  2
 .האחרון הפירעון מועד שלפני החודשים 12 לפי מחושב, בלבד הראשונה ההארכה תקופת עם בקשר  3
 .התקופתי לדוח' א לחלק 2.2ט..7.1 סעיף ראו, 421a המס הפחתת תכנית אודות נוספים לפרטים  4
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Evergreen 
Gardens 

Mezz 
LLC  

 להלן: )
 "( הלווה"

12  
  בפברואר

2019 

נכון ליום  
30  

ספטמבר  ב
2019  ,

יתרת קרן  
ההלוואה  
עומדת על  

סך של  
65,000  
אלפי  
 דולר. 

LIBOR    +
10.5% ; 

שתמומש   ככל
אופציית 
ההארכה  

)כמפורט להלן(,  
יגדל שיעור  

הריבית לשיעור  
+   LIBOR של 

1% . 

  תשלומים
  חודשיים

  ריבית  של
 . בלבד 

יתרת  
הקרן  

הבלתי  
מסולקת  
והריבית  
  שנצברה 
בגינה 

  נהתפרע
  11יום ב

  בפברואר
2022  

)בכפוף  
  לאופציית
  ההארכה
  כמפורט

 (. להלן

11  
  בפברואר

2022  
 )להלן: 

  מועד"
  הפירעון 
 "( האחרון 

)בכפוף  
  לאופציית
  ההארכה
  כמפורט

 ( להלן

  ראשון  שעבוד
  עם , בדרגה

  על   הגבלה
  שעבודים  יצירת

  על, נוספים
 זכויות מלוא

,  ההשתתפות
הניהול 

וההצבעה של  
- בהלווה 

Evergreene 
Gardens LLC 

 )להלן: 5
  החברה "
  וזכויות"( האם

  אליהן הנלוות
 זכויות לרבות
  כספים  לקבלת

 )להלן יחד:
 ;6"( השעבודים "

יקיים  הלווה
  שבוחשבון 

  9-יפקיד כ
מיליון דולר  

מכספי  
ההלוואה לצורך  

  תשלומים ביצוע
  עם  בקשר

  הקמת
 ; הפרויקט

 

  אישור  נדרש 
  המלווה של מראש

 זכויותהעברת ל
, בעקיפין כלשהן

או במישרין  
,  האם בחברה  

  אוהנכס  בחברת 
 בנכס )להלן:

  העברה"
 "(. אסורה

בנוסף, הלווה  
מתחייב שלא  

אשראי   ליטול
מהותי נוסף או  

  במהלך שאיננו
  הרגיל עסקיו

בקשר עם הקמת  
 הפרויקט. 

שלהלן    ההעברות
לא תיחשבנה  

העברה אסורה:  
  נכסי)א( תכנון 

  בעל  של עזבון
  או  השליטה

  מדרגה קרוביו
; )ב(  ראשונה

; דין  פי  על  העברה
  בין  העברה)ג( 

,  הזכויות בעלי
  או במישרין

  בחברת, בעקיפין
  לכך  ובכפוף , האם

  הנכס שחברת
  בשליטתו תישמר 

ומעלה   51%)
לפחות בשרשור  

  של ובניהולוסופי( 
  גולדמן יואל  מר

  בעל"  להלן:ו לעיל)
 "(. השליטה 

בלתי    ערבות
מותנית מסוג  

Bad-Boy  של  
  השליטה בעל

 )להלן: 
 "(; הערבות "

  בעל  התחייבות
 והלווה השליטה
 המלווהלשיפוי 
  הפרתבגין 

הוראות  
רגולציה  

סביבתית בקשר  
 עם הנכס. 

בלתי    ערבות
  בעל  שלמותנית 

  השליטה
  הקמת להשלמת

 . הפרויקט 

במסגרת הערבות  
  השליטה בעל התחייב 

לשמור על היחסים  
הפיננסיים )להלן:  

  ההתניות"
 (: "הפיננסיות

  הנקי הנכסי השווי .3
  לאבעל השליטה    של

 מיליון 125-מ יפחת
 . דולר 

  של  הנזילים  הנכסים .4
בעל השליטה יהיו  

- מ יפחת  שלא בשווי
 . דולר מיליון 5

ידיעת החברה,   למיטב 
כפי שנמסר לה על ידי  

בעל השליטה, נכון  
הדוח הוא   לתאריך

עומד בהתניות  
  הפיננסיות.

את מועד הפירעון   לדחותזכות ה לווה: ל ההלוואה תקופת הארכת
להלן:  ו לעילחודשים כל אחת )  12 לתקופות ש  בשתיהאחרון 

מסך מסגרת    0.35%"(, בכפוף לתשלום בשיעור של  הארכה  תקופת"
  מוקדמת  הודעה למתן  בכפוף  וכןההלוואה, לכל תקופת הארכה, 

בהסכם ההלוואה, הכוללים בין  שפורטותנאים ב  ולעמידה למלווה
 )להלן: 7לחוב  NOIהיתר שמירת הלווה על יחס )באחוזים( של 

עבור תקופת ההארכה   6.5%-"( שלא יפחת מלחוב NOI-ה יחס "
 עבור תקופת ההארכה השנייה. 7%-הראשונה ו

  בפירעון  ההלוואה את לפרוע האופציה תהא ללווה: מוקדם פירעון
ימים, ובכפוף   3בת  מראש להודעה בכפוף , היתר בין, מוקדם 

  פירעון  עמלת  לתשלום   ובכפוף, בהסכם שנקבעו  מקובלות  להוראות 
   .המוקדם בפירעון הנפרעת הקרן מסך  0.5% של   בשיעור מוקדם 

  להעמדה  מקובלות עילות בהסכם נקבעו, לעיל לאמור בנוסף
  העילות , הכוללות בין היתר את ההלוואה מלוא  של  מיידי לפירעון
 : שלהלן

  חברת , האם החברה , הלווה ידי  על שהוצגו כוזבים מצגים .1
 במסגרת מסמכי ההלוואה;  השליטה בעל  או הנכס

פעולה או מחדל של הלווה שתגרום לירידה משמעותית   כל .2
 ; השעבודיםשל ערך 

  מפרק ,  נכסים  כונס  מינוי,  פירוק  או  רגל  פשיטת  הליך  תחילת .3
 או בעל השליטה;  הלווה על  נאמן או

 ; ההלוואה הסכם  תחת הלווה זכויות של שעבוד  או  העברה .4
  ההשכרה , ההחזקה לצורך שאינם הלווה בעסקי שינוי .5

 ; הנכס של והניהול
 ביולי   1ליום    עד   הקיימות  להלוואות מימון מחדש    השלמת   אי .6

 ;8בתנאים המקובלים על המלווה באופן סביר   2019
 ; 421a9  המס  הפחתתהכללת הנכס בתכנית  אי .7
 ;  6%- לחוב נמוך מ NOI-חלוקה כשיחס ה ביצוע .8
של סדרת אגרות חוב של החברה   מיידילפירעון  העמדה .9

המובטחות באמצעות הנכס, או חלק ממנו, או שהונפקה  
 ; ימים 45  בת  ריפוי לתקופת  ובכפוף, איתו בקשר 

 ; אסורה העברה ביצוע .10
  מסחריים  שכירות הסכמי, שינוי או ביטול של התקשרות .11

 לווה.מעם הנכס ללא אישור ה  בקשר מהותיים 

  
 

 
לחלק  .א.7.4.7.2 סעיף ראו, בפרויקט ההחזקה אודות לפרטים. בפרויקט מחזיק בתורו אשר"( הנכס חברת" :להלן) Evergreen Gardens I LLC-ב%( 100) והמחזיק, הלווה ידי על%( 100) המוחזק LLC תאגיד  5

 .התקופתי א' לדוח
 .השעבודים וליצירת בהלוואה להתקשרות הסכימו הקיימות ההלוואות את העמידו אשר המלווים כי יצוין  6
 .חודשים 12 לפי מחושב  7
 (. 049620-01-2019)מספר אסמכתא:  2019ביוני  11של החברה מיום  מיידיכאמור. לפרטים נוספים ראו הלוואה בטבלה זו לעיל וכן דיווח  מחדש המימון בוצע 2019 ביוני 7 ביום כי יצוין  8
 .התקופתי לדוח' א לחלק 2.2ט..7.1 סעיף ראו, 421a המס הפחתת תכנית אודות נוספים לפרטים  9
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 היבטי ממשל תאגידי  –ב'  חלק 
 

 המבקרת הפנימית של החברה .5

הטיל יו"ר ועדת הביקורת על מבקרת הפנים של החברה להגיש לוועדת הביקורת  2018בדצמבר  4ביום 

ודירקטוריון החברה דוח מיוחד אודות העברת הכספים בשוגג לחברת נכס חיצונית לחברה בבעלות בעל 

 דנה ועדת הביקורת בטיוטת הדוח המיוחד האמור.  2019בינואר  16השליטה. ביום 

, הגישה המבקרת הפנימית של החברה ארבעה דוחות ביקורת במסגרת תכנית 2019ראשית כמו כן, ב

, בנושא בחינת יישום עסקאות בעלי עניין ונושאי משרה, מעקב אחר החלטות 2018עבודת המבקרת לשנת  

דירקטוריון מעקב אחר יישום המלצות דוח ביטוחים ונושאים נבחרים בניהול כספים. דוחות אלו נידונו 

 . 2019ועדת הביקורת ברבעון הראשון של בו

 2018 לשנת המבקרת עבודת תכנית במסגרת ביקורת דוח הפנימית המבקרת הגישה 2019 ביוני 13 ביום

 לשנת השני הרבעון במהלך הביקורת בוועדת נידון זה דוח. ושותפיה החברה בין רווחים חלוקת בנושא

2019. 

 
 תכנית אכיפה פנימית .6

להלן אודות טעות מהותית בדוחות הכספיים אשר הובילה להצגה  8.2-ו 8.1בהמשך לאמור בסעיפים 

וליקוי בקרה אשר   201810בספטמבר    30-ו  2018ביוני    30של דוחותיה הכספיים של החברה לימים  מחדש  

הנהלת החולשה המהותית כאמור לעיל, החליטה שהתקיימה  כךלכדי חולשה מהותית, ולאור  הגיעו

החברה לחזק את הבקרות הפנימיות בחברה ובין השאר, את בחינת אופן יישום תכנית האכיפה הפנימית 

בתוך כך, התקשרה החברה עם עורך דין חיצוני,  ועריכת נהלים פנימיים לצורך מניעת מקרים כאמור.

  המומחה בתחום הציות, לצורך חיזוק מנגנוני הבקרה הפנימיים והטמעתם בחברה.

  

 
  

 
 
 .בהתאמה, 014517-01-2019-ו 014514-01-2019: אסמכתא מספרי, 2019 בפברואר 14שפורסמו ביום  כפי  10
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  –ג'  חלק 

 תכניות רכישה שהינן בתוקף בתאריך הדוח .7

אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה של אגרות החוב )סדרה ב'( ואגרות   2019בפברואר    26ביום   .7.1

החוב )סדרה ד'( של החברה באמצעות חברה בת הנמצאת בבעלותה ובשליטתה המלאה של 

 10ובהיקף כולל שלא יעלה על  2020בפברואר  26חודשים עד ליום  12ברה, וזאת לתקופה של הח

 "(. תכנית הרכישהמיליון דולר )להלן: "

לפרטים נוספים אודות תכנית הרכישה, לרבות לעניין נימוקי דירקטוריון החברה לביצועה, ראו 

אשר המידע  2019-01-017460: , מספר אסמכתא2019בפברואר  27דיווח מיידי של החברה מיום 

 על פיו מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה.

ש"ח ע.נ. אגרות חוב  23,135,954נכון לתאריך הדוח, נרכשו בהתאם לתוכנית הרכישה סך של  .7.2

 ש"ח. 31.121,5215,9)סדרה ד'(, בתמורה כוללת של 

-2019-01)מספר אסמכתא:    2019במרץ    1לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  

)מספר  2019באפריל  15מיום  ,(2019-01-018627)מספר אסמכתא:  2019במרץ  3מיום  ,(018360

 17מיום    (2019-01-034947)מספר אסמכתא:    2019באפריל    16מיום    ,(2019-01-034461אסמכתא:  

-2019-01ספר אסמכתא:  )מ  2019ביוני    3מיום    ,(2019-01-035448)מספר אסמכתא:    2019באפריל  

)מספר  2019ביוני  5( ומיום 2019-01-048075)מספר אסמכתא:  2019ביוני  4(, מיום 047868

  אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה. ( 2019-01-048456אסמכתא: 

 ולאחריה אירועים בתקופת הדוח .8

( אודות קיומה 2019-01-001039)מספר אסמכתא:  פרסמה החברה דוח מיידי    2019בינואר    3יום ב .8.1

בספטמבר  30-ו 2018ביוני  30ם מישל טעות מהותית המחייבת תיקון של דוחותיה הכספיים לי

"(, אשר המידע על פיו מובא בדוח אודות הטעות המהותית  המיידי  הדיווח)להלן בסעיף זה: "  2018

 ורטים עיקרי הדיווח המיידי אודות הטעות המהותית:זה בדרך של הפניה. להלן מפ

השלימה החברה נטילת מימון מאת גוף מלווה שהינו צד ג' לחברה ולבעל  2018ביוני  1ביום 

 דולר לחמישה נכסים של החברה )להלן: 39,210,000"( בסך כולל של המלווההשליטה )להלן: "

(. עסקת המימון לנכסי החברה עניין, לפי ה"עסקת המימון לנכסי החברה"-החברה" ונכסי "

דולר לחמישה נכסים שבבעלות בעל  29,412,000בוצעה בד בבד עם נטילת מימון בסך כולל של 

לפי ,  "עסקת המימון לנכסים החיצוניים"-" והנכסים החיצונייםהשליטה )מחוץ לחברה( )להלן: "

 (. Title Companyחברת טייטל )( מאת המלווה, וטופל על ידי אותו משרד עורכי דין ואותה  העניין

"( אשר עמדה לזכות חברת יתרת החובמיליון דולר )להלן: " 3.7-במועד המימון מחדש, סך של כ

רעון הלוואה קיימת בנכס ינכס שבבעלות החברה הועברה בשוגג על ידי חברת הטייטל לשם פ

 המוחזק על ידי תאגיד אחר שבשליטת בעל השליטה )מחוץ לחברה(, בהתאם להוראות העברה 

(closing statement ( שנערכו על ידי עורכי הדין שליוו את המימון מחדש )אשר כללו את ההוראה

ת החוב על ידי התגלה הסיווג השגוי של יתר 2018השגויה כאמור לעיל(. במהלך חודש אוקטובר 

סמנכ"ל הכספים של החברה, כחלק מהבקרות הפנימיות הקיימות בחברה שמטרתן זיהוי וגילוי 

טעויות, אשר החל בבירור העניין. לאחר השלמת הבירור והבנת מקור הרישום השגוי, הועברה 

דרישה לבעל השליטה להחזרת הכספים לחשבונות החברה ובעל  2018במהלך חודש אוקטובר 
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ה העביר את יתרת החוב כנדרש. יתרת החוב הושבה לחברה במלואה, בתוספת חיוב בריבית השליט

 לשנה(. 7.41%האפקטיבית המשוקללת הגבוהה מבין סדרות אגרות החוב )

החברה סברה שמדובר בטעות לא מהותית הן בשל הסכום הנמוך של טעות הסיווג )הסכום לא 

של העובדה שהטעות לא השפיעה על ההון, הרווח מהותי ביחס להיקף הנכסים של החברה(, הן ב

והרווח הכולל של החברה והן בשל העובדה שבעל השליטה השיב את יתרת החוב לחברה בצירוף 

הריבית האפקטיבית המשוקללת הגבוהה מבין סדרות אגרות החוב והן בשל כך שבבסיס המקרה 

את החברה בעסקת המימון, ובהינתן עמדה טעות אנוש בחלוקת המזומנים על ידי עורכי הדין שליוו  

ששתי עסקאות המימון )עסקת המימון לנכסי החברה ועסקת המימון לנכסים החיצוניים, לעיל 

שאין ממשקים בין שתי  סברה"( היו מקבילות זו לזו, והחברה שתי עסקאות המימוןולהלן: "

 כסי החברה.עסקאות המימון ו/או עניין אישי כלשהו של בעל השליטה בעסקת המימון לנ

החברה, בהסתמך על המידע שהיה בפניה, סברה שלא מדובר בטעות מהותית או בליקוי בבקרה 

הפנימית המגיע לכדי חולשה מהותית בבקרה הפנימית אבל כשקיבלה לידיה את הסכמי המימון 

)לרבות אלה של בעל השליטה( נחשפה לממצאים חדשים, שמהם עולה כי לא מדובר בשתי עסקאות 

מקבילות אלא בשתי עסקאות מימון משולבות, אשר לפי הייעוץ המשפטי שקיבלה החברה  מימון

הייתה מעורכי דינה בישראל, אילו ממצאים אלו היו ידועים לחברה בזמן אמת, החברה צריכה 

 עדת הביקורת והדירקטוריון של החברה.ולהביא את עסקת המימון לנכסי החברה לאישור בו

"(, חברות הנכס הסכמי המימוןהמימון ביחס לשתי עסקאות המימון )להלן: "בהתאם להסכמי 

המחזיקות בנכסי החברה הן לוות משותפות בעסקת המימון לנכסי החברה, ובאופן דומה חברות 

 הנכס המחזיקות בנכסים החיצוניים הן לוות משותפות בעסקת המימון לנכסים החיצוניים.

ו ממשקים בין שתי עסקאות המימון, המפורטים בדיווח לאחר בחינה של הסכמי המימון נמצא

 המיידי אודות הטעות המהותית, אשר לאורם הטעות הינה טעות מהותית.

כפי שפורט בדיווח המיידי אודות הטעות המהותית מסקנת ועדת הביקורת הינה כי לבעל השליטה 

 החברה. ביחס לנכסי  2018אין עניין אישי מהותי בהלוואה שניטלה בחודש יוני 

סיווגה ועדת הביקורת את ההתקשרות בעסקת המימון לנכסי החברה,  2019בינואר  1ביום 

עדר עניין אישי מהותי לבעל השליטה כמתואר יבמתווה המתואר לעיל, למען הזהירות )למרות ה

לעיל(, כעסקה לא חריגה, מהנימוקים שפורטו בדיווח המיידי אודות הטעות המהותית, ובנוסף 

עדת הביקורת ודירקטוריון החברה את הערבות בנכסים החיצוניים לטובת נכסי החברה אישרו ו

ואת הערבויות האישיות של בעל השליטה, כפעולות מזכות בגין עסקה לא חריגה )קרי, כעסקאות 

 לא חריגות בעצמן(.

י ( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעל4)1עוד הוסיפה ועדת הביקורת וקבעה שחלות תקנה  

( לתקנות 2)1"( ביחס לעסקה הכוללת, בצירוף תקנה תקנות ההקלות)להלן: " 2000-ענין(, התש"ס

ההקלות בגין הערבות בנכסים החיצוניים והערבות האישית של בעל השליטה, שהועמדו ללא 

 תמורה.

לאור הניתוח המשפטי, כי עסקת המימון לנכסי החברה הייתה צריכה להיות מובאת לאישורה של 

ת הביקורת ודירקטוריון החברה, אשר נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ועד

טרם התקבלו, החברה בדעה, לאור הממצאים שתוארו לעיל, כי נכון היה   2018בספטמבר    30ליום 
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לכלול גילוי בגין המקרה הנידון גם במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים האמורים וגם במסגרת 

 .2018ביוני  30לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום הביאורים 

בספטמבר  30וליום  2018ביוני  30לפרטים נוספים אודות הטעות מהותית בדוחות כספיים ליום 

, לרבות סיווג הטעות כלא מהותית והדיונים מול סגל רשות ניירות ערך, הממשקים בין שתי 2018

מהותית, אשרור ועדת הביקורת והדירקטוריון עסקאות המימון שלאורם הטעות הינה טעות 

לעסקת המימון לנכסי החברה וסיווגה, סקירת הטעות המהותית בדוחות הכספיים והפעולות 

 שמבצעת החברה לריפוי החולשה המהותית, ראו הדיווח המיידי אודות הטעות המהותית.

לעיל בדבר העברת כספים שבוצעה בשוגג לתאגיד בשליטת בעל השליטה   8.1בהמשך לאמור בסעיף   .8.2

, הנהלת החברה זיהתה 2018בספטמבר  30ואשר התגלתה במהלך עריכת הדוחות הכספיים ליום 

חולשה מהותית ברכיב בקרת העל וזרימת המידע להנהלה, הנובעת מכך שעסקת מימון מחדש 

ון מחדש של נכסים של בעל שליטה מחוץ לחברה, לנכסים של החברה, אשר בוצעה בד בבד עם מימ

לא הובאה לידיעת כלל חברי ההנהלה לצורך בחינתה לעניין עסקה עם בעלי עניין ואישורה 

 הצהרות מנהלים במוסדות החברה וכן לא ניתן גילוי נאות לגבי עסקה זו. לפרטים נוספים, ראו 

 המצורפות כפרק ג' לדוח זה. 

ל בחברה כתב תביעה המלווה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם התקב  2019בינואר    16ביום   .8.3

, אשר הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי 2006-לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

המכהנים בה נכון  11"(, כנגד החברה ונושאי המשרה הבכירהבית המשפט" בתל אביב יפו )להלן:

, בעילות של פרטים מטעים בדוח הרבעוני של החברה 12לדלמועד הגשתה, וכן כנגד מר ג'ואל גרינפ

אודות כשלים   2018ביוני    1)כנגד כלל המשיבים( וכן אי פרסום דיווח מיידי ביום    2018ביוני    30ליום  

בבקרה הפנימית של החברה )כנגד החברה ובעל השליטה(. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של 

(, אשר המידע על פיו מובא בדוח 2019-01-005494אסמכתא:  )מספר    2019בינואר    17החברה מיום  

 זה בדרך של הפניה.

לעיל, ובמסגרת סקירה ראשונית שביצעה הנהלת החברה של כלל מסמכי   8.1בהמשך לאמור בסעיף   .8.4

נכסים( ושל נכסים חיצוניים לחברה שבבעלות בעל השליטה בחברה,  160-המימון של החברה )כ

מיליון דולר בגין שלושה נכסים מניבים למגורים  4.85תפת בסכום של עלה כי קיימת הלוואה משו

אך  2018אשר מבטיחים את ההלוואה המשותפת כאמור, אשר ניטלה בחודש פברואר  13בברוקלין

אישרו ועדת הביקורת  2019בינואר  22לא הובאה לאישור מוסדות החברה בעת נטילתה. ביום 

 28וביום    14ההלוואה המשותפת במתכונתה הנוכחית  ודירקטוריון החברה את ההתקשרות בהסכם

הן בתנאיה ועדת הביקורת את ההתקשרות בהסכם ההלוואה המשותפת סיווגה  2019בינואר 

 
 
 
 .החברה של התפעול"ל וסמנכ כדירקטור 2018ביולי  1ליום  עדכיהן  אשר  12
 והשני  החברה של מלאה בבעלות מהם אחד כאשר החברה של בנות חברות ידי על( בשרשור) מוחזקים מהם שניים  13

 ידי על מוחזק השלישי והנכס השליטה לבעל או לחברה קשור שאינו שלישי וצד החברה ידי על שווים בחלקים מוחזק

 השליטה. בעל שבבעלות, לחברה חיצונית נכס חברת
 מיליון  1.15-כ של לבקשת ועדת המאזן של החברה שהינן הפקדת פיקדון על ידי בעל השליטה בסך תוספותאשר כללה   14

החיצונית( והתחייבות של בעל השליטה לשפות   הנכס  לחברת  המיוחסת  ההלוואה  קרן  סכום  על  עולה  אשר  סכום)  דולר
  פרעון   כשל  של  מאירוע  כתוצאה  פין,בעקי  או  במישרין  לחברה,  שיגרמו  תביעה  ו/או  הוצאה  ו/או  נזק  כל  בגין  את החברה

 המשותפת. ההלוואה במסגרת החיצונית הנכס חברת של
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. לפרטים נוספים, לרבות בנוגע לאופן כעסקה לא חריגההמקוריים והן במתכונתה הנוכחית 

)מספר אסמכתא:  2019בינואר  23של החברה מיום  םמיידי יםהאישור ולנימוקים, ראו  דיווח

אשר המידע על (, 2019-01-008629)מספר אסמכתא:  2019בינואר  30ומיום  (2019-01-008862

 מובא בדוח זה בדרך של הפניה. הםפי

'עסקה מזכה' כמשמעותה -אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כ 2019בינואר  29ביום  .8.5

, העמדת הלוואות 2000-החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס ( לתקנות2)1בתקנה 

מיליון דולר, ללא ריבית   7.4-גישור לחברה על ידי מר יואל גולדמן, בעל השליטה בחברה, בסך של כ

 31ה'( הקבועים ליום  -וללא בטחונות, אשר שימשה לתשלומי הריבית של אגרות החוב )סדרות ד' ו

"(. הלוואת הגישור תעמוד לפירעון על פי דרישת מר גולדמן, הלוואת הגישור: ")להלן  2019בינואר  

בכפוף לכך שהחברה קיבלה עובר לדרישת הפירעון כאמור תזרים מצטבר חדש בסכום העולה על 

פרעה  2019בפברואר  13ביום סכום ההלוואה, כתוצאה ממימוש נכסים, מימונים חדשים וכיו"ב. 

 להלן. 8.6המפורט בסעיף הנוסף מעודפי המימון  החברה את הלוואת הגישור

-2019-01)מספר אסמכתא:  2019בינואר  30לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.010953

( של החברה )בשרשור(, נטילת הלוואת 100%השלים תאגיד בבעלות מלאה )  2019בפברואר    12ביום   .8.6

Mezzanine  ( מאת גוף פיננסי אמריקאי, ההלוואה: "בסעיף זה מיליון דולר )להלן 65בסך של"

 בושוויק. -בקשר עם השלב השני בפרויקט דניזן

)תשלומים לספקים והעמדת ם לספקים מטרת ההלוואה הינה מימון השלמת הבניה וכן לתשלומי

בושוויק, -בשלב הראשון של פרויקט דניזן(( construction reservesפיקדונות לביצוע הבניה )

כאשר היתרה תשמש את צרכי הנזילות של החברה. להערכת החברה, היתרה נטו של עודפי המימון 

תשלום מראש בגין ריבית בסך לחברה לאחר ביצוע התשלומים המפורטים לעיל ובניכוי פיקדונות ו

בהתאם לתנאי לעיל,  8.5כאמור בסעיף  מיליון דולר. 13-מיליון דולר תעמוד על סך של כ 14-של כ

מיליון דולר מהסכום מהיתרה כאמור שימש לפירעון הלוואת  7.4-סך של כהלוואת הגישור, 

 הגישור.

בלבד.  Mezzanineיצוין כי ההלוואות הקיימות בפרויקט נותרו בעינן, והמלווה מעמיד הלוואת 

( עומדת על Mezzanine-הריבית המשוקללת בגין ההלוואות )ההלוואות הקיימות והלוואת ה

עד אשר יושלם הליך מימון מחדש של ההלוואות על הנכס, בתקופה   LIBOR + 9.58%-שיעור של כ

ורי ריבית הצפויים להיות נמוכים מהותית משיעור הריבית המשוקללת האמור הקרובה, בשיע

 לעיל.

רעון יותנאיה העיקריים, ובכלל זה עילות להעמדת ההלוואה לפ אודות ההלוואה לפרטים נוספים

(, 2019-01-012565)מספר אסמכתא:  2019בפברואר  13דיווח מיידי של החברה מיום ראו  ,מיידי

 מובא בדוח זה בדרך של הפניה. אשר המידע על פיו

לעיל, ולאור קיומה של טעות מהותית המחייבת תיקון של דוחותיה  8.1בהמשך לאמור בסעיף  .8.7

פרסמה  2019בפברואר  14, ביום 2018בספטמבר  30-ו 2018ביוני  30הכספיים של החברה לימים 

-2019-01-ו 2019-01-014514החברה דוחות מתוקנים לדוחות האמורים )מספרי אסמכתא: 

014517 .) 
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החל מר אהוד )אודי( ארז לכהן כדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים, לרבות   2019בפברואר    13ביום   .8.8

בקשר עם הענקת התחייבות לשיפוי למר אהוד )אודי( ארז והכללתו בביטוח נושאי משרה, ראו 

-2019-ו 2019-01-014523)מספרי אסמכתא:  2019בפברואר  14דיווחים מיידים של החברה מיום 

 (, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  01-014529

הפקידה החברה בידי הנאמן לאגרות החוב )סדרה ב'( של החברה סך של  2019בפברואר  25ביום  .8.9

מיליון ש"ח אשר מהווה את סכום תשלום הריבית של אגרות החוב )סדרה ב'( הקבוע ליום  16.3-כ

 .2019במאי  31

"( המוכר" התקשר תאגיד בבעלות מלאה )בשרשור( של החברה )בס"ק זה:  2019בפברואר    26ביום   .8.10

ברובע ברוקלין בעיר ניו יורק )בס"ק   Bondבהסכם למכירת קרקע )והזכויות הנלוות אליה( ברחוב  

", לפי העניין( לצד ג' שאינו קשור לחברה או לבעל השליטה בה )בס"ק העסקה"-" והמקרקעין" זה:

 מיליון דולר, כפוף להתאמות. 95"(, בתמורה כוללת בסך של התאגיד הרוכש" או "הרוכש" :זה

לפרטים נוספים אודות העסקה ותנאיה העיקריים, לרבות בדבר אופציה המוקנית לרוכש להיכנס 

מזכויות  12.5%לשותפות עם המוכר בתאגיד הרוכש באופן שבו המוכר יחזיק בשיעור של 

בתאגיד הרוכש כמשקיע מיעוט ללא זכויות הצבעה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום ההשתתפות  

(, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך 2019-01-017457)מספר אסמכתא:  2019בפברואר  27

 ."(הדיווח המיידי" )להלן בס"ק זה: של הפניה

את העסקה באופן שבו מימש   השלימו המוכר והרוכש  2019באוגוסט    12ביום    לעיל  ,לאמור  בהמשך

 12.5%( לפיה יחזיק המוכר בשיעור של המיידיהרוכש את אופציית השותפות )כהגדרתה בדיווח 

 87.5%מזכויות ההשתתפות בתאגיד הרוכש כמשקיע מיעוט, ואילו הרוכש יחזיק בשיעור של 

 13יום מזכויות ההשתתפות בתאגיד הרוכש. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מ

(, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של 2019-01-069285)מספר אסמכתא:  2019 באוגוסט

 הפניה.

התקשרה החברה עם מלווה פיננסי במזכר עקרונות לא מחייב להעמדת  2019באפריל  11ביום  .8.11

בפרויקט מיליון דולר ארה"ב לתאגיד בשליטת החברה, בקשר עם השלב השני  170מימון בסך של 

", בהתאמה(. מטרת ההלוואה הינה מימון ההלוואה"-" והנכסבושוויק  )להלן בסעיף זה: "-דניזן

לפרטים נוספים   מיליון דולר שהועמדה בקשר עם הנכס.  165מחדש של ההלוואה הבכירה בסך של  

, אשר (2019-01-033651)מספר אסמכתא:  2019באפריל  14ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

  .ידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניההמ

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ה'(  70,000,000ביצעה החברה הקצאה פרטית של  2019במאי  12ביום  .8.12

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ה'( ובתמורה כוללת  1אג' לכל  87.63למשקיעים מסווגים, במחיר של 

גרות החוב )סדרה ה'(. לפרטים נוספים, ראו אלפי ש"ח, וזאת בדרך של הרחבת סדרת א  61,341של  

(, אשר המידע על 2019-01-039675)מספר אסמכתא:  2019במאי  7דיווח מיידי של החברה מיום 

 פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

אישרה  2019במאי  24אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, וביום  2019במאי  23 ביום .8.13

המניות של החברה, לפי העניין, את התקשרות החברה ואת הכללת הכללית של בעלי  האסיפה

הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 
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"(, וכן בפוליסות ביטוח עתידיות, כפי שתהיינה מעת לעת. לפרטים נוספים אודות הפוליסה" )להלן:

(, 2019-01-044025)מספר אסמכתא:  2019במאי  26ה מיום של החבר מיידיהפוליסה ראו דיווח 

 אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

אשר צורף כפרק ב' לדוח  לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה 7.7המשך לאמור בסעיף ב .8.14

החברה , הפניהוהמובא בדוח זה בדרך של "( 2018 לדוח הדירקטוריון 7.7סעיף " )להלן:התקופתי 

עם בד בבד  ההלוואה. לאמור בהסכםהמוקנית לה בהתאם לצד ג' על מימוש האופציה הודיעה 

באופן שבו לצורך והסכם רכישת זכויות השותף התפעול הסכם  והודעת החברה כאמור, תוקנ

 15סך של לשותף החברה תשלם  השלמת רכישת זכויות צד ג' תחת הסכם רכישת זכויות השותף

 )להלן: (2018לדוח הדירקטוריון  7.7כאמור בסעיף  מיליון דולר 22סך דולר )חלף מיליון 

)במהלך   על חשבון התמורה  דולר  מיליון  5  של  סך  לשותף  שולם  הדוח  בתקופת  כי  יצוין.  "(התמורה"

 תשולם התמורה יתרתכש, (מיליון דולר נוספים 2שילמה החברה  2019נובמבר -חודשים אוקטובר

של  מכירהמחדש או  מימון)ב( השלמת -ו ;2020שנת  של יוליהמוקדם מבין: )א( חודש  למועדעד 

 .המקרקעין

מיליון דולר )בס"ק זה   55הלוואה בסך של  נטלה חברה המחזיקה במקרקעין    2019בנובמבר    8ביום  

 8.16ממלווה הקשור למשקיע המפורט בסעיף  "( בקשר עם המקרקעיןההלוואה החדשהלהלן: "

לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה אשר צורף כפרק ב' לדוח  7.10, וכהגדרתו בסעיף להלן

. ההלוואה החדשה שימשה לפירעון חלקי "(2018 לדוח הדירקטוריון 7.10סעיף " )להלן: התקופתי

מיליון דולר במסגרת הסכם רכישת זכויות   8ולתשלום בסך של    15מיליון דולר מההלוואה  6בסך של  

ההלוואה החדשה מובטחת  , כשיתרת ההלוואה תשמש את צרכיה השוטפים של החברה.השותף

 במשכנתא שניה על המקרקעין.

 .2018לדוח דירקטוריון  7.7הוגדרו בסעיף זה תהא משמעותם כאמור בסעיף מונחים שלא 

 הלוואה נטילת)בשרשור(,  החברה של( 100%) מלאה בבעלות תאגיד 16השלים 2019 ביוני 7ביום  .8.15

, בקשר J.P Morgan Chase Bank מאת"( ההלוואה"ק זה להלן: "בסמיליון דולר ) 170בסך של 

מחדש של  מימון"(. מטרת ההלוואה הינה הנכס"ק זה להלן: "בסבושוויק )-דניזןעם פרויקט 

 .17הנכס עם בקשר הקיימתמיליון דולר  165הבכירה בסך של  ההלוואה

לפרטים נוספים אודות ההלוואה ותנאיה העיקריים, ובכלל זה עילות להעמדת ההלוואה לפירעון 

(, אשר 2019-01-049620)מספר אסמכתא:  2019ני ביו 11מיידי, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

במהלך חודש , 2018לדוח הדירקטוריון  7.10לעיל ובסעיף  8.14בהמשך לאמור בסעיף  .8.16

 נוספיםמיליון דולר  6השקיע המשקיע של ההון המועדף בחברה המאוחדת סך של  2019 אוקטובר

הנוספת, ובד בבד עם נטילת  ההשקעהביצוע  לאחר. "(הנוספת המשיכה" )להלן: המסגרת מסכום

 169-ו Spencer 141בשם  הידועיםלעיל(, הועברו הנכסים  8.14ההלוואה החדשה )כאמור בסעיף 

 
 
 מיליון דולר. 30נכון לתאריך הדוח, יתרת ההלוואה עומדת על סך של   15
 .זה מתאריך חלה הריבית ותשלום 2019 ביוני 10 ביום הטייטל חברת ידי על הועברהההלוואה  תמורת כי יצוין              16
 בקשר 2019 פברואר בחודש שניטלה דולר מיליון 65 בסךלעיל  8.6המתוארת בסעיף  Mezzanine-ה להלוואת בהתאם  17

 . 2019 ביולי 1 ליום עד הקיימת להלוואת מחדש מימון לבצע החברה התחייבהלפיה , הנכס עם
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Graham לחברות המשקיע שהעמיד המועדף ההון הבטחתוהם שועבדו לטובת  לחברה המוחזקת 

לדוח  7.10 בסעיףמונחים שלא הוגדרו בסעיף זה תהא משמעותם כאמור  ."להנ הנכסים

 .2018הדירקטוריון 

התקשרה החברה בהסכם למכירת מלוא זכויות ההשתתפות שלה )בשיעור  2019בנובמבר  14ביום  .8.17

"( בתמורה המכירה)בס"ק להלן: "  Grand Living( בתאגיד המחזיק בנכס הידוע בשם  35.25%של  

, אלפי דולר  100התקבלו  "(. נכון לתאריך הדוח,  התמורה" מיליון דולר )להלן:  11.8-לסך כולל של כ

בדצמבר  13תשולם עד ליום המייצגים מחצית מסך המקדמה הנדרש, כשיתרת המקדמה כאמור 

כנגד  2020בינואר  27בתנאים מקובלים ותבוצע לא יאוחר מיום  ית. השלמת המכירה מותנ2019

 תשלום יתרת התמורה.

המאוחדים ביניים הכספיים  לדוחות 9אור יב ולעניין אירועים נוספים בתקופת הדוח ולאחריה רא .8.18

 .להלן לדוח זהכפרק ב' המצורפים  2019בספטמבר  30של החברה ליום 

 לדוח הדירקטוריון. 'אנספח לגילוי רבעוני אודות נכסים מהותיים מאוד ראה  .8.19

 
  עדכון אודות התחייבות להעברת נכסים .9

בעל השליטה, כלפי התחייב ביחס אליהם הנכסים  14מתוך  11, הועברו לחברה לתאריך הדוחנכון 

. 18מסוימיםאת מלוא חלקו, בשרשור סופי, וזאת בכפוף לעמידה בתנאים החברה, כי יעביר לחברה 

, ההתחייבותנכסים נוספים לנכסי  4-זאת בנוסף ל לדוח התקופתי. 7.4.4לפרטים נוספים ראו סעיף 

 .השנים במהלך השליטה בעל ידי על לחברה שהועברו, התקופתי בדוח כהגדרתם

מניות רגילות של החברה למר יואל גולדמן, בעל השליטה  900הקצתה החברה  2018במאי  15יום ב

 100הקצתה החברה  2019לספטמבר  4ביום . 19נכסים לחברה 9-זכויותיו ב בחברה, כנגד העברת

מניות רגילות של החברה למר יואל גולדמן, בעל השליטה בחברה כנגד העברת זכויותיו בנכס 

  .20לחברה

:להלן פירוט ועדכון של הנכסים שטרם הועברו לחברה

 
 
 . (151986-01-2015: אסמכתא מספר) 2015 בנובמבר 10 ביום החברה שפרסמה מיידי דיווחראה  לפרטים  18
01-2016-)מספר אסמכתא:  2016ביולי  1לפרטים אודות הנכסים כאמור, ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים   19

(,  2017-01-000016)מספר אסמכתא:  2017בינואר  1(, 2016-01-089937)מספר אסמכתא:  2016בדצמבר  21(, 072400
 2018בינואר  1(, 2017-01-067926)מספר אסמכתא:  2017ביוני  29(, 2017-01-034917)מספר אסמכתא:  2017במרץ  31

, אשר המידע על פיהם מובא (2019-01-064330)מספר אסמכתא:  2019ביוני  27-ו (2018-01-000003)מספר אסמכתא: 
 .בדוח זה בדרך של הפניה

 .  ( 064330-01-2019)מספר אסמכתא:  2019ביוני  27ראו דיווח מיידי של החברה מיום  אודות הנכס כאמור,לפרטים          20
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  בניושכונה  /רובע #
 יורק 

 הנכס  סוג
 

  אחוז
  ההחזקה

  בעל  של
  השליטה
  בחברת 
 הנכס 

  סטטוס
 הנכס 

  צפוי  רבעון
  להעברת

  הנכס
 לחברה 

 
  שצוין כפי

  בדוח
 המיידי 

  צפוי  רבעון
  להעברת

  הנכס
 לחברה 

 
  למועד  נכון

  פרסום
 21זה  דוח 

  הסיבות
  הצפי  לדחיית

  להעברת
 הנכס 

  הנכס שווי
100% 

)באלפי  
( דולר  

17.10.0  
  למועד  נכון

  דוח   פרסום
 זה

  צפוי חוב 
  למועד

100% ההעברה  
 )באלפי  דולר( 22

17.11.0 ( 
  שצוין כפי
המיידי  בדוח  

  צפוי חוב 
  למועד

  ההעברה
100% 

)באלפי  
 דולר( 23

17.9.0 ( 
  למועד  נכון

  דוח   פרסום
 זה

  סוג
  המימון
 הקיים 

 
  למועד  נכון

  פרסום
 זה  דוח 

NOI 
  צפוי שנתי

)באלפי  
 24(דולרים

17.10.0  
  שצוין כפי

  בדוח
 המיידי 

NOI שנתי 
)באלפי   צפוי

 25(דולרים
 

  למועד  נכון
  דוח   פרסום
 זה

  הון"כ  סה
  במועד  צפוי

 ההעברה 
17.11.0  

  שצוין כפי
  בדוח

 המיידי 

  הון"כ  סה
  צפוי

  במועד
 ההעברה 

17.12.0  
  למועד  נכון

  פרסום
 זה  דוח 

  צפוי הון 
  במועד

,  ההעברה
  המיוחס 
  לבעלי

 המניות 
17.13.0  

  שצוין כפי
  בדוח

 המיידי 

  צפוי הון 
  במועד

 ההעברה 
  המיוחס 
  לבעלי

 המניות 
17.14.0  

  למועד  נכון
  דוח   פרסום
 זה

2 .  Bushwick מגורים  
 50.00% להשכרה 

 בבניה 
  שיעור
  - השלמה 
10% 

  - 4 רבעון
2016 2/2020 

 שינוי
  בתוכניות

  ועיכוב
  בקבלת 

  בניה אישורי
  תלויים  שלא

 בחברה 

10,850   7,053 7,053 
  הלוואת

+   בניה
עצמי הון  

650 650 3,797 3,797 1,899 1,899 

3 .  Crown heights 
  מגורים
  ומסחר

 להשכרה 
50.00% 

 בבניה 
  שיעור
  - השלמה 

%50  

  - 4 רבעון
2016 2/2020 

 שינוי
  בתוכניות

  ועיכוב
  בקבלת 

  בניה אישורי
  תלויים  שלא

 בחברה 

6,500 4,225 4,225 
  הלוואת

+   בניה
עצמי הון  

390 390 2,275 2,275 1,138 1,138 

4 .  Williamsburg 
  מגורים
  ומסחר

 להשכרה 
100.00% 

  - ' א שלב
,  בבניה
  שיעור

  השלמה 
60% .  

  - 'ב  שלב
.בתכנון  

  - 2 רבעון
2017  4/2020  

 שינוי
  בתוכניות

  ועיכוב
  בקבלת 

  בניה אישורי
  תלויים  שלא

 בחברה 

33,000 21,450 21,450 
  הלוואת

קרקע +  
עצמי הון  

2,000 2,000 11,550 11,550 11,550 11,550 

"כ סה         72,630 44,728 44,728 --- 4,590 4,154 26,669 27,902 19,111 19,727 

  

 
 
 החברה הנחות כי יצוין כן. המיידי בדוח המונח כהגדרת, המתלים בתנאים עמדו אלו שנכסים העובדה לאור נכסים שני של העברתם את השליטה בעל הקדים, זה דוח פרסום למועד ועד המיידי הדוח פרסום ממועד כי יצוין 21

 . ן"הנדל בשוק השליטה בעל של לניסיון בהתאם השליטה מבעל שהתקבלו נתונים על מתבססות להעברה הצפוי למועד באשר
  .65% של( LTV) הנכס לשווי מקסימלי חוב יחס של בהנחה  22
  .65% של( LTV) הנכס לשווי מקסימלי חוב יחס של בהנחה  23
 .בחברה הקיימים דומים ונכסים השליטה בעל של עבר ניסיון על בהתבסס. תפוסה 100% בהנחת  24
 .בחברה הקיימים דומים ונכסים השליטה בעל של עבר ניסיון על בהתבסס. תפוסה 100% בהנחת  25
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 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה   –'  דחלק 

 אגרות חוב קיימותפרטים בדבר  .11

 בספטמבר  30להלן יובאו פרטים בדבר אגרות חוב שהנפיקה החברה ונמצאות בידי הציבור נכון ליום   11.1

 הדוח:  ולתאריך  2019

 
 אגרות חוב

 )סדרה ב'(

 אגרות חוב

 )סדרה ג'(

 אגרות חוב

 )סדרה ד'(

 אגרות חוב

 )סדרה ה'(

 )אלפי ש"ח( 
האם הסדרה מהותית 

)כהגדרת המונח בתקנה 
()א( לתקנות 13)ב() 10

ניירות ערך )דוחות 
תקופתיים ומיידיים(, 

?1970-התש"ל  

 כן כן  כן  כן 

 2018בפברואר  6 2017ביולי  4 2017בפברואר  21 2017בינואר  10 מועד הנפקה
שווי נקוב במועד 

 578,760  302,560 582,134 431,628 )באלפי ש"ח( ההנפקה

-ו 2017באוגוסט  8 2017בפברואר  27 2017בינואר  16-ו 12 מועד הרחבת סדרה
 2017בנובמבר  2

ביולי  4 ,2018במרץ  6
 2019במאי  12-ו 2018

שווי נקוב ליום 
)באלפי ש"ח( .2019930.  476,642 602,521 512,286 820,239 

 שווי נקוב צמוד ליום
 ל.ר. ל.ר. ל.ר. ל.ר. )באלפי ש"ח( 30.9.2019

שנצברה סכום הריבית 
בתוספת הפרשי הצמדה 

 .2019930.נכון ליום 
 )באלפי ש"ח(

11,982 2,031 5,113 3,918 

ערך בדוחות הכספיים 
, כולל 30.9.2019ליום 

)באלפי  ריבית לשלם
 ש"ח(

480,028 572,723 484,358 777,220 

 שווי בבורסה ליום 
)באלפי  30.9.2019

 26ש"ח(
420,493 531,569 390,567 779,309 

סוג, שיעור הריבית 
 ומועד תשלומה

ריבית שנתית קבועה 
, לא 6.35%בשיעור של 

אשר תשולם צמוד, 
בנובמבר  30בימים 

במאי של כל  31וביום 
עד   2017אחת מהשנים  

תשלום )כולל(.  2023
הריבית האחרון 

 30ישולם ביום 
 2023בנובמבר 

ריבית שנתית קבועה 
, לא 3.95%בשיעור של 

אשר תשולם צמוד, 
פעמיים בשנה, בימים 

 28-באוגוסט ו 31
בפברואר, החל מיום 

ועד  2017באוגוסט  31
בפברואר  28ליום 

)כולל(. תשלום  2024
הריבית האחרון 

 28ישולם ביום 
 2024בפברואר 

ריבית שנתית 
קבועה בשיעור של 

, לא צמוד, 6.1%
אשר תשולם 

פעמיים בשנה, 
-בינואר ו 31בימים 

ביולי, החל מיום  31
ועד  2018בינואר  31

 2028ביולי  31ליום 
 )כולל(

ריבית שנתית קבועה 
, לא 3%בשיעור של 

צמוד, אשר תשולם 
פעמיים בשנה, בימים 

בינואר,  31-ביולי ו 31
ביולי  31החל מיום 

 31ועד ליום  2018
 )כולל( 2024ביולי 

 
 
 .2019בספטמבר  26חל ביום  2019בספטמבר  30יום המסחר האחרון בתקופה שהתסיימה ביום   26
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 אגרות חוב

 )סדרה ב'(

 אגרות חוב

 )סדרה ג'(

 אגרות חוב

 )סדרה ד'(

 אגרות חוב

 )סדרה ה'(

 תשלום הקרןמועדי 

( תשלומים 7שבעה )
 30שנתיים ביום 

בנובמבר של כל אחת 
עד  2017מהשנים 

)כולל(, באופן  2023
שכל אחד משישה 

התשלומים 
-הראשונים יהווה כ

מקרן ערכן  14.29%
הנקוב הכולל של 

אגרות החוב )סדרה 
ב'( והתשלום האחרון 

 14.26%-יהווה כ
מקרן ערכן הנקוב 
הכולל של אגרות 

 דרה ב'(החוב )ס

( 12שנים עשר )
תשלומים חצי 

 31שנתיים בימים 
 28-באוגוסט ו

בפברואר, החל מיום 
ועד  2018באוגוסט  31

בפברואר  28ליום 
)כולל(, באופן  2024

שכל אחד מאחד עשר 
התשלומים 

הראשונים יהווה 
מקרן ערכן  1.25%

הנקוב הכולל של 
אגרות החוב )סדרה 

ג'( והתשלום האחרון 
מקרן  86.25%יהווה 

ערכן הנקוב הכולל של 
אגרות החוב )סדרה 

 ג'(

( 16ששה עשר )
תשלומים חצי 
שנתיים שווים 

-בינואר ו 31בימים 
ביולי, החל מיום  31
ועד  2021בינואר  31

 2028ביולי  31ליום 
)כולל(, באופן שכל 
אחד מהתשלומים 

מקרן  6.25%יהווה 
ערכן הנקוב הכולל 

של אגרות החוב 
 )סדרה ד'(. תשלום

הקרן הראשון 
 31ישולם ביום 

 2021בינואר 
ותשלום הקרן 
האחרון ישולם 

 2028ביולי  31ביום 

( תשלומים, 5חמישה )
בינואר של כל  31ביום 

עד  2021אחת מהשנים 
 31)כולל( וביום  2024

, באופן 2024ביולי 
שכל אחד מארבעת 

התשלומים הראשונים 
מקרן ערכן  2%יהווה 

הנקוב הכולל של 
וב )סדרה אגרות הח

ה'( והתשלום האחרון 
מקרן ערכן  92%יהווה 

הנקוב הכולל של 
אגרות החוב )סדרה 
ה'(. תשלום הקרן 

הראשון ישולם ביום 
 2021בינואר  31

ותשלום הקרן האחרון 
ביולי  31ישולם ביום 
2024 

בסיס הצמדה )קרן 
 ---  ---  ---  ---  וריבית(

 אינן נתנות להמרה אינן נתנות להמרה אינן נתנות להמרה אינן נתנות להמרה האם ניתנות להמרה
זכות החברה לבצע פדיון 

 כן כן כן כן מוקדם או המרה כפויה

 

 פרטים בדבר הנאמן לתעודות ההתחייבות של החברה: 11.2

 סדרה ה' סדרה ד' סדרה ג' סדרה ב' 

 משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ  שם הנאמן:

 מר רמי סבטי שם האחראי על הסדרה:

 03-6374352 טלפון:

 03-6374344 פקס:

 6618001אביב, -, תל48דרך מנחם בגין  כתובת למשלוח דואר:

 

 
 דירוג: 11.3

 אגרות החוב )סדרה ב'(

שם החברה  
 המדרגת 

הדירוג שנקבע  
למועד הנפקת  
 אג"ח )סדרה ב'(

הדירוג הקבוע ליום  
30.9.2019 

דירוגים נוספים שנקבעו  
בין מועד הנפקת הסדרה  

 לבין מועד הדוח 
 דירוג עדכני

נודע לתאגיד על כוונת  
החברה המדרגת לבחון  

שינוי הדירוג הקיים, ייתן  
 פרטים בעניין זה 

 A2 מידרוג
 אופק יציב 

A3 
 אופק יציב 

A2 
 אופק יציב 

 ( 2017)ינואר 
A2 

 אופק יציב 
 (2017)דצמבר 
A2 

 אופק יציב 
 (2018)מרץ 

 A3 
 אופק יציב 

 (2018)דצמבר 

A3 
 --- אופק יציב 

 
 

 אגרות החוב )סדרה ג'(
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שם החברה  
 המדרגת 

הדירוג שנקבע  
למועד הנפקת  
 אג"ח )סדרה ג'(

הדירוג הקבוע  
ליום  

30.9.2019 

דירוגים נוספים שנקבעו  
בין מועד הנפקת הסדרה  

 לבין מועד הדוח 
 דירוג עדכני

נודע לתאגיד על כוונת  
החברה המדרגת לבחון  

שינוי הדירוג הקיים, ייתן  
 פרטים בעניין זה 

 A2 מידרוג
 אופק יציב 

A3 
 אופק יציב 

A2 )מותנה( 
 אופק יציב 

 (2017)פברואר 
 A2 

 אופק יציב 
 (2017)מאי 

A2 
 אופק יציב 

 (2017)דצמבר 
A2 

 אופק יציב 
 (2018)מרץ 

 A3 
 אופק יציב 

 (2018)דצמבר 

A3 
 אופק יציב 

 
--- 

 

 אגרות החוב )סדרה ד'(

שם החברה  
 המדרגת 

הדירוג שנקבע  
למועד הנפקת  
 אג"ח )סדרה ד'(

הדירוג הקבוע  
ליום  

30.9.2019 

דירוגים נוספים שנקבעו  
בין מועד הנפקת הסדרה  

 לבין מועד הדוח 
 דירוג עדכני

נודע לתאגיד על כוונת  
החברה המדרגת לבחון  

שינוי הדירוג הקיים, ייתן  
 פרטים בעניין זה 

 A2 מידרוג
 אופק יציב 

A3 
 אופק יציב 

A2 
 אופק יציב 

 ( 2017)יולי 
A2 

 אופק יציב 
 (2017)אוקטובר 
A2 

 אופק יציב 
 (2017)דצמבר 
A2 

 אופק יציב 
 (2018)מרץ 

 A3 
 אופק יציב 

 (2018)דצמבר 

A3 
 אופק יציב 

 
--- 

 

 אגרות החוב )סדרה ה'(

החברה  שם 
 המדרגת 

הדירוג שנקבע  
למועד הנפקת  

 אג"ח )סדרה ה'( 

הדירוג הקבוע  
ליום  

30.9.2019 

דירוגים נוספים שנקבעו  
בין מועד הנפקת הסדרה  

 לבין מועד הדוח 
 דירוג עדכני

נודע לתאגיד על כוונת  
החברה המדרגת לבחון  

שינוי הדירוג הקיים, ייתן  
 פרטים בעניין זה 

 A2 מידרוג
 אופק יציב 

A3 
 אופק יציב 

A2 )מותנה( 
 אופק יציב 

 ( 2018)ינואר 
A2 )מותנה( 

 אופק יציב 
 (2018במרץ  5)

A2 
 אופק יציב 

 (2018במרץ  14)
 A2 

 אופק יציב 
 (2018יולי ב 3)

A3 
 אופק יציב 

 (2018)דצמבר 
A3 

 אופק יציב 
 (2019 מאי )

A3 
 --- אופק יציב 
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 הנאמנותעמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר  11.4

לפרטים בדבר אמות מידה פיננסיות בהן התחייבה החברה לעמוד על פי שטרי הנאמנות  11.4.1

ה', לפי העניין( של החברה, עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של -)סדרות ב', ג', ד' ו

 30ליום ביניים המאוחדים לדוחות הכספיים  6אגרות החוב על פי תנאיהן, ראה ביאור 

 .2019 ספטמברב

 EBITDA -, יחס החוב הפיננסי נטו מתואם לולתאריך הדוח 2019 בספטמבר 30ום נכון לי 11.4.2

יחס מתואם, כהגדרת מונחים אלה בשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'( )להלן: "

, באופן המקנה למחזיקי אגרות החוב )סדרה 17"(, עולה על EBITDA -החוב הפיננסי ל

עמד על  EBITDA -, יחס החוב הפיננסי ל2019 ספטמברב 30ב'( תוספת ריבית. נכון ליום 

 . 18.6-כ

לשטר  5.4שיעור הריבית בגין אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה הותאם, בהתאם לאמור בסעיף 

בית השנתית שנשאה יתרת הקרן הבלתי מסולקת של הנאמנות של סדרה ב', כך שלשיעור הרי

כך  2017בנובמבר  30החל מיום  0.5%אגרות החוב )סדרה ב'( נוספה תוספת ריבית בשיעור של 

 .6.85%שהוא עומד נכון למועד הדוח ולמועד פרסום הדוח על 

-2017אסמכתא: )מספר  2017בדצמבר  3לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה.01-112686

 המתואם הקבוע בשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'( EBITDA-אופן חישוב ה 11.4.3

של החלק המסחרי וחלק מהדירות  EBITDA-המתואם חושב כשהוא כולל גילום ה EBITDA-ה

יצוין כי על פי שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה  לעניין זה,בנכס בושוויק למונחי שנה מלאה. 

ב'(, במקרה של רכישת נכס מניב אחד או יותר, חישוב אמת המידה הפיננסית יעשה תוך הוספה 

-המתואם שהניב אותו נכס תוך תקנון ה EBITDA-המתואם את ה EBITDA-למונה של ה

EBITDA  לעניין חישוב ה. יובהר כי  27המתואם של נכס זה למונחי שנה מלאה-EBITDA   ,המתואם

"( כרכישתו נכס חדשבהשלמת הקמתו והשכרתו של נכס מניב )להלן: "סבורה שיש לטפל החברה 

יצוין כי הנאמן המתואם של נכס חדש, למונחי שנה מלאה.  EBITDA -של נכס מניב, תוך תקנון ה

 עודכן מבעוד מועד בנוגע לעמדת החברה.

 

 

 
 

 רמת להגדיר מנת על נקבע הקובננט שכן, הפיננסי היחס בחישוב עיוות למנוע מנת על נדרש האמור התקנון כי יצוין  27
( השלמתו את מסיימים או) נכס רוכשים כאשר מאידך. שנתיים במונחים EBITDA-ידי ה על הפיננסי החוב של כיסוי
 הרכישה  ממועד לתקופה בהתייחס היחסי בחלקו רק והפסד רווח בדוח נכלל -EBITDAואילו ה במלואו נכלל החוב

 למונחים EBITDA–של ה תקנון מבוצע האמור העיוות את למנוע מנת על לפיכך. המאזן תאריך ועד( האכלוס או)
 .שנתיים
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 :)אלפי דולר( EBITDA-דה הפיננסית בדבר יחס החוב הפיננסי ללהלן אופן חישוב אמת המי

 1,578,529 חוב פיננסי מתואם:

EBITDA :מתואם  

EBITDA :79,026 כפי שמוצג בדוחות הכספיים 

  5,672 של נכסים חדשים למונחי שנה מלאה: EBITDAתקנון 

 84,699 מתואם )אלפי דולר(: EBITDAסה"כ 
 

  18.64 הפיננסי:יחס החוב 

מועד "-" ודוח הדירוגפרסמה החברה דוח דירוג )להלן בסעיף זה: " 2018בדצמבר  27ביום  11.4.4

במסגרתו הודיעה חברת הדירוג מידרוג בע"מ על הורדת דירוג   28", לפי העניין(הורדת הדירוג

לאגרות החוב )סדרה ב'(, אגרות החוב )סדרה ג'(, אגרות החוב )סדרה ד'( ואגרות החוב 

והותרת  A3.il( לדירוג Stableעם אופק דירוג יציב ) A2.il)סדרה ה'( של החברה, מדירוג 

וג. לאור השינוי בדירוג כאמור, חל עדכון (, כמפורט בדוח הדירStableאופק דירוג יציב )

שיעור הריבית של אגרות החוב )סדרה ג'(, אגרות החוב )סדרה ד'( ואגרות החוב )סדרה ה'( 

לשטרי  5.3"( בהתאם להוראות סעיף אגרות החוב" של החברה )להלן ביחד בסעיף זה:

 5.3ע בהוראות סעיף  הנאמנות של אגרות החוב )לפי העניין(. יובהר כי בהתאם למנגנון הקבו

לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'( הורדת הדירוג שלעיל אינה גורמת לשינוי 

לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה  בשיעור הריבית של אגרות החוב )סדרה ב'(.

(, אשר המידע על פיו מובא בדוח 2018-01-119923)מספר אסמכתא:    2018בדצמבר    28מיום  

 ך של הפניה.זה בדר

, סדרות ב')חוב  האסיפות מחזיקי אגרות  התקיימו    2019באוגוסט    1-ו  2019ביולי    31בימים   11.4.5

דיון בדוח השנתי על ענייני של האסיפות כאמור נכללו העל סדר היום  .(ד', לפי העניין-וג' 

אודות כינוס אסיפות מחזיקי אגרות החוב הנאמות ואישרור כהונת הנאמן. לפרטים נוספים  

-2019-10)מספרי אסמכתא:   2019ביולי  11ד'(, ראו דיווחים מידיים מיום -ו)סדרות ב', ג' 

ת תוצאות לפרטים נוספים אודו (., בהתאמה2019-10-071032-ו 2019-10-071002, 070990

 ביולי 31ד'(, ראו דיווחים מידיים מהימים -אסיפות מחזיקי אגרות החוב )סדרות ב', ג' ו

-2019-ו 2019-10-080188, 2019-10-079552)מספרי אסמכתא:   2019באוגוסט  1-ו 2019

 , בהתאמה(.10-080185

 (., ד' או ה'ג'  ,)סדרה ב'הדוח לא שונו תנאי אגרות החוב  ולתאריך  כמו כן, נכון למועד הדוח   11.4.6

  בטוחות ושעבודים להבטחת אגרות החוב 11.5

 סדרה ב' 11.5.1
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, אגרות 2018בדצמבר  31ליום לדוחות הכספיים של החברה  5למעט כרית הריבית כאמור בביאור 

 החוב )סדרה ב'( אינן מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יצוין כי במסגרת שטר הנאמנות של סדרה ב', החברה התחייבה שלא 

לשעבד את כלל רכושה )המוחזק על ידה במישרין בלבד( בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה 

מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( לכך בהחלטה ברוב רגיל. יודגש כי, החברה רשאית   מראש של אסיפת

לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בשעבודים ספציפיים )וכן בשעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים(, 

 וכן לתת ערבויות ללא צורך בקבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( לכך.  

הדוח החברה עומדת בהתחייבויותיה שלא ליצור שעבוד שוטף כללי תאריך ולנכון למועד הדוח 

  כמפורט לעיל.

למען הסר ספק יובהר כי חברות בנות של החברה רשאיות לשעבד את רכושן, כולו או מקצתו, בכל 

שעבוד )לרבות שעבוד שוטף על כלל רכושן( ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמת אסיפת מחזיקי 

רה ב'( לכך ומבלי שתידרש העמדת בטוחה כלשהי למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( אגרות החוב )סד

 במקביל ליצירת שעבוד כאמור על ידיהן.

החברה לא נטלה אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא העניקה שעבודים למוסדות  11.5.1.1

  לסדרה ב'.לשטרי הנאמנות  6.7פיננסיים שאינם ישראלים, בהתאם להתחייבותה בסעיף 

לשטרי הנאמנות לסדרה ב', מבלי שניתנה הסכמת  5.6לא בוצעו עסקאות מיוחדות כאמור בסעיף  11.5.1.2

  מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(, כאמור בסעיף האמור.

  .החברה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה לא השתנה בתקופת הדוח 11.5.1.3

 סדרה ג' 11.5.2

 תיאור השעבודים 11.5.2.1

ידי -תמורת ההנפקה שהתקבלה מאת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( במסגרת ההנפקה, הועמדה על

, חברה מאוחדת בה מחזיקה Wythe Berry Fee Owner LLCהחברה כהלוואה לחברת הנכס, 

 William Valeמן הזכויות, אשר מחזיקה במלוא זכויות הבעלות במתחם    50%-החברה )בשרשור( ב

"( ושמשה לשם פרעון המשכנתא שהיתה קיימת על הלוואת המשכנתא"-" וסחברת הנכ)להלן: "

הנכס המשועבד ולפרעון ההון המועדף שהועמד על ידי משקיעי ההון המועדפים )כמשמעותם בנספח 

 20א' לשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ג'( שצורף לדוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום 

 "(, והיתרה שמשה לכיסוי הוצאות ההנפקה.ות לסדרה ג'שטר הנאמנ)להלן: " 2017בפברואר 

הלוואת המשכנתא נושאת את אותם תנאי פירעון )גב אל גב לרבות סכומים ומועדים( של אגרות 

( שנחתם בין החברה לבין חברת הנכס promissory noteהחוב )סדרה ג'(, זאת באמצעות שטר חוב )

 "(.שטר החובלהלן: "

במשכנתא ראשונה בדרגה, לטובת החברה, על מלוא זכויותיה של חברת   הלוואת המשכנתא מובטחת

 "(.המשכנתאהנכס בנכס המשועבד, בסכום קרן אגרות החוב )סדרה ג'( במועד ההנפקה )להלן: "

פי אגרות החוב )סדרה ג'( ושטר -להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על

ובת הנאמן )כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(( הנאמנות לסדרה ג', שעבדה החברה לט
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(, בין היתר את מלוא collateral assignmentבהמחאה ראשונה בדרגה ויחידה על דרך השעבוד )

זכויות החברה מכוח שטר החוב והמשכנתא; ואת כל זכויות חברת הנכס לקבלת הכספים שיגיעו 

ויות אחרות ו/או כל זכות לקבלת תזרים הנובע בגין או מכוח הנכס המשועבד, זכויות קדימה או זכ

מהנכס המשועבד ו/או זכות לקבלת כל תקבולי הביטוח, ככל שיתקבלו ו/או כל הסכם אחר, אם 

 קיים, מקנים ויקנו אותם מפעם לפעם לחברת הנכס בגין זכויותיה בנכס המשועבד. 

 התחייבות לאי יצירת שעבודים 11.5.2.2

י במסגרת שטר הנאמנות לסדרה ג', החברה התחייבה שלא מבלי לגרוע מכלליות האמור, יצוין כ

לשעבד את כלל רכושה )המוחזק על ידה במישרין בלבד( בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה 

מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( לכך בהחלטה מיוחדת. יודגש כי, החברה רשאית 

יפיים )וכן בשעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים(, לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בשעבודים ספצ

 וכן לתת ערבויות ללא צורך בקבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( לכך. 

רת הנכס )כהגדרתן "(, וחבתאגידי ההחזקהכמו כן, החברה המועברת, החברה הבת )להלן יחד: "

, התחייבו שלא לשעבד את רכושן וזכויותיהן, הקיימים והעתידיים ולגרום לכך שחברות לעיל(

בבעלותן לא ישעבדו את רכושן וזכויותיהן, כולן או מקצתן, בשעבוד שוטף כללי ו/או בשעבוד שוטף 

כלשהו ו/או בשעבודים ספציפיים )לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפי/ים(, ללא קבלת הסכמה 

 אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( לכך בהחלטה מיוחדת.  מראש של

למען הסר ספק יובהר כי, למעט ביחס לתאגידי ההחזקה וחברת הנכס כאמור לעיל, לא חלה כל  11.5.2.3

מגבלה מכח שטר הנאמנות לסדרה ג' על חברות בנות של החברה והן רשאיות לשעבד את רכושן, 

וטף על כלל רכושן( ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמת כולו או מקצתו, בכל שעבוד )לרבות שעבוד ש

אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( לכך ומבלי שתידרש העמדת בטוחה כלשהי למחזיקי אגרות 

 החוב )סדרה ג'( במקביל ליצירת שעבוד כאמור על ידיהן.

יבויותיהם הדוח החברה, תאגידי ההחזקה וחברות הנכס עומדים בהתחיולתאריך  נכון למועד הדוח  

  .שלא ליצור שעבודים כמפורט לעיל, לפי העניין

, בביטוח תקף הנכס המשועבד מבוטחנכון למועד הדוח,  – התחייבות לביטוח הנכס המשועבד 11.5.2.4

  כמקובל.

הדוח, לא קיימות עסקאות בין חברת הנכס לבין בעל השליטה בחברה, למעט כמפורט לתאריך נכון  11.5.2.5

  דוח התקופתי.מצורף ללפרק תיאור עסקי התאגיד ה 7.4.8בסעיף 

חברת הנכס התחייבה לא לשלם דמי ניהול או לבצע חלוקה לבעלי מניותיה אלא רק לאחר ששילמה  11.5.2.6

ד אותו מועד ולא יותר מהעודף תזרימי את כל התשלומים שהיה עליה לשלם מכח שטר החוב ע

 מפעילות בגין אותה תקופה.

לפרטים מלאים בדבר התחייבויות החברה, תאגידי ההחזקה וחברת הנכס בקשר עם הנכס  11.5.2.7

 לשטר הנאמנות לסדרה ג'. 6.2-ו 5.10המשועבד ראה סעיפים 

לדוח  'אנספח , ראו 2019 ספטמברב 30נכון ליום  William Valeלנתונים אודות מתחם  11.5.2.8

 הדירקטוריון.
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החברה לא נטלה אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא העניקה שעבודים למוסדות  11.5.2.9

  לשטר הנאמנות לסדרה ג'. 6.7פיננסיים שאינם ישראלים, בהתאם להתחייבותה בסעיף 

שניתנה הסכמת לשטר הנאמנות לסדרה ג', מבלי  5.6לא בוצעו עסקאות מיוחדות כאמור בסעיף  11.5.2.10

  מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( כאמור בסעיף האמור.

  .החברה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה לא השתנה בתקופת הדוח 11.5.2.11

 סדרה ד'   11.5.3

 אגרות החוב )סדרה ד'( אינן מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.  11.5.3.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יצוין כי במסגרת שטר הנאמנות של סדרה ד', החברה התחייבה שלא 

לשעבד את כלל רכושה )המוחזק על ידה במישרין בלבד( בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה 

חזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( לכך בהחלטה מיוחדת. יודגש כי, החברה רשאית מראש של אסיפת מ

לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בשעבודים ספציפיים )וכן בשעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים(, 

 וכן לתת ערבויות ללא צורך בקבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( לכך.

דוח החברה עומדת בהתחייבויותיה שלא ליצור שעבוד שוטף כללי הולתאריך נכון למועד הדוח 

  כמפורט לעיל. 

למען הסר ספק יובהר כי חברות בנות של החברה רשאיות לשעבד את רכושן, כולו או מקצתו, בכל 

שעבוד )לרבות שעבוד שוטף על כלל רכושן( ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמת אסיפת מחזיקי 

לכך ומבלי שתידרש העמדת בטוחה כלשהי למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'(   אגרות החוב )סדרה ד'(

 במקביל ליצירת שעבוד כאמור על ידיהן.

החברה לא נטלה אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא העניקה שעבודים למוסדות  11.5.3.2

 לשטר הנאמנות של סדרה ד'. 6.6פיננסיים שאינם ישראלים, בהתאם להתחייבותה בסעיף 

לשטר הנאמנות של סדרה ד', מבלי שניתנה הסכמת  5.6א בוצעו עסקאות מיוחדות כאמור בסעיף ל 11.5.3.3

  מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'(, כאמור בסעיף האמור.

  החברה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה לא השתנה בתקופת הדוח. 11.5.3.4

 סדרה ה' 11.5.4

 תיאור השעבודים 11.5.4.1

ת הקיימות על שלב א' בפרויקט דניזן בושוויק תמורת ההנפקה שימשה ראשית לשם פרעון ההלוואו

מיליון דולר והסרת השעבודים לטובת המלווה שהיה   140-"(, בהיקף של כשלב א')להלן בסעיף זה: "

הושלם הליך יצירת השעבודים לטובת הנאמן למחזיקי   2018בפברואר    23קיים ביחס לשלב א'. ביום  

משכנתא ראשונה בדרגה בסכום קרן אגרות החוב )סדרה אגרות החוב )סדרה ה'( ונוצרה על שלב א'  

הקצתה החברה למשקיעים   2018במרץ    5ה'(, לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'(. ביום  

הוגדל סכום  2018במרץ  9ש"ח ע.נ. אגרות החוב )סדרה ה'( נוספות, וביום  65,000,000מסווגים 

הקצתה החברה  2018ביולי  4ביום  )סדרה ה'(. המשכנתא לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב

 2018יולי ב 6ש"ח ע.נ. אגרות החוב )סדרה ה'( נוספות, וביום  106,479,000למשקיעים מסווגים 

הקצתה   2019במאי    12ביום    הוגדל סכום המשכנתא לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'(.



 

  

31 

 

 מאיב 21אגרות החוב )סדרה ה'( נוספות, וביום ש"ח ע.נ.  70,000,000החברה למשקיעים מסווגים 

 .הוגדל סכום המשכנתא לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( 2019

במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ה'( שצורף לדוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום 

הנכס כי היא לא תהיה "( התחייבה חברת שטר הנאמנות לסדרה ה')להלן: " 2018בפברואר  4

רשאית לגבות דמי שכירות מהשוכרים בגין תקופה העולה על שנה מראש. להערכת הנהלת החברה, 

בהתאם לניסיונה בפרויקטים הקיימים בחברה, מרביתם המוחלט של דמי השכירות בפרויקטי 

   נדל"ן מניב שעיקרם למגורים משתלמים מדי חודש בחודשו.

 דיםהתחייבות לאי יצירת שעבו 11.5.4.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יצוין כי במסגרת שטר הנאמנות לסדרה ה', החברה התחייבה שלא 

לשעבד את כלל רכושה )המוחזק על ידה במישרין בלבד( בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה 

מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( לכך בהחלטה מיוחדת. יודגש כי, החברה רשאית 

את רכושה, כולו או מקצתו, בשעבודים ספציפיים )וכן בשעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים(, לשעבד  

 וכן לתת ערבויות ללא צורך בקבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( לכך. 

ת הנכס )כהגדרתן בשטר הנאמנות לסדרה ה'(, התחייבו שלא לשעבד את רכושן וזכויותיהן, וחבר

ים ולגרום לכך שחברות בבעלותן )ככל שתהיינה( לא ישעבדו את רכושן הקיימים והעתידי

וזכויותיהן, כולן או מקצתן, בשעבוד מכל מין וסוג שהוא )לרבות שעבוד שוטף על כלל רכושן(, ללא 

 קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( לכך בהחלטה מיוחדת. 

לחברות הנכס כאמור לעיל, לא חלה כל מגבלה מכח שטר  למען הסר ספק יובהר כי, למעט ביחס 11.5.4.3

הנאמנות לסדרה ה' על חברות בנות של החברה והן רשאיות לשעבד את רכושן, כולו או מקצתו, בכל 

שעבוד )לרבות שעבוד שוטף על כלל רכושן( ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמת אסיפת מחזיקי 

מדת בטוחה כלשהי למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( אגרות החוב )סדרה ה'( לכך ומבלי שתידרש הע

 במקביל ליצירת שעבוד כאמור על ידיהן.

וחברות הנכס עומדות בהתחייבויותיהן שלא ליצור  הדוח החברהלתאריך נכון למועד הדוח 

 ורט לעיל, לפי הענייןשעבודים כמפ

נכון למועד הדוח, הנכס המשועבד מבוטח בביטוח תקף,  –התחייבות לביטוח הנכס המשעבד  11.5.4.4

  כמקובל. 

הדוח, לא קיימות עסקאות בין חברת הנכס לבין בעל השליטה בחברה, למעט כמפורט לתאריך נכון  11.5.4.5

  .התקופתילפרק תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח  7.4.7.1בסעיף 

 תקופה העולה על שנה מראש. חברת הנכס לא תהיה רשאית לגבות דמי שכירות מהשוכרים בגין 11.5.4.6

לפרטים מלאים בדבר התחייבויות החברה וחברות הנכס בקשר עם הנכס המשועבד ראה סעיפים  11.5.4.7

 לשטר הנאמנות לסדרה ה'. 6.2-ו 5.10

 לדוחות 8 ביאור, ראו 2019 ספטמברב 30נכון ליום  Denizen Bushwickלנתונים אודות פרויקט  11.5.4.8

 .המצורפים כפרק ב' לדוח זה להלן  2019  בספטמבר  30ביניים המאוחדים של החברה ליום    הכספיים
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אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא העניקה שעבודים למוסדות החברה לא נטלה  11.5.4.9

 לשטר הנאמנות לסדרה ה'. 6.7פיננסיים שאינם ישראלים, בהתאם להתחייבותה בסעיף 

לשטר הנאמנות לסדרה ה', מבלי שניתנה הסכמת  5.6מיוחדות כאמור בסעיף לא בוצעו עסקאות  11.5.4.10

  מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( כאמור בסעיף האמור.

  החברה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה לא השתנה בתקופת הדוח. 11.5.4.11
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 נספח א' 

 ד וגילוי רבעוני אודות נכסים מהותיים מא

 
  מבנה מניב מהותי מאוד –בושוויק )שלב א'(, ברוקלין, ניו יורק -דניזן .1

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

30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 31.12.2018 

 316,000 313,000 315,000 315,000 בסוף התקופה )אלפי דולר(שווי נכס הוגן 
 6,567 4,023 8,100 12,144 סך הכל הכנסות )אלפי דולר(

NOI )5,410 3,134 6,689 9,570 מצטבר לתום התקופה )אלפי דולר 
 2,303 3,537 2,938 3,720 הפסדי שערוך בתקופה )אלפי דולר(

בשכירות חופשית  שיעור תפוסה ממוצע לדירות 
 )%( 

100% 100% 100% 100% 

 48% 60% 74% 95% שיעור תפוסה על ידי שוכרים סופיים** )%( 
 164 213 326 426 מספר שוכרים סופיים לתום תקופת הדיווח 

מספר שוכרים סופיים למועד החתימה על הדוחות 
 הכספיים

427 

17.15.0  
411 315 225 

דירות  23סה"כ , אשר התקשרו בהסכמי שכירות ליחידות ספציפיות  כולל שכירות מפוקחת סופייםשיעור תפוסה על ידי שוכרים   **
 (. 99%-בשכירות חופשית )שיעור תפוסה לדירות בשכירות חופשית הינו כ 2פנויות שמתוכם 

 
 )*(דומניב מהותי מאמבנה  –, ברוקלין, ניו יורק )שלב ב'( בושוויק-דניזן .2

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

30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 31.12.2018 

 285,000 299,000 304,000 308,000 שווי נכס הוגן בסוף התקופה )אלפי דולר(
 - - 350 1,684 סך הכל הכנסות )אלפי דולר(

NOI )318 1,265 מצטבר לתום התקופה )אלפי דולר - - 
 17,889 (5,718) (12,027) 11,676 שערוך בתקופה )אלפי דולר()רוויחי( הפסדי 

 - - 2% 31% )**( שיעור תפוסה על ידי שוכרים סופיים )%(
   .2019)*( יצוין כי הקמת הפרויקט הושלמה במהלך חודש יוני 

 . 42%-כ)**( למועד החתימה על הדוחות הכספיים שיעור התפוסה על ידי שוכרים סופיים הינו 
 

 
3. William Vale Complex דומבנה מניב מהותי מא –, ברוקלין, ניו יורק 

)נתונים לפי מאה אחוזים; חלק התאגיד בנכס  
– 50% ) 

30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 31.12.2018 

 250,000 250,000 250,000 250,000 שווי נכס הוגן בסוף התקופה )אלפי דולר(
 15,000 3,750 7,500 11,250 דולר(סך הכל הכנסות )אלפי 

NOI )15,000 3,750 7,500 11,250 מצטבר לתום התקופה )אלפי דולר 
 2,319 - - - הפסדי שערוך בתקופה )אלפי דולר(
 100% 100% 100% 100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%( 

שיעור תפוסה של שוכרים סופיים בשטחי  
 המסחר

31% 31% 31% 21% 

תפוסה של שוכרים סופיים בשטחי  שיעור 
 המשרדים

55% 52% 52% 16% 

 1 1 1 1 מספר שוכרים לתום שנת דיווח )#( 

 ( SFשטחים מושכרים בפועל )אלפי 

 
אלף  45-קומות של משרדים בשטח כולל של כ  5(, 21עד  11חדרים )קומות  183מלון שבו 

(, חניון )שכולל  1-ו  0)קומות  SFאלף  44-(, שטחי מסחר בשטח כולל של כ9עד  5)קומות 
 להשכרה לאירועים וכנסים.  SFאלף   55חניות( ושטחים בסך של  228

 

4. 459 Smith St. מאוד תמהותי קרקע –, ברוקלין, ניו יורק  

 

 
 

 

 50.1% – בנכס התאגיד חלק; אחוזים מאה לפי נתונים
 31.12.2018 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 (100%)למועד פרסום הדוח חלק התאגיד בנכס  אחוזים

 141,000 166,000 166,000 166,000 )באלפי דולרים(  שווי הוגן בסוף שנה
 141,000 166,000 166,000 166,000 )באלפי דולרים( בספרים בסוף שנהערך 

  36,209  24,237 23,527 22,473 רווחי או הפסדי שערוך )באלפי דולרים(
 1,001 1,001 1,001 850 (sf-ל)דולר  לשטח מחיר

NOI )165 41 82 200 משימושי ביניים )באלפי דולרים 
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 תוכן  העניינים
 

 

 

 עמוד 

  

  

 המבקריםשל רואי החשבון  דוח סקירה

 

 (:מבוקרים)בלתי  מאוחדים ותמציתיים כספיים דוחות
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 3-4 על המצב הכספיתמציתיים מאוחדים דוחות 

  

 5 על הרווח או הפסד ורווח כולל אחרתמציתיים מאוחדים דוחות 

  

 6 על השינויים בהוןתמציתיים מאוחדים דוחות 

  

 7-8 על תזרימי המזומניםתמציתיים מאוחדים דוחות 

  

 9-28 התמציתיים המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 



 

 

 של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של סקירהדוח 

LimitedHoldings All Year  

 מבוא

 

וחברות בנות )להלן: "הקבוצה"( הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי   All Year Holdings Limitedסקרנו את המידע הכספי המצורף של  

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  2019 בספטמבר 30המאוחד ליום 

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים  תשעהלתקופות של 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק  IAS 34אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס 1970-ד' של תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 על סקירתנו.

 

 הסקירה היקף

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון   1בהתאם לתקן סקירה  ערכנו את סקירתנו  

המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, 

אחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ו

נו בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין א

 מחווים חוות דעת של ביקורת.

 

 מסקנה

 

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

 .IAS 34חשבונאות בינלאומי 

 

 מכל, ממלא אינו"ל הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר לבנו לתשומת בא לא, סקירתנו על  בהתבסס, הקודמת בפסקה לאמור בנוסף 

 . 1970-"להתש(, ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי הגילוי הוראות אחר, המהותיות הבחינות

 

 :הלב תשומת את מפנים אנו"ל, הנ מסקנתנו את לסייג מבלי

 

( וריבית)קרן    חוב  אגרות  לפירעון  החברה  של  התחייבויותיה  את,  היתר  בין,  המפרט,  החברה  של  הכספי  מצבה  בדבר  ב.1בביאור    לאמור .1

 דולר  מיליון  63-כ  ,דולר  מיליון  32-כ  של  בסך   2021  בספטמבר  30חודשים שמסתיימת ביום    תשעהשל    ובתקופה  2020,  2019  בשנים

 מימוש על בעיקרן המבוססות אלה בהתחייבויותיה לעמוד החברה והנהלת הדירקטוריון תוכניות אתו ,בהתאמה מיליון דולר 53-וכ

 ולתחזיות להנחות בהתאם, אלו ביניים כספיים דוחות אישור למועד, החברה והנהלת הדירקטוריון להערכת. נכסים של מחדש ומימון

 .פירעונן מועד עגיבה בהתחייבויותיה לעמוד תוכל החברה ב.1 בביאור המפורטות

 

, ואשר בשלב מקדמי זה של ההליך,  2019בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד החברה בחודש ינואר    בדבר .א  9בביאור    לאמור .2

 התובענהבהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה לעניין זה, הדירקטוריון והנהלת החברה אינם יכולים להעריך את סיכויי  

 .ייצוגית כתביעהו/או את סיכויי אישורה 
 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 חשבון ירוא

A Firm in the Deloitte Global Network 
  

 2019, בנובמבר 27תל אביב, 
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All Year Holdings Limited 
 הכספי המצב על מאוחדים ייםתמצית דוחות

 

 

 

 בדצמבר   31ליום   בספטמבר 30ליום  

 2019 2018 2018  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר ארה"ב 

 נכסים שוטפים

    

 6,632 21,390 30,394 מזומנים ושווי מזומנים

 4,247 5,218 12,012 פקדונות מוגבלים ומיועדים

 10,036 7,549 12,832 שוכרים

 6,377 8,253 7,111 חייבים ויתרות חובה

 9,193 9,224 6,793 "ןנדל למימון הלוואות

 - 2,843 - חייבים בעל שליטה

 69,142 54,477 36,485 

 נכסים לא שוטפים

    

 1,532,222 1,547,114 1,854,957 להשקעה"ן נדל

 335,374 286,449 33,734 נדל"ן להשקעה בהקמה

 219,600 219,600 166,000 קרקעות –נדל"ן להשקעה 

 34,366 30,573 37,984 המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי השקעות 

 10,964 10,964 22,964 נכסים פיננסיים

 20,111 18,519 1,770 חייבים לזמן ארוך

 19,729 22,630 14,588 פקדונות מוגבלים ומיועדים

 2,131,997 2,135,849 2,172,366 

    

 2,201,139 2,190,326 2,208,851 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים 
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All Year Holdings Limited 
 הכספי המצב על מאוחדים ייםתמצית דוחות

 

 

 

 בדצמבר   31ליום   בספטמבר 30ליום  

 2019 2018 2018  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר ארה"ב 

 התחייבויות שוטפות

    

 45,518 40,753 43,303 וממוסדות פיננסיים מבנקים קצר לזמן ואשראישל הלוואות לזמן ארוך  שוטפות חלויות

 165,971 - 4,500 להשקעה  "ןנדל של הקמהל מבנקים ומוסדות פיננסיים אשראי

 29,560 30,546 31,818 חוב אגרות -חלויות שוטפות 

 - 327 - נגזרים פיננסיים

 38,982 29,374 47,918 ויתרות זכותזכאים 

 - - 1,350 מקדמה בגין מכירת נדל"ן להשקעה

 - - 1,210 זכאים בעל שליטה

 130,099 101,000 280,031 

 התחייבויות לא שוטפות

    

 575,237 644,029 797,145 הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים

 77,163 161,217 36,000 נדל"ן להשקעה וקרקעותאשראי מבנקים ומוסדות פיננסיים להקמה של 

 340,660 351,098 381,546 אגרות חוב בשעבוד ראשון

 232,410 266,799 244,673 חוב אגרות

 242 242 242 מסים נדחים

 7,788 7,204 9,113 פקדונות ומקדמות משוכרים

 1,468,719 1,430,589 1,233,500 

 הון 

    

 - - - הון מניות

 81,564 81,387 100,093 קרנות הון

 401,952 393,178 328,418 יתרת רווח

 483,516 474,565 428,511 הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 211,804 184,172 173,810 זכויות שאינן מקנות שליטה

 695,320 658,737 602,321 סה"כ הון

    

 2,201,139 2,190,326 2,208,851 

    

 

 

 

 

 

    2019, בנובמבר 27

 שמעוני יזהר  גולדמן יואל תאריך אישור הדוחות הכספיים

 
 ונשיא דירקטוריון"ר יו

 
 כספים"ל סמנכ

  הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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All Year Holdings Limited 
 ורווח כולל אחררווח או הפסד העל  מאוחדים ייםתמצית דוחות

 

 לשנה לתקופה של שלושה תשעהלתקופה של  
  שנסתיימה חודשים שנסתיימה חודשים שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30יום ב בספטמבר 30יום ב 

 2019 2018  2019 2018  2018  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר ארה"ב 

      

 81,530 20,007 25,228 58,541 72,210 שכירות, נלוות והכנסות נלוותמדמי  הכנסות

      

 3,438 922 255 2,657 1,726 הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן

      

 15,353 2,637 5,551 9,251 14,641 הוצאות תפעול נכסים

      

 69,615 18,292 19,932 51,947 59,295 הכנסות מדמי שכירות ונלוות, נטו

      

 1,865 388 428 1,397 1,660 הוצאות הנהלה וכלליות 

 26,680 10,208 (10,046) 30,894 (5,908) נדל"ן להשקעהומימוש רווח )הפסד( משינוי בערך 

 22,101 (1,663) (1,912) 21,162 (5,054) חלק החברה ברווחי )הפסדי( עסקאות משותפות

 - - - - 2,358 פיננסים נכסיםשל  ערך שינוירווח מ

      

 116,531 26,449 7,546 102,606 49,031 תפעולי)הפסד( רווח 

      

 73,091 17,275 31,869 48,667 60,319 מימון הוצאות

 922 - (62) 922 (2,158) הוצאות )הכנסות( מימון אחרות

 (41,227) 4,892 16,516 (23,896) 43,247 הוצאות )הכנסות( הפרשי שער

      

      

 32,786 22,167 48,323 25,693 101,408 הוצאות )הכנסות( מימון, נטו

      

 83,745 4,282 (40,777) 76,913 (52,377) )הפסד( לפני מסים על הכנסהרווח 

      

 425 - - - - הוצאות מס

      

 83,320 4,282 (40,777) 76,913 (52,377) לתקופה נקי)הפסד(  רווח

      

 - - - - - רווח כולל אחר

      

 83,320 4,282 (40,777) 76,913 (52,377) כולל לתקופה)הפסד( סה"כ רווח 

      

      

      

      

      :מיוחס לוכולל  נקי)הפסד( רווח 

 76,277 1,753 (44,937) 67,503 (73,534) בעלי מניות החברה

 7,043 2,529 4,160 9,410 21,157 זכויות שאינן מקנות שליטה

 (52,377) 76,913 (40,777) 4,282 83,320 
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All Year Holdings Limited 
 בהון השינויים עלמאוחדים  ייםתמצית דוחות

 

 

 

   הון המיוחס לבעלי מניות החברה 

 סה"כ  רווח יתרת קרנות הון מניות הון 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 אלפי דולר ארה"ב 

       

       

       

 695,320 211,804 483,516 401,952 81,564 -  )מבוקר( 2019בינואר,  1יתרה ליום 

       

 (52,377) 21,157 (73,534) (73,534) - -  רווח נקי )הפסד( לתקופה

 (52,377) 21,157 (73,534) (73,534) - -  סה"כ רווח)הפסד( כולל לתקופה

       

 3,390 - 3,390 - 3,390 -  בעל שליטהקרן הון בגין עסקאות עם 

   שאינן מקנות שליטהרכישה זכויות 

 (39,381) (54,520) 15,139 - 15,139 - בחברה מאוחדת  

 1,300 1,300 - - - - מאוחדת ותשל זכויות בחבר מכירה

 (5,931) (5,931) - - - -   חלוקות

       

)בלתי  2019, בספטמבר 30יתרה ליום 

 602,321 173,810 428,511 328,418 100,093 - מבוקר(

       

 

 568,468 161,804 406,664 325,675 80,989 -  )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 

       

 76,913 9,410 67,503 67,503 - - לתקופהנקי רווח 

 76,913 9,410 67,503 67,503 - - כולל לתקופה סה"כ רווח

 43,048 42,650 398 - 398 - בעל שליטהקרן הון בגין עסקאות עם 

 (13,900) (13,900) - - - - רכישה נוספת של זכויות בחברה מאוחדת

 (15,792) (15,792) - - - -  חלוקות

)בלתי  2018, בספטמבר 30יתרה ליום 

 658,737 184,172 474,565 393,178 81,387 - מבוקר(
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All Year Holdings Limited 
 בהון השינויים עלמאוחדים תמציתיים  דוחות

 

 

 

   הון המיוחס לבעלי מניות החברה 

 קרנות הון מניות הון 

 
 

                  
 סה"כ רווחיתרת 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 ארה"באלפי דולר  

       

 בלתי ) 2019, ביולי 1יתרה ליום 

 645,198 171,966 473,232 373,355 99,877 -  מבוקר( 

       

 (40,777) 4,160 (44,937) (44,937) - - לתקופה נקי )הפסד( רווח

 (40,777) 4,160 (44,937) (44,937) - - סה"כ רווח כולל לתקופה

       

 216 - 216 - 216 - בעל שליטהקרן הון בגין עסקאות עם 

 (2,316) (2,316) - - - - חלוקות

)בלתי  2019, בספטמבר 30יתרה ליום 

 602,321 173,810 428,511 328,418 100,093 - מבוקר(

       

       

 638,294 165,740 472,554 391,425 81,129 -  מבוקר(בלתי ) 2018, ביולי 1יתרה ליום 

       

 4,282 2,529 1,753 1,753 - - לתקופה נקי רווח

 4,282 2,529 1,753 1,753 - - סה"כ רווח כולל לתקופה

       

 42,908 42,650 258 - 258 - בעל שליטהקרן הון בגין עסקאות עם 

 (13,000) (13,000) - - - - רכישה נוספת של זכויות בחברה מאוחדת

 (13,747) (13,747) - - - - חלוקות

)בלתי  2018, בספטמבר 30יתרה ליום 

 658,737 184,172 474,565 393,178 81,387 - מבוקר(

       

 
 

 568,468 161,804 406,664 325,675 80,989 -  2018, בינואר 1יתרה ליום 

       

 83,320 7,043 76,277 76,277 - -   רווח נקי לשנה

 83,320 7,043 76,277 76,277 - -  סה"כ רווח כולל לשנה

 43,225 42,650 575 - 575 -  בעל שליטהקרן הון בגין עסקאות עם 

 (13,900) (13,900) - - - -  רכישה נוספת של זכויות בחברה מאוחדת

 29,000 29,000 - - -  השקעות של זכויות שאינן מקנות שליטה

 (14,793) (14,793) - - - -  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי חלוקות

       

 695,320 211,804 483,516 401,952 81,564 -  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 

 הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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All Year Holdings Limited 
 המזומנים תזרימי עלמאוחדים  ייםתמצית דוחות

    

  לתקופה של שלושה תשעהלתקופה של  
 לשנה שנסתיימה חודשים שנסתיימה חודשים שנסתיימה 

 בדצמבר   31יום  ב  בספטמבר 30יום ב בספטמבר 30יום ב 

 2019 2018 2019 2018 2018  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר ארה"ב 

      פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 

 83,320 4,282 (40,777) 76,913 (52,377) לתקופה  )הפסד( רווח

 7,238 1,181 2,995 3,127 5,327 הפחתת ניכיון בגין הלוואות

 (26,680) (10,208) 10,046 (30,894) 5,908  ערך נדל"ן להשקעה, נטו (עלייתירידת )

 (22,101) 1,663 1,912 (21,162) 5,054  עסקאות משותפות )רווחי(חלק החברה בהפסדי 

 (46,009) - - - - שינוי בשווי הוגן של נגזר משובץ ואופציות להמרה

 772 5,380 16,775 (26,035) 46,391 הפחתת ניכיון אגרות חוב והפרשי שער

 755 (634) - (91) (2,358) אחרים פיננסים נכסים שערוך

 - 61 - 440 - בפקדונות מוגבלים ומיועדיםתנועה 

      שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 

 (4,219) (1,463) (3,515) (1,732) (2,796) ירידה )עלייה( בשוכרים

 (4,192) (2,887) (617) (3,802) (1,506) בחייבים ויתרות חובה ירידה )עלייה(

  2,584 )*((8,059) 5,341 )*(2,043 (910) וצדדים קשורים  זכות ויתרות בזכאיםעליה )ירידה( 

 1,417 1,313 2,649 4,135 6,016 בהכנסות מראש ופקדונות משוכרים עלייה

 )שימשו לפעילות( פעילותמ שנבעומזומנים נטו 

 )*(2,942 8,749  שוטפת

 

(5,191) 

 

(9,371))*( (7,115)  

      :פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 

  (254,224) )*((81,886) (13,829) )*((228,330) (70,745) בהקמה להשקעה"ן ונדלהשקעה בנדל"ן להשקעה 

 (9,379) (4,215) (756) (6,525) (5,914) השקעה בעסקאות משותפות

 - - - - 34,000 תמורה ממכירת נכס

 - - 1,350 - 1,350 מקדמות בגין הסכם למכירת נכס

 1 1 - 1 - )נספח ב'(כניסה לאיחוד 

 (1,338) (226) - (148) - פיננסיים בנגזרים השקעה

 (2,269) - - (2,300) - "ןנדל השקעות למימון הלוואות מתן

  (10,047) (13,380) 14,938 (13,604) (1,757) מוגבלים ומיועדים בפקדונות שינוי

  )שימשו לפעילות( פעילותמ שנבעומזומנים נטו 

 )*((250,906) (43,066) השקעה

 

1,703 

 

(99,706))*( (277,256)  

      :תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 274,477 122,345 3,779 251,266 243,667  הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים קבלת

 (171,848) (2,155) (4,717) ( 166,126) (185,933) הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים פירעון

 - - - - (4,424) רכישה עצמית של אגרות חוב

 (27,978) 26,585 (2,142) 202,590 (4,284) חוב אגרות פרעון

 202,590 (2,139) - (2,139) 16,858 הנפקת אגרות חוב

 (13,900) (13,000) - (13,900) 1,300 מאוחדת ותזכויות בחבר (רכישתמכירה )

 - - - - 7,400 קבלת הלוואה מבעל שליטה

 - - - - (7,400) החזר הלוואה מבעל שליטה

 - - - - 1,826 שינוי ביתרות בעל שליטה

 29,000 - - - - תקבולים מזכויות שאינן מקנות שליטה

תשלום על חשבון לרכישת זכויות שאינן מקנות 

 - 1,300 (2,500) - (5,000) שליטה

 (14,793) (13,748) (2,316) (15,792) (5,931) שליטה מקנות שאינן זכויותלבעלי  חלוקות

  )שימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות

 277,548 119,188 (7,896) 255,899 58,079  ןמימו
      

  (6,823) 10,111 (11,384) 7,935 23,762 שינוי במזומנים ושווי מזומנים

 13,455 11,279 41,778 13,455 6,632 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהיתרת 

 6,632 21,390 30,394 21,390 30,394 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

      .4)*( בדבר התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ראה ביאור  

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
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All Year Holdings Limited 
 המזומנים תזרימי עלמאוחדים  ייםתמצית דוחות

 
  לתקופה של שלושה תשעהלתקופה של  
 לשנה שנסתיימה חודשים שנסתיימה חודשים שנסתיימה 

 בדצמבר   31יום  ב  בספטמבר 30יום ב בספטמבר 30יום ב 

 2019 2018  2019 2018  2018  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר ארה"ב 

 

מידע נוסף על תזרימי מזומנים מפעילות  -נספח א' 

   שוטפת

 

 

 

 30,278 15,232 18,703 39,978 46,242 מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור ריבית 

      

      

 

   כניסה לאיחוד -נספח ב' 
 

 

 

 (141,000) (141,000) - (141,000) - שוטפיםנכסים בלתי 

 2,150 2,150 - 2,150 - התחייבויות שוטפות

 34,914 34,914 - 34,914 - התחייבויות בלתי שוטפות

 61,287 61,287 - 61,287 - המאזני השווי שיטת לפי שטופלה השקעה מימוש

 42,650 42,650 - 42,650 - זכויות שאינן מקנות שליטה

 - 1 - 1 1 

   במזומן שלא פעילות -נספח ג'

 

 

 

 

כחלק   שמוצגנכס ללא תמורה על ידי בעל השליטה    העברת

 - - - - 2,758 מהשקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 - - (92,000) - (58,000) השקעה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה

 - - 46,000 - 46,000 הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסייםגריעת 

 - - 12,000 - 12,000 נכסים פיננסיים

 - - 34,000 - - מקדמות בגין הסכם למכירת נכס

 5,635  2,839 5,053 6,718 8,160 בהקמה להשקעה"ן בנדל השקעה בגין זכאים

 

 

 ט'.9במזומן ראה ביאור בדבר השפעה של עסקה לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת על פעולות שלא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 כללי - 1באור 
 

 ובאות וחודשים שנסתיימ שלושהוולתשעה  2019, בספטמבר 30כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  דוחות .א

"דוחות כספיים ביניים מאוחדים"(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה  -)להלן  ךתארי

 "הדוחות הכספיים השנתיים"(.  -נלוו אליהם )להלן    אשר  ולבאוריםולשנה שנסתיימה באותו תאריך    2018בדצמבר,    31ליום  

 

All Year Holdings Limited  כחברה פרטית המאוגדת לפי דיני  2014בספטמבר,  17"החברה"( התאגדה ביום  -)להלן

 . BVI ,2004איי הבתולה הבריטיים על פי חוק החברות העסקיות 

 

הקבוצה פועלת בתחום הנדל"ן המניב בעיר ניו יורק, בעיקר ברובע ברוקלין. במסגרת תחום פעילותה, הקבוצה, עוסקת 

ברובע ברוקלין בניו יורק וכן, ברכישה, הקמה, השבחה, פיתוח, שיווק, ניהול ותפעול של דירות  בהשכרה של נדל"ן מניב

 למגורים ושטחי מסחר לרבות רכישת נכסים שלא יועדו למגורים והסבתם לדירות מגורים להשכרה.

 

 תחייבויותיה:המצב כספי ותוכניות החברה לעמידה ב .ב

 

מיליון דולר בגין אגרות חוב שאינן מובטחות  277 -לחברה קיימת התחייבות בסך כולל של כ 2019בספטמבר  30ליום 

ד'( קרן וריבית. בהתאם ללוחות הסילוקין של אגרות חוב אלו תשלומי קרן וריבית של אגרות -בשעבוד ראשון )סדרה ב' ו

)בעיקר  2020מיליון דולר בשנת  44-)בחודש נובמבר(, כ 2019מיליון דולר בשנת  32-החוב האמורות הינם בסך של כ

 .2021חודשים המסתיימת בחודש ספטמבר  9בתקופה של מיליון דולר  30-בחודש נובמבר( וכ

 

בגין תשלום קרן וריבית אגרות חוב מיליון דולר   32-של כסך    העבירה החברה לחברה לרישומים  , 2019  בנובמבר 27ביום 

 .סדרה ב'

 

מיליון דולר בגין אגרות חוב המובטחות בשעבוד   388  -לחברה קיימת התחייבות בסך כולל של כ  2019בספטמבר     30ליום  

ה' -)סדרות ג' ו  Denizen Bushwickושלב ראשון בפרויקט הידוע בשם   The William Valeראשון של קומפלקס 

בהתאמה( קרן וריבית. בהתאם ללוחות הסילוקין של אגרות חוב אלו תשלומי קרן וריבית של אגרות החוב האמורות הינם 

. 2021בספטמבר  30חודשים המסתיימת ביום  תשעהמיליון דולר בתקופה של  23-וכ 2020מיליון דולר בשנת  19-בסך כ

צפוי לעלות על כל תשלומי הקרן והריבית  2021עד  2020י הנכסים האמורים בשנים הצפוי בגין שנ NOI -יצויין כי סך ה

 בגין אגרות חוב אלו.

 

 מיליון דולר. 61 -לחברה גרעון בהון חוזר בסך של כ 2019 בספטמבר 30נכון ליום 

 

 הגרעון בהון החוזר נובע בעיקר מ:

, השווי 2020  בספטמבר  30החודשים המסתיימים ביום    12מיליון דולר שמועד פירעונן הינו במהלך    37  -הלוואות בסך של כ

המייצג יחס חוב  2019 בספטמבר 30מיליון דולר ליום  72-ההוגן של הנכסים שעומדים כנגד ההתחייבויות אלה הינו כ

לוואות אלו. לאור ניסיון החברה, . החברה נמצאת בשלבי משא ומתן שונים למימון מחדש של ה52% -לבטוחה של כ

 ו/או להארכת מועד פרעונן הדירקטוריון והנהלת החברה מעריכים בסבירות גבוהה, כי החברה תוכל לבצע מימון מחדש

 למרבית הלוואות אלו להלוואות לזמן ארוך ו/או להאריך את מועד פרעונן. 

 -בסך של כותיהם של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  אחזקבנוסף הגרעון בהון החוזר נובע מהתחייבות החברה לרכישת  

 ח.אחר תקופת הדול ששולמו Smith Street Mezz LLCמיליון דולר בחברה מוחזקת  14

 

תמורת ,    Smith 459מיליון דולר בגין קרקע הידועה בשם    55לאחר תקופת הדוח השלימה החברה נטילת הלוואה בסך של  

כאמור בבאור  מיליון דולר 8בסך  התחייבות לרכישת שותפיםבגין  למועד נטילת ההלוואה זכאיםפרעון אה שימשה לווההל

הועברה מיליון דולר  31-התמורה נטו בסך של כיתרת , והוצאות ופקדונות בגין ריבית פרעון חלק מההלוואה הקיימת, 9

השקיע   2018בדצמבר  31הכספיים ליום א' לדוחות 7בבאור בהמשך לאמור , בנוסף לשימוש על פי שיקול דעתה לחברה

ההון ההשקעה של נוספים כך שלאחר המשיכה יתרת מיליון דולר  6סך של  המאוחדת חברההמשקיע של ההון המועדף ב

 מיליון דולר. 35המועדף הינה 

 

( 35.25%התקשרה החברה בהסכם למכירת מלוא זכויות ההשתתפות שלה )בשיעור של    2019בנובמבר    14ביום  בנוסף,  

"התמורה"(. נכון  מיליון דולר )להלן: 11.8-בתמורה לסך כולל של כ Grand Livingבתאגיד המחזיק בנכס הידוע בשם 

אלפי דולר, המייצגים מחצית מסך המקדמה הנדרש, כשיתרת המקדמה כאמור תשולם   100לתאריך הדוח, הופקד סך של  

בנאמנות על חשבון התמורה. השלמת המכירה מותנית בתנאים מקובלים ותבוצע לא יאוחר  2019בדצמבר  13עד ליום 

  ה.כנגד תשלום יתרת התמור 2020בינואר  27מיום 
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 כללי - 1באור 

 

 :המשך .ב

 

 החברה נמצאת בתהליכי משא ומתן שונים למכירת נכסים וקרקעות המוחזקים על ידה )באופן מלא ו/או ביחד עם שותפים(

  לרבות של נכסים מהותיים ומהותיים מאוד.וביצוע מימון מחדש לרבות נכסים שלגביהם נחתם הסכם ראשוני 

 

דירקטוריון החברה והנהלתה בחנו את ההנחות והתחזיות לגבי המקורות האפשריים העומדים לרשות החברה, בהתבסס 

 .רותעל הנתונים שבידיהם למועד אישור הדוחות, ומצאו אותן כנאותות וסבי

 

דירקטוריון והנהלת   להערכתבהתאם להנחות ותחזיות אלו, ובהינתן גיוס מקורות אשראי ומזומן ושווי מזומן שבידי החברה 

 החברה למועד אישור הדוחות הכספיים החברה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועד פירעונן.

 

מתואם, ראה  EBITDA -סדרה ב', יחס חוב מתואם ל לעניין תוכניות ההנהלה לשיפור באמת המידה הפיננסית של אג"ח 

 (.1)6ביאור 
 

 מדיניות חשבונאית - 2באור 
 

"דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   -)להלןהמאוחדים  התמציתיים  הכספיים    הדוחות .א

IAS 34, "להלן  "דיווח כספי לתקופות ביניים(-   "IAS 34)"   כולל דרישות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים

 .1970-ומיידיים(, התש"ל
 

 בעריכת  שיושמו  לאלו  הזהים  חישוב  ושיטות  הצגה  כללי,  חשבונאית  מדיניות  הקבוצה  יישמה,  אלה  ביניים  כספיים  דוחות  בעריכת .ב

לתוקף  שנכנס ןתק, למעט יישום לראשונה של תאריך באותו שהסתיימה ולשנה, 2018 בדצמבר 31 ליום הכספיים דוחותיה

 להלן.   3, כמפורט בבאור 2019בינואר  1החל מיום 

 

 
 :דיווח כספי ופרשנויות שפורסמותיקונים לתקני  - 3ביאור 

 

 

דיווח ה  תקנימיישמת החברה את    2019בינואר    1,החל מיום    2018בדצמבר,    31לדוחות הכספיים השנתיים ליום    3כמוסבר בבאור  

לא הייתה השפעה על  התקניםליישום  ,2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים ליום  3המפורטים בבאור  בינלאומיהכספי ה

 הדוחות הכספיים של החברה.
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 

 

 התאמה לא מהותית של מספרי השוואה - 4ביאור 

 

ביום  ושהסתיימחודשים  ושלושהתשעה של  ותולתקופמזומנים הדוחות על תזרימי את ה מהותיתתיקנה בדרך של התאמה לא החברה 
חלף הצגתם השקעה  זכאים בגין נדל"ן להשקעה במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות  ל  בהם תשלומים, על מנת לשקף  2018  בספטמבר  30

 : התיקון האמורהשפעת להלן . שוטפתבתזרימי מזומנים מפעילות 
 

  

 

 חודשים שהסתיימה  תשעהלתקופה של 
 2018 בספטמבר 30ביום 

 השינוי כפי שדווח בעבר 

כפי שידווח לאחר 

 התיקון 

 אלפי דולר ארה"ב 

    

    
    :השפעה על סעיפי תזרימי המזומנים

    

 2,942 6,718 (3,776) תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (250,906) (6,718) (244,188) תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

    

    

 

 

  

 

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
 2018 בספטמבר 30ביום 

 השינוי כפי שדווח בעבר 

כפי שידווח לאחר 

 התיקון 

 אלפי דולר ארה"ב 

    

    
    :השפעה על סעיפי תזרימי המזומנים

    

 (371,9) 2,839 (12,210) תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (99,706) (2,839) (96,867) תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
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All Year Holdings Limited  
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 

 מכשירים פיננסיים - 5 באור

 

 מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן: 

 
סבורה הקבוצה כי ערכם בספרים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים בעלות פרט למפורט בטבלה הבאה, 

 מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן:

 

 שווי הוגן ערך בספרים 

 בספטמבר 30ליום  
 31ליום 

 בספטמבר 30ליום  בדצמבר
 31ליום 

 בדצמבר

 9 1 0 2 8 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

       התחייבות פיננסיות:

 86,681 166,840 120,762 125,392 159,085 137,860 סדרה ב'אגרות חוב 

 142,548 167,023 152,662 157,531 160,760 164,481 סדרה ג'אגרות חוב 

 76,952 131,709 107,102 137,145 139,432 139,103 סדרה ד'אגרות חוב 

 176,370 194,830 223,811 191,921 196,161 223,211 סדרה ה'אגרות חוב 
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 עמידה באמות מידה פיננסיות - 6 באור

 

 

 

הנאמנות של אגרות החוב של   יבמסגרת שטר  שנקבעותאם להתחייבויות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות,  בה  נתונים  להלן

 .2018בדצמבר  31לדוחות המאוחדים השנתיים של החברה ליום  12להרחבה ראה ביאור  החברה.

 

 אמות מידה פיננסיות של אגרות חוב סדרה ב': (1)

 

מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד   90-ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ א.

יון דולר ארה"ב ועל כן החברה מיל 429 -, ההון העצמי של החברה הוא כ2019 בספטמבר 30נכון ליום למדד( 

 עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.

 

 30נכון ליום . 25%-לסך המאזן המאוחד לא יפחת מיחס ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט(  ב.

מיליון דולר ארה"ב וסך  602 -, ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( הוא כ2019 בספטמבר

לאמור לעיל, יחס ההון העצמי המאוחד מיליון דולר ארה"ב. בהתאם  2,201 -הוא כהמאזן המאוחד של החברה 

ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית   27.4%-של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן המאוחד הוא כ

 כאמור.

 

, יחס החוב 2019 בספטמבר 30. נכון ליום 19מתואם לא יעלה על  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל ג.

יצוין כי ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.  18.64מתואם הוא   EBITDA-הפיננסי נטו מתואם ל

על פי שטרי הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'(, במקרה של רכישת נכס מניב אחד או יותר, חישוב אמת 

המתואם שהניב אותו  EBITDA -המתואם את ה EBITDA -המידה הפיננסית יעשה תוך הוספה למכנה של ה

 EBITDA-המתואם של נכס זה למונחי שנה מלאה. יובהר כי לעניין חישוב ה EBITDA -ס תוך תקנון הנכ

המתואם, החברה סבורה שיש לטפל בהשלמת הקמתו והשכרתו של נכס מניב )להלן: "נכס חדש"( כרכישתו של 

הנובע  EBITDAהמתואם של נכס חדש, למונחי שנה מלאה. סך תקנון ה  EBITDA -נכס מניב, תוך תקנון ה

 אלפי דולר. 5,670עומד על סך של והשכרתם  בנייתם שנסתיימהמהתאמה בגין נכסים 

 

 בספטמבר 30נכון ליום  -מסך המאזן המאוחד של החברה  40%היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה על  ד.

ועל כן החברה עומדת  1% -מסך המאזן המאוחד של החברה הוא כהיקף פרויקטי היזום של החברה , 2019

 באמת מידה פיננסית כאמור.

 

 capיחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל . 75%נטו, לא יעלה על שיעור של  capהחוב הפיננסי נטו מתואם ל  יחס ה.

  ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור. 72.3%-כהוא  2019 בספטמבר 30נטו ליום 
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 אגרות חוב )המשך( - 6ביאור 

 

 

 אמות מידה פיננסיות של אגרות חוב סדרה ב': )המשך( (1)

 

 , בנוסף

 

נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית )עד לתקרה של  אגרות החוב סדרה ב'בשטר הנאמנות של  •

 אמתהתאם לשינוי בדירוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת ב( 1.5% ריבית נוספת בשיעור של

 :ההמידה הפיננסית הבא

 

 30. נכון ליום 17מתואם כהגדרתם לעיל לא יעלה על  EBITDA-נטו מתואם ליחס החוב הפיננסי  -

 עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.  אינהכן החברה  ועל 18.64היחס עומד על  2019 בספטמבר

 

 5.4, בהתאם לאמור בסעיף הותאם'( של החברה בלאור האמור, שיעור הריבית בגין אגרות החוב )סדרה 

לשטר הנאמנות, כך שלשיעור הריבית השנתית שנשאה יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה 

התאם לקבוע בשטר ב. 0.5%בשיעור של  2017בנובמבר  30תוספת ריבית החל מיום התווספה '( ב

של יתרת הקרן הבלתי מסולקת בתוקף עד לפירעון מלא  תהא הריביתהאמורה בשיעור  העלייההנאמנות, 

'(, או עד למועד פרסום דוחות כספיים של החברה לפיהם החברה עומדת באמת בשל אגרות החוב )סדרה 

 המידה הפיננסית האמורה, לפי המוקדם.

 

החברה פועלת   ,2019של    השלישילצורך שיפור באמת המידה הפיננסית האמורה בתקופות שלאחר הרבעון  

 .'ב שלבפרוייקט בושוויק מלא של לאיכלוס 

 

 

 

 ':גהלן הנתונים בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות של אגרות חוב סדרה ל (2)

 

מיליון דולר ארה"ב )סכום   120-ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ .א

מיליון  429 -, ההון העצמי של החברה הוא כ2019 בספטמבר 30זה לא יוצמד למדד(. נכון ליום 

 דולר ארה"ב ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.

 

השווי הבטוחתי של הנכס  2019 בספטמבר 30. נכון ליום 80%ה על יחס ההלוואה לבטוחה לא יעל .ב

דולר בהתאם לאמור לעיל,  מיליון 164 -כ דולר וסך אגרות החוב הינם מיליון 250המשועבד הינו 

 ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור. 65.6% -יחס ההלוואה לבטוחה הוא כ

 

 30נכון ליום    -מסך המאזן המאוחד של החברה    40%היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה על   .ג

 1% -, היקף פרויקטי היזום של החברה מסך המאזן המאוחד של החברה הוא כ2019 בספטמבר

 ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.

 

. יחס החוב הפיננסי נטו 75%נטו, לא יעלה על שיעור של  capהחוב הפיננסי נטו מתואם ל  יחס .ד

ועל כן החברה עומדת באמת מידה  72.3%-כ הוא 2019 בספטמבר 30נטו ליום  capמתואם ל 

 פיננסית כאמור.

 

לתקרה של ריבית נוספת בנוסף, בשטר הנאמנות של אגרות החוב נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית )עד  

 ( בהתאם לשינוי בדירוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת אמת המידה הפיננסית הבאה:1.5%בשיעור של  

 

יחס ההלוואה לבטוחה הוא   2019  בספטמבר  30נכון ליום    .75%יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על   -

 .65.6% -כ
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 אגרות חוב )המשך( - 6ביאור 

 

 

 להלן הנתונים בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות של אגרות חוב סדרה ד': (3)

 

מיליון דולר ארה"ב. נכון  150-כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מההון העצמי המאוחד של החברה )לא  .א

מיליון דולר ארה"ב ועל כן החברה  429 -ההון העצמי של החברה הוא כ, 2019 בספטמבר 30ליום 

 עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.

 

 30מסך המאזן המאוחד של החברה. נכון ליום  35%היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה על  .ב

 1% -, היקף פרויקטי היזום של החברה מסך המאזן המאוחד של החברה הוא כ2019 בספטמבר

 ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.

 

. יחס החוב הפיננסי נטו 80%נטו, לא יעלה על שיעור של  capיחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל  .ג

ועל כן החברה עומדת באמת מידה  72.3%הוא  2019 בספטמבר 30נטו ליום  capמתואם ל 

 פיננסית כאמור.

 

, 2019 בספטמבר 30מיליון דולר. נכון ליום  35-של החברה לא יפחת מהשנתי המתואם  NOI -ה .ד

מיליון דולר ארה"ב ועל כן החברה עומדת באמת מידה  85 -המתואם של החברה הוא כ NOI -ה

 פיננסית כאמור.

 

בנוסף, בשטר הנאמנות של אגרות החוב נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית )עד לתקרה של ריבית נוספת 

 ( בהתאם לשינוי בדירוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת אמת המידה הפיננסית הבאה:1.5%בשיעור של 

 

מיליון דולר ארה"ב. נכון  190-ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ .א

החברה  מיליון דולר ארה"ב ועל כן 429 -, ההון העצמי של החברה הוא כ2019 בספטמבר 30ליום 

 עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.

 

. יחס החוב הפיננסי נטו 77.5%נטו, לא יעלה על שיעור של  capיחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל  .ב

כן החברה עומדת באמת מידה  ועל 72.3%הוא  2019 בספטמבר 30נטו ליום  capמתואם ל 

 פיננסית כאמור.

 

, 2019 בספטמבר 30מיליון דולר. נכון ליום  45-של החברה לא יפחת מהשנתי  המתואם NOI -ה .ג

מיליון דולר ארה"ב ועל כן החברה עומדת באמת מידה  85 -המתואם של החברה הוא כ NOI -ה

 פיננסית כאמור.
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LimitedAll Year Holdings  
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 אגרות חוב )המשך( - 6ביאור 

 

 

 ':הלהלן הנתונים בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות של אגרות חוב סדרה  (4)

 

 

מיליון דולר ארה"ב )סכום   180-של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מההון העצמי המאוחד   א.

מיליון  429 -, ההון העצמי של החברה הוא כ2019 בספטמבר 30זה לא יוצמד למדד(. נכון ליום 

 דולר ארה"ב ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.

 

השווי הבטוחתי של  2019 בספטמבר 30. נכון ליום 82.5%לא יעלה על  יחס ההלוואה לבטוחה  ב.

מיליון דולר בהתאם לאמור  222 -כ מיליון דולר וסך אגרות החוב הינם 315 -כ הנכס המשועבד הינו

 החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור. ועל כן 70.5% -לעיל, יחס ההלוואה לבטוחה הוא כ

 

 30נכון ליום    -המאוחד של החברה  מסך המאזן   35%היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה על   ג.

ועל כן  1% -, היקף פרויקטי היזום של החברה מסך המאזן המאוחד של החברה הוא כ2019 יוני

 החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.

 

. יחס החוב הפיננסי נטו 80%שיעור של נטו, לא יעלה על  capיחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל  ד.

ל כן החברה עומדת באמת מידה וע 72.3%-הוא כ 2019 בספטמבר 30נטו ליום  capמתואם ל 

 פיננסית כאמור.

 

 NOI -, ה2019 בספטמבר 30מיליון דולר. נכון ליום  35-המתואם של החברה לא יפחת מ NOI -ה .ה

עומדת באמת מידה פיננסית  מיליון דולר ארה"ב ועל כן החברה 85 -המתואם של החברה הוא כ

 כאמור.

 

 

בנוסף, בשטר הנאמנות של אגרות החוב נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית )עד לתקרה של ריבית נוספת 

 המידה הפיננסית הבאה:( בהתאם לשינוי בדירוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת אמת 1.5%בשיעור של 

 

יחס ההלוואה לבטוחה  2019 בספטמבר 30נכון ליום  .77.5%יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על  -

 .70.5% -הוא כ

 

 

 החברה הכספיים הדוחות על החתימה למועד נכון -בשטרי הנאמנות נקבעו מגבלת חלוקת דיבידנד  בנוסף

 .דיבידנד חלוקת ביצעה לא

 

לאמת המידה לתוספת ריבית בגין  אגרות  פרטהחברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל 

לעיל וכן  כמפורט 17 על יעלה שלאמתואם  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל שלחוב סדרה ב' 

ות החוב , את כל ו/או חלק מהתחייבויותיה למחזיקי אגרהאמורה המידה לאמת פרטהחברה אינה מפרה, 

 .2019 בספטמבר 30( ליום ה'-ו 'ד,'ג', ב)סדרה 

הודיעה חברת הדירוג מידרוג בע"מ על הורדת דירוג לאגרות החוב )סדרה ב'(,   2018בדצמבר  27ביום 

עם  A2.ilאגרות החוב )סדרה ג'(, אגרות החוב )סדרה ד'( ואגרות החוב )סדרה ה'( של החברה, מדירוג  

צאה מהאמור לעיל , עדכנה (, כתוStableוהותרת אופק דירוג יציב ) A3.il( לדירוג  Stableאופק דירוג יציב )

החברה את שיעור הריבית של אגרות החוב )סדרה ג'(, אגרות החוב )סדרה ד'( ואגרות החוב )סדרה ה'( 

לשטרי הנאמנות של אגרות החוב.  5.3של החברה )להלן ביחד: "אגרות החוב"( בהתאם להוראות סעיף 

 בגיןשיעור הריבית השנתית לכך ש ההותאמלאור האמור, שיעור הריבית בגין אגרות החוב של החברה 

בשיעור של  2018בדצמבר  27ריבית החל מיום  התווספהיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות, העלייה האמורה בשיעור הריבית תהא בתוקף עד לפירעון מלא . 0.25%

 של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב.
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Year Holdings LimitedAll  
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 
 מגזרי פעילות -   7ביאור 

 

 כללי:   .א
ידי -מגזרים תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימיים אודות מרכיבי הקבוצה, אשר נסקרים באופן סדיר על

 משאבים והערכת ביצועי המגזרים התפעוליים.מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה לצורך הקצאת 

 והערכת משאבים הקצאת לצורך ,הקבוצה של הראשי התפעוליות ההחלטות למקבל המועברת הדיווחים מערכת

  תחומי פעילות עיקריים: .הרווח מפעולות רגילות על מתבססת התפעוליים המגזרים ביצועי

 

למגורים. מגזר פעילות זה כולל את פעילות הקבוצה בתחום הנדל''ן להשקעה דירות    -תחום הנדל"ן המניב    -מגזר א'

למגורים, לרבות הקמה, פיתוח והשכרה של נכסי נדל''ן מניב המשמשים למגורים. מגזר זה כולל בית דירות הכולל 

 מספר יחידות מסחר.

נדל''ן להשקעה המסחרי, מוסדות תחום נדל"ן למסחר  מגזר פעילות זה כולל את פעילות הקבוצה בתחום ה  -מגזר ב'

, William Vale Complexלימוד לרבות הקמה, פיתוח והשכרה של נכסי נדל''ן מניב המשמשים למסחר לרבות 

 בברוקלין, ניו יורק הכולל: משרדים, מסחר, מלון, חניון ומסעדות.

 

 שיקולי הדעת שיישמה ההנהלה בעת קיבוץ מגזרי פעילות:  .ב
  

נדל"ן להשקעה למגורים  מיבחנה את המאפיינים הכלכליים של המגזרים השונים במסגרת תחוהנהלת הקבוצה 

 והגיעה למסקנה כי הינם דומים, לרבות שיעורי הרווחיות לטווח הארוך.ולמסחר 

 בנוסף, בחנה הנהלת הקבוצה כי המגזרים דומים בכל המאפיינים הבאים:

 ל הינן דומות.כלל ההשקעות במסגרת המגזר הנ" -מהות ההשקעות  •

כלל הדירות למגורים במסגרת המגזר משווקות אל קבוצת לקוחות דומה אשר כוללת לקוחות  -סוג הלקוחות  •

 פרטיים, המעוניינים בדרך כלל בשכירת דירה למגורים.

השיטות לשיווק הדירות הינן דומות. כמו כן, כלל ההשקעות  -השיטות שמשמשות לשיווק דירות המגורים  •

 יכי פרסום ושיווק זהים.כוללות תהל

  

 . IFRS 8 -בהתבסס על השיקולים שפורטו לעיל, הנהלת הקבוצה סבורה כי הקיבוץ למגזרים הינו בהתאם ל

 

 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: .ג
 

הכנסות והוצאות המגזרים כוללות הכנסות והוצאות הנובעות מהפעילויות התפעוליות של המגזרים והמיוחסות 

רות למגזרים העסקיים וכן חלק יחסי מהוצאות החברה בגין כל המגזרים שניתן להקצותן למגזרים על בסיס ישי

 סביר.

 

  
 
 

דירות 
    למגורים

נדל"ן 
 למסחר

 
 
 
 

 סה"כ  

   

 אלפי דולר ארה"ב  

 30 ביום שהסתיימה חודשים תשעה של לתקופה
  )בלתי מבוקר( 2019, בספטמבר

 
    

  

        
 73,936  17,290    56,646  הכנסות מדמי שכירות והכנסות נלוות

 14,641  335    14,306  הוצאות תפעול נכסים

 59,295  16,955    42,340  הכנסות מדמי שכירות ונלוות, נטו

         
         

 5,908  2,128    3,780  ערך נדל"ן להשקעה ירידתהפסד מ

         

  38,560    14,827  53,387 

         
 1,660        הוצאות הנהלה וכלליות

 5,054        מעסקאות משותפות הפסדחלק החברה בגין 
 2,358        הכנסות אחרות

 סה"כ רווח מפעולות רגילות
 

    
  49,031 
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 
 )המשך( מגזרי פעילות -   7ביאור 

 

  

 

  
 
 

דירות 
    למגורים

נדל"ן 
 למסחר

 
 
 
 

 סה"כ  

   

 אלפי דולר ארה"ב  

 30 ביום שהסתיימה חודשים תשעה של לתקופה
  )בלתי מבוקר( 2018, בספטמבר

 
    

  

        
 61,198  18,214    42,984  הכנסות מדמי שכירות והכנסות נלוות

 9,251  183    ,0689  הוצאות תפעול נכסים

 51,947  031,18    33,916  הכנסות מדמי שכירות ונלוות, נטו

         
         

 30,894  3,482    27,412  ערך נדל"ן להשקעה מעליית רווח

         

  61,328    21,513  82,841 

         
 1,397        וכלליותהוצאות הנהלה 

 21,162        מעסקאות משותפות רווחחלק החברה בגין 
         

 סה"כ רווח מפעולות רגילות
 

    
  102,606 

 

 

 

 30 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה
 )בלתי מבוקר( 2019, בספטמבר

 
    

  

 
 

    
  

 25,483  5,340    20,143  הכנסות מדמי שכירות והכנסות נלוות

 5,551  120    5,431  הוצאות תפעול נכסים

 19,932  5,220    14,712  הכנסות מדמי שכירות ונלוות, נטו

         
         

 10,046  790    256,9  ערך נדל"ן להשקעה ירידתמ הפסד

         

  456,5    4,430  9,886 

         
 428        הנהלה וכלליותהוצאות 

 1,912        מעסקאות משותפות הפסדחלק החברה בגין 
         

 סה"כ רווח מפעולות רגילות
 

    
  7,546 
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 )המשך( מגזרי פעילות -   7ביאור 

 

 )המשך(: מגזרי פעילותהכנסות ותוצאות לפי ניתוח  .ג

 

  
 
 

דירות 
    למגורים

נדל"ן 
 למסחר

 
 
 
 

 סה"כ  

   

 אלפי דולר ארה"ב  

 30 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה
 )בלתי מבוקר( 2018, בספטמבר

 
    

  

 
 

    
  

 20,929  6,662    14,267  הכנסות מדמי שכירות והכנסות נלוות

 2,637  99    2,538  הוצאות תפעול נכסים

 18,292  6,563    ,72911  הכנסות מדמי שכירות ונלוות, נטו

         
         

 10,208  1,426    8,782  ערך נדל"ן להשקעה מעליית רווח

         

  20,511    7,989  28,500 

         
 388        הוצאות הנהלה וכלליות

 (1,663)        מעסקאות משותפות הפסדחלק החברה בגין 
         

 סה"כ רווח מפעולות רגילות
 

    
  26,449 

   
 

 

 
        

 
        2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

    
  

 84,968  24,215    60,753  מדמי שכירות והכנסות נלוות הכנסות

 15,353  379    14,974  הוצאות תפעול נכסים

 69,615  23,836    45,779  הכנסות מדמי שכירות ונלוות, נטו

         
 26,680  (1,789)    28,469  רווח )הפסד( מעליית ערך נדל"ן להשקעה

         

  74,248    22,047  96,295 

         
 1,865        הוצאות הנהלה וכלליות

 22,101        החברה בגין רווח מעסקאות משותפותהתאמת חלק 
         

 מפעולות רגילות רווח"כ סה
 

    
  116,531 
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 )המשך( מגזרי פעילות -   7ביאור 

 

 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: .ג
 

 

  
דירות 
 סה"כ        נדל"ן למסחר  למגורים

         
 אלפי דולר ארה"ב  
             

             2019 בספטמבר 30ליום 
             

 2,201,139        337,384  1,863,755  נכסי המגזר

             

            2,201,139 

             
 1,598,818        206,981  1,391,837  התחייבויות המגזר

             

            1,598,818 

             
             2018 בספטמבר 30ליום 

             
 2,191,326        340,991  1,850,335  נכסי המגזר

             

            2,191,326 

             
 1,532,589        201,183  1,331,406  המגזרהתחייבויות 

             

            1,532,589 

             
             2018בדצמבר  31ליום 

             
 2,208,851        337,423  1,871,428  נכסי המגזר

             

            2,208,851 

             
 1,513,531        199,484  1,314,047  התחייבויות המגזר

             

            1,513,531 
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 נדל"ן להשקעה   - 8ביאור 

 

על ידי החברה ומחזיקה בשרשור סופי בנכס הידוע בשם  100%חברה המוחזקת   Evergreen Garden I LLCגילוי בדבר חברת 

Denizen Bushwick  .'שלב א 

 

 

  :דוח על המצב הכספי

 

    

  

 31ליום  בספטמבר 30ליום 
 בדצמבר

 2 0 1 8 2 0 1 8 2 0 1 9 ביאור 

    

  נכסים שוטפים
 אלפי דולר ארה"ב 

 
 1 210 96  מזומנים ושווי מזומנים

 1,950 116 1,286 1ו' שוכרים

 94 17 122  חייבים ויתרות חובה

 2,045 343 1,504  סה"כ נכסים שוטפים

     
     נכסים לא שוטפים

 316,000 322,000 315,000 2ו' נדל"ן להשקעה

 242 161 483  חייבים לזמן ארוך

 316,242 322,161 315,483  סה"כ נכסים לא שוטפים
     
     

 318,287 322,504 316,987  סה"כ נכסים

     
     התחייבויות שוטפות

 23,997 19,109 21,450  זכאים ויתרות זכות )כולל ריבית לשלם(

 24,421 22,183 7,468  הלוואה מחברת האם

 48,418 41,292 28,918  סה"כ התחייבויות שוטפות

     
     התחייבויות לא שוטפות

 207,686 205,447 226,735  הלוואה מחברה אם

 757 - 1,620  פקדונות ומקדמות משוכרים

 208,443 205,447 228,355  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

     

 61,426 75,765 59,714  סה"כ הון
     
     

 318,287 322,504 316,987  סה"כ התחייבויות והון
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 )המשך( נדל"ן להשקעה  - 8ביאור 

 

 )המשך( .ו

 

 דוחות על הרווח והפסד ורווח כולל אחר:

 

 

      

  

חודשים תשעה לתקופה של 
 שהסתיימו ביום

 בספטמבר 30 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימו ביום 

 בספטמבר 30

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 8 1 0 2 

      

  
 אלפי דולר ארה"ב   

 

       

 6,567 2,206 4,044 2,836 12,144  הכנסות מדמי שכירות והכנסות נלוות

       

       

 1,156 197 1,162 197 2,574  תפעול נכסיםהוצאות 

       

 5,411 2,009 2,882 2,639 9,570  הכנסות מדמי שכירות ונלוות, נטו

       

מעליית ערך נדל"ן  )רווח( הפסד

  להשקעה

 

3,721 

 

(7,233) 

 

783 

 

651 2,303 

       

 3,108 1,358 2,099 9,872 5,849  מפעולות רגילות רווח

       

 8,333 2,325 2,800 2,686 7,561  מימון  הוצאות

       

 5,225 967 701 (7,186) 1,712  לתקופה )רווח( הפסד

 - - - - -  רווח כולל אחר

       

 5,225 967 701 (7,186) 1,712  לתקופהכולל )רווח(  הפסדסה"כ 
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 נדל"ן להשקעה  )המשך( - 8ביאור 

 )המשך( .ו

 

 שוכרים.  1ו'

 

 . 2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום ו' 7לעניין הסכמי שכירות ראשיים ראה באור 

 

 )אלפי דולר ארה"ב(: תנועה בשוכרים
  

 1,950 2019בינואר  1יתרה ליום 

 3,702 שוכר ראשי  -תוספות 

 113 יתרות שוכרים דיירים בפועל

 (4,479) תשלומים משוכר ראשי 

 1,286 2019 בספטמבר 30יתרה ליום 
  

  

 

                    
 

 

 נדל"ן להשקעה - 2ו'

 

 )אלפי דולר ארה"ב(: הרכב ותנועה                
 

 
  

  נדל"ן להשקעה:

 316,000 2019בינואר  1יתרה ליום 

 1,938 התקופהתוספות במהלך 

 (2,938) דוחבתקופת הערך  ירידת

 315,000 2019 בספטמבר 30יתרה ליום 
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 
 ולאחריה הכספיים הדוחות בתקופת מהותיים אירועים - 9 באור

 

 2006-התקבל כתב תביעה המלווה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו  2019בינואר    16ביום   .א

-37894)להלן יחד: "התובענה"(, אשר הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו )להלן: "בית המשפט"( בת.צ.  

התנועה להגנה על ציבור המשקיעים )ע"ר( )להלן: "התובעת"(, כנגד החברה ונושאי  –. התובענה הוגשה על ידי גילוי נאות 01-19

כדירקטור וכסמנכ"ל התפעול של  2018ביוני  30המשרה הבכירה המכהנים בה, וכן כנגד מר ג'ואל גרינפלד אשר כיהן עד ליום 

 החברה  )להלן: "המשיבים"(.

)כנגד כלל המשיבים( וכן אי פרסום דיווח   2018ביוני    30הוגשה בעילות של פרטים מטעים בדוח הרבעוני של החברה ליום  התובענה  

אודות כשלים בבקרה הפנימית של החברה )כנגד החברה ובעל השליטה( . התובעת מבקשת לקבוע כי יימנו   2018ביוני    1מיידי ביום  

 2018ביוני  1החל מיום  All Year Holdings Limitedאגרות חוב )מסדרה כלשהי( של על חברי הקבוצה בתובענה "כל מי שרכש 

, למעט המשיבים ו/או מי מטעמם ו/או גופים הקשורים עימם", כשנזקם הכולל של חברי הקבוצה נאמד 2018בנובמבר  30ועד ליום 

 מיליון ש"ח. 100על ידי התובעת במעל 

ן והנהלת החברה, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים לעניין זה, אינם יכולים להעריך בשלב מקדמי זה של ההליך, הדירקטוריו

 .את סיכויי התובענה ו/או את סיכויי אישורה כתובענה ייצוגית

 

 

בהמשך לאמור בסעיף א' לעיל, לבקשת ועדת הביקורת, וכחלק מהפעולות והתהליכים המתבצעים בהנחייתה, הנהלת החברה ביצעה  .ב

נכסים( ושל נכסים חיצוניים לחברה שבבעלות בעל השליטה בחברה )להלן יחד:  160-ל כלל מסמכי המימון של החברה )כסקירה ש

"מסמכי המימון"( על מנת לזהות האם היו עסקאות נוספות אשר דרשו את אישורם של מוסדות החברה. במהלך סקירת מסמכי 

מיליון דולר בגין שלושה נכסים  4.85, קיימת הלוואה משותפת אחת בסכום של המימון, עלה כי נכון למועד פרסום דוחות כספיים אלו

מניבים למגורים בברוקלין )להלן: "ההלוואה המשותפת"(, שניים מהם מוחזקים )בשרשור( על ידי חברות בנות של החברה )להלן: 

על ידי החברה וצד שלישי שאינו קשור "החברות הבנות"( כאשר אחד מהם בבעלות מלאה של החברה והשני מוחזק בחלקים שווים 

לחברה או לבעל השליטה )להלן: "השותף"( והנכס השלישי מוחזק על ידי חברת נכס חיצונית לחברה, שבבעלות בעל השליטה )להלן: 

"חברת הנכס החיצונית"(. שלושת הנכסים מבטיחים את ההלוואה המשותפת. בעל השליטה והשותף ערבים להבטחת ההלוואה 

 "( ושיפוי בנושאים סביבתיים.Bad Boyת בערבות לעילות ומקרים מוגבלים מסוימים )"המשותפ

 

 בהתאמה. 0.32%-וכ  0.22%-יובהר כי סכום ההלוואה המשותפת זניח ביחס לסך המאזן ולסך ההתחייבויות של החברה כ

 

אך לא הובאה לאישור מוסדות החברה בעת נטילתה. עוד יצוין כי גם עובר להלוואה   2018ההלוואה המשותפת ניטלה בחודש פברואר  

 המשותפת, חברת הנכס החיצונית נכללה במסגרת מסמכי מימון יחד עם נכסים של החברה. 

מיליון דולר.   1.15-לטובת החברה פקדון בסך של כ  לאור האמור לעיל, ועדת המאזן דרשה מבעל השליטה אשר הסכים לכך, להעמיד

החברה תשיב לבעל השליטה את הפקדון ו/או תסכים להעביר את הפקדון לצד ג' וזאת לצורך פרעון ההלוואה, באופן שלא יוותר קשר 

ועדת המאזן, בעל  בין הנכסים המוחזקים על ידי החברות הבנות לבין הנכס המוחזק על ידי חברת הנכס החיצונית. בנוסף, לבקשת

השליטה התחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או תביעה שיגרמו לחברה, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מאירוע של 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה   2019בינואר    22כשל פרעון של חברת הנכס החיצונית במסגרת ההלוואה המשותפת. ביום  

סיווגה ועדת הביקורת את ההתקשרות  2019בינואר  29בהסכם ההלוואה המשותפת במתכונתה הנוכחית ביום את ההתקשרות 

 בהסכם ההלוואה המשותפת הן במתכונתה המקורית והן במתכונתה הנוכחית כעסקה לא חריגה.

 

  

 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, העמדת הלוואות גישור לחברה על ידי מר יואל גולדמן, בעל  2019בינואר  29ביום  .ג

מיליון דולר, ללא ריבית וללא בטחונות, אשר תשמש לתשלומי הריבית של אגרות החוב )סדרות ד'  7.4-השליטה בחברה, בסך של כ

 פרעה החברה את ההלוואה. 2019בפברואר  12ביום .  2019בינואר  31ה'( הקבועים ליום -ו
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All Year Holdings Limited 
 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 )המשך( ולאחריה הכספיים הדוחות בתקופת מהותיים אירועים - 9 באור

 

 

 65בסך של  Mezzanine( של החברה )בשרשור(, נטילת הלוואת 100%השלים תאגיד בבעלות מלאה ) 2019בפברואר  12ביום  .ד

 חודשים. 12בושוויק לתקופה של -מיליון דולר מאת גוף פיננסי אמריקאי, בקשר עם השלב השני בפרויקט דניזן

)למועד נטילת ההלוואה שיעור ;  LIBOR + 10.5%החברה תשלם בגין ההלוואה ריבית שנתית, אשר תשולם על בסיס חודשי, בשיעור  

 (.2.493%הינו  LIBOR -ה

חודשים כל אחת ,ככל שתמומש אופציית ההארכה , יגדל  12לחברה הזכות לדחות את מועד הפירעון האחרון בשתי תקופות של 

 ; LIBOR + 10.75%יעור של  שיעור הריבית לש

למלווה ניתן שעבוד ראשון בדרגה, עם הגבלה על יצירת שעבודים נוספים, על מלוא זכויות ההשתתפות, הניהול וההצבעה של הלווה  

 וזכויות הנלוות אליהן לרבות זכויות לקבלת כספים;  Evergreen Gardens LLC-ב

)תאגיד בבעלות  Evergreen Mezz-של בעל השליטה ו Bad-Boyתנית מסוג כמו כן, להבטחת ההלוואה, ניתנו ערבות בלתי מו

( של החברה )בשרשור((, התחייבות בעל השליטה והחברה לשיפוי המלווה בגין הפרת הוראות רגולציה סביבתית. 100%מלאה )

ווי הנכסים הנקי של לא ערבות בלתי מותנית של בעל השליטה להשלמת הקמת הפרויקט וכן התחייבות בעל השליטה לשמור על ש

 מיליון דולר.  5-מיליון דולר ושהנכסים הנזילים של בעל השליטה יהיו בשווי שלא יפחת מ 125-יפחת מ

עבור כל תקופת   0.35%חודשים כל אחת, בכפוף לתשלום בשיעור של    12לחברה הזכות לדחות את מועד הפירעון בשתי תקופות של  

מת למלווה ולעמידה בתנאים שפורטו בהסכם ההלוואה, הכוללים בין היתר שמירה על יחס הארכה, וכן בכפוף למתן הודעה מוקד

עבור תקופת ההארכה  7%-עבור תקופת ההארכה הראשונה ו 6.5%-אשר ינבע מהנכס לחוב שלא יפחת מ NOI)באחוזים( של 

 השנייה.

ימים, ובכפוף להוראות מקובלות   3דעה מראש בת  לחברה תהא האופציה לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם, בין היתר, בכפוף להו

 מסך הקרן הנפרעת בפירעון המוקדם.  0.5%שנקבעו בהסכם, ובכפוף לתשלום עמלת פירעון מוקדם בשיעור של 

 NOI-בנוסף לאמור לעיל, נקבעו בהסכם עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי של מלוא ההלוואה הכוללות: ביצוע חלוקה כשיחס ה

 ימים. 45; העמדה לפירעון מיידי של סדרת אגרות חוב של החברה ובכפוף לתקופת ריפוי בת 6%-מהנכס לחוב יהיה נמוך מ שינבע

 

התקשר תאגיד בבעלות מלאה )בשרשור( של החברה )להלן: "המוכר"( בהסכם למכירת קרקע )והזכויות  2019בפברואר  26ביום  .ה

"העסקה", לפי העניין( לצד ג' שאינו -ברובע ברוקלין בעיר ניו יורק )להלן: "המקרקעין", "מועד החתימה" ו  Bondהנלוות אליה( ברחוב  

 )להלן: "הרוכש" או "התאגיד הרוכש"(, שתנאיה העיקריים מפורטים להלן. קשור לחברה או לבעל השליטה בה

 

 מיליון דולר מתוך התמורה הכוללת הופקדה על ידי הרוכש במועד החתימה )להלן: "המקדמה"(.  34סך של  .1

 2019באוגוסט  12מיליון דולר מתוך התמורה הכוללת שולם במועד השלמת רכישת המקרקעין, אשר חל ביום  46סך של  .2

 ושימש לשם פירעון התחייבויות החברה בקשר עם ההלוואות אשר נלקחו לטובת מימון הנכס. 

ללא זכויות הצבעה )להלן: "אופציית   בכפוף להתאמות, מזכויות ההשתתפות בתאגיד הרוכש כמשקיע מיעוט  12.5%הקצאה של  .3

 ."זכויות המוכר כמיעוט בתאגיד הרוכש", בהתאמה(. יצוין כי התאגיד הרוכש עשוי ליטול מימון כנגד המקרקעין-השותפות" ו

 

 

וי ( במקרקעין למגורים, ככל שבוצע )להלן: "שינRezoningימים מהמועד האחרון שבו ניתן לעתור כנגד שינוי הייעוד ) 10בתוך 

 12של ( לרכוש את זכויות המוכר כזכויות שאינן מקנות שליטה בתאגיד הרוכש בתמורה לסכום 1הייעוד"(, לרוכש תהייה האופציה: )

ראטה לחלק המוכר בהון העצמי )כולל התוספת -( להגדיל את שיעור זכויות המוכר כמיעוט בתאגיד הרוכש פרו2; או )מיליון דולר

 של התאגיד הרוכש. לסכום היתרה כמפורט להלן( 
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 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 )המשך( ולאחריה הכספיים הדוחות בתקופת מהותיים אירועים - 9 באור

 

 )המשך( .ה

 

ישא בהוצאות השוטפות בגין  המוכרבמקרה שבו לא יבוצע שינוי הייעוד בתוך שלוש שנים ממועד ההשלמה, אזי החל מאותו מועד 

המקרקעין, לרבות עלויות מימון, מיסים, ביטוח ועלויות שינוי הייעוד )להלן: "העלויות השוטפות"(. ההוצאות כאמור תקוזזנה מסכום 

מוכר לא ידרש להשקיע סכום כלשהו ממקורותיו בגין העלויות השוטפות(. אם לא יחול שינוי הייעוד היתרה )יובהר כי בכל מקרה ה

תוך שש שנים ממועד ההשלמה, יעביר המוכר לרוכש, ללא תמורה, את זכויותיו בתאגיד הרוכש ובמקרה כאמור התמורה הכוללת 

 מיליון דולר.  80הינה  למוכר

זכאי לקבל תוספת לסכום היתרה, על פי מכפיל  המוכר יהיהסכם ביחס לתוצאות שינוי הייעוד, יצוין כי  בהתאם לתנאים שנקבעו בה

 ( מפתח שנקבע בין הצדדים, וזאת בניכוי העלויות השוטפות.ii)-( יחס זכויות הבניה לר"ר בשינוי הייעוד בiשל )

 

 

ל החברה סדרות ב' וד' מעת לעת ובהיקפים אישר דירקטוריון החברה רכישה עצמית של אגרות חוב ש 2019בפברואר  27ביום  .ו

מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים רכשה החברה אגרות חוב סדרה ד' בסכום כולל של  10שונים עד לסכום כולל של 

 אלפי ש"ח. 15,951בתמורה כוללת של  ש"חאלפי  23,136

 

'( נוספות, במסגרת הקצאה הש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה אלפי  70,000השלימה החברה הקצאה פרטית של  2019למאי  7ביום  .ז

, סך אגרות החוב אלו  כספיים  דוחותכך שנכון למועד פרסום    אלפי ש"ח  61,341  -פרטית למשקיעים מסווגים, בתמורה לסך כולל של כ

 '"(.הש"ח ערך נקוב )להלן: "הנפקת סדרה אלפי  820,239 -'( של החברה שבמחזור מסתכם לה)סדרה 

 2024עד  2021בינואר של כל אחת מהשנים  31( תשלומים אשר ישולמו ביום 5אגרות החוב סדרה ה' עומדות לפרעון בחמישה )

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב  2%הווה , באופן שכל אחד מארבעת התשלומים הראשונים י2024ביולי  31)כולל( וביום 

 מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ה'(. 92%)סדרה ה'( והתשלום האחרון יהווה 

תשולם  אשר (,6.56% של בשיעורהינה  אפקטיבית)ריבית  3% שלריבית שנתית בשיעור קבוע  נושאת'( הרן אגרות החוב )סדרה ק

 כולל.  2024 ביולי 31ועד ליום  2019ביולי  31, החל מיום בינואר 31-ביולי ו 31פעמיים בשנה, בימים 

 '( לא תהיינה צמודות )קרן וריבית( למדד או מטבע כלשהו.האגרות החוב )סדרה 

 

' שועבדו מלוא זכויות הבעלות של חברת הנכס המחזיקה בשלב הראשון של הנכס הידוע בשם הבמסגרת הנפקת סדרה  .1
 .'פרויקט בושוויק' 

 
 '.ההועמדה הלוואה לחברת הנכס בסך השווה לתמורת הנפקת סדרה  .2

    

חברה בכל עת '( קיימות במחזור תעמוד ההכי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה  הנאמנות שטר תנאיחברה התחייבה במסגרת ה

 (.4) 6בבאור בהתניות הפיננסיות המפורטות 

 

הודיעה  2019ביוני  1, ביום 2018בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום  11( ובאור 6) 7אמור בבאור בהמשך ל .ח

החברה לצד ג' על מימוש האופציה המוקנית לה בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה. לאחר הודעת החברה כאמור, החברה השלימה 

משא ומתן במסגרתו תוקנו הסכם התפעול והסכם רכישת זכויות השותף בחברה מאוחדת באופן שבו לצורך השלמת רכישת זכויות 

מיליון דולר ()להלן: "התמורה"(.   22מיליון דולר )חלף סך    15שלם החברה לשותף סך של  צד ג' תחת הסכם רכישת זכויות השותף ת

מיליון דולר על חשבון התמורה, כשיתרת התמורה תשולם בהתאם למועדי  2.5במסגרת ההסכם שילמה החברה לשותף סך של 

 ת מימון מחדש או מכירה של המקרקעין.)ב( השלמ-; ו2020של שנת  יוליפירעון מוסכמים עד למועד המוקדם מבין: )א( חודש 

 

יתרת הזכויות את  מיליון דולר וכן    21-החברה גרעה את יתרת ההלוואה ויתרת החייבים בגין צד ג' בסך של כ  ,כתוצאה מהאמור לעיל

בסך של  מיליון דולר בגין חברת הבת. ובמקביל בנוסף, רשמה החברה התחייבות לשותף וצד ג' 54-שאינן מקנות שליטה בסך של כ

 על חשבון בעלי המניות של החברה.  מיליון דולר כאשר ההפרש בניכוי תשלום על חשבון תמורת הרכישה האמורה נזקף לקרן הון  16-כ

 השלימה החברה מימון מחדש בגין המקרקעין ושילמה את יתרת החוב לשותף. 2019בנובמבר  8ביום 
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 התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

 )המשך( ולאחריה הכספיים הדוחות בתקופת מהותיים אירועים - 9 באור

 

מיליון דולר מאת גוף   170( של החברה )בשרשור(, נטילת הלוואת בסך של  100%השלים תאגיד בבעלות מלאה )  2019  ביוני  7ביום   .ט

 .2022בפברואר  11לתקופה של עד  בושוויק-פיננסי אמריקאי, בקשר עם השלב השני בפרויקט דניזן

 ; LIBOR + 3.2%החברה תשלם בגין ההלוואה ריבית שנתית, אשר תשולם על בסיס חודשי, בשיעור 

 

בכפוף חודשים כל אחת ,ככל שתמומש אופציית ההארכה ,  12לחברה הזכות לדחות את מועד הפירעון האחרון בשתי תקופות של 

 .מסך קרן ההלוואה עבור כל תקופת הארכה 0.25%לתשלום סך השווה לשיעור של 

 

שעבודים נוספים, על מלוא זכויות הלווה בנכס, לרבות המקרקעין, משכנתא ראשונה בדרגה, עם הגבלה על יצירת למלווה ניתן 

המחוברים, מיטלטלין וכו', וכן זכויות הנלוות אליהן לרבות זכויות לקבלת כספים וזכויות תחת הסכם ניהול בנכס, לרבות על דרך 

 ; ההמחאה

 

על השליטה להשלמת הקמת הפרויקט ולתשלום ערבות פיננסית של בעל השליטה וכן ערבויות בכמו כן, להבטחת ההלוואה, ניתנו 

התחייבות בעל השליטה והלווה לשיפוי המלווה בגין הפרת  של בעל השליטה;  Bad-Boyערבות מסוג   הוצאות תחזוקה ותפעול הנכס;

 הוראות רגולציה סביבתית בקשר עם הנכס.

 

תהא האופציה לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם, בכפוף להודעה מראש והוראות מקובלות שנקבעו בהסכם. עד למועד  לחברה

חודשים לאחר מועד העמדת ההלוואה )להלן: "מועד הפתיחה"(, הפירעון המוקדם כפוף לתשלום עמלת פירעון מוקדם בשיעור   9שחל  

 ן המוקדם עבור התקופה שחלה ממועד הפירעון המוקדם ועד למועד הפתיחה. הריבית שתצטבר בגין סכום הקרן הנפרעת בפירעו

 

אי עמידה מצד הלווה   :בעיקר  בנוסף לאמור לעיל, נקבעו בהסכם עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי של מלוא ההלוואה הכוללות

בעל השליטה אינו עומד בהתניות   אסורה וכיו"ב;בתשלומי המיסים ו/או תשלומים אחרים, דיספוזיציה של זכויות הלווה בנכס, העברה  

העמדה לפירעון מיידי של סדרת אגרות חוב של החברה, בכפוף  ניהול הליך חדלות פירעון כנגד הלווה או בעל השליטה; הפיננסיות;

 .ימים 45לתקופת ריפוי בת 

 

כנגד הקצאת מניות (    Metropolitan 268  )  מבעל השליטה בחברה לחברה  נכסאישרו מוסדות החברה העברת    2019ביוני    26ביום   .י

  -ובהתאם לתנאי הסף שנקבעו, כתוצאה מהאמור לעיל, רשמה החברה בתקופה קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה בסך של כ

 אלפי דולר.  2,758

 

 Bushwickתאגיד המחזיק בנכס הידוע בשם , EVERGREEN GARDENS I LLCהתקשר  2019 בספטמבר 30ליום  עד .יא

Denizen Phase II  לחלק מהשטחים המסחריים   וביחס יחידות דיור  163-וראשיים, ביחס ל  םשכירות יחידניי  מי)להלן: "הנכס"(, בהסכ

 "ב.ארה דולר מיליון 7-כ של שנתי הכנסות בהיקף, שנה מעלבנכס, בכללם הסכמי שכירות לתקופות של 
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 מידע כספי ביניים נפרד 
 2019 בספטמבר 30  ליום

 

 

 ד' 38ערוך בהתאם להוראות תקנה 

 1970-חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל"לתקנות ניירות ערך )דו
 

 (דולראלפי )ב

 

 )בלתי מבוקר(
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  מידע כספי ביניים נפרד

 

 

 2019 בספטמבר 30ליום 

 

 

 

 )בלתי מבוקר(

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 
 

 עמוד 

  

 2 המבקרים החשבון רואימיוחד של  דוח

  

 3 נתונים על המצב הכספי

  

 4 הרווח או הפסד ורווח כולל אחרנתונים על 

  

 5 המזומניםנתונים על תזרימי 

  

 6  מידע נוסף

 

 

 



 

2 

 

 לכבוד

 All Year Holdings Limitedבעלי המניות של 
 

 .ג.נ,א

 

 דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד הנדון: 

 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל ד'38לפי תקנה 
 

 מבוא
 

 1970 –לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל  ד'38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  

 ושהסתיימשלושה חודשים  ו  תשעה  של  ותולתקופ  ,2019  בספטמבר  30"החברה"( ליום    -להלן) All Year Holdings Limited של

 על להביע מסקנה היא החברה. אחריותנו שללה וההנה המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון באותו תאריך.

 .סקירתנו על בהתבסס אלות ביניים ולתקופהמידע הכספי הביניים הנפרד 

 

 היקף הסקירה
 

לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי של    1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  

רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר  לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה

דע לכל העניינים וביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניו

 המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל, אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקירתנו,  

 . 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לד' 38המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
 

 מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב:
 

 אגרות לפירעון החברה של התחייבויותיה את, היתר בין, המפרט, החברה של הכספי מצבה בדבר 3א. בביאור לאמור .1

-כ של בסך 2021 בספטמבר 30חודשים שמסתיימת ביום  תשעהשל  ובתקופה 2020, 2019 בשנים( וריבית)קרן  חוב

את תוכניות הדירקטוריון והנהלת החברה לעמוד ובהתאמה,  מיליון דולר 53-וכ מיליון דולר 63-כ ,מיליון דולר 32

בהתחייבויותיה אלה המבוססות בעיקרן על מימוש ומימון מחדש של נכסים. להערכת הדירקטוריון והנהלת החברה, 

החברה תוכל לעמוד  3.אלמועד אישור דוחות כספיים ביניים אלו, בהתאם להנחות ולתחזיות המפורטות בביאור 

 בהתחייבויותיה בהגיע מועד פירעונן.
 

, ואשר בשלב מקדמי 2019בדבר בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד החברה בחודש ינואר  1ג.לאמור בביאור  .2

זה של ההליך, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה לעניין זה, הדירקטוריון והנהלת החברה אינם 

 כתביעה ייצוגית. התובענה ו/או את סיכויי אישורה יכולים להעריך את סיכויי

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 חשבון ירוא

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 2019 ,בנובמבר 27תל אביב, 
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Holdings LimitedAll Year  
 נתונים על המצב הכספי

 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 8 1 0 2 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 ארה"ב אלפי דולר  

     נכסים

     

     שוטפים נכסים

     מזומנים ושווי מזומנים

 529 12,075 180  מוחזקים על ידי החברה   

 147 1,705 24,179  עבור חברת האם מוחזקים בחברה בת   

 2,488 4,621 2,481  חייבים ויתרות חובה

 6,793 6,824 6,793  הלוואות למימון נדל"ן

 - 2,843 -  חייבים בעל שליטה 

  33,633 28,068 9,957 

     שוטפיםלא  נכסים

 9,396 10,598 10,263  פקדונות מוגבלים ומיועדים

 34,366 30,573 37,984  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקעות 

 17,548 16,386 -  חייבים לזמן ארוך

 10,964 10,964 22,964  נכסים פיננסיים

 1,013,533 1,033,894 1,010,477  מאוחדות ותהשקעה בחבר

  1,081,688 1,102,415 1,085,807 
     
     

 1,095,764 1,130,483 1,115,321  סה"כ נכסים

     

     והון  התחייבויות

     

     התחייבויות שוטפות

 9,618 7,148 20,981  זכאים ויתרות זכות

 29,560 30,546 31,818  אגרות חוב –חלויות שוטפות 

 - 327 -  נגזרים פיננסיים

 - - 1,210  זכאים בעל שליטה

  54,009 38,021 39,178 

     התחייבויות לא שוטפות

 340,660 351,098 381,546  אגרות חוב בשעבוד ראשון

 232,410 266,799 251,255   אגרות חוב

  632,801 617,897 573,070 

     

     הון

 -    הון מניות

 81,564 81,387 100,093   קרנות הון

 401,952 393,178 328,418  יתרת רווח

  428,511 474,565 483,516 
     
     

 1,095,764 1,130,483 1,115,321  סה"כ הון והתחייבויות

     

 

    2019 ,בנובמבר 27

המידע הכספי תאריך אישור 

 יזהר שמעוני  יואל גולדמן הנפרד

 סמנכ"ל כספים  יו"ר דירקטוריון ונשיא 
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All Year Holdings Limited 
 הרווח או הפסד ורווח כולל אחרנתונים על 

 

 
חודשים  תשעהלתקופה של 

 ושהסתיימ
חודשים  שלושהלתקופה של 

 שהסתיימה לשנה ושהסתיימ

 בדצמבר 31יום ב בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 8 1 0 2  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 ארה"ב אלפי דולר 

      

 3,438 923 255 2,657 1,726 הכנסות ממתן הלוואות לצדי ג'

      

 1,865 388 427 1,397 1,659 הוצאות הנהלה וכלליות

     

 23,488 6,595 1,875 16,377 11,514 מימון, נטו )הכנסות( הוצאות

     

 - - - - 2,358 רווח משינוי ערך של נכסים פיננסים

      

 (41,227) 4,892 21,420 (23,896) 42,970 הוצאות )הכנסות( מהפרשי שער

     

 עסקאות)הפסדי( חלק החברה ברווחי 

 משותפות 

 

(5,054) 

 

21,162 

 

(1,912) 

 

(1,663) 

 

22,101 

     

 )הפסדי( חלק החברה ברווחי

 מאוחדותחברות  

 

(16,420) 

 

37,562 

 

(19,558) 

 

14,368 

 

34,864 

     

 76,277 1,753 (44,937) 67,503 (73,534) )הפסד(  לתקופהנקי  רווח

     

 - - - - - רווח כולל אחר

     

 76,277 1,753 (44,937) 67,503 (73,534) לתקופה כולל )הפסד( סה"כ רווח
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All Year Holdings Limited 
 תזרימי המזומנים נתונים על

 

 

  

  

חודשים  תשעהלתקופה של 
 שהסתיימה

 בספטמבר 30ביום 

לתקופה של שלושה 
 חודשים שהסתיימה

 בספטמבר 30ביום 

 לשנה
יום שהסתיימה ב

 בדצמבר 31

 

 

 2019 2018 2019 2018 2018 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

     פעילות שוטפת של החברהלתזרימי מזומנים 

 76,277 1,753 (44,937) 67,503 (73,534) החברה מניות לבעלי המיוחס)הפסד( נקי  רווח

     

 (22,101) 1,663 1,912 (21,162) 5,054 עסקאות משותפות( רווחיבהפסדי )חלק החברה 

 (34,864) (14,368) 19,558 (37,562) 16,420 מאוחדות חברות (רווחיהפסדי )ב החברה חלק

 (46,009) 5,380 16,836 (26,035) 48,546 והפרשי שער כיון אגרות חוביהפחתת נ

 13,676 146 394 13,446 5,760  חלוקה מחברות מוחזקות

 772 (634) - (91) (2,358) שערוך נכסים פיננסים אחרים

 755 61 - 440 - קדונות מוגבלים ומיועדיםיפב תנועה

 (2,172) 150 - (1,011) (973) עליה בחייבים לזמן ארוך

     שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

 (1,957) (3,514) (481) (4,088) (410) ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 1,592 (11,114) (2,893) 370 (1,859) וזכאים בעלי שליטה יתרות זכותובזכאים )ירידה(    עלייה

 (14,031) (20,477) (9,611) (8,190) (3,354) שוטפת של החברה פעילותששימשו למזומנים נטו 

     

     פעילות השקעה של החברהלתזרימי מזומנים 

 1,514 - - 627 - קדונות מוגבלים ומיועדיםיפב תנועה

 (1,338) (227) - (148) - השקעה בנגזרים פיננסים 

 (13,900) (13,000) - (13,900) - רכישת זכויות בחברה מאוחדת

 (2,270) - - (2,300) - מתן הלוואות למימון השקעות נדל"ן

 (140,014) 21,264 9,638 (162,259) 23,551 , נטולחברות מאוחדות ותהלוואגביית )מתן( 

 - 1,300 (2,500) - (5,000) מקדמה לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 (9,379) (3,671) (756) (5,982) (5,914) בעסקאות משותפות (השקעותתקבולים )

  )שימשו לפעילות( פעילותמ שנבעומזומנים נטו 

 השקעה של החברה

 

12,637 

 

(183,962) 

 

6,382 

 

5,666 

 

(165,387) 

     

     תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

 202,590 26,585 - 202,590 16,858 הנפקת אגרות חוב, נטו

 (27,978) (2,139) (2,142) (2,139) (4,284) פרעון אגרות חוב

 - - - - 7,400 קבלת הלוואה מבעל שליטה

 - - - - (7,400) החזר הלוואה מבעל שליטה

 - - - - 1,826 שינוי ביתרות צדדים קשורים

מימון   )שימשו לפעילות(  מזומנים נטו שנבעו מפעילות  

 של החברה

 

14,400 

 

200,451 

 

(2,142) 

 

24,446 

 

174,612 
      
     

 (4,806) 9,635 (5,371) 8,299 23,683 שינוי במזומנים ושווי מזומנים

 5,482 4,146 29,729 5,482 676 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 676 13,781 24,359 13,781 24,359 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

     

מידע נוסף על תזרימי מזומנים מפעילות  -נספח א' 

 שוטפת

    

 30,278 10,708 11,836 24,970 27,134 מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור ריבית

     פעילות לא במזומן –נספח ב' 

 - - (2,500) - 13,238 זכאים בגין מקדמה לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
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All Year Holdings Limited 
 מידע נוסף

 

 :כללי א.

 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( 38המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה  (1)

 .1970-התש"ל

 

ולשנה  2018 בדצמבר 31יש לעיין במידע כספי ביניים נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום  (2)

 שהסתיימה באותו תאריך, ולנתונים הנוספים אשר נלוו אליהם.

 

 

. הגרעון בהון החוזר נובע בעיקר מסיווג מיליון דולר 20 -לחברה גרעון בהון חוזר בסך של כ 2019 בספטמבר 30ליום  (3)

 .של חלויות שוטפות של אגרות חוב סדרה ב' וסדרה ג'

 

 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. ב'1תוכניות החברה לעמוד בהתחייבויותיה ראה באור התחייבויות ולעניין 

 

 

 

 מדיניות חשבונאית: .ב

 

למידע הכספי הנפרד של החברה ליום   1המפורטת בביאור  בהתאם למדיניות החשבונאית    נערךמידע הכספי הנפרד של החברה  ה

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. ,2018בדצמבר  31

 

 

 :ולאחריה המידע הכספיאירועים מהותיים בתקופת  .ג

 

התקבל כתב תביעה המלווה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות,  2019בינואר  16ביום  (1)

להלן יחד: "התובענה"(, אשר הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו )להלן: ) 2006-התשס"ו

התנועה להגנה על ציבור המשקיעים )ע"ר(  –. התובענה הוגשה על ידי גילוי נאות 37894-01-19"בית המשפט"( בת.צ. 

ד מר ג'ואל גרינפלד אשר כיהן עד ליום )להלן: "התובעת"(, כנגד החברה ונושאי המשרה הבכירה המכהנים בה, וכן כנג

 כדירקטור וכסמנכ"ל התפעול של החברה )להלן: "המשיבים"(. 2018ביוני  30

)כנגד כלל המשיבים( וכן אי  2018ביוני  30התובענה הוגשה בעילות של פרטים מטעים בדוח הרבעוני של החברה ליום 

קרה הפנימית של החברה )כנגד החברה ובעל השליטה( . התובעת אודות כשלים בב  2018ביוני    1פרסום דיווח מיידי ביום  

 All Year Holdingsמבקשת לקבוע כי יימנו על חברי הקבוצה בתובענה "כל מי שרכש אגרות חוב )מסדרה כלשהי( של  

Limited  ם , למעט המשיבים ו/או מי מטעמם ו/או גופים הקשורי2018בנובמבר  30ועד ליום  2018ביוני  1החל מיום

 מיליון ש"ח. 100עימם", כשנזקם הכולל של חברי הקבוצה נאמד על ידי התובעת במעל 

בשלב מקדמי זה של ההליך, הדירקטוריון והנהלת החברה, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים לעניין זה, אינם 

 יכולים להעריך את סיכויי התובענה ו/או את סיכויי אישורה כתובענה ייצוגית.

 

המאוחדים  התמציתיים לדוחות הכספיים 9ראה באור  ולאחריה המידע הכספי הנפרדמהותיים בתקופת ירועים בדבר א (2)

 .2019 בספטמבר 30ליום  של החברה

 

 



 

 

 

 לכבוד

 הדירקטוריון של 

All Year Holdings limited  החברה( -)להלן 

 

                                       .נ,א.ג

 

 "תשקיף המדף"(   –)להלן    2018מחודש נובמבר    All Year Holdings limitedמכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של     הנדון:  

 

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( של הדוחות שלנו המפורטים להלן בתשקיף המדף של החברה 

 :2018בנובמבר  30נושא תאריך 

 

 30של החברה ליום  ביניים על מידע כספי תמציתי מאוחד 2019 בנובמבר 27ירה של רואי החשבון המבקרים מיום דוח סק .א

 .כיםתארי םבאות ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  ותולתקופ 2019 ספטמברב

של החברה ליום  ביניים על מידע כספי תמציתי נפרד 2019 בנובמבר 27מיום דוח סקירה מיוחד של רואי החשבון המבקרים  .ב

ד' לתקנות ניירות ערך 38בהתאם לתקנה    ךתארי  ובאות  וחודשים שהסתיימושלושה    תשעהשל   ותולתקופ 2019  ספטמברב  30

 .1970-)דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

פסקת הפניית תשומת לב  וכלל לעיל וב' א' פיםבסעי יםהסקירה שלנו האמור ותדוח, מבלי לסייג את הסכמתנו הנ"ל, הננו לציין כי

 : באשר ל

רות חוב )קרן וריבית( מצבה הכספי של החברה, המפרט, בין היתר, את התחייבויותיה של החברה לפירעון אגגילוי בדבר  (1)
 -כמיליון דולר,  32 -כבסך של  ,2021 בספטמבר 30חודשים שמסתיימת ביום  תשעהובתקופה של  2020, 2019בשנים 

מיליון דולר, בהתאמה, ואת תוכניות הדירקטוריון והנהלת החברה לעמוד בהתחייבויותיה אלה  53 -מיליון דולר וכ 63
דוחות ריון והנהלת החברה, למועד אישור . להערכת הדירקטוומימון מחדש של נכסיםהמבוססות בעיקרן על מימוש 

, למידע הכספי התמציתי המאוחד ביניים של החברה  ב.1בביאור  הכספיים ביניים אלו, בהתאם להנחות ותחזיות המפורטות  
 החברה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועד פירעונן.

 
, ואשר בשלב מקדמי זה של ההליך, בהסתמך 2019בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד החברה בחודש ינואר  (2)

ירקטוריון והנהלת החברה אינם יכולים להעריך את סיכויי על חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה לעניין זה, הד

 ייצוגית. ו/או את סיכויי אישורה כתביעה תובענהה

 

 

 בכבוד רב,

   בריטמן אלמגור זהר ושות'

   רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

  

 2019 ,בנובמבר 27תל אביב, 
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All Year Holdings Limited 

 )"החברה"( 

 

 :והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה  אפקטיביות  בדבר רבעוני דוח – ג פרק

 

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

 

 ( לתקנות1ג)ד()38  תקנה לפי נשיאויו"ר דירקטוריון  הצהרת .ב

 

 ( לתקנות2ג)ד()38תקנה  נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים לפי הצהרת .ג



2 

 

 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי:רבעוני דוח 
 )א( לתקנותג38ועל הגילוי לפי תקנה  יבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספרבעוני להלן דוח 

(, אחראית לקביעתה "החברה" :להלן) All Year Holdings Limited ה, בפיקוח הדירקטוריון שלהנהלה
  והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 ;וןירויו"ר דירקטו 1החברה נשיא, יואל גולדמן

 ;)סמנכ"ל הכספים( תחום הכספיםנושא המשרה הבכיר ב, יזהר שמעוני

נשיא אשר תוכננו בידי  חברהבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים ב
או  (נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים) סמנכ"ל הכספיםו (דירקטוריוןהיו"ר החברה )המכהן גם כ

אשר נועדו ו החברהחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון וקתחת פי
בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי  סביר לספק ביטחון

דווח במועד מועל פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם  מתמפרס יאלגלות בדוחות שה תנדרש החברהמידע ש
 ובמתכונת הקבועים בדין.

 הלגלות תנדרש חברההבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שה
ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי  נשיאל, לרבות החברהכאמור, נצבר ומועבר להנהלת 

שר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת פאשמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי ל
 הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 
 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

הרבעוני ל הגילוי אשר צורף לדוח עובדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי הרבעוני בדוח 
נמצאה (, "בדבר הבקרה הפנימית האחרון הרבעוניהדוח : ")להלן 2019 יוניב 30לתקופה שנסתיימה ביום 

 הבקרה הפנימית כאפקטיבית.

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 
 .בדבר הבקרה הפנימית האחרון הרבעונידוח ב שנמצאההבקרה הפנימית, כפי  להאפקטיביות ש

הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא האמור בדוח הרבעוני בדבר למועד הדוח, בהתבסס על 
  .הבקרה הפנימית היא אפקטיבית ,לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל
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 ( לתקנות1)ד()ג38 תקנה לפי שיאנו יו"ר דירקטוריון להלן הצהרת
 

 כי:בזה מצהיר , נשיא ויו"ר דירקטוריוןכהמכהן , יואל גולדמן, הח"מ
 
שנת של  שלישיהלרבעון  ("החברה" :להלן) All Year Holdings Limited שלהרבעוני בחנתי את הדוח  .1

 ;("הדוחות" להלן:) 2019
 

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות;
 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3
לתאריכים ולתקופות  חברהות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה, תוצאפיצב הכסהמהותיות, את המ

 שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

 שלוהדוחות הכספיים ת הביקורת וועדו, לדירקטוריון ולחברההגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4
 גילוי:, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל ההחברה

 
יים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית את כל הליקויים המשמעות .א

לאסוף,  חברהשל ה ההעלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת על הדיווח הכספי ועל הגילוי
לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת 

   -וכן  דין;כספיים בהתאם להוראות הה הדוחות
במישרין או  ואו מי שכפוף ל 2הנשיאכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  .ב

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

 :חברהביחד עם אחרים לבד או אני,  .5
 
של בקרות ונהלים, המיועדים  תחת פיקוחי קיומםוידאתי קביעתם ו ונהלים, או קבעתי בקרות .א

כהגדרתן בתקנות ניירות ערך  ה, לרבות חברות מאוחדות שלחברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל
ובחברות המאוחדות,  חברה, מובא לידיעתי על ידי אחרים ב2010-ע)דוחות כספיים שנתיים(, התש"

 -וכן וחות; ההכנה של הדמהלך תקופת בפרט ב
של בקרות ונהלים, המיועדים  תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם .ב

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

 הרבעוני)הדוח שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון  וע או ענייןלא הובא לידיעתי כל איר .ג
לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה ( 2019י ביונ 30ליום 

 .חברהבנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של ה
 

 ל אדם אחר, על פי כל דין.מאחריות כ חריותי אואין באמור לעיל כדי לגרוע מא

 

נשיא ויו"ר , יואל גולדמן

 דירקטוריון

 2019במבר בנו 27תאריך:  
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 ( לתקנות2)ד()ג38 תקנה לפי שא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםונ להלן הצהרת

 כי:בזה  מצהיר, סמנכ"ל הכספים, יזהר שמעוניהח"מ, 
 

 Allשל  לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחותהכספי הידע מאת הו ביניים כספייםבחנתי את הדוחות ה .1
Year Holdings Limited " :הדוחות " או "הדוחות")להלן:  2019שנת של  השלישירבעון "( להחברה)להלן

 ;"(לתקופת הביניים
 

אינם כוללים  הביניים לתקופת והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים הכספיים לפי ידיעתי, הדוחות .2
של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו  לא נכון כל מצג

 בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
 

משקפים  ופת הבינייםלתק אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הו ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .3
 חברהההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ות, מכל באופן נא

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

של והדוחות הכספיים ת הביקורת וועדו, לדירקטוריון ולחברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה .4
 וח הכספי ועל הגילוי:ת על הדיוה הפנימיכתי העדכנית ביותר לגבי הבקר, בהתבסס על הערהחברה

 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  .א

ולמידע הכספי האחר הכלול ביניים ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים , הדיווח הכספי ועל הגילוי
לאסוף, לעבד,  חברהשל ה העל יכולתיע לרעה העלולים באופן סביר להשפ ,יםביניהלתקופת  בדוחות

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 
   -הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

במישרין או  ול או מי שכפוף 3מעורב הנשיאכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה  .ב
 תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;שיש להם  ים אחריםמעורבים עובד

 
 :חברהאני, לבד או יחד עם אחרים ב

 
של בקרות ונהלים, המיועדים  יפיקוחתחת  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם .א

רות ערך קנות נייכהגדרתן בת הברות מאוחדות של, לרבות חחברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל
ובחברות המאוחדות,  חברה, מובא לידיעתי על ידי אחרים ב2010-דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע)

 -בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 
של בקרות ונהלים, המיועדים  תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם .ב

חות הכספיים בהתאם להוראות הדין, והכנת הדוח הכספי באופן סביר את מהימנות הדיוולהבטיח 
 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

)דוח האחרון הרבעוני לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  .ג
ספי הכספיים ביניים ולכל מידע כ לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות( 2019ביוני  30ליום  רבעוני

את מסקנת הדירקטוריון  להערכתי חות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנותהכלול בדו אחר
 .חברהוההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של ה

 

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

 

 2019 ברנובמב 27תאריך:   כספיםהיזהר שמעוני, סמנכ"ל 
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