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Spencer Equity Group Limited 

 )"החברה"(  
 

 2019 ספטמברב 30דוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ביום 

 

 
 דו"ח הדירקטוריון   -חלק א' 

 
 

 דוחות כספיים   -חלק ב' 
 2019 בספטמבר 30מאוחדים ליום ביניים דוחות כספיים    
 2019בספטמבר  30כספי נפרד ליום מידע    

 
 

דוח אפקטיביות על הבקרה הפנימית על הדיווח    -חלק ג' 
 הצהרות מנהליםהכספי והגילוי ו
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 החברהדוח הדירקטוריון על מצב ענייני  -' אפרק 

"( מתכבד בזאת להגיש את דוח החברה)להלן: " Spencer Equity Group Limitedדירקטוריון 

ומידע כספי נפרד של התאגיד ואת תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים הדירקטוריון של החברה 

 "תקופת הדוח: ", לפי העניין)להלן  2019  ספטמברב  30ביום    וחודשים שהסתיימ  ותשעהשל שלושה    ותלתקופ

)להלן:   1970-תש"לה  ,)דוחות תקופתיים ומיידיים(בהתאם לתקנות ניירות ערך  הדוח נערך    (."הדוח  מועד"-ו

. היקפו של דוח זה הינו מצומצם והוא נערך תחת ההנחה שבפני קוראו "(יםיתקנות דוחות תקופתיים ומייד"

אשר צורף לדוח התקופתי של החברה  2018בדצמבר  31ני החברה ליום מצוי דוח הדירקטוריון על מצב עניי

-2019  :אסמכתאמספר  ,  2019באפריל    2, כפי שתוקן ביום  2019במרץ    31, שפרסמה החברה ביום  2018לשנת  

  ., הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה"(הדוח התקופתי)להלן: " 01-030516

 
 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  –חלק א' 

 כללי  .1

כחברה פרטית המוגבלת במניות על פי חוק החברות  2014באוגוסט  28החברה התאגדה ביום  .1.1

 .BVI ,2004העסקיות 

, החברה עוסקת בתחום הנדל"ן למגורים בעיקר ברובעים ברונקס ותאריך הדוחנכון לתקופת הדוח   .1.2

היתר, ייזום, פיתוח, הקמה, רכישה, השכרה וניהול נכסי נדל"ן יורק, הכולל בין -וברוקלין בניו

"(. בנוסף, לאור תחום הנדל"ן המניבמניב בעיקר ברובעים ברונקס וברוקלין, ניו יורק )להלן: "

העובדה כי הנכסים של החברה כפופים לרגולציה שונה, החברה רואה בתחום הנדל"ן המניב 

האחד נכסי נדל"ן מניב הכפופים לתוכנית הדיור כתחום הכולל שלושה פילוחים עיקריים, 

(, השני, יתר נכסי הנדל"ן המניב של החברה והשלישי קרקעות לפיתוח HUDהממשלתית )

 תקופתי.הלחלק א' לדוח  1.7והשקעה. להרחבה בדבר החברה וסביבתה העסקית ראה סעיף 
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 :2019 מברספטב 30ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה ליום  .2

 סעיף
 ספטמבר ב 30יתרה ליום 

יתרה  
  31ליום 

 בדצמבר
גידול 
 הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים  )קיטון( 

2019 2018 2018 
 אלפי דולר

      נכסים שוטפים: 

נכסים שוטפים  
  שלללא נכסים 

  מימוש  קבוצת
 למכירה  המוחזקת

99,270 102,749 98,300 970 

מיליון דולר   66.8בעיקר ממזומנים בסך  מורכב
מיליון דולר בתקופת הדיווח(,   8 -)גידול בסך של כ

  - הלוואות למימון נדל"ן לצדדים שלישיים בסך של כ
מיליון דולר   5מיליון דולר )קיטון בסך של  20.5

בהשוואה לתחילת תקופה(, שוכרים וחייבים  
מיליון דולר )קיטון   11.3 -ויתרות חובה בסך של כ

מיליון דולר הנובע בעיקר מפרעון   1.9 -בסך של כ
בגין דמי ייזום, ראה סעיף חייבים אחרים  חייבים 

  0.6 -להלן( ופקדונות מוגבלים ומיועדים בסך של כ
 מיליון דולר.  

  מוחזקים נכסים  
 22,381 20,650 - 43,031 למכירה

בהסכם  התקשרה החברה  2018נובמבר,  בחודש
,  Morrisania Landלמכירת קרקע הידועה בשם 
לדוחות הכספיים   8לפרטים נוספים ראה באור 

  . כמו כן, בחודש 2018בדצמבר  31המאוחדים ליום 
ם למכירת  מיהחברה התקשרה בהסכ 2019אפריל, 

 Concourse - ו Whitlockבשם  ותהידוע ות קרקע
Village Parking  שמכירתה הושלמה במהלך(

(  7)7 ביאור, לפרטים נוספים ראה הרבעון השלישי(
,  ספטמברב 30לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 

2019. 
"כ נכסים  סה

  23,351 118,950 102,749 142,301 שוטפים 

נכסים בלתי  
      שוטפים: 

 (18,876) 940,216 966,891 921,340 נדל"ן להשקעה

מיוחס לסיווג קרקעות לסעיף נכסים   הקיטוןעיקר 
וכן    מיליון דולר  22.4  -המוחזקים למכירה בסך של כ
 Concourse Villageממכירת קרקע הידועה בשם 

Parking   בקיזוז השקעות בנכסים שקיבלו ביטוי
 בערך הנכסים. 

השקעות  
המטופלות לפי  
שיטת השווי  

 המאזני 

140,994 129,999 150,686 (9,692) 

מיליון   15 -עיקר הקיטון נובע מחלוקות בסך של כ
  - בסך של כ Varickדולר )בעיקר מנכס הידוע בשם 

בסך   Fultonועסקה הידועה בשם  מיליון דולר 9.4
( בקיזוז חלק החברה ברווח דולר מיליון  4.9 - של כ

 מיליון דולר. 4.2-בסך של כ כלולות מחברות
  - 1,744 1,744 1,744 נכסים פיננסיים 

הלוואות למימון  
 ה למימון השקע לשותףשהעמידה החברה  ה הלווא (1,056) 6,296 6,633 5,240 נדל"ן

 . ה כלול ה "ן במסגרת חברבנדל

פקדונות מוגבלים  
 (5,404) 32,921 36,785 27,517 ומיועדים 

  והוצאות קדון כרית ריבית יהסעיף כולל בעיקר פ
בגין אגרות החוב )סדרה א', סדרה ב' וסדרה ג'(,  

קדון בגין  ימקדמות בגין עסקאות חדשות, פ
קדונות ריבית בגין  יופ Tax Creditעסקאות 
 הלוואות.  

 (2,507) 4,644 4,644 2,137 חייבים אחרים 

כולל חייבים בגין דמי ייזום )לפרטים ראה   הסעיף
( לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת  3ב)16ביאור 

מיליון   6.2 -(. בתקופת הדיווח ניפרעו סך של כ2018
דולר מיתרת החייבים )סך יתרת החייבים לתחילת  

  3.7מיליון דולר כאשר סך של  8.3תקופה הינה 
בה מיליון דולר הוצגו במסגרת חייבים ויתרות חו

 לזמן קצר(.  
סה"כ נכסים בלתי  

  (37,535) 1,136,507 1,146,696 1,098,972 שוטפים 

  (14,184) 1,255,457 1,249,445 1,241,273 סה"כ נכסים 

התחייבויות  
      שוטפות: 

הלוואות לז"ק  
וחלויות שוטפות  

של הלוואות לז"א  
מבנקים ותאגידים  

 פיננסיים 

124,101 76,696 118,468 5,633 

מיליון דולר   46 -הלוואה בסך של כמעיקר ב מורכב
 החוזירעון ילזמן קצר בהתאם למועד הפ שמסווגת 

( 4)7 באורשל ההלוואה )לפרטים נוספים ראה 
 בספטמבר 30לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 

בסך    Harrison(, הלוואה לזמן קצר בגין קרקע  2019
)עם אופציית הארכה בשנה  מיליון דולר 62 -של כ

נוספת בהתקיימות תנאים שנקבעו בהסכם,  
לדוחות הכספיים   5)א(7לפרטים נוספים ראה באור 

  מהלוואות  וכן( 2018בדצמבר  31השנתיים ליום 
 של בסך למכירה  המוחזקים הנכסים עם  הקשורות

  ראה )לפרטים    קצר   לזמן   שסווגו   דולר  מיליון   13.2  -כ
  30 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות( 7)7 ביאור
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 סעיף
 ספטמבר ב 30יתרה ליום 

יתרה  
  31ליום 

 בדצמבר
גידול 
 הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים  )קיטון( 

2019 2018 2018 
 אלפי דולר

 (.  2019, בספטמבר

חלויות שוטפות של  
 יתרת אגרות חוב העומדת לפרעון בשנה הקרובה. 2,591 33,928 35,059 36,519 אגרות חוב 

זכאים ויתרות  
 3,876 13,839 18,629 17,715 זכות

מיליון   5.2 -מורכב בעיקר מריבית לשלם בסך של כ
מיליון    4  -דולר, זכאים בגין רכישת קרקע בסך של כ

 מיליון דולר.  8.3 -דולר והוצאות לשלם בסך של כ
התחייבויות  

פיננסיות בשווי  
הוגן דרך רווח 

 והפסד

- 163 - -  

סה"כ התחייבויות  
  12,100 166,235 130,547 178,335 שוטפות 

התחייבויות בלתי  
      שוטפות: 

הלוואות מבנקים  
 (13,609) 283,610 283,558 270,001 ותאגידים פיננסיים 

  הלוואת   מסיווג  בעיקר  נובע  הדיווח   בתקופת  הקיטון
  המוחזקת  מימוש קבוצת של התחייבויות לסעיף

 . דולר מיליון 13.2 -בסך של כ למכירה 

 11,791 295,621 328,867 307,412 אגרות חוב 
עדכון ההתחייבות בגין אגרות החוב מנובע  הגידול

השקליות בהתאם לשינוי בשער חליפין דולר/שקל  
 תשלום קרן במהלך תקופת הדיווח. בקיזוז

  126 1,967 1,905 2,093 פקדונות משוכרים 

סה"כ התחייבויות  
  (1,692) 581,198 614,330 579,506 בלתי שוטפות: 

 (24,592) 508,024 504,568 483,432 סה"כ הון 

  הדיווח   בתקופת  כולל  להפסדמיוחס בעיקר    הקיטון
דיבידנד בסך  וחלוקת דולר מיליון 27.3 -כ של בסך
  בקיזוז מיליון דולר לבעלי מניות החברה  1של 

ל זכויות  ש דולר מיליון 3.7 - כ של בסך נטו השקעות
 שאינן מקנות שליטה.  

סה"כ התחייבויות  
  (14,184) 1,255,457 1,249,445 1,241,273 והון 

 
 

 :ניתוח עיקרי השינויים שחלו בתוצאות הפעילות של החברה .3

 סעיף

חודשים  תשעהלתקופה של 
 30שהסתיימה ביום 

 ספטמברב

של שלושה  לתקופה
חודשים שהסתיימה ביום 

 בספטמבר 30

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

גידול 
 )קיטון(
9/2019 
מול  

9/2018 

הסברי החברה ליתרות 
 ולשינויים המהותיים

2019 2018 2019 2018 2018 
 אלפי דולר 

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
והכנסות 

 נלוות

40,645 33,561 13,675 13,494 47,419 7,084 

  בתקופת הגידול בהכנסות 
  לתקופה  בהשוואה  הדיווח 

נובע   אשתקד  המקבילה 
בעיקר מאיחודו לראשונה  

במהלך רבעון   Albeeשל נכס  
ורכישת נכס   2018של שנת  2

  Friendsetהידוע בשם 
 .2018, 3במהלך רבעון 

הכנסות 
מדמי ייזום 

 ואחרות
- - - - 1,000 - 

  ואחרות  ייזום  מדמי   הכנסות
  תנודתיות  להיות  יכולות

  ההסכמים  לתנאי בהתאם
  בחלק דרך אבני  לרבות

 . מהם

הכנסות 
ממתן 

הלוואות 
 למימון נדל"ן

1,733 3,298 525 1,182 4,072 (1,565) 

הכנסות בגין הלוואות  
שהועמדו על ידי החברה 
למימון השקעות בנדל"ן.  

  9 לפרטים נוספים ראה באור 
לדוחות הכספיים  

בדצמבר    31המאוחדים ליום  
2018. 

הוצאות 
 2,296 14,988 3,574 4,177 10,484 12,780 תפעול נכסים

  תפעול בהוצאותהגידול 
  בהשוואה  הדיווח  בתקופת 
  אשתקד המקבילה  לתקופה 

נובע בעיקר מאיחודו  
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 סעיף

חודשים  תשעהלתקופה של 
 30שהסתיימה ביום 

 ספטמברב

של שלושה  לתקופה
חודשים שהסתיימה ביום 

 בספטמבר 30

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

גידול 
 )קיטון(
9/2019 
מול  

9/2018 

הסברי החברה ליתרות 
 ולשינויים המהותיים

2019 2018 2019 2018 2018 
 אלפי דולר 

  Albeeלראשונה של נכס 
של שנת   2במהלך רבעון 

ורכישת נכס הידוע   2018
במהלך  Friendsetבשם 

 .2018, 3רבעון 

 3,223 37,503 11,102 10,023 26,375 29,598 רווח גולמי

העליה ברווח הגולמי 
בהשוואה   הדיווח  בתקופת 

לתקופה המקבילה אשתקד  
נובעת בעיקר מאיחודו  

  Albeeלראשונה של נכס 
של שנת   2במהלך רבעון 

ורכישת נכס הידוע   2018
במהלך  Friendsetבשם 

 . 2018, 3רבעון 
הוצאות 
הנהלה 
 וכלליות

3,872 3,181 1,294 1,095 4,337 691 
מורכב בעיקר מדמי ניהול,  
משפטיות ושירותים  

 מקצועיים אחרים. 

רווח )הפסד( 
משינוי ערך 

ומימוש 
נדל"ן 

 להשקעה

(8,833 ) 3,733 (2,868 ) 5,475 (7,229 ) (12,566) 

ההפסד בתקופת הדיווח  
השקעות  מנובע בעיקר 

בנכסים )השקעות שטרם  
קיבלו ביטוי מלא בערך  

 הנכסים(.  

חלק החברה 
ברווחי 
 חברות

 המטופלות
 שיטת לפי

 השווי
 נטו, המאזני

4,417 9,215 1,664 1,145 24,202 (4,798) 

רווחי עסקאות משותפות  
בתקופה נובעים בעיקר  

  הכנסות מהשכרת קרקעמ
בסך   Fultonבשם  הידועה 

 מיליון דולר.  4.6-של כ

רווח משינוי 
ערך נכס 

 פיננסי
350 138 66 (51 ) 213 212  

  (14,620) 50,352 16,576 7,591 36,280 21,660 רווח תפעולי

הכנסות 
)הוצאות( 

הפרשי שער 
ועסקאות 
 הגנת מטבע

(24,835 ) 10,111 (8,002 ) (2,903 ) 21,141 (34,946) 

הפרשי השער נובעים 
  בניכוי אגרות חוב שקליות מ

  ופקדונות יתרות מזומנים 
הנקובים בשקלים. כמו כן,  
החברה מבצעת מעת לעת  
עסקאות הגנת מטבע  
להתחייבויות שקליות בגין  

 אגרות חוב. 

הכנסות 
 (1,021) 4,556 217 9 1,295 274 מימון

הכנסות מימון נובעות  
בעיקר מריבית על הלוואות  
שניתנו לחברות כלולות  
 ומריבית על יתרות מזומנים.  

הוצאות 
 1,778 31,976 8,518 8,413 22,637 24,415 מימון

עיקר הגידול בהוצאות נובע  
גידול בהלוואות  מ

 מתאגידים פיננסים. 
רווח )הפסד( 

  (52,365) 44,073 5,372 (8,815) 25,049 (27,316) נקי
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ניתוח עיקרי השינויים שחלו בתזרימי המזומנים של החברה והסבר עיקרי מקורות המימון של  .4

 :החברה

 סעיף

חודשים  תשעהלתקופה של 
 30שהסתיימה ביום 

 ספטמברב

של שלושה  לתקופה
חודשים שהסתיימה ביום 

 בספטמבר 30

 שנהל
 שהסתיימה

 31יום ב
 בדצמבר

גידול 
הסברי החברה ליתרות  )קיטון(

 ולשינויים המהותיים
2019 2018 2019 2018 2018 

 אלפי דולר

מזומנים נטו 
שנבעו 

מפעילות 
 טפתשו

26,892 19,209 7,940 9,887 16,416 7,683 

העליה בתזרים המזומנים  
שנבע מפעילות שוטפת  
בתקופה המדווחת לעומת  
התקופה המקבילה 

בעיקר  אשתקד נובעת 
  וכן  חוזר בהון שינוייםמ

  השוטפת  בפעילות מגידול
 .החברה  של

מזומנים נטו 
שנבעו 

מפעילות 
)ששימשו 
לפעילות( 

 השקעה

(4,259 ) (75,064 ) (2,552 ) (51,145 ) (69,497 ) 70,805 

תזרימי המזומנים  
  בתקופת לפעילות השקעה 

הדיווח מיוחסים בעיקר  
נדל"ן להשקעה בלהשקעה 
מיליון דולר   20-בסך של כ

בקיזוז שינוי בפקדונות  
,  מוגבלים ומיועדים 

תמורה ממימוש נדל"ן  
והחזר הלוואות   להשקעה 

  4.2, 6.6 בסך "ן נדל למימון 
,  דולר מיליון  5 -ו

 .בהתאמה 

מזומנים נטו 
שנבעו 

מפעילות 
)ששימשו 
לפעילות( 

 מימון

(14,375 ) 58,386 (243 ) 35,631 62,929 (72,761 ) 

פעילות  לתזרים המזומנים 
הדיווח   בתקופתמימון 

  נטו  לפירעוןמיוחס בעיקר 
  מתאגידים  הלוואות  של

  אגרות  ופירעון  בנקאיים 
  11.7 -ו 5.5 -של כ בסך חוב

  בקיזוז מיליון דולר 
  זכויות  של נטו השקעות

בסך   שליטה  מקנות שאינן
 . מיליון דולר 3.7 -של כ
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5. OPERATIONSFFO) FUNDS FROM  )–  לפי גישת ההנהלה 

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

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

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

 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 תוצאות   F.F.O-לה, ההחברה סבורה כי בכפוף ובנוסף לדוחות הכספיים ש

הפעילות של החברה, ומאפשר בסיס להשוואה של תוצאות הפעילות של החברה בתקופת מסוימת 

 לתקופות קודמות ואת אלו של החברה לתוצאות הפעילות של חברות נדל"ן מניב אחרות.

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

 
 

FFO 

 חודשים תשעהשל  לתקופה
 בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

לשלושה חודשים שהסתיימו 
 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
 2018 2019 2018 2019 2018בדצמבר 

 דולרים אלפי
 44,073 5,372 ( 8,815) 25,049 ( 27,316) רווח )הפסד( נקי

      התאמות
שינויים בערך ומימוש של נכסי 

 7,229 ( 5,475) 2,868 ( 3,733) 8,833 נדל"ן להשקעה

חלק החברה בשינויים של נדל"ן 
 ( 19,924) 56 83 ( 6,419) 709 להשקעה בחברות כלולות

הפסד משערוך עסקאות הגנת 
 1,776 629 - 1,362 109 מטבע

הפסד )רווח( משערוך אופציית 
 ( 3,300) - - - - רכש

הפסד )רווח( משינוי ערך נכס 
 ( 213) 51 ( 66) ( 138) ( 350) פיננסי

מיוחס לזכויות שאינן  FFO בניכוי
 ( 2,245) ( 1,012) ( 566) ( 1,945) ( 2,015) מקנות שליטה

Funds From Operations (FFO) 
 27,396 ( 376) ( 6,496) 14,176 ( 20,030) :1נומינאלי

      :התאמות נוספות
 ( 22,917) 2,274 8,002 ( 11,473) 24,726 הפרשי שער

 1,705 521 688 1,231 1,468 הפחתת עלויות מימון
הפחתת עלויות בחלק החברה 

 1,005 195 123 963 326 מימון בחברות כלולות

מיוחס לזכויות  FFO בתוספת
 2,245 1,012 566 1,945 2,015 שאינן מקנות שליטה

FFO 9,434 3,626 2,883 6,842 8,505 לפי גישת ההנהלה 
 

  

 
 

 .1969-ט"התשכ(, מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף )לפי הוראות התוספת הרביעית לתקנות ניירות ערך   1
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ואיחוד  מרכישה בעיקר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובעת FFO-בתקופה המדווחת ב הגידול

, החלפת הלוואות בנייה של נכסים 2018לראשונה של נכסים במהלך הרבעון השני והשלישי של שנת 

שיפורים שמבצעת החברה בנכסים  וכןהושלמה להלוואות לזמן ארוך בריבית נמוכה יותר  שבנייתם

 .שבבעלותה

  :( של הקבוצה)רווח מהשכרת נכסים והפעלתם NOI (Net Operating Income)להלן מידע אודות  .6

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

"( Cap Rateלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס )"תוצאת ח

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

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

למדידת תזרים המזומנים החופשי הפנוי לשירות חוב פיננסי שנלקח למימון רכישת הנכס,  NOI-נתון ה

 (. Capexוצים ושמירה על הקיים )מקוזזות השקעות בשיפ NOI-וזאת כאשר מסך ה

 :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 חלוקת  )ב(

 כספים; 

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

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

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

 

שהסתיימה  חודשים תשעהשל  לתקופה 
 בספטמבר 30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

יתרה ליום 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 2019 2018 2018 

 אלפי דולר

N.O.I. 33,224 31,600 11,360 12,256 43,566 

 

מרכישה ואיחוד   בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר  NOI-בתקופה המדווחת ב  העלייה

שיפורים שמבצעת החברה מוכן  2018לראשונה של נכסים במהלך הרבעון השני והשלישי של שנת 

 .בנכסים שבבעלותה

 
 מגבלות החלות על הקבוצה בקבלת מימון .7

, הקבוצה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות 2019 ספטמברב 30נכון ליום  – אמות מידה פיננסיות

של )סדרה א'(, אגרות החוב )סדרה ב'( ואגרות החוב )סדרה ג'( שנקבעו במסגרת הנפקת אגרות החוב 

 חלק ד' להלן.  והחברה. לפרטים בדבר עמידתה של החברה באמות המידה הקשורות באגרות החוב רא
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 דוחות תקופתיים ומיידיים( לתקנות 14)ב()10גילוי בהתאם לסעיף  .8

מיליון דולר הנובע בעיקר  36-רעון בהון חוזר בדוח המאוחד בסך של כינכון למועד הדוח, לחברה ג

בדבר הארכת מועד הפירעון של חלק  לפרטים. מיליון דולר 124-מהלוואות לזמן קצר בסך של כ

 30 ליוםלדוחות הכספיים המאוחדים  (9)7-ו (4)7 יםביאור וראתקופת הדיווח  במהלךמההלוואות 

מימון מחדש של   בביצוע. החברה אינה צופה קשיים  להלן זה  לדוח' ב  כפרק המצורפים,  2019  בספטמבר

נכון למועד הדוח, לחברה . בנוסף, ההלוואות )זאת בין היתר בהסתמך על ניתוח יחס חוב לשווי הנכס(

 Spencerבחברת הבת  מכך שיתרות מזומנים המוחזקותגרעון בהון חוזר בדוח הנפרד )סולו(, הנובע 

Equity Group LLC  " :(, המחזיקה בחברות הנכס, מסווגות כחלק מהשקעה בחברות חברת הבת)להלן"

מוחזקות. להערכת הנהלת החברה, לאור היקף המזומנים ושווי המזומנים המוחזקים בחברה הבת 

 פעילויות מכללאלפי דולר ולאור המזומנים שינבעו לחברה במאוחד  59,240-שעומד למועד הדוח על כ

, מימון מחדש של הלוואות בסכום העולה על יתרת ההלוואות הקיימות ומכירת נכסים( לרבות) החברה

רעון בהון החוזר בדוח הכספי הנפרד כדי להצביע יתוכל החברה לפרוע את התחייבויותיה במועדן, ואין בג

. סך ההון החוזר של החברה סולו בהתחשב ביתרות המזומנים הנזכרים לעיל חברהעל בעיית נזילות ב

רעון בהון החוזר ילאור האמור לעיל, דירקטוריון החברה קבע כי אין בג. אלפי דולר 17,344 -עומד על כ

הנפרד כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה. לפיכך, נכון למועד הדוח לא המאוחד ובדוח הכספי 

 ( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.14)ב()10המנויים בתקנה  מתקיימים בחברה סימני האזהרה
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 היבטי ממשל תאגידי  –'  בלק ח

 
 המבקר הפנימי של החברה .9

( והתוספת הרביעית לתקנות בתקנה 11)ב()10לפרטים בדבר המבקר הפנימי של החברה )בהתאם לתקנה  

לדוח הדירקטוריון שצורף כחלק ב' לדוח  8ראו סעיף  (תקופתיים ומיידיים( לתקנות דוחות 14)ב()10

 התקופתי. 

 ניהול בנושא פנים ביקורת דוח טיוטת החברה של הפנים מבקר הגיש 2019 לשנת השני רבעוןה מהלךב

 הפנים מבקרעבודת  כניתולת בהתאם"(, הביקורת דוח טיוטת" )להלן: החברה של נכס בחברות כספים

 . 2019. ועדת הביקורת דנה בטיוטת דוח הביקורת במהלך החודשים מאי ויולי 2018לשנת 

 
 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית ודירקטורים בלתי תלויים .10

לפרטים בדבר שמות הדירקטורים, שמות דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ושמות 

"פרטים נוספים אודות  – 'בפרק ד 26ותפקידם בחברה, ראו בתקנה הדירקטורים הבלתי התלוים 

התאגיד" בדוח התקופתי. יובהר כי בתקופת הדוח לא דווח על שינוי במצבת הדירקטורים בעלי מומחיות 

 חשבונאית ופיננסית ובמצבת הדירקטורים הבלתי תלויים.
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  –'  גחלק 

 ועד למועד פרסום הדוח בתקופת הדוחמהותיים  ירועיםא .11

במרץ  31פרסמה החברה תשקיף מדף על בסיס דוחותיה הכספיים ליום  2019באוגוסט  22ביום  .11.1

כפוף בהחברה רשאית,    תהא, מכוחו  2019  באוגוסט  23, נושא תאריך  2018בדצמבר    31וליום    2019

 .2021 באוגוסט  22להוראות הדין, להציע ניירות ערך לציבור על פי דוחות הצעת מדף עד ליום 

 לדוחות הכספיים  7  אוריב  ורא  ולאחריהבתקופת הדוח  מהותיים  אודות אירועים    נוספיםלפרטים   .11.2

 .המצורפים כחלק ב' לדוח זה 2019 ספטמברב 30ליום 

 הדוח במועדשהן בתוקף דיווחה החברה בתקופת הדוח או  שעליהןכניות רכישה ות .12

אגרות החוב )סדרה א'( ואגרות החוב אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה של    2019בינואר   10ביום  

מיליון דולר )להלן:  15ובהיקף כולל שלא יעלה על  2019ביוני  30)סדרה ב'( של החברה, וזאת עד ליום 

 "(. תכנית הרכישה"

 .2019ביוני  30תכנית הרכישה פקעה ביום  נרכשו אגרות חוב על פי תכנית הרכישה. לא

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

 . 2019בינואר  11מיידי של החברה מיום 

 
 מעריך שווי מהותי .13

שיעור הנכסים שהוערכו על ידי  .Aaron Valuation Incמעריך השווי העיקרי של נכסי החברה הוא 

Aaron Valuation Inc.  משווי הנכסים במאזן החברה.    98%-מהווה כAaron Valuation Inc.   אינו תלוי

לתוספת  2ך השווי, בהתאם לסעיף יבחברה. לפרטים בקשר עם עיקרי פרטי ההתקשרות עם מער

  תקופתי.הכחלק ו' לדוח  ושווי שצורפהת והערכהשלישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ראו 

  חשיפה מטבעית .14

שקל/דולר. לחברה  כתוצאה מהנפקת אגרות החוב שקליות החברה חשופה לשינויים בשער החליפין

לפרטים רת כספי האג"ח שהומרו לדולר ושימשו לפעילות השוטפת של החברה. חשיפה מטבעית בגין ית

 להלן.  זה דירקטוריוןחלק ד' לדוח בדבר אגרות החוב שהנפיקה החברה ראה 
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 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה  –'  דחלק 

במסגרת ביקורת רוחב בנושא אמות מידה פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות  –ביקורת רשות ניירות ערך  .15

  חוב סחירות

כחלק מביקורת רוחב שבוצעה במספר חברות, ערכה יחידת הביקורת של מחלקת התאגידים ברשות 

ביקורת בחברה בנושא עמידה באמות מידה פיננסיות כלפי מחזיקי "( הרשות סגלניירות ערך )להלן: "

"(. הביקורת"  )להלן:  2018ביוני    30-ו  2017בדצמבר    31,  2016בדצמבר    31אגרות החוב של החברה לימים  

הביקורת כללה בחינה של הנושאים הבאים: נאותות חישוב אמות המידה הפיננסיות בהתאם לנוסח 

, לרבות עקביות החישוב ושלמות הנתונים גרות החוב של החברהשל א הנאמנות ישנקבע בשטר

 שבבסיסו; ושלמות הגילוי שניתן בדיווחי החברה אודות עמידתה באמות המידה הפיננסיות.

הביקורת העלתה שאלות בנוגע לאופן סיווג הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן לחברות כלולות 

מתואם  EBITDA-ל מתואם נטו פיננסי חוב יחס של הפיננסית המידה אמתוהשלכותיו על אופן חישוב 

 אמת"-ו" הנאמנות שטר"הקבועה בשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה )להלן: 

 :בנושא הביקורת ממצאי של קצרה סקירה תובא להלן. (בהתאמה, "הפיננסית המידה

כחלק מפעילותה העסקית מעניקה החברה מעת לעת הלוואות למימון נכסי הנדל"ן, המתפלגות לשני 

( הלוואות לחברות כלולות ועסקאות משותפות מעבר לחלקה של החברה בהון. הלוואות 1סוגים: )

 "(, אשרהלוואות סטרייט( הלוואות לצדדי ג' )להלן: "2)-ומעולם; ו מאזכאמור ניתנו על ידי החברה 

יוצרות לחברה חשיפה כלכלית ועסקית כשל מלווה בלבד למימון פעילות נדל"ן של צדדי ג'. לתחום זה 

לאחר דיונים ואישור האסטרטגיה  2017נכנסה החברה באופן סדור במהלך הרבעון הראשון לשנת 

 2ומתווה ההשקעות בדירקטוריון החברה.

במסגרת   ,כאמור)בגין הלוואות מהסוג הראשון(  הציגה החברה את הכנסות המימון    31.12.2016עד ליום  

הכנסות המימון 'הרגילות' ולפיכך הן לא נכללו ברווח התפעולי של החברה. במסגרת הדוחות הכספיים 

ה סיווגה ביצעה החברה התאמה לא מהותית של מספרי השוואה, במסגרת 31.03.2017הרבעוניים ליום 

, בהתאםמחדש את ההכנסות בגין מתן הלוואות למימון נדל"ן בדוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר. 

הכנסותיה ממתן הלוואות למימון נדל"ן ובתוכן   כללמסווגת החברה את    2017החל מדוחות רבעון ראשון  

פות וחברות כלולות ההכנסות בגין הלוואות שנתנה החברה למימון פעילות נדל"ן של עסקאות משותגם 

, זאת מכיוון שלדעת החברה מתן ההלוואות למימון נדל"ן התפעולימעבר לחלקה בהון במסגרת הרווח 

מהווה חלק אינטגראלי מפעילותה העסקית של החברה בתחומי הנדל"ן וכפועל יוצא, לדעת החברה, 

 פעולות שלה.הצגה זו משקפת באופן נאות ורלוונטי יותר את פעילות החברה ואת תוצאות ה

בראי  היוותה, 2017בתחילת שנת  ןהלוואות לצורך מימון נדל"מתן  פעילותלכניסתה לעמדת החברה, 

. לאור 3שינוי נסיבות איכותני וכמותי בפעילות מימון הנדל"ן בה עסקה החברה עד לאותה עת החברה

כניסה לסוג פעילות זה, נדרשה החברה לסוגיה לראשונה הן לאור הצפי לחצייתם לראשונה של ספים 

 
 

 יצוין כי החברה העמידה בעבר הלוואות לחברות כלולות ועסקאות משותפות בסכומים לא משמעותיים.  2

שינוי נסיבות כמו גם מקרה של מדיניות חשבונאית מקרה של רואים , לעניין זה יצוין כי על פי התקינה החשבונאית  3
 .כבחירת מדיניות חשבונאית ולא כשינוי מדיניות חשבונאית –אירועים אשר היו לא מהותיים לחברה בגין  שננקטה
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כמותיים של מהותיות והן לאור בחינה מעמיקה וכוללת של התחום העסקי הקשור במימון נדל"ן בו 

( לחלקה של החברה בהוןמעבר עסקה החברה עד לאותה העת )מימון עסקאות משותפות וכלולות 

 2017משנדרשה החברה לסוגיה בתחילת שנת    .("רגילות"  להלוואות  בדומהושאותו היא עתידה להרחיב )

עקב שינוי הנסיבות כאמור התבהר לה כי נכון יותר להכליל את הכנסות החברה ממימון נדל"ן על סוגי 

ה הייתה הפעילות השונים ברווח התפעולי, ואף התחדדה לחברה ההבנה כי עמדה לפיה החברה יכול

מלכתחילה לכלול הכנסות מהלוואות למימון נדל"ן מסוג הפעילות הראשון כחלק מהרווח התפעולי, שכן 

זו חלק מהפעילות העסקית השוטפת שלה, הינה נאותה וסבירה. משכך, ובכדי ליצור עקביות, ביצעה 

  .החברה סיווג מחדש של מספרי ההשוואה

 ברווח והצגתןהביקורת העלה כי סיווג הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן לחברות כלולות  ממצא

של גידול משמעותי ב(,  לעיל)כהגדרתה    הפיננסית  המידה  אמת  חישוב  אופן  על  ישיר  באופן  השפיע  הגולמי

בהתאם  ברווח הגולמי והתפעולי של החברה כתוצאה מהסיווג. יצויין כי חישוב  אמת המידה הפיננסית

, אילו היה 2017למתכונת ההצגה טרם כניסת החברה לתחום מתן הלוואות סטרייט בתחילת שנת 

מחושב באותו האופן גם לאחר כניסת החברה לתחום מתן הלוואות סטרייט, היה עשוי להביא את אמת 

פני  המידה הפיננסית )בראיה צופה פני עבר ובהתעלם מפעולות בהן יכלה החברה לנקוט בראיה צופה

עתיד( אל מעבר לרף המזכה את מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בתוספת ריבית, בשני רבעונים )שאינם 

 עוקבים או סמוכים למועד כניסת החברה לתחום מתן הלוואות סטרייט(.

 שהשפעת  מאחר  זאת,  כאמור  הפיננסית  המידה  אמת  חישוב  לאופן  ביחס  עמדתו  את  הביע  לא  הרשות  סגל

 בהון החברה של לחלקה מעבר, וכלולות משותפות עסקאות של"ן נדל מפעילות המימון הכנסות סיווג

 בה הנאמנות שטר הוראות של פרשנות בגדר הינו, הפיננסיות המידה אמות חישוב על, הגולמי לרווח

 שטר של סבירה בפרשנות מדובר כיבחן את פרשנות החברה וסבר  הנאמןכי  יצוין .החברה נקטה

 .הנאמנות

  
 אגרות החוב )סדרה א'( .16

 (: 30.9.2019להלן יובאו פרטים בדבר אגרות חוב )סדרה א'( שהנפיקה החברה נכון למועד הדוח ) .16.1

 אגרות חוב )סדרה א'(

 כן האם הסדרה מהותית
  2015והרחבות סדרה מחודשים מאי ונובמבר  2014בנובמבר  25 מועד ההנפקה

 )שווי נקוב )אלפי ש"ח
 (2014במועד ההנפקה הראשונית )נובמבר 

 (2015במועד הרחבת הסדרה )מאי 
 (2015במועד הרחבת הסדרה )דצמבר 

 
290,908 
395,727 
602,727 

  30.9.2019שווי נקוב ליום 
 430,468 ))אלפי ש"ח

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

   30.9.2019סכום הריבית שנצברה ליום 
 9,955 ))אלפי ש"ח

 30.9.2019ערך בדוחות הכספיים ליום 
 438,001 ))אלפי ש"ח

 435,289 4()אלפי ש"ח .2019930.שווי בבורסה ליום 
 .6.9%ריבית קבועה בשיעור של  סוג ושיעור הריבית

 
 

 .2019בספטמבר  26חל ביום  2019בספטמבר  30יימה ביום תיום המסחר האחרון בתקופה שהס  4
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הריבית בגין איגרות החוב תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים, כאשר 
 31-בנובמבר ו 30ובימים  2015במאי  31התשלום הראשון יבוצע ביום 

. הריבית 2023עד    2016במאי של כל שנה קלנדרית לאחר מכן בין השנים  
תיצבר ממועד הקצאת אגרות החוב )סדרה א'( ועד מועד פירעונן הסופי 

 )כולל(. 2023ובמבר בנ 30ביום 
בנובמבר של כל  30( תשלומים שנתיים ביום 7עומדת לפירעון בשבעה ) מועדי תשלום הקרן

)כולל( באופן שכ"א מששת התשלומים  2023עד  2017אחת מהשנים 
מקרן ערכן הנקוב של אג"ח א' והתשלום  14.29%הראשונים יהווה 

 '.מקרן ערכן הנקוב של אג"ח א 14.26%האחרון יהווה 
 לא צמוד )בסיס הצמדה )קרן וריבית

 לא האם ניתנות להמרה
החברה תהא רשאית )אך לא חייבת(, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה  זכות החברה לבצע פדיון מוקדם או המרה כפויה

הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם של חלק או של כל אגרות החוב )סדרה א'( 
כפי שתבחר וזאת עד למועד פירעונן הסופי של אגרות החוב )סדרה א'( 

כפי  2014בנובמבר  20והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות מיום 
 . 2017 בינואר 9שתוקן ביום 

 על ידי מעלות ilA-על ידי מידרוג ו A2 דירוג

, תל 46-48משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, מרחוב מנחם בגין  פרטים בדבר הנאמן
. איש הקשר: רו"ח רמי 03-6374344; פקס: 03-6374354אביב, טלפון: 

 סבטי.
 

 :'(א)סדרה  החוב אגרות דירוג .16.2

שם החברה 

 המדרגת

שנקבע למועד הנפקת הדירוג 

 אג"ח )סדרה א'(

 בספטמבר 30דירוג נכון ליום 

 ולתאריך הדוח 2019

נודע לתאגיד על כוונת החברה 

המדרגת לבחון שינוי הדירוג 

 הקיים, ייתן פרטים בעניין זה

 ---  A2 5A2 מידרוג

 ---  ilA 6ilA מעלות

 
 עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות )סדרה א'( .16.3

, עמדה החברה בכל התנאים הדוח ולתאריך 2019 ספטמברב 30למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 

בין  2017בינואר  9כפי שתוקן ביום  ,2014בנובמבר  20וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות מיום 

שטר הנאמנות החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה )לעיל ולהלן : "

"(. במסגרת שטר הנאמנות התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של )סדרה א'(

זה יודגש ויובהר, כי נכון ליום החברה, בין היתר, לעמידה בהתחייבויות המפורטות להלן. לעניין 

חוב על פי , החברה עומדת בכל התחייבויותיה למחזיקי אגרות ההדוח  ולתאריך  2019  בספטמבר  30

 שטר הנאמנות )סדרה א'(.

סעיף 
בשטר 

 הנאמנות

 30עמידה בהתחייבויות נכון ליום  תיאור ההתחייבות נושא
 2019 ספטמברב

התאמת  5.4
שיעור 

הריבית 
כתוצאה 

מאי עמידה 
באמות 
מידה 

בגין כל חריגה מאמות  0.5%תוספת ריבית בשיעור של 
העלאת שיעור הריבית  המידה הפיננסיות המפורטות להלן.

תיעשה רק פעם אחת בגין כל חריגה מאמות המידה 
הפיננסיות, ככל שתהא חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא 

נוספת במקרה שהחריגה באמות המידה יועלה פעם 
הפיננסיות קיימת )לעניין זה יובהר כי, ככל שהחריגה 
מאמות המידה הפיננסיות תוקנה ולאחר מכן ישנה חריגה 

לפרטים בדבר חישוב עמידת  (1)
החברה באמת המידה 
הפיננסית בדבר יחס החוב 

-הפיננסי נטו מתואם ל
EBITDA  מתואם ראה

 16.4-וזה  16.3 פיםבסעי

 
 

: אסמכתא ימספר) 2019בנובמבר  28-ו 2018בנובמבר  25מהימים של החברה  יםמיידי יםלפרטים נוספים ראו דיווח  5
  .היזה בדרך של הפני רבעונימובא בדוח  הםאשר המידע על פי(, , בהתאמה2019-01-116953-ו 2018-01-113547

, אשר המידע (079911-01-2019  :מספר אסמכתא) 9201בספטמבר   12לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום    6
  .היזה בדרך של הפני רבעוניעל פיו מובא בדוח 
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סעיף 
בשטר 

 הנאמנות

 30עמידה בהתחייבויות נכון ליום  תיאור ההתחייבות נושא
 2019 ספטמברב

נוספת יחול האמור לעיל(. יודגש, כי במקרה שבו בגין ירידה  פיננסיות
בדירוג אגרות החוב הועלה שיעור הריבית השנתית, אזי בכל 

הנוסף מכוח אותו סעיף ביחד עם מקרה שיעור הריבית 
שיעור הריבית הנוסף מכוח סעיף זה, בגין החריגה מאמות 

 .1.5%המידה הפיננסיות, לא יעלה על 

 *מתואם EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל (1)
( לשטר הנאמנות סדרה 1)5.4)כהגדרת המונחים בסעיף  

 ;15א'(( לא יעלה על 

זכויות  כולללא ההון העצמי המאוחד של החברה ) (2)
מיליון דולר ארה"ב )סכום זה  165-מיעוט( לא יפחת מ

 לא יוצמד למדד(;

 להלן.

לפרטים בדבר אופן עמידת  (2)
החברה באמת המידה 
הפיננסית בדבר ההון העצמי 
המאוחד של החברה ראה 

 להלן.

 

קדון ריבית בחשבון בנק בבעלות הנאמן ועל שמו יהפקדת פ כרית ריבית 5.7
בבנק בישראל, לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(, בסך 
השווה לגובה תשלום ריבית שנתית בגין אגרות החוב 

השער היציג של דולר אלפי דולר על פי  50בתוספת סך של 
, לטובת הליכים לשערוך 2014ארה"ב במועד פרסום תשקיף  

נכסים )כהגדרת המונח להלן( שיבוצעו על ידי הנאמן, ככל 
"(, כאשר סכום כרית הריבית הראשוןשיבוצעו )להלן: "

סכום כרית הריבית ישמשו כבטוחה למחזיקי אגרות החוב 
רות החוב )סדרה )סדרה א'(, וזאת עד לפירעונן המלא של אג

 א'(. 

משמעם מינוי מעריך שווי  –" הליכים לשערוך נכסים"
חיצוני ובלתי תלוי שיבחר על ידי הנאמן לצורך בחינת 
שוויים ההוגן של נכסי הנדל"ן של החברה. לעניין זה יצוין, 
כי הנאמן יהיה רשאי לעשות שימוש בסכום כרית הריבית 

שטר נאמנות )סדרה הראשון גם לצורך ביצוע הליכים על פי  
 200)כגון מינוי מומחים וכדומה( וזאת עד לסכום של  א'(

 אלפי דולר ארה"ב.

נכון למועד דוח זה סכום כרית 
אלפי  29,914-הריבית עומד על כ

ש"ח )סכום העולה על גובה תשלום 
ריבית שנתית בגין אגרות החוב 

 50שבמחזור במועד הדוח בתוספת  
 .אלפי דולר(

התאמת  5.8
שיעור 

הריבית בגין 
חריגה 

משיעור 
הנכסים 
המניבים 
הכפופים 
לתוכניות 

 דיור

בגין חריגה ממספר יחידות  0.5%תוספת ריבית בשיעור של 
 המגורים הכפופות לתוכנית הדיור כמפורט להלן: 

מספר יחידות המגורים הכפופות לתוכניות הדיור )כהגדרת 
-'(( לא יפחת מלשטר הנאמנות )סדרה א 5.8המונח בסעיף 

מסך יחידות המגורים של החברה. לפרטים נוספים  50%
 לשטר הנאמנות )סדרה א'(. 5.8ראה סעיף 

 95.7%-דוח כהנכון למועד 
מיחידות המגורים של החברה 

 כפופות לתוכנית הדיור. 

התחייבויות  6.4
 פיננסיות

ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות  (1)
מיליון דולר ארה"ב )סכום זה  150-ממיעוט( לא יפחת 
 לא יוצמד למדד(;

 2019 בספטמבר 30נכון ליום  (1
ההון העצמי של החברה )לא 

-כולל זכויות מיעוט( הינו כ
 מיליון דולר. 354

זכויות  כולליחס ההון העצמי המאוחד של החברה ) (2)
 ;35%-מיעוט( לסך המאזן המאוחד לא יפחת מ

 2019 ספטמברב 30נכון ליום  (2
יחס ההון העצמי המאוחד של 
החברה )כולל זכויות מיעוט( 

-לסך המאזן המאוחד הינו כ
38.9%. 

 *מתואם EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל (3)
 .16לא יעלה על 

 2019 ספטמברב 30נכון ליום  (3
הפיננסי נטו יחס החוב 

מתואם  EBITDA-מתואם ל
 EBITDA-ה. 15.5-הינו כ

המתואם חושב כשהוא כולל 
 :מהנכסים EBITDAגילום 

השקעה בחברה כלולה חדשה 
במהלך הרבעון הרביעי של 

 והשכרתו 2018שנת 
 Varickלראשונה של נכס 

, 2019ברבעון השני של שנת 
חודשים  12לתקופה של 

 שהסתיימה במועד הדוח
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סעיף 
בשטר 

 הנאמנות

 30עמידה בהתחייבויות נכון ליום  תיאור ההתחייבות נושא
 2019 ספטמברב

של נכס  EBITDA בניכוי
Concourse Village 

Parking  שמכירתו הושלמה
במהלך הרבעון השלישי של 

   .2019שנת 

של החברה מנכסים  *המתואם EBITDA-היחס בין ה (4)
המתואם  EBITDA-הכפופים לתוכניות דיור לבין ה

 ; 40%-הכולל של החברה לא יפחת מ

 2019 ספטמברב 30נכון ליום  (4
 EBITDA-היחס בין ה

המתואם של החברה מנכסים 
הכפופים לתוכניות דיור לבין 

המתואם הכולל  EBITDA-ה
 .71.2% הינו

מסך   50%היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה על   (5)
 המאזן המאוחד של החברה;

 2019 ספטמברב 30נכון ליום  (5
היקף פרויקטי היזום של 

מסך  3.7%-החברה מהווה כ
 החברה.המאזן המאוחד של 

 
)סדרה א'(, במקרה של רכישת נכס מניב אחד או יותר, חישוב אמת המידה הפיננסית יעשה תוך   יצוין כי על פי שטר הנאמנות *

המתואם של נכס זה  EBITDA-המתואם שהניב אותו נכס תוך תקנון ה EBITDA-המתואם את ה EBITDA -הוספה ל
המתואם למונחי שנה מלאה מבוצע על בסיס חוזי שכירות חתומים בפועל. תקנון  EBITDA-תקנון ה. 7למונחי שנה מלאה

לשנה מלאה מבוצע על פי תחזית שמהווה את האומדן הטוב ביותר הקיים בידי חברה לסך  EBITDA-ההוצאות בגין ה
המתואם, החברה סבורה שיש   EBITDA-יובהר כי לעניין חישוב הה של הנכס.  ההוצאות החזויות בגין שנת ההפעלה הראשונ

"( כרכישתו של נכס נכס חדש)להלן: "בהשכרתו לראשונה של נכס מניב  וכןלטפל בהשלמת הקמתו והשכרתו של נכס מניב 
מלאה. יצוין כי , למונחי שנה בגין שנת ההפעלה הראשונה של הנכס המתואם של נכס חדש EBITDA-מניב, תוך תקנון ה

  .פרשנות סבירה של שטר הנאמנותוסבר כי עמדת החברה הינה  הנאמן עודכן מבעוד מועד בנוגע לעמדת החברה

עוד יצוין, כי על פי שטר הנאמנות )סדרה א'(, על החברה לקחת בחישוב החוב הפיננסי את חלק החברה בחוב הפיננסי נטו 
בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת, כפי שמופיע בדוחות הכספיים של החברות האמורות. לעניין זה, החברה סבורה 

ובחברות בשליטה משותפת אינו כולל הון בעלים שהוזרם על ידי השותף כי חלק החברה בחוב הפיננסי נטו בחברות כלולות 
וסווג כחוב בספרי החברות האמורות, במקרים בהם ההון שהוזרם על ידי החברה וסווג כחוב בספרי החברות האמורות, הינו 

השותף וסווג כחוב בספרי   בעלים שהוזרם על ידיה, הון  2019  בספטמבר  30ליום  זהה או עודף על ההון שהוזרם על ידי השותף.  
  החברות האמורות, הינו זניח.

המתואם של  EBITDA-ובדבר יחס ה EBITDA-להלן אופן חישוב אמות המידה הפיננסיות בדבר יחס החוב הפיננסי ל
  המתואם הכולל: EBITDA-החברה מנכסים הכפופים לתוכניות דיור לבין ה

 
 715,358 חוב פיננסי מתואם:

EBIDTA :מתואם  
EBIDTA כפי שמוצג בדוחות הכספיים כולל חלק החברה בחברות כלולות, 

ובניכוי  של נכסים שנרכשו במהלך התקופה למונחי שנה מלאה EBITDAתקנון 
EBITDA של נכסים שנמכרו במהלך התקופה: 

45,177 

של נכסים שבנייתם הסתיימה במהלך התקופה למונחי שנה  EBIDTAתקנון 
 מלאה:

- 

לראשונה במהלך התקופה למונחי שנה  שהושכרושל נכסים  EBIDTAתקנון 
 מלאה:

931 

 46,108 מתואם )אלפי דולר(: EBIDTAסה"כ 
 15.5 יחס החוב הפיננסי:

 

EBIDTA :מתואם מנכסים הכפופים לתוכניות דיור  
EBIDTA  מנכסים הכפופים לתוכניות דיור כפי שמוצג בדוחות הכספיים כולל

של נכסים שנרכשו במהלך  EBITDAחלק החברה בחברות כלולות ותקנון 
 התקופה למונחי שנה מלאה:

32,830 

 
 

יצוין כי התקנון האמור נדרש על מנת למנוע עיוות בחישוב היחס הפיננסי, שכן הקובננט נקבע על מנת להגדיר רמת   7
במונחים שנתיים. מאידך כאשר רוכשים נכס )או מסיימים את השלמתו(  EBITDA-כיסוי של החוב הפיננסי על ידי ה

נכלל בדוח רווח והפסד רק בחלקו היחסי בהתייחס לתקופה ממועד הרכישה )או   EBITDA-החוב נכלל במלואו ואילו ה
 תיים. למונחים שנ EBITDA-האכלוס( ועד תאריך המאזן. לפיכך על מנת למנוע את העיוות האמור מבוצע תקנון של ה



 

  

17 

 

של נכסים הכפופים לתוכניות דיור, שבנייתם הסתיימה במהלך  EBIDTAתקנון 
 התקופה למונחי שנה מלאה:

- 

 32,830 מתואם )אלפי דולר( מנכסים הכפופים לתוכניות דיור: EBIDTAסה"כ 
 46,108 מתואם )אלפי דולר( הכולל של החברה: EBIDTAסה"כ 

 71.2% היחס הפיננסי:
 

 לשטר( 1)5.4 בסעיף הקבועה הפיננסית המידה מאמת חריגה קיימת, 2019 בספטמבר 30 ליום נכון .16.4

 מונחים כהגדרת, מתואם EBITDA -ל מתואם נטו הפיננסי החוב יחס לפיה'( א סדרה) הנאמנות

 נכון"(. EBITDA -ל הפיננסי החוב יחס: "להלן) 15 על יעלה לא'( א סדרה) הנאמנות בשטר אלה

 .15.5-כ על עמד EBITDA -ל הפיננסי החוב יחס, 2019בספטמבר  30 ליום

'( של החברה יותאם, בהתאם לאמור בסעיף אהאמור, שיעור הריבית בגין אגרות החוב )סדרה    לאור

יתרת הקרן הבלתי  שנשאה השנתיתריבית ה שלשיעור כךלשטר הנאמנות )סדרה א'(,  5.4

 . 0.5%תוספת ריבית בשיעור של  תתווסף'( אמסולקת של אגרות החוב )סדרה 

 שיעור את, היתר בין, הכולל זה לדוח במקביל החברה שמפרסמת מיידי דוח ראו, נוספים לפרטים

 .)סדרה א'( הנאמנות לשטר)ב( 5.4 בסעיף המפורטים הפרטים יתר ואת המעודכן הריבית

 אסיפת מחזיקי ושינוי תנאי אגרות חובכינוס  .16.5

הדוח, לא נדרשה החברה לכנס אסיפות מחזיקי אגרות חוב  ולתאריך  2019  ספטמברב  30נכון ליום 

 )סדרה א'(.

  לשטר הנאמנות )סדרה א'(. 5.6לא בוצעו עסקאות מיוחדות כהגדרתן בסעיף  .16.6

  בטוחות ושעבודים להבטחת אגרות החוב )סדרה א'( .16.7

לשטר הנאמנות )סדרה א'(, אגרות החוב אינן מובטחות  5.7הריבית כאמור בסעיף למעט כרית 

בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר. לפרטים אודות התחייבות החברה לאי יצירת  או בבטוחות

 לשטר הנאמנות )סדרה א'(.  6.2שעבוד שוטף כללי וביחס לחברות הנכס שעבוד ספציפי ראו סעיף 

לשטר  6.5יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה, כמשמעותם בסעיף , 2019 רספטמבב 30נכון ליום  .16.8

 אלפי דולר. 10,359הנאמנות )סדרה א'(, הינה 

לשטר הנאמנות )סדרה א'( לא   8.1.21הדוח, עיקר פעילותה של החברה כמפורט בסעיף    לתאריךנכון   .16.9

 השתנה.

 Tri State Region-החברה הממוקמים בשיעור נכסי    2019  בספטמבר  30לעניין זה יצוין כי נכון ליום   .16.10

 .100%)המדינות ניו יורק, קונטיקט, ניו ג'רזי ופנסילבניה( עומד על שיעור של 

הדוח, החברה עומדת בהתחייבותה לאי נטילת אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם  לתאריךנכון  .16.11

 לשטר הנאמנות )סדרה א'(. 6.2.6ישראלים בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 
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 אגרות החוב )סדרה ב'( .17

 (: 30.9.2019להלן יובאו פרטים בדבר אגרות חוב )סדרה ב'( שהנפיקה החברה נכון למועד הדוח ) .17.1

 אגרות חוב )סדרה ב'(

 כן האם הסדרה מהותית
 2017והרחבת סדרה בחודש יולי  2017בינואר  23 מועד ההנפקה

 )שווי נקוב )אלפי ש"ח
 ( 2017)ינואר במועד ההנפקה הראשונה 

 ( 2017במועד הרחבת הסדרה )יולי 
 (2018במועד הרחבת הסדרה )מרץ 

 
236,228 
336,228 
114,662 

 368,828 ))אלפי ש"ח 30.9.2019שווי נקוב ליום 
 ל.ר. ))אלפי ש"ח 30.9.2019שווי נקוב צמוד ליום 

)אלפי  30.9.2019סכום הריבית שנצברה ליום 
 - ש"ח(

)אלפי  30.9.2019הכספיים ליום ערך בדוחות 
 361,288 ש"ח(

 328,552  8)אלפי ש"ח( 30.9.2019שווי בבורסה ליום 
 .5.15%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג ושיעור הריבית

הריבית בגין איגרות החוב תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים, כאשר 
 30-במרץ ו 31ובימים  2017במרץ  31התשלום הראשון יבוצע ביום 

וכן  2027עד  2017בספטמבר של כל שנה קלנדרית לאחר מכן בין השנים 
. הריבית תיצבר ממועד הקצאת אגרות החוב )סדרה 2028במרץ  31ביום 

 )כולל(. 2028במרץ  31ב'( ועד מועד פירעונן הסופי ביום 
מרץ של כל ב 31( תשלומים שנתיים ביום 11עומדת לפירעון באחד עשר ) מועדי תשלום הקרן

)כולל( באופן שכ"א מעשרת התשלומים  2028עד  2018אחת מהשנים 
מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה   9.10%הראשונים יהווה  

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות  9.00%ב'( והתשלום האחרון יהווה 
 החוב )סדרה ב'(.

 לא צמוד בסיס הצמדה )קרן וריבית(
 לא ניתנות להמרההאם 

החברה תהא רשאית )אך לא חייבת(, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה  זכות החברה לבצע פדיון מוקדם או המרה כפויה
הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי של אגרות החוב )סדרה ב'( 
כפי שתבחר וזאת עד למועד פירעונן הסופי של אגרות החוב )סדרה ב'( 

 והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות )סדרה ב'(. 
, תל 46-48רותי נאמנות בע"מ, מרחוב מנחם בגין משמרת חברה לשי פרטים בדבר הנאמן

. איש הקשר: רו"ח רמי 03-6374344; פקס: 03-6374354אביב, טלפון: 
 סבטי.

'( של החברה בהתאם לתנאי בביצעה החברה פדיון חלקי של אגרות החוב )סדרה    2019  במרץ  31ביום   .17.2

'( שבמחזור הינה ב'(, כך שנכון לתאריך הדוח יתרת אגרות החוב )סדרה באגרות החוב )סדרה 

 ש"ח ע.נ.. 368,828,020

 '(ב)סדרה  החוב אגרות דירוג .17.3

שם החברה 

 המדרגת

הדירוג שנקבע למועד הנפקת 

 אג"ח )סדרה ב'(

 בספטמבר 30דירוג נכון ליום 

 ולתאריך הדוח 2019

נודע לתאגיד על כוונת החברה 

לבחון שינוי הדירוג המדרגת 

 הקיים, ייתן פרטים בעניין זה

 ---  A2 9A2 מידרוג

 ---  ilA 10ilA מעלות

 

 
 

 .2019בספטמבר  26חל ביום  2019בספטמבר  30יימה ביום תיום המסחר האחרון בתקופה שהס  8
: אסמכתא ימספר) 2019בנובמבר  28-ו 2018בנובמבר  25מהימים של החברה  יםמיידי יםלפרטים נוספים ראו דיווח  9

  .יהיזה בדרך של הפנ רבעונימובא בדוח  הםאשר המידע על פי(, , בהתאמה2019-01-116953-ו 2018-01-113547
אשר המידע (, 079911-01-2019: מספר אסמכתא) 9201בספטמבר   21לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום    10

 .י זה בדרך של הפניהרבעוניעל פיו מובא בדוח 
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 עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות )סדרה ב'( .17.4

, עמדה החברה בכל התנאים ולתאריך הדוח 2019 ספטמברב 30למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 

בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות  2017בינואר  18הנאמנות מיום וההתחייבויות לפי שטר 

"(. במסגרת שטר הנאמנות שטר הנאמנות )סדרה ב'(החוב )סדרה ב'( של החברה )לעיל להלן: "

)סדרה ב'( התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה, בין היתר, לעמידה 

 בהתחייבויות המפורטות להלן.
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התאמת  5.4
שיעור 

הריבית 
כתוצאה מאי 

עמידה 
באמות מידה 

 פיננסיות

בגין כל חריגה מאמת מידה   0.5%תוספת ריבית בשיעור של   
פיננסית. העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין 
כל חריגה מאמת מידה פיננסית, ככל שתהא חריגה כאמור, 
ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה 
באותה אמת מידה פיננסית נמשכת מובהר כי בכל מקרה 

ית הנוסף כתוצאה מאי עמידה באמות מידה שיעור הריב
זה )אם וככל שתהא עלייה  5.4פיננסיות לפי הוראות סעיף 

מעל שיעור הריבית  1.5%-כאמור( לא יהא במצטבר יותר מ
לשטר  5.4שנקבעה במכרז )לפרטים נוספים ראה סעיף 

 הנאמנות )סדרה ב'((.

 

נטו, כהגדרת המונחים   CAP-יחס החוב הפיננסי נטו ל (1)  
בשטר הנאמנות )סדרה ב'(, לא יעלה על שיעור של 

67.5%; 

לפרטים ראה סעיף "התחייבויות 
 פיננסיות" להלן.

זכויות מיעוט(  כוללההון העצמי המאוחד של החברה ) (2)  
מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא  210-לא יפחת מ

 יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו(;

לפרטים ראה סעיף "התחייבויות 
 פיננסיות" להלן.

)כהגדרת  *מתואם NOI-יחס החוב הפיננסי נטו ל (3)  
 ; 19המונחים בשטר הנאמנות )סדרה ב'(( לא יעלה על 

יחס   2019  ספטמברב  30נכון ליום  
 NOI-החוב הפיננסי נטו ל

 . 15.4-מתואם הינו כ

מספר יחידות המגורים הכפופות לתוכניות הדיור,  (4)  
- כהגדרת המונח בשטר הנאמנות )סדרה ב'(, לא יפחת מ

 החברה;מסך יחידות המגורים של  50%

 95.7%-נכון למועד דוח זה כ
מיחידות המגורים של החברה 

 כפופות לתוכנית הדיור.

הפקדת פקדון ריבית בחשבון בנק בבעלות הנאמן ועל שמו  כרית ריבית 5.7
בבנק בישראל, לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(, בסך 
השווה לגובה תשלום ריבית חצי שנתית בגין אגרות החוב 

אלפי דולר על פי השער היציג של דולר  200בתוספת סך של 
ארה"ב במועד פרסום דוח הצעת המדף, לטובת הליכים 
לשערוך נכסים )כהגדרת המונח להלן( שיבוצעו על ידי 

סכום כרית הריבית הנאמן, ככל שיבוצעו )להלן: "
"(, כאשר סכום כרית הריבית ישמשו כבטוחה הראשון

למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(, וזאת עד לפירעונן המלא 
 של אגרות החוב )סדרה ב'(. 

משמעם מינוי מעריך שווי  –" הליכים לשערוך נכסים"
חיצוני ובלתי תלוי שיבחר על ידי הנאמן לצורך בחינת 

ן זה יצוין, שוויים ההוגן של נכסי הנדל"ן של החברה. לעניי
כי הנאמן יהיה רשאי לעשות שימוש בסכום כרית הריבית 
הראשון גם לצורך ביצוע הליכים על פי שטר נאמנות זה )כגון 

אלפי דולר  200מינוי מומחים וכדומה( וזאת עד לסכום של 
 ארה"ב.

נכון למועד דוח זה סכום כרית 
אלפי  2,949-הריבית עומד על כ

)סכום העולה על גובה  דולר
שנתית בגין  חציתשלום ריבית 

אגרות החוב שבמחזור במועד 
 .אלפי דולר( 200הדוח בתוספת 

התחייבויות  6.4
 פיננסיות

זכויות מיעוט(  כוללההון העצמי המאוחד של החברה ) (1)
מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא  200-לא יפחת מ

 יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו(;

 2019 ספטמברב 30נכון ליום 
ההון העצמי של החברה )כולל 

מיליון  483-זכויות מיעוט( הינו כ
 דולר.

נטו )כהגדרת המונחים   CAP-יחס החוב הפיננסי נטו ל (2)
לשטר הנאמנות )סדרה ב'(( לא יעלה על  6.4בסעיף 

 ;75%שיעור של 

יחס   2019  ספטמברב  30נכון ליום  
נטו   CAP-החוב הפיננסי נטו ל

 .59.6%-הינו כ
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לשטר  6.4)כהגדרתו בסעיף  *המתואם NOI-ה (3)
מיליון דולר )סכום  20-הנאמנות )סדרה ב'(( לא יפחת מ

 זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו(.

-ה 2019 ספטמברב 30נכון ליום 
NOI 46.2-המתואם הינו כ 

 מיליון דולר. 

של החברה מנכסים  *המתואם NOI-היחס בין ה (4)
הכפופים לתוכניות עידוד ממשלתיות או עירוניות לבין 

)כהגדרת המונחים בסעיף   המתואם של החברה  NOI-ה
 .40%-לא יפחת מ לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.4

 2019 ספטמברב 30נכון ליום 
המתואם של  NOI-היחס בין ה

החברה מנכסים הכפופים 
לתוכניות עידוד ממשלתיות או 

המתואם  NOI-עירוניות לבין ה
 .71.2%-של החברה הינו כ

מסך   35%היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה על   (5)
המאזן המאוחד של החברה )כהגדרת המונחים בסעיף 

 לשטר הנאמנות )סדרה ב'((. 6.4

 2019 ספטמברב 30נכון ליום 
היקף פרויקטי היזום של החברה 

מסך המאזן  3.7% מהווה 
 המאוחד של החברה.

המתואם של הנכס   NOI-יצוין כי על פי שטרי הנאמנות )סדרה ב'(, ברכישת נכס מניב אחד או יותר במהלך התקופה, יחושב ה *
המתואם למונחי  NOI-תקנון ה. 11מיום הרכישה ועד למועד הדוח הכספי בגילום שנתי NOI-או הנכסים בהתאם להיקף ה

לשנה מלאה מבוצע על פי תחזית  NOI-שנה מלאה מבוצע על בסיס חוזי שכירות חתומים בפועל. תקנון ההוצאות בגין ה
יובהר שמהווה את האומדן הטוב ביותר הקיים בידי חברה לסך ההוצאות החזויות בגין שנת ההפעלה הראשונה של הנכס. 

וכן בהשכרתו לראשונה   המתואם, החברה סבורה שיש לטפל בהשלמת הקמתו והשכרתו של נכס מניב  NOI-כי לעניין חישוב ה
בגין שנת ההפעלה  המתואם של נכס חדש NOI -"( כרכישתו של נכס מניב, תוך תקנון הנכס חדש)להלן: " של נכס מניב

וסבר כי עמדת החברה הינה  , בגילום שנתי. יצוין כי הנאמן עודכן מבעוד מועד בנוגע לעמדת החברההראשונה של הנכס
  .פרשנות סבירה של שטר הנאמנות

(, על החברה לקחת בחישוב החוב הפיננסי את חלק החברה בחוב הפיננסי נטו עוד יצוין, כי על פי שטר הנאמנות )סדרה ב'
בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת, כפי שמופיע בדוחות הכספיים של החברות האמורות. לעניין זה, החברה סבורה 

ם שהוזרם על ידי השותף כי חלק החברה בחוב הפיננסי נטו בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת אינו כולל הון בעלי
וסווג כחוב בספרי החברות האמורות, במקרים בהם ההון שהוזרם על ידי החברה וסווג כחוב בספרי החברות האמורות, הינו 

, הון בעלים שהוזרם על ידי השותף וסווג כחוב בספרי 2019  ספטמברב  30ליום  זהה או עודף על ההון שהוזרם על ידי השותף.  
  .האמורות, הינו זניחהחברות 

 :NOI -להלן אופן חישוב אמת המידה הפיננסית בדבר יחס החוב הפיננסי ל

 712,343 חוב פיננסי מתואם:

NOI :מתואם  

NOI  כפי שמוצג בדוחות הכספיים כולל חלק החברה בחברות כלולות ותקנון

NOI ובניכוי  של נכסים שנרכשו במהלך התקופה לגילום שנתיNOI  של נכסים

 :שנמכרו במהלך התקופה

45,177 

 - של נכסים שבנייתם הסתיימה במהלך התקופה לגילום שנתי: NOIתקנון 

 931 :שנתי לגילוםלראשונה במהלך התקופה  שהושכרושל נכסים  NOIתקנון 

 46,108 מתואם )אלפי דולר(: NOIסה"כ 

 15.4 יחס החוב הפיננסי:

 
 כינוס אסיפת מחזיקי ושינוי תנאי אגרות חוב .17.5

 ההאסיפ(. על סדר היום של 'ב סדרהמחזיקי אגרות החוב ) אסיפת ההתקיימ 2019ביולי  30 םובי

ואשרור כהונת הנאמן. לפרטים נוספים אודות  ותנכאמור נכללו הדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמ

ביולי  11 מהימים, ראו דיווחים מידיים ותוצאותיה ('ב סדרהמחזיקי אגרות החוב ) אסיפתכינוס 

 (.בהתאמה, 2019-01-079087-ו 2019-10-071077)מספרי אסמכתא:  2019ביולי  30-ו 2019

 
 
יצוין כי התקנון האמור נדרש על מנת למנוע עיוות בחישוב היחס הפיננסי, שכן הקובננט נקבע על מנת להגדיר רמת   11

במונחים שנתיים. מאידך כאשר רוכשים נכס )או מסיימים את השלמתו( החוב  NOI-כיסוי של החוב הפיננסי על ידי ה
היחסי בהתייחס לתקופה ממועד הרכישה )או האכלוס(  נכלל בדוח רווח והפסד רק בחלקו NOI-נכלל במלואו ואילו ה

 למונחים שנתיים.   NOI-ועד תאריך המאזן. לפיכך על מנת למנוע את העיוות האמור מבוצע תקנון של ה
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 '(.בלשטר הנאמנות )סדרה  5.6לא בוצעו עסקאות מיוחדות כהגדרתן בסעיף  .17.6

 
 בטוחות ושעבודים להבטחת אגרות החוב )סדרה ב'( .17.7

לשטר הנאמנות )סדרה ב'(, אגרות החוב אינן מובטחות  5.7למעט כרית הריבית כאמור בסעיף 

חברה לאי יצירת בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר. לפרטים אודות התחייבות ה

 לשטר הנאמנות )סדרה ב'(.  6.2שעבוד שוטף כללי וביחס לחברות הנכס שעבוד ספציפי ראו סעיף 

לשטר  6.5, יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה, כמשמעותם בסעיף 2019 ספטמברב 30נכון ליום  .17.8

 אלפי דולר. 10,359הנאמנות )סדרה ב'(, הינה 

לשטר הנאמנות )סדרה ב'( לא   8.1.21הדוח, עיקר פעילותה של החברה כמפורט בסעיף    לתאריךנכון   .17.9

 השתנה.

 Tri State Region-קמים בשיעור נכסי החברה הממו  2019  ספטמברב  30לעניין זה יצוין כי נכון ליום   .17.10

 .100%)המדינות ניו יורק, קונטיקט, ניו ג'רזי ופנסילבניה( עומד על שיעור של 

הדוח, החברה עומדת בהתחייבותה לאי נטילת אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם  לתאריךנכון  .17.11

 לשטר הנאמנות )סדרה ב'(. 6.2.6ישראלים בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

 
 אגרות החוב )סדרה ג'( .18

  (:30.9.2019הדוח ) למועד'( שהנפיקה החברה נכון גלהלן יובאו פרטים בדבר אגרות חוב )סדרה  .18.1

 '(גאגרות חוב )סדרה 
 כן האם הסדרה מהותית

 2018 ביוני 3 מועד ההנפקה
 )שווי נקוב )אלפי ש"ח

 ( 2018 ביוני 3במועד ההנפקה הראשונה )
 

420,890 
 420,890 ))אלפי ש"ח 30.9.2019שווי נקוב ליום 

 ל.ר. ))אלפי ש"ח  30.9.2019שווי נקוב צמוד ליום 
)אלפי  30.9.2019סכום הריבית שנצברה ליום 

 5,472 ש"ח(
ליום  (שנצברה ריבית)כולל ערך בדוחות הכספיים 

 413,705 )אלפי ש"ח( 30.9.2019
 422,658  12)אלפי ש"ח( 30.9.2019שווי בבורסה ליום 

 .3.9%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג ושיעור הריבית
 31בשנה, בימים הריבית בגין אגרות החוב )סדרה ג'( תשולם פעמיים 

בנובמבר  30ועד ליום  2018בנובמבר  30בנובמבר, החל מיום  30-במאי ו
 )כולל(. 2024

'( ועד מועד פירעונן גהריבית תיצבר ממועד הקצאת אגרות החוב )סדרה 
 )כולל(.  2024 נובמברב 30הסופי ביום 

במאי של כל   31  ( תשלומים אשר ישולמו ביום5עומדות לפרעון בחמישה ) מועדי תשלום הקרן
, באופן שכל 2024בנובמבר  30)כולל( וביום  2024עד  2021אחת מהשנים 

מקרן ערכן הנקוב הכולל   2%אחד מארבעת התשלומים הראשונים יהווה  
מקרן ערכן  92%של אגרות החוב )סדרה ג'( והתשלום האחרון יהווה 

 הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ג'(.
 לא צמוד וריבית(בסיס הצמדה )קרן 

 לא האם ניתנות להמרה
החברה תהא רשאית )אך לא חייבת(, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה  זכות החברה לבצע פדיון מוקדם או המרה כפויה

'( גהבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי של אגרות החוב )סדרה 
'( גכפי שתבחר וזאת עד למועד פירעונן הסופי של אגרות החוב )סדרה 

 '(.גוהכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות )סדרה 

 
 
 .2019בספטמבר  26חל ביום  2019בספטמבר  30יימה ביום תיום המסחר האחרון בתקופה שהס  12
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בנספח א' לשטר הנאמנות( לבצע בדבר זכות השותפה )כהגדרתה    לפרטים
 ראהמלא במקרה של פרעון מיידי של אגרות החוב,  ופרעוןמימון מחדש 

 . הנאמנות לשטר 7.3 סעיף
, תל 46-48משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, מרחוב מנחם בגין  פרטים בדבר הנאמן

. איש הקשר: רו"ח רמי 03-6374344; פקס: 03-6374354אביב, טלפון: 
 סבטי.

 '(ג)סדרה  החוב אגרות דירוג .18.2

שם החברה 

 המדרגת

הדירוג שנקבע למועד הנפקת 

 '(גאג"ח )סדרה 

 בספטמבר 30דירוג נכון ליום 

 ולתאריך הדוח 2019

נודע לתאגיד על כוונת החברה 

המדרגת לבחון שינוי הדירוג 

 הקיים, ייתן פרטים בעניין זה

 ---  +ilA+ 13ilA מעלות

 
  '(געמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות )סדרה  .18.3

ולתאריך הדוח, עמדה החברה בכל התנאים  2019 בספטמבר 30למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 

בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות  2018 מאיב 30וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות מיום 

"(. במסגרת שטר הנאמנות '(גשטר הנאמנות )סדרה '( של החברה )לעיל להלן: "גהחוב )סדרה 

'( של החברה, בין היתר, לעמידה ג'( התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג)סדרה 

 בהתחייבויות המפורטות להלן.

סעיף 
בשטר 

 הנאמנות
עמידה בהתחייבויות נכון ליום  תיאור ההתחייבות נושא

 2019 בספטמבר 30

התאמת  5.4
שיעור הריבית 
כתוצאה מאי 
עמידה באמת 

מידה 
 פיננסיות

מידה הבגין חריגה מאמת  0.5%תוספת ריבית בשיעור של 
 פיננסית הבאה:ה

 לשטר( 2)6.4יחס ההלוואה לבטוחה )כהגדרתו בסעיף 
 ;77.5%'(( לא יעלה על ג)סדרה  הנאמנות

לפרטים ראה סעיף "התחייבויות 
 פיננסיות" להלן.

אלפי דולר ארה"ב   300ופקד סך של  המתוך תמורת ההנפקה   הוצאותכרית  5.7
אלפי ש"ח(, על פי השער היציג של הדולר הידוע  1,070)

המכרז( בחשבון הנאמנות )כהגדרתו להלן( אשר בתאריך 
ישמש לרבות פירותיו לצורך ביצוע הליכים על פי שטר 

 כריתנאמנות זה )כגון מינוי מומחים וכדומה( )להלן: "
הפרה איזו  החברה בו במקרה לרבות"(, ההוצאות

ו/או במקרה בו  הנאמנות שטרמהתחייבויותיה בקשר עם 
יידי. סכום כרית ההוצאות הועמדו אגרות החוב לפירעון מ

וחזק בחשבון הנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב עד מ
 למועד הפירעון הסופי והמלא של אגרות החוב )סדרה ג'(.

הסתכם  ההוצאותסכום כרית 
אלפי ש"ח והוא  1,070-לסך של כ

הועבר על ידי רכז ההנפקה לנאמן 
 . 2018 ביוני 4ביום 

התחייבויות  6.4
 פיננסיות

זכויות מיעוט(  כוללההון העצמי המאוחד של החברה ) (1)
מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא  200-לא יפחת מ

 יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו(;

 2019 בספטמבר 30נכון ליום 
ההון העצמי של החברה )כולל 

מיליון  483-זכויות מיעוט( הינו כ
 דולר.

)כהגדרת  82.5%יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על  (2)
 '((;גלשטר הנאמנות )סדרה  6.4המונחים בסעיף 

יחס   2019  בספטמבר  30נכון ליום  
 .69%-ההלוואה לבטוחה הינו כ

מסך   35%היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה על   (3)
המאזן המאוחד של החברה )כהגדרת המונחים בסעיף 

 '((.גלשטר הנאמנות )סדרה  6.4

 2019 בספטמבר 30נכון ליום 
היקף פרויקטי היזום של החברה 

מסך המאזן  3.7%מהווה 
 המאוחד של החברה.

 
 
 אשר המידע(, 079911-01-2019: מספר אסמכתא) 9201בספטמבר   21מיידי של החברה מיום  לפרטים נוספים ראו דיווח    13

 .על פיו מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה
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 )סדרה ג'(כינוס אסיפת מחזיקי ושינוי תנאי אגרות חוב  .18.4

הדוח, לא נדרשה החברה לכנס אסיפות מחזיקי אגרות חוב  ולתאריך 2019 בספטמבר 30נכון ליום 

 '(. ג)סדרה 

 Albeeלשם פירעון הלוואות בגין נכס נדל"ן מניב הידוע בשם  –תמורת ההנפקה שימשה ראשית  .18.4.1

Square  430שכתובתו Albee Square, Brooklyn New York; Block: 146; Lot: 48  :להלן(

 105-לשטר הנאמנות )סדרה ג'(, אשר סכומן הכולל נאמד בכ  נספח א'"( כמפורט בהנכס המשועבד"

לצורך כיסוי הוצאות ההנפקה של אגרות החוב )סדרה ג'( שהסתכמו לסך של  –; שנית מיליון דולר

 8-לשם החזר הלוואות בעלים בחברת הנכס שהסתכם בסך של כ –מיליון דולר; שלישית  4.4-כ

 מיליון דולר. 

'( ג סדרה) החוב אגרות למחזיקי הנאמן לטובת השעבודים יצירת הליך הושלם 2018 ביוני 7 ביום .18.4.2

 . 14'(ג סדרה) הנאמנות לשטר 6.2 בסעיף כאמור

 '(.ג סדרההנאמנות ) לשטר 5.6 בסעיף כהגדרתן מיוחדות עסקאות בוצעו לא .18.4.3

 '(גבטוחות ושעבודים להבטחת אגרות החוב )סדרה  .18.5

פי אגרות החוב )סדרה ג'( -כבטוחה להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על .18.5.1

לטובת הנאמן   )סדרה ג'(, התחייבה החברה לגרום לכך שחברת הנכס תיצור ותרשוםושטר הנאמנות  

)כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ולרבות, בין היתר, באמצעות המחאה של משכנתאות 

לשטר  6.2.2קיימות(, את השעבודים להלן, בהתאם להוראות חוות דעת עורך דין כמפורט בסעיף 

משכנתה ראשונה בדרגה, יחידה, לטובת הנאמן )כנאמן למחזיקי אגרות  (1הנאמנות )סדרה ג'(: )

החוב )סדרה ג'(, על מלוא זכויותיה של חברת הנכס בנכס המשועבד בסכום קרן אגרות החוב )סדרה 

"(. למען הסר ספק, המשכנתה תבטיח גם את הריבית על המשכנתהג'( במועד ההנפקה )להלן: "

חזוקה והמימוש של המשכנתאות, הוצאות התפעול של הנכסים אגרות החוב, הוצאות הרישום הת

המשועבדים לאחר מימוש המשכנתה וכן מבטיחה את כל יתר ההוצאות שהחברה נושאת בהם 

( במסגרת מסמכי המשכנתה כאמור המחתה על דרך 2בהתאם להוראות שטר הנאמנות )סדרה ג'(; )

ות החוב )סדרה ג'(, את כל זכויות חברת השעבוד חברת הנכס כמקובל, לטובת הנאמן למחזיקי אגר

הנכס לקבלת הכספים שיגיעו בגין או מכוח הנכס המשועבד, זכויות קדימה או זכויות אחרות ו/או 

כל זכות לקבלת תזרים הנובע מהנכס המשועבד )כולל דמי שכירות( ו/או זכות לקבלת כל תקבולי 

נים ויקנו אותם מפעם לפעם לחברת הנכס הביטוח, ככל שיתקבלו ו/או כל הסכם אחר, אם קיים, מק

(, Promissory Note( החברה וחברת הנכס חתמו על שטר חוב )3בגין זכויותיה בנכס המשועבד; )

יורק בארה"ב; -אחד או יותר, המשכלל חוב בגובה החוב אותו מבטיחות המשכנתאות גם במדינת ניו

לשטר  6.2.4.1אמנות )כהגדרתו בסעיף ( החברה משכנה את זכויותיה כלפי מאת ומתוך חשבון הנ4)

הנאמנות )סדרה ג'(( ברשם המשכונות ונרשמה על כך הערה במרשם השעבודים של החברה; והכל 

 "(.השעבודיםלשטר הנאמנות )סדרה ג'( )להלן: " 6כמפורט בסעיף 

  

 
 
 . 2018-01-049215: מספר אסמכתא, 2018ביוני  10של החברה מיום  מיידינוספים ראו דיווח  לפרטים  14
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לפרטים בדבר התחייבות החברה שלא לשעבד את רכושה בשעבוד שוטף כללי ובדבר התחייבות  .18.5.2

Spencer Albee Equities, LLC " :( שלא לשעבד את רכושה וזכויותיה ראו חברת הנכס)להלן"

 לשטר הנאמנות )סדרה ג'(.  6.3סעיף 

 לשטר הנאמנות )סדרה ג'(. 5.7סעיף  ולפרטים בדבר כרית הוצאות רא .18.5.3

נכון לתאריך הדוח, הנכס המשועבד מבוטח בביטוח תקף,  –התחייבות לביטוח הנכס המשועבד  .18.5.4

 ובל.כמק

לשטר  6.5, יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה, כמשמעותם בסעיף 2019 בספטמבר 30נכון ליום  .18.5.5

 .10,359הנאמנות )סדרה ג'(, הינה 

לשטר הנאמנות  8.1.20נכון לתאריך הדוח, החברה לא שינתה את עיקר פעילותה כמפורט בסעיף  .18.5.6

 Tri-שיעור נכסי החברה הממוקמים ב 2019 בספטמבר 30)סדרה ג'(. לעניין זה יצוין כי נכון ליום 

State Region  100%)המדינות ניו יורק, קונטיקט, ניו ג'רזי ופנסילבניה( עומד על שיעור של. 

נכון לתאריך הדוח, החברה עומדת בהתחייבותה בדבר אי נטילת אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם  .18.5.7

 לשטר הנאמנות )סדרה ג'(. 6.3.5ישראלים בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

סעיפים  ולפרטים מלאים בדבר התחייבויות החברה וחברות הנכס בקשר עם הנכס המשועבד רא .18.5.8

 ג'(. לשטר הנאמנות )סדרה 6.2-ו 5.10

, לרבות תמצית נתונים כספיים 2019 בספטמבר 30נכון ליום  Albee Squareלנתונים אודות הנכס  .18.5.9

 לדוח הדירקטוריון. נספח א'של חברת הנכס לאותו המועד ראו 
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 נספח א'
 )סדרה ג'(גילוי יעודי למחזיקי אגרות החוב 

 2019 ספטמברב 30נכון ליום  Albee Squareאודות הנכס 
 

 

; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
50%) 

 של לתקופה
 חודשים תשעה

 ביום שנסתיימה
 בספטמבר 30

2019 

 של לתקופה
 חודשים שישה

 ביום שנסתיימה
 2019 ביוני 30

לתקופה של 
שלושה חודשים 
שנסתיימה ביום 

 2019במרץ  31

לשנה 
שהסתיימה 

בדצמבר  31ביום 
2018 

 169,900 169,900 169,900 169,900 )באלפי דולר( תקופהשווי הוגן בסוף 
 169,900 169,900 169,900 169,900 )באלפי דולר( תקופהערך בספרים בסוף 

 10,392 ( 123) ( 344) ( 486) רווחי )הפסדי( שערוך )באלפי דולר(
 100% 100% 100% 100% 15שיעור תפוסה ממוצע )%(

 9,262 2,324 4,649 6,974 16סך הכל הכנסות )באלפי דולר(
בחלק  52.5 דמי שכירות ממוצעים לר"ר )לשנה( )בדולר(

 המגורים
בחלק  52.5

 המגורים
בחלק  52.5

 המגורים
בחלק  52.5

 המגורים
בחלק  87.74

 המסחרי
בחלק  87.74

 המסחרי
בחלק  87.74

 המסחרי
בחלק  87.74

 המסחרי
NOI )7,926 1,907 3,800 5,470 )באלפי דולר 

 4.67% 4.49% 4.47% 4.29% 17שיעור תשואה בפועל )%(
 4.67% 4.49% 4.47% 4.29% שיעור תשואה מותאם )%(

 מספר שוכרים לתום שנת/תקופת דיווח )#(
 

שוכר ראשי 
שוכר -למגורים ו

ראשי למסחר 
כמפורט בסעיף 

.ה' לדוח 1.7.7.3
תיאור עסקי 

התאגיד המצורף 
כפרק א' לדוח 

 התקופתי.

שוכר ראשי 
שוכר -למגורים ו

ראשי למסחר 
כמפורט בסעיף 

.ה' לדוח 1.7.7.3
תיאור עסקי 

התאגיד המצורף 
כפרק א' לדוח 

 התקופתי.

שוכר ראשי 
שוכר -למגורים ו

ראשי למסחר 
כמפורט בסעיף 

.ה' לדוח 1.7.7.3
תיאור עסקי 

התאגיד המצורף 
לדוח  כפרק א'

 התקופתי.

שוכר ראשי 
שוכר -למגורים ו

ראשי למסחר 
כמפורט בסעיף 

.ה' לדוח 1.7.7.3
תיאור עסקי 

התאגיד המצורף 
כפרק א' לדוח 

  התקופתי.

 
 
ר עסקי התאגיד המצורף כפרק א' לדוח .ה' לדוח תיאו1.7.7.3יצוין כי הנכס מושכר לשוכרים ראשיים כמפורט בסעיף   15

שיעור  .לפי העניין, למסחר /החל ממועד השכרתו לראשונה למגורים , 100%ולפיכך שיעור התפוסה הינו  התקופתי
 .14%ובשטחי המסחר הינו  99%התפוסה בפועל בשטחי המגורים הינו 

.ה' לדוח תיאור 1.7.7.3בסעיף ח הסכמי השכירות הראשיים כמפורט ויצוין כי ההכנסות המופיעות בטבלה זו הינם מכ  16
וכי בפועל דמי השכירות המשתלמים לשוכרים הראשיים משוכרי  עסקי התאגיד המצורף כפרק א' לדוח התקופתי

 .ודמי השכירות המשתלמים לשוכר הראשי בתחום המסחרי נמוכים יותר הינם גבוהים יותר( הדיירים)המשנה 
17  NOI בגילום שנתי. 
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 תמצית נתונים כספיים של חברת הנכס
 

Spencer Albee Equities, LLC 
 דוח על המצב הכספי

 )בלתי מבוקרים ובלתי סקורים(
 

 

 

 30ליום 
 בדצמבר 31ליום  בספטמבר

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 
   

   נכסים שוטפים
 246 2,192 מזומנים ושווי מזומנים

 533 500 פקדונות מוגבלים ומיועדים
 1,355 1,896 חייבים ויתרות חובה

 4,588 2,134 
   
   

   נכסים לא שוטפים
 169,900 169,900 נדל"ן להשקעה

   
 174,488 172,034 
   

   התחייבויות שוטפות
 1,311 3,587 זכאים ויתרות זכות

 3,587 1,311 
   

   התחייבויות לא שוטפות
 899 1,064 פקדונות משוכרים

 142,711 151,263 צדדים קשורים

 152,327 143,610 
   

   הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 - - הון מניות

 27,113 18,574 עודפים 

 27,113 418,57 סה"כ הון
   
 174,488 172,034 
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Spencer Albee Equities, LLC 
 דוח על רווח או הפסד ורווח כולל 
 )בלתי מבוקרים ובלתי סקורים(

 
    

 
חודשים  תשעה

 שנסתיימו
שלושה חודשים 

 לשנה שנסתיימה שנסתיימו

 

 30ביום 
 בספטמבר

 30ביום 
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר

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

 אלפי דולר ארה"ב 

    

    

 9,262 2,325 6,974 הכנסות מדמי שכירות והכנסות נלוות, נטו

    

 ( 1,155) ( 605) ( 1,355) הוצאות תפעול 

    

 8,107 1,720 5,619 רווח גולמי

    

 ( 181) ( 50) ( 149) הוצאות הנהלה וכלליות 

    

 10,392 ( 142) ( 486) רווח )הפסד( משינוי ערך נדל"ן להשקעה

    

 18,318 1,528 4,984 רווח )הפסד( מפעולות רגילות

    

 5,035 ( 2,783) ( 8,320) הכנסות )הוצאות( מהפרשי שער

 ( 10,380) ( 1,830) ( 5,203) הוצאות מימון

    

 12,972 ( 3,085) ( 8,539) רווח )הפסד( נקי

    

    רווח )הפסד( כולל אחר:

 - - - רווח כולל אחר

    

 סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה
(8,539 ) (3,085 ) 12,972 

  

 
 



 דוחות כספיים   -חלק ב' 
 

 
 2019 בספטמבר  30דוחות כספיים מאוחדים ליום 
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 של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של סקירהדוח 

Spencer Equity Group Limited 
 

 

 מבוא

"החברה"( הכולל את הדוח התמציתי  -)להלן  Spencer Equity Group Limitedסקרנו את המידע הכספי המצורף של 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר,  2019 בספטמבר 30המאוחד על המצב הכספי ליום 

ה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים ושלוש תשעההשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם  IAS 34לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות 

. 1970-ם ומידיים(, התש"לאחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיי

 .אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו

 הסקירה היקף

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

הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים ידי רואה החשבון המבקר של 

לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר 

ת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשר

 המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 מסקנה

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

 . IAS 34חשבונאות בינלאומי  בהתאם לתקן

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

-ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

1970. 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 חשבון ירוא

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 2019 ,בנובמבר 29אביב, תל 
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Spencer Equity Group Limited 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום  

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר ארה"ב 

    

    נכסים שוטפים

 58,586 51,318 66,806 מזומנים ושווי מזומנים

 4,714 4,383 6,068 שוכרים

 8,539 8,690 5,278 חייבים ויתרות חובה

 914 1,610 571 מוגבלים ומיועדים פקדונות

 25,547 36,748 20,547 הלוואות למימון נדל"ן

 99,270 102,749 98,300 

    20,650 - 43,031 למכירה מוחזקיםנכסים 

 142,301 102,749 118,950 

    

    נכסים לא שוטפים

 940,216 966,891 921,340 להשקעה"ן נדל

 150,686 129,999 140,994 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 1,744 1,744 1,744 נכסים פיננסיים 

 6,296 6,633 5,240 "ןנדל למימון הלוואות

 4,644 4,644 2,137 חייבים אחרים

 32,921 36,785 27,517 מוגבלים ומיועדים פקדונות

 1,098,972 1,146,696 1,136,507 
    

 1,241,273 1,249,445 1,255,457 

    

    התחייבויות שוטפות

 118,468 76,696 124,101 תאגידים פיננסייםבנקים ומ לז"א הלוואותהלוואות לז"ק וחלויות שוטפות של 

 33,928 35,059 36,519 חלויות שוטפות של אגרות חוב

 13,839 18,629 17,715 זכאים ויתרות זכות

 - 163 - התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 178,335 130,547 166,235 

    

    התחייבויות לא שוטפות

 283,610 283,558 270,001 הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים

 295,621 328,867 307,412 אגרות חוב

 1,967 1,905 2,093 פקדונות משוכרים

 579,506 614,330 581,198 

    

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 - - - הון מניות

 97,701  97,701 97,701  קרנות הון

 278,582 265,606 256,266  רווחיתרת 

 353,967 363,307 376,283 

 131,741 141,261 129,465 זכויות שאינן מקנות שליטה

 508,024 504,568 483,432 סה"כ הון
    

 1,241,273 1,249,445 1,255,457 

    

 

    2019, בנובמבר 29

 תאריך אישור הדוחות הכספיים

 

 ג'ואל גלאק

  נשיאיו"ר דירקטוריון ו

 אלי דודוביץ'

 אחראי על תחום הכספים

 

  .ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםבאורה
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Equity Group LimitedSpencer  
 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

 

 לשנה  לתקופה של שלושה תשעהלתקופה של  
 שנסתיימה חודשים שנסתיימה חודשים שנסתיימה 

 בדצמבר31יום ב בספטמבר 30יום ב בספטמבר 30יום ב 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר ארה"ב 

      

 47,419 13,494 13,675 33,561 40,645 נלוות והכנסות שכירות מדמי הכנסות

      

 1,000 - - - - הכנסות מדמי ייזום ואחרות

      

 4,072 1,182 525 3,298 1,733 "ןנדל למימון הלוואות ממתן הכנסות

      

 14,988 3,574 4,177 10,484 12,780 נכסיםהוצאות תפעול 

      

 37,503 11,102 10,023 26,375 29,598 גולמי רווח

      

 4,337 1,095 1,294 3,181 3,872 הוצאות הנהלה וכלליות 

השקעות רווח תפעולי )לפני חלק החברה ברווחי 

שינוי ב, המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

ובשינוי ערך נכס  להשקעהערך ומימוש נדל"ן 

 33,166 10,007 8,729 23,194 25,726 פיננסי(

      

חלק החברה ברווח של השקעות המטופלות לפי 
 24,202 1,145 1,664 9,215 4,417 שיטת השווי המאזני

 (7,229) 5,475 (2,868) 3,733 (8,833) רווח )הפסד( משינוי ערך ומימוש נדל"ן להשקעה

 213 (51) 66 138 350 משינוי ערך נכס פיננסי )הפסד( רווח

      

 50,352 16,576 7,591 36,280 21,660 מפעולות רגילותרווח 

      

הכנסות )הוצאות( מהפרשי שער ועסקאות הגנת 

 )*( 21,141 )*( (2,903) (8,002) )*( 10,111 (24,835) מטבע

 4,556 217 9 1,295 274 הכנסות מימון

 31,976 8,518 8,413 22,637 24,415 מימון  הוצאות

      

 44,073 5,372 (8,815) 25,049 (27,316) לתקופה נקירווח )הפסד( 

      

      

      :מיוחס לנקי לתקופה  רווח

 33,039 1,688 (6,724) 20,063 (21,316) בעלי מניות החברה

  11,034 3,684 (2,091) 4,986 (6,000) זכויות שאינן מקנות שליטה

 (27,316) 25,049 (8,815) 5,372 44,073 

      

      )*( סווג מחדש

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםבאורה
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Spencer Equity Group Limited 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 

   המיוחס לבעלי מניות החברההון  

 סה"כ רווח יתרת קרנות הון מניות הון 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 אלפי דולר ארה"ב 

       

       

       

 380,906 30,675 350,231 252,530 97,701 - )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 

       

 IFRS 9 - - (3,987) (3,987) - (3,987)השפעת יישום לראשונה של 

       

 44,073 11,034 33,039 33,039 - - לשנה נקי רווח

       

 108,040 108,040 - - - - לאיחוד כניסה

       

 7,786 7,786 - - - - השקעות

       

 (28,794) (25,794) (3,000) (3,000) - -  חלוקות

       

 508,024 131,741 376,283 278,582 97,701 - )מבוקר( 2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

       

 (27,316) (6,000) (21,316) (21,316) - - לתקופה הפסד

       

 4,800 4,800 - - - - השקעות

       

 (2,076) (1,076) (1,000) (1,000) - -  חלוקות

       

)בלתי  2019, בספטמבר 30יתרה ליום 

 483,432 129,465 353,967 256,266 97,701 - מבוקר(

       

 380,906 30,675 350,231 252,530 97,701 - )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 

       

 IFRS 9 - - (3,987) (3,987) - (3,987)השפעת יישום לראשונה של 

       

 25,049 4,986 20,063 20,063 - - לתקופה נקי רווח

       

 108,040 108,040 - - - - כניסה לאיחוד 

       

 3,863 3,863 - - - - השקעות

       

 (9,303) (6,303) (3,000) (3,000) - - חלוקות

       

)בלתי  2018, בספטמבר 30יתרה ליום 

 504,568 141,261 363,307 265,606 97,701 - מבוקר(

       

 
 
 
 
 
 
 
 .ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםבאורה
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Spencer Equity Group Limited 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 

   הון המיוחס לבעלי מניות החברה 

 סה"כ רווח יתרת קרנות הון מניות הון 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 אלפי דולר ארה"ב 

       

       

       

 492,290 131,599 360,691 262,990 97,701 - מבוקר(בלתי ) 2019, ביולי 1יתרה ליום 

       

 (8,815) (2,091) (6,724) (6,724) - - תקופהל נקי רווח

       

 (43) (43) - - - -  חלוקות

       

בלתי ) 2019, בספטמבר 30יתרה ליום 

 483,432 129,465 353,967 256,266 97,701 - מבוקר(

       

 494,695 133,076 361,619 263,918 97,701 - מבוקר( בלתי) 2018, ביולי 1יתרה ליום 

       

 5,372 3,684 1,688 1,688 - - תקופהל נקי רווח

       

 7,350 7,350 - - - - כניסה לאיחוד

       

 830 830 - - - - השקעות

       

 (3,679) (3,679) - - - -  חלוקות

       

בלתי ) 2018, בספטמבר 30יתרה ליום 

 504,568 141,261 363,307 265,606 97,701 - מבוקר(

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםים לדוחות הכספיים התמציתיים באורה  
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Spencer Equity Group Limited 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 לשנה    
 שנסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים  חודשים  תשעהלתקופה של  

 

 30יום שנסתיימה ב
 בספטמבר

 30יום שנסתיימה ב
 בספטמבר

 31יום ב
 בדצמבר

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר ארה"ב 

      

      פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 

      

 44,073 5,372 (8,815) 25,049 (27,316) לתקופה  )הפסד( רווח

      

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 

 שוטפת:

 

    

      התאמות לסעיפי רווח והפסד:

      

 1,705 521 688 1,231 1,468 הפחתות

  7,229 (5,475) 2,868 (3,733) 8,833 נדל"ן להשקעה, נטו ומימוש ערךירידת )עליית( 

השקעות המטופלות לפי שיטת  חלק החברה ברווחי

  (24,202) (1,145) (1,664) (9,215) (4,417) השווי המאזני

 (213) 51 (67) (138) (350) רווח משינוי ערך נכס פיננסי

 18,252 7,930 4,377 17,597 15,778 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזנימ חלוקות

  ( )*(21,141) )*( 2,903 8,002 ( )*(10,111) 24,835 מטבע הגנת ועסקאותהפרשי שער 

  (1,109) (215) - (1,159) (34) "ןנדל למימון הלוואות ממתן הכנסות

 (4,520) (215) - (1,270) (34) הכנסות מימון

      

      שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

      

  1,797 (1,638) (1,014) 2,128 (1,354) ירידה )עלייה( בשוכרים

 (143) (466) (185) (295) 2,591 ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 - - - - 3,176 ירידה בחייבים אחרים

 (5,564) 2,341 3,826 (1,066) 3,590 זכות ויתרות בזכאים)ירידה(  עלייה

  252 (77) (76) 191 126 בפקדונות משוכרים )ירידה( עלייה

      

 16,416 9,887 7,940 19,209 26,892 שוטפת פעילותמ שנבעומזומנים נטו 

      

      :מזומנים מפעילות השקעהתזרימי 

      

  (19,115) (6,160) (7,126) (12,669) (19,775) השקעה בנדל"ן להשקעה

 - - 4,220 - 4,220 תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה

השקעות המטופלות לפי בהחזר השקעה )השקעה( 

  852 4,509 84 3,596 (196) , נטושיטת השווי המאזני

 (42,684) (43,504) - (42,684) - נספח א'  -וחברות מאוחדות רכישת נכסים 

  (20,000) (5,111) - (20,548) - "ןנדל למימון הלוואות מתן

 10,653 - - - 5,000 החזר הלוואות למימון נדל"ן

 (1,957) (1,309) - (1,381) (109) השקעה בנכסים פיננסיים אחרים

  2,754 430 270 (1,378) 6,601 מוגבלים ומיועדים בפקדונות שינוי

      

  (69,497) (51,145) (2,552) (75,064) (4,259) השקעהששימשו לפעילות מזומנים נטו 

      

 

 )*( סווג מחדש.

 

 

 

 .ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםבאורה
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LimitedSpencer Equity Group  
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

     
 נהלש לתקופה של שלושה חודשים  חודשים  תשעהלתקופה של  

 

 30יום שנסתיימה ב
 בספטמבר

 30יום שנסתיימה ב
 בספטמבר

יום שנסתיימה ב
 בדצמבר 31

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר ארה"ב 

      

      :תזרימי מזומנים מפעילות מימון

      

 108,527 39,132 2,464 43,432 5,517 הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים קבלת

  (132,957) (652) (2,664) (111,077) (10,956) הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים פירעון

 145,482 - - 145,482 - נטוהנפקת אגרות חוב, 

  (34,780) - - (11,676) (11,660) פירעון אגרות חוב

  (25,794) (3,679) (43) (6,303) (1,076) שליטה מקנות שאינן לזכויות חלוקות

 5,451 830 - 1,528 4,800 שליטה מקנות שאינן זכויות לש השקעות

 (3,000) - - (3,000) (1,000) החברה מניות לבעלי דיבידנד

      

 62,929 35,631 (243) 58,386 (14,375) ןמימו)ששימשו לפעילות(  מזומנים נטו שנבעו מפעילות

      

 9,848 (5,627) 5,145 2,531 8,258 שינוי במזומנים ושווי מזומנים

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים 

 (814) (17) 6 (765) (38) המוחזקות במטבע חוץ

 49,552 56,962 61,655 49,552 58,586 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 58,586 51,318 66,806 51,318 66,806 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 

כניסה לאיחוד של חברות שאוחדו  -נספח א' 

 לראשונה

  

 

 

 

      

 2,254 155 - 2,254 - מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר )למעט 

 (401,746) (51,100) - (401,746) - נדל"ן להשקעה

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי מגריעת השקעה 

 111,134 - - 111,134 - המאזני

 11,518 - - 11,518 - למימון נדל"ן הלוואהגריעת 

 125,192 - - 125,192 - הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים

 924 91 - 924 - פקדונות משוכרים

 108,040 7,350 - 108,040 - זכויות שאינן מקנות שליטה

 - (42,684) - (43,504) (42,684) 

 

מידע נוסף על תזרימי מזומנים מפעילות  -נספח ב' 

 שוטפת

  

 

 

 

      

 32,848 5,936 6,216 22,173 25,340 מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור ריבית

 3,114 359 153 1,314  751 מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור ריבית

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 .ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםבאורה
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Spencer Equity Group Limited 
 כספיים תמציתיים מאוחדיםים לדוחות באור

 
 כללי - 1באור 

 

Spencer Equity Group Limited המאוגדת לפי כחברה פרטית  2014, באוגוסט 28יום )להלן: "החברה"( התאגדה ב

איגרות חוב  הנפיקההחברה  2014בחודש נובמבר . BVI ,2004על פי חוק החברות העסקיות  דיני איי הבתולה הבריטיים

 לציבור בבורסה בתל אביב )"בורסה"(.

 

 נדל"ןב המחזיקותלחברה את האחזקות שלהם בישויות  ועבירההשליטה בחברה  יהשלמת רישום האג"ח, בעל לאחר

 ההלוואות לשותפים בעסקאות משותפותלהשקעה ופעילות בתחום ההשכרה למגורים בעיר ניו יורק, ארה"ב וכן את יתרת 

 .פיננסיובנכס 

 

דירות למגורים, דירות בהתאם לתכניות דיור  -החברה עוסקת בשלושה מגזרי פעילות ברי דיווח בתחום הנדל"ן המניב 

 ממשלתיות וקרקעות לפיתוח והשקעה, וכן במגזר אחרים בתחום הלוואות למימון נדל"ן.

 

ושלושה חודשים  תשעהולתקופות של  2019, בספטמבר 30כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  דוחות

"(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים מאוחדים "דוחות כספיים ביניים -)להלן  שנסתיימו באותו תאריך

 -אשר נלוו אליהם )להלן  באוריםולולשנה שנסתיימה באותו תאריך  2018בדצמבר,  31השנתיים של החברה ליום 

 "הדוחות הכספיים השנתיים"(.

 

  מדיוניות חשבונאית - 2באור 

 

הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות  .א

)"דיווח כספי לתקופות ביניים"( כולל דרישות הגילוי בפרק ד'  IAS 34ביניים כפי שנקבעו בתקן דיווח כספי בינלאומי 

 .1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הביניים זהים לאלה אשר יושמו 

תיקונים לתקנים מהנובעים  ב2 בביאורלמעט השינויים המנויים  ,בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים

 ומיישום לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומי.

 

  חשבונאית במדיניות שינויים .ב

 

(1) 16 IFRS :"חכירות" 

 

 IAS 17מבטל את )'מועד היישום לראשונה'(  2019בינואר  1אשר נכנס לתוקף החל מיום התקן החדש 

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני 

והספק )'מחכיר'(. התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים  )הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'

 כיום בספרי המחכיר.

 

ין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, ב

מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד 

 להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.

 

חודשים בלבד  12ים החכורים לתקופה של עד הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכס

 וכן ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת, מחשבים אישיים(.

 

 .החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה אין התקן של לראשונה ליישום

 

"השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות": )בדבר זכויות לזמן ארוך בחברות  IAS 28תיקון  (2)

 :כלולות או בעסקאות משותפות(

 

התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך בחברה כלולה או עסקה משותפת, אשר מהוות חלק מההשקעה נטו אך 

נקבע להן מועד פירעון ואשר אינן נמדדות בשיטת השווי המאזני )לדוגמה, הלוואות לזמן ארוך אשר לא 

 , לרבות מודל ירידת הערך.IFRS 9פירעונן לא צפוי בעתיד הנראה לעין(, יהיו כפופות להוראות 

 

או לאחריו, לפי הוראות  2019בינואר  1התיקון מיושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 .החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה אין התיקון של לראשונה ליישום מעבר ספציפיות.
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Spencer Equity Group Limited 
 ים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםבאור

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 )המשך( חשבונאית במדיניות שינויים .ב

 

 :)בדבר אשראי ספציפי שהפך לאשראי כללי( "עלויות אשראי" IAS 23תיקון  (3)

 

התיקון מבהיר כי אשראי שהתקבל במיוחד כדי להשיג נכס כשיר, וקיים גם לאחר שהנכס הכשיר מוכן 

לשימושו המיועד או למכירתו, יהפוך לחלק מהכספים שהישות לווה באופן כללי לצורך חישוב שיעור ההיוון 

יר כי אשראי שנלקח ספציפית לרכישה או השגה של נכס שאינו נכס כמו כן, התיקון מבה של האשראי הכללי.

כשיר, לרבות התחייבויות בגין חכירות, יילקח גם הוא בחשבון לצורך חישוב שיעור ההיוון של האשראי 

 הכללי.

 

או לאחריו, באופן של "מכאן ולהבא".  2019בינואר  1התיקון מיושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 .החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה אין התיקון של לראשונה ליישום

 

 :"צירופי עסקים" )בדבר צירוף עסקים בשלבים של פעילות משותפת( IFRS 3תיקון  (4)

 

התיקון מבהיר כי כאשר ישות משיגה שליטה על עסק שהינו פעילות משותפת שלה, הישות תיישם את 

שהושג בשלבים, לרבות מדידה מחדש של ההחזקה הקודמת בפעילות הוראות התקן לגבי צירוף עסקים 

המשותפת בשווי הוגן. ההחזקה הקודמת בפעילות המשותפת כוללת נכסים שלא הוכרו, התחייבויות ומוניטין 

  הקשורים לפעילות המשותפת.

 

ל "מכאן ולהבא". או לאחריו, באופן ש 2019בינואר  1התיקון מיושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 .החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה אין התיקון של לראשונה ליישום

 

 :"מכשירים פיננסיים" )בדבר אופציית פירעון מוקדם עם "פיצוי שלילי" למלווה( IFRS 9תיקון    (5)

 

(, מכשירי חוב עם אופציית פירעון SPPIהתיקון מבהיר כי לצורך בחינת מאפייני תזרים המזומנים החוזי )

 -מוקדם בהן מממש האופציה )הלווה( משלם או מקבל פיצוי סביר בגין הפירעון המוקדם, יעמדו במבחן ה

SPPI. 

 

בנושא אחר, הובהר בבסיס המסקנות לתקן כי כאשר ישנו שינוי תנאים לא מהותי בהסכם הלוואה אשר אינו 

רש שבין ערך ההלוואה בספרים לפני שינוי התנאים וערך גורם לגריעת ההתחייבות מהספרים, ההפ

 ההלוואה לאחר שינוי התנאים )כאשר הוא מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורי( ייזקף לרווח והפסד.

 

 מעבר הוראות לפיאו לאחריו,  2019בינואר  1התיקון מיושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 .החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה אין התיקון של לראשונה ליישום. ספציפיות

 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר  .ג

 :צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

 

 :(צירופי עסקים" )בדבר הגדרת "עסק"" IFRS 3תיקון    (1)

 

התיקון קובע כי על מנת להיחשב כ"עסק", הנכסים והפעילויות הנרכשים חייבים לכלול, לכל הפחות, תשומה 

ותהליך מהותי אשר יחד תורמים באופן משמעותי ליכולת ליצור תפוקה. התיקון משמיט את הצורך בבחינה 

פוקות, וכן משמיט האם משתתפים בשוק מסוגלים להחליף תשומות או תהליכים חסרים ולהמשיך ליצור ת

מהגדרת "עסק" ו"תפוקות" עלויות מוזלות או הטבות כלכליות אחרות ומתמקד במוצרים ושירותים 

 המסופקים ללקוחות.

כמו כן, התיקון מוסיף מבחן 'ריכוז שווי הוגן' לפיו אין מדובר בעסק אם באופן מהותי כל השווי ההוגן של 

 ד או בקבוצה של נכסים מזוהים דומים.הנכסים ברוטו שנרכשו מרוכז בנכס מזוהה יחי

 

. 2020בינואר  1התיקון ייושם לגבי צירופי עסקים ורכישות נכסים שמועד הרכישה שלהם הינו החל מיום 

 יישום מוקדם אפשרי.
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Spencer Equity Group Limited 
 ים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםבאור

 
 החשבונאית )המשך(עיקרי המדיניות  - 2ביאור 

 

 שערי חליפין ובסיס ההצמדה: .ד

 

יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק  (1)

 ישראל והיו תקפים המאזן לתום תקופת הדיווח.

 

 :שקלשל ה השינוי ושיעורלהלן נתונים על שער החליפין  (2)

 

 שער החליפין היציג של  
 

  

 דולר - ש"ח 
 

  

     
2019 בספטמבר 03ליום   0.287    

2018 בספטמבר 03ליום   0.276    

2018בדצמבר  31ליום   0.267    

     

    שיעורי השינוי 

 %    

     

9201 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה חודשים תשעה של לתקופה  7.64    

2018 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה חודשים תשעה של לתקופה  (41.4)     

9201 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה  2.41    

2018 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה  0.63    

    (7.50) לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018
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Spencer Equity Group Limited 
 ים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםבאור

 

 מכשירים פיננסיים - 3 באור

   

 :מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן .א

 

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

 מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן:
 

 שווי הוגן ערך בספרים 

 בספטמבר 30ליום  
 ליום

 בספטמבר 30ליום  בדצמבר 31
 ליום

 בדצמבר 31

 2019 2018 2018 2019 2018 2018 

 ארה"ב דולראלפי  

       

       התחייבויות פיננסיות 

       

אגרות חוב וריבית לשלם 

 313,166 376,374 340,752 332,020 368,711 348,362 בגין אגרות חוב

 348,362 368,711 332,020 340,752 376,374 313,166 

 

 :והפסד רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים מכשירים .ב

 

( 3)רמה  הוגן בשווי תת בתחום הנדל"ן, אשר נמדדצובר רבית בחברה כלולה הפועללחברה השקעות בהון מועדף 

 5,240 -ו 6,296הינו  2019 בספטמבר 30 -ו 2019בינואר  1לימים  זו ההשקע של ההוגן השווי. והפסד רווח דרך

דולר בהתאמה. החברה השתמשה בטכניקת הערכה של היוון תזרים מזומנים חזוי ברבית שוק המגלמת את  אלפי

 .11% -ו 7% בין םגן הינ. שיעורי ההיוון העיקריים ששימשו לצורך קביעת השווי ההוההאמור הסיכוני ההשקע
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Spencer Equity Group Limited 
 לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםים באור

 

 מגזרי פעילות - 4באור 

 

 : כללי .א
 .2018לדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  20לתיאור מגזרי הפעילות של החברה ראה ביאור 

לאור סיום פעולות השיפוץ וההתאמה ותחילת זכות השימוש לשוכר  ,)"הביאור"(להלן ( 3)7בהמשך לאמור בביאור 

במהלך תקופת הדוח סווגה החברה את אחזקותיה בנכס )כהגדרתו בביאור( למגזר אחרים, אשר נכון למועד הדוח 

 הכספי כולל גם פעילות של מתן הלוואות למימון נדל"ן לצדדי ג'.

 

  ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: .ב
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דירות 
  למגורים

דירות 
בהתאם 

לתכניות דיור 
  ממשלתיות

קרקעות 
לפיתוח 
  אחר  והשקעה

 /הכנסות
הוצאות 
שלא 
 הוקצו

 

 התאמות
 "כסה  למאוחד

 "בארה דולר אלפי  
 חודשים תשעה של לתקופה

, בספטמבר 30 ביום שהסתיימה
 )בלתי מבוקר( 2019

 

    

        

 
               

 40,645  (11,397)  63  1,914  5,427  29,515  15,123  נלוות והכנסות מדמי שכירות 
 1,733  -  -  ,6991  -  -  34  הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן

 12,780  (1,813)  -  440  179  10,309  3,665   נכסים תפעול הוצאות
 29,598  (9,584)  63  3,173  5,248  19,206  11,492  רווח גולמי

               
 3,872  (18)  842  3  18  2,722  305  הוצאות הנהלה וכלליות

נדל"ן ומימוש ערך  משינוי רווח )הפסד(
 להשקעה

 
(4,363)  (3,048)  (2,286)  (414)  -  1,278  (8,833) 

  6,824  13,436  2,944  2,756  (779)  (8,288)  16,893 

               
של  התאמת חלק החברה בגין רווח 

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי 
 המאזני

 

            4,417 

 350              רווח משינוי ערך נכס פיננסי

 (48,976)              הוצאות מימון, נטו

 (27,316)              לתקופה נקי הפסד"כ סה
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Spencer Equity Group Limited 
 ים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםבאור

 
 מגזרי פעילות )המשך( - 4באור 

 

 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: )המשך( .ב
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דירות
  למגורים

 דירות
 בהתאם

 דיור לתכניות
  ממשלתיות

 קרקעות
 לפיתוח
  אחר  והשקעה

 /הכנסות
הוצאות 
שלא 
 הוקצו

 

 התאמות
 "כסה  למאוחד

 "בארה דולר אלפי  
 חודשים תשעה של לתקופה

, בספטמבר 30 ביום שהסתיימה
 )בלתי מבוקר( 2018

 

    

        

 
               

 33,561  (13,562)  19  -  6,823  24,972  15,309  וייזום נלוות שכירות מדמי הכנסות
 3,298  -  -  2,139  -  -  1,159  "ןנדל למימון הלוואות ממתן הכנסות

 10,484  (1,175)  -  3  463  8,972  2,221  ועלויות ייזום נכסים תפעול הוצאות
 26,375  (12,387)  19  2,136  6,360  16,000  14,247  גולמי רווח

               
 3,181  (191)  695  -  133  2,076  468  וכלליות הנהלה הוצאות

"ן נדל ומימוש ערך משינוי)הפסד(  רווח
 להשקעה

 
15,183  4,373  (1,904)  -  -  (13,919)  3,733 

  28,962  18,297  4,323  2,136  (676)  (26,115)  26,927 

               
של  חלק החברה בגין רווח  התאמת

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי 
 המאזני

 

            9,215 

 138              רווח משינוי ערך נכס פיננסי

 (11,231)              נטו, מימון הוצאות

 25,049              לתקופה נקי רווח"כ סה

 

 

 דירות
  למגורים

 דירות
 בהתאם

 דיור לתכניות
  ממשלתיות

 קרקעות
 לפיתוח
  אחר  והשקעה

 /הכנסות
הוצאות 
שלא 
 הוקצו

 

 התאמות
 "כסה  למאוחד

 "בארה דולר אלפי  
 חודשים שלושה של לתקופה

, בספטמבר 30 ביום שהסתיימה
 )בלתי מבוקר( 2019

 

    

        

 
               

 13,675  (4,178)  22  1,037  1,860  9,964  4,970   נלוותו שכירות מדמי הכנסות
 525  -  -  525  -  -  -  "ןנדל למימון הלוואות ממתן הכנסות

 4,177  (728)  -  209  13  3,177  1,506   נכסים תפעול הוצאות
 10,023  (3,450)  22  1,353  1,847  6,787  3,464  גולמי רווח

               
 1,294  (1)  315  1  -  899  80  וכלליות הנהלה הוצאות

"ן נדל ומימוש ערך משינוי)הפסד(  רווח
 להשקעה

 
(1,455)  (481)  (1,124)  86  -  106  (2,868) 

  1,929  5,407  723  1,438  (293)  (3,343)  5,861 

               
של  חלק החברה בגין רווח  התאמת

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי 
 המאזני

 

            1,664 

 66              משינוי ערך נכס פיננסי רווח

 (16,406)              נטו, מימון הוצאות

 (8,815)              לתקופהנקי  רווח"כ סה
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Spencer Equity Group Limited 
 ים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםבאור

 
 מגזרי פעילות )המשך( - 4באור 

 

 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: )המשך( .ב
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דירות
  למגורים

 דירות
 בהתאם

 דיור לתכניות
  ממשלתיות

 קרקעות
 לפיתוח
  אחר  והשקעה

 /הכנסות
הוצאות 
שלא 
 הוקצו

 

 התאמות
 "כסה  למאוחד

 "בארה דולר אלפי  
 חודשים שלושה של לתקופה

, בספטמבר 30 ביום שהסתיימה
 )בלתי מבוקר( 2018

 

    

        

 
               

 13,494  (3,127)  19  -  2,515  8,994  5,093  וייזום נלוות שכירות מדמי הכנסות
 1,182  -  -  967  -  -  215  "ןנדל למימון הלוואות ממתן הכנסות

 3,574  (142)  -  3  127  2,908  678  ועלויות ייזום נכסים תפעול הוצאות
 11,102  (2,985)  19  964  2,388  6,086  4,630  גולמי רווח

               
 1,095  (27)  190  -  25  760  147  וכלליות הנהלה הוצאות

"ן נדל ומימוש ערך משינוי)הפסד(  רווח
 להשקעה

 
(787)  6,806  (576)  -  -  32  5,475 

  3,696  12,132  1,787  964  (171)  (2,926)  15,482 

               
של  חלק החברה בגין רווח  התאמת

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי 
 המאזני

 

    

        

1,145 

 (51)              משינוי ערך נכס פיננסי הפסד

 (11,204)              נטו, מימון הכנסות

 5,372              לתקופה נקי רווח"כ סה

בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
2018 

 
    

        
 

               
 48,419  (16,741)  1,064  -  8,880  34,779  20,437  הכנסות מדמי שכירות, נלוות וייזום

 4,072  -  -  2,964  -  -  1,108  הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן

 14,988  (1,906)  -  3  639  12,584  3,668   נכסים תפעול הוצאות
 37,503  (14,835)  1,064  2,961  8,241  22,195  17,877  רווח גולמי

               
 4,337  (191)  942  -  159  2,884  543  הוצאות הנהלה וכלליות

נדל"ן ומימוש ערך  משינוי רווח )הפסד(
 להשקעה

 
10,621  2,126  20,693  -  -  (40,669)  (7,229) 

  27,955  21,437  28,775  2,961  122  (55,313)  25,937 

               
של  התאמת חלק החברה בגין רווח 

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי 
 המאזני

 

            24,202 
 213              פיננסי נכס ערך משינוי רווח

הוצאות מימון ועסקאות להגנת מטבע, 
 נטו

 
            (6,279) 

 44,073              נקי לשנה רווח"כ סה
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Spencer Equity Group Limited 
 ים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםבאור

 

 מגזרי פעילות )המשך( - 4באור 

 

 :פעילות מגזרינכסי והתחייבויות  .ג
 

 

  
 
 

דירות 
 למגורים

 
דירות 

בהתאם 
לתכניות דיור 

  ממשלתיות

קרקעות 
לפיתוח 
 והשקעה

 

  אחר

נכסים/ 
התחייבויות 
 שלא הוקצו

 

התאמות 
 למאוחד

 

 "כסה

 
 

 "בארה דולר אלפי
               

               2019 בספטמבר 03ליום 
               

 1,241,273  (152,250)  76,849  92,768  351,291  433,775  438,840  נכסי המגזר
               

              1,241,273 

               
 757,841  (139,774)  230,521  51,748  91,496  240,856  282,994  המגזר התחייבויות

               

              757,841 

               
 

               
               2018 בספטמבר 30ליום 

               
 1,249,445  (134,116)  71,408  37,659  393,823  431,512  449,159  המגזר נכסי

               

              1,249,445 

               
 744,877  (138,891)  256,705  3  96,357  242,293  288,410   המגזר התחייבויות

               

              744,877 

               
 

               
               2018בדצמבר  31ליום 

               
 1,255,457  (142,399)  74,390  25,557  424,598  430,092  443,219  נכסי המגזר

               

              1,255,457 

               
 747,433  (137,668)  224,413  131  139,192  242,163  279,202  המגזר התחייבויות

               

              747,433 
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Spencer Equity Group Limited 
 ים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםבאור

  
 

 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני - 5באור 

 
 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני מהותיות של כספי מידע תמציתלהלן 

 
 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום  Varick LLC 101 .א

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר ארה"ב 

    :המצב הכספיעל מידע תמציתי 

    

 282 302 382 נכסים שוטפים

 68,408 41,509 70,265 נכסים בלתי שוטפים

 24,689 182 118 התחייבויות שוטפות

 - 24,246 43,822 שוטפותבלתי התחייבויות 

 44,001 17,383 26,707 סה"כ הון

    

 50% 50% 50% שיעור אחזקה

 22,000 8,692 13,353 יתרת השקעה בהון

 2,834 2,220 2,297 הלוואת בעלים

    

 24,834 10,912 15,650 יתרת השקעה בעסקה משותפת

 
 
 

 שלושהלתקופה של  תשעהלתקופה של  
לשנה 

 שנסתיימה
 31יום ב חודשים שנסתיימה חודשים שנסתיימה 

 בדצמבר בספטמבר 30יום ב בספטמבר 30יום ב 

 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( 

 אלפי דולר ארה"ב 

      :על תוצאות הפעילותמידע תמציתי 

      

 242 41 1,037 193 1,914 הכנסות

ערך נדל"ן  משינוי )הפסד( רווח
 26,797 (32) 86 (103) 242 להשקעה

  24,863 (542) 180 (1,507) (166) כולל רווח )הפסד(

 12,431 (271) 90 (753) (83) חלק החברה ברווח )הפסד(

      

מורכב מקרקע ה ר"ר 156,550-יורק בשטח כולל של כממוקם ברובע ברוקלין שבעיר ניו הנכס החברה מחזיקה ב )*(
נוספים  לפרטים משמעותיות.. בוצעו בנכס שימושי ביניים זמניים בלבד אשר לא הניבו הכנסות והאנגריםלהשקעה 

ראה  מחדש ומימוןבמהלך תקופת הדיווח  נכסהבמערך הסכמים למטרת חכירה ארוכת טווח של התקשרות  בדבר
 . להלן (3)7 באור
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Spencer Equity Group Limited 
 ים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםבאור

 
 

 עמידה באמות מידה פיננסיות - 6 באור

 

  '( קיימות במחזור:אהחברה התחייבה במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה  .1

 

מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד  150 -ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ .א
דולר  מיליון 354 -)לא כולל זכויות מיעוט( הוא כ, ההון העצמי של החברה 2019 בספטמבר 30למדד(; נכון ליום 

 .כאמור פיננסית מידה באמתכן החברה עומדת  ועלארה"ב 

 30; נכון ליום 35%-המאזן המאוחד לא יפחת מיחס ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך  .ב
 המאזן וסך"ב ארה דולר מיליון 483 -, ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( הוא כ2019 בספטמבר

דולר ארה"ב. בהתאם לאמור לעיל, יחס ההון העצמי המאוחד של החברה  מיליון 1,241 -כ הוא החברה של המאוחד
 ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור. 38.9% -)כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן המאוחד הוא כ

-בשנתיים הראשונות החל ממועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב )סדרה א'( יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .ג
EBITDA  החל מהשנה השלישית ממועד ההנפקה כאמור )קרי, החל  16ולא יעלה על  19מתואם לא יעלה על

יחס החוב הפיננסי נטו  ,2019 בספטמבר 30נכון ליום  ואילך(. 2017במרץ  31מהדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
. לעניין זה, יצוין כי על פי כאמור פיננסית מידה באמת עומדת החברה כן ועל 15.5מתואם הוא  EBITDA-מתואם ל

'(, במקרה של רכישת נכס מניב אחד או יותר, חישוב אמת המידה אשטרי הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 
המתואם שהניב אותו נכס תוך תקנון  EBITDA -המתואם את ה EBITDA -הפיננסית יעשה תוך הוספה למכנה של ה

 סבורההמתואם, החברה  EBITDA-מלאה. יובהר כי לעניין חישוב ה ונחי שנההמתואם של נכס זה למ EBITDA -ה
כרכישתו של נכס מניב, וכן בהשכרתו לראשונה של נכס מניב שיש לטפל בהשלמת הקמתו והשכרתו של נכס מניב 

הנובע מהתאמה בגין  EBITDA -המתואם של נכס חדש, למונחי שנה מלאה. סך תקנון ה EBITDA -תוך תקנון ה
 .דולר אלפי 931של נכסים שנסתיימה בנייתם והשכרתם עומד על סך 

המתואם הכולל של  EBITDA-מנכסים הכפופים לתוכניות דיור לבין ההמתואם של החברה  EBITDA-בין ההיחס  .ד

המתואם של החברה מנכסים  EBITDA-, היחס בין ה2019 בספטמבר 30ליום  נכון;  40%-החברה לא יפחת מ

 באמת עומדת החברה כן ועל 71.2% -המתואם הכולל של החברה הוא כ EBITDA-הכפופים לתוכניות דיור לבין ה

 המתואם והכולל(. EBITDA-לעיל ביחס ל ג)ראה הערה בסעיף  .כאמור פיננסית מידה

 

, 2019 בספטמבר 30מסך המאזן המאוחד של החברה; נכון ליום  50%היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה על  .ה

( 5) 6.4דולר ארה"ב וסך המאזן המאוחד של החברה כהגדרתו בסעיף  מיליון 46 -פרויקטי יזום הוא כב החברה חלק

, היקף פרויקטי היזום של החברה מסך המאזן לעיל לאמור בהתאםדולר ארה"ב.  מיליון 1,241 -נאמנות הוא כ לשטר

 .כאמור פיננסית מידהעומדת באמת  ועל כן החברה 3.7% -המאוחד של החברה הוא כ

 

תשלום ריבית שנתית בגין אגרות החוב )סדרה א'(  בגובה התשלומים הבטחת לצורך סכומים להפקיד התחייבות .ו

 דולר. אלפי 8,591 עליתרת הפיקדון עומד  2019 בספטמבר 30אלפי דולר. ליום  50בתוספת 

 

)במדינות ניו יורק,  Tri State Region-מנכסי החברה )בדוחות המאוחדים האחרונים( יהיו ממוקמים ב 75%לפחות  .ז

מתוך סך נכסיה )המאוחדים(  Tri State Region-שיעור נכסי החברה הממוקמים ב. ופנסילבניה(קונטיקט, ניו ג'רזי 

 .100%הינו 

. 

( 2%, בשטר הנאמנות של אגרות החוב נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית )עד לתקרה של ריבית נוספת בשיעור של בנוסף .2

 של הפרת אמות המידה הפיננסיות הבאות:וג אגרות החוב ובמקרה בהתאם לשינוי בדיר

 

 היחס עומד על 2019 בספטמבר 30. נכון ליום 15מתואם לא יעלה על  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .א

15.5. 

 30ליום מיליון דולר ארה"ב. נכון  165 -ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ .ב
 "ב.ארה דולר מיליון 354 -ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( הוא בסך של כ 2019 בספטמבר

 למועדמסך יחידות המגורים של החברה  50% -יחידות המגורים הכפופות לתוכניות הדיור לא יפחת מ מספר .ג
, יחס מספר יחידות המגורים הכפופות לתוכניות הדיור מסך יחידות המגורים 2019 בספטמבר 30. נכון ליום הבדיקה

 .95.7%של החברה הוא 

, שיעור הריבית בגין אגרות 2018בדצמבר,  31( לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 5)12בהמשך לאמור בסעיף 

לשטר הנאמנות, כך שלשיעור הריבית השנתית שנשאה  5.4, בהתאם לאמור בסעיף יותאם'( של החברה אהחוב )סדרה 

וזאת בגין התקופה  0.5%תוספת ריבית בשיעור של  תתווסף'( איתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה 

עון מלא של יתרת שתתחיל במועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על החריגה, היינו מיום פרסום הדוחות ועד לפיר

'(, או עד למועד פרסום דוחות כספיים של החברה לפיהם החברה עומדת אהקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה 

 באמת המידה הפיננסית, לפי המוקדם.
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 פיננסיות )המשך(עמידה באמות מידה  - 6 באור

 

  '( קיימות במחזור:בהחברה התחייבה במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה  .2

 

מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד  200 -מיעוט( לא יפחת מההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות  .א
 483 -, ההון העצמי של החברה )כולל זכויות מיעוט( הוא כ2019 בספטמבר 30(; נכון ליום כלשהו הצמדה בסיסל

 .כאמור פיננסית מידה באמתכן החברה עומדת  ועלדולר ארה"ב  מיליון

, החוב הפיננסי נטו 2019 בספטמבר 30; נכון ליום 75%נטו לא יעלה על שיעור של  CAP-יחס החוב הפיננסי נטו ל .ב
מיליון דולר ארה"ב. בהתאם  1,196 -כ אשל החברה הונטו  CAP-מיליון דולר ארה"ב וסך ה 712 -של החברה הוא כ

 ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור. 59.6% -נטו הוא כ CAP-לאמור לעיל, יחס החוב הפיננסי נטו ל

 בספטמבר 30נכון ליום  מיליון דולר )סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו(. 20 -המתואם לא יפחת מ NOI-ה .ג
 באור. )ראה כאמור פיננסית מידה באמת עומדת החברה כן עלודולר  מיליון 46.2 -כ המתואם הוא NOI-ה ,2019

 המתואם(. NOI-ל תקנון בדבר להלן(ג 4)6

המתואם  NOI-המתואם של החברה מנכסים הכפופים לתוכניות עידוד ממשלתיות או עירוניות לבין ה NOI-היחס בין ה .ד
של החברה מנכסים  המתואם NOI-, היחס בין ה2019 בספטמבר 30ליום  נכון;  40%-של החברה לא יפחת מ

ועל כן  71.2% -המתואם הכולל של החברה הוא כ NOI-יות לבין ההכפופים לתוכניות עידוד ממשלתיות או עירונ
 המתואם(. NOI-ל תקנון בדבר להלן(ג 4)6 באור. )ראה כאמורהחברה עומדת באמת מידה פיננסית 

היקף פרויקטי היזום של החברה במאוחד )לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת(  .ה
פרויקטי יזום הוא בהחברה  חלק, 2019 בספטמבר 30המאזן המאוחד של החברה; נכון ליום מסך  35%לא יעלה על 

 1,241 -נאמנות הוא כ לשטר( 5) 6.4דולר ארה"ב וסך המאזן המאוחד של החברה כהגדרתו בסעיף  מיליון 46 -כ
 -, היקף פרויקטי היזום של החברה מסך המאזן המאוחד של החברה הוא כלעיל לאמור בהתאםדולר ארה"ב.  מיליון
 .כאמור פיננסית מידהועל כן החברה עומדת באמת  3.7%

תשלום ריבית חצי שנתית בגין אגרות החוב )סדרה ב'(  בגובה התשלומים הבטחת לצורך סכומים להפקיד התחייבות .ו
 .דולר אלפי 2,949על  דיתרת הפיקדון עומ 2019 בספטמבר 30אלפי דולר. ליום  200בתוספת 

 

, בשטר הנאמנות של אגרות החוב נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית )עד לתקרה של ריבית נוספת בשיעור של בנוסף .3

 ( בהתאם לשינוי בדירוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת אמות המידה הפיננסיות הבאות:1.5%

 

היחס עומד על  2019 בספטמבר 30. נכון ליום 67.5%נטו לא יעלה על שיעור של  CAP-הפיננסי נטו לחס החוב י .א
59.6%. 

 בספטמבר 30מיליון דולר ארה"ב. נכון ליום  210-ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ .ב
 מיליון דולר ארה"ב. 483 -ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( הוא בסך של כ 2019

לעניין  .15.4 היחס עומד על 2019 בספטמבר 30. נכון ליום 19לא יעלה על  מתואם NOI-ל נטו הפיננסי החוביחס  .ג
'(, במקרה של רכישת נכס מניב אחד או יותר, חישוב בזה, יצוין כי על פי שטרי הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 

המתואם שהניב אותו נכס תוך  NOI -המתואם את ה NOI -הוספה למכנה של ה אמת המידה הפיננסית יעשה תוך
שיש  סבורההמתואם, החברה  NOI-לעניין חישוב ההמתואם של נכס זה למונחי שנה מלאה. יובהר כי  NOI -תקנון ה

כרכישתו של נכס מניב, תוך וכן בהשכרתו לראשונה של נכס מניב לטפל בהשלמת הקמתו והשכרתו של נכס מניב 
הנובע מהתאמה בגין נכסים שנסתיימה  NOI -המתואם של נכס חדש, למונחי שנה מלאה. סך תקנון ה NOI -תקנון ה

 דולר. אלפי 931של על סך בנייתם והשכרתם עומד 

 למועדמסך יחידות המגורים של החברה  50% -יחידות המגורים הכפופות לתוכניות הדיור לא יפחת מ מספר .ד
, יחס מספר יחידות המגורים הכפופות לתוכניות הדיור מסך יחידות המגורים 2019 בספטמבר 30 ליום כוןנ. הבדיקה

 .95.7%של החברה הוא 
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 עמידה באמות מידה פיננסיות )המשך( - 6 באור

 

לפרטים נוספים '(, גהשלימה החברה הנפקה לציבור בישראל של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה  2018 במאי 31 ביום .4

החברה  .2018בדצמבר  31הכספיים המאוחדים של החברה ליום  בדוחות( 11)12באור בקשר להנפקה כאמור ראה 

  '( קיימות במחזור:גהתחייבה במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה 

 

מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד לבסיס  200-ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ .א
 483 -החברה )כולל זכויות מיעוט( הוא כ שלהמאוחד , ההון העצמי 2019 בספטמבר 30הצמדה כלשהו(; נכון ליום 

 .כאמור פיננסית מידה באמתועל כן החברה עומדת דולר ארה"ב  מיליון

 החוב אגרות קרן יתרת, 2019 בספטמבר 30. נכון ליום 82.5%יחס ההלוואה לבטוחה כהגדרתו להלן לא יעלה על  .ב
כהגדרתו בסעיף  דולר ארה"ב וסך השווי הבטוחתי המתואם של החברה מיליון 117 -כ הינה'( של החברה ג)סדרה 

 69.0% -מיליון דולר ארה"ב. בהתאם לאמור לעיל, יחס ההלוואה לבטוחה הוא כ 170 -כ אהו נאמנות לשטר( 2) 6.4
 ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.

הסך השווה ליתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב )סדרה ג'( בלבד )ללא ריבית(  - "יחס ההלוואה לבטוחה"
כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד הבדיקה הרלבנטי, 

 .נאמנות לשטר( 2) 6.4כהגדרתו בסעיף  מחולק בסכום השווה לשווי הבטוחתי המתואם

קטי היזום של החברה במאוחד )לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת( היקף פרוי .ג
פרויקטי בהחברה  חלק, 2019 בספטמבר 30מסך המאזן המאוחד המתואם של החברה. נכון ליום  35%לא יעלה על 

נאמנות  לשטר( 3) 6.4דולר ארה"ב וסך המאזן המאוחד המתואם של החברה כהגדרתו בסעיף  מיליון 46 -יזום הוא כ
, היקף פרויקטי היזום של החברה מסך המאזן המאוחד של לעיל לאמור בהתאםדולר ארה"ב.  מיליון 1,241 -הוא כ

 .כאמור פיננסית מידהכן החברה עומדת באמת  ועל 3.7% -החברה הוא כ
 

החוב )סדרה ג'( נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית )עד לתקרה של ריבית נוספת  הנאמנות של אגרות, בשטר בנוסף .5

 :הוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת אמת המידה הפיננסית הבא( בהתאם לשינוי בדיר1.5%בשיעור של 

 

יחס ההלוואה לבטוחה  2019 בספטמבר 30נכון ליום  .77.5%, לא יעלה על לעילההלוואה לבטוחה כהגדרתו יחס  .א
 ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור. 69.0% -הוא כ

 

( כלשהי, 1999החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט  - מגבלת חלוקת דיבידנד .6

 המפורטים להלן:ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל התנאים 

 

 לחלוקה. לא יהיו ניתנים 2014בספטמבר  30יתרת הרווחים והקרנות שנצברו עד ליום  .א
הוכרו בדוחות הכספיים  מהרווחים הנקיים לאחר מס המצטברים אשר 50%סכום החלוקה לא יעלה על  .ב

בנטרול  2014ר באוקטוב 1השנתיים, לפי העניין( החל מיום  המאוחדים האחרונים של החברה )הרבעוניים או

 30ליום  נטו )שטרם מומשו( הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן רווחי/הפסדי שערוך

"רווחי/הפסדי שערוך" ולהלן ביחד:  או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם )להלן: 2014בספטמבר 

של מכירת נכס )מימוש( ששוערך, יתווספו/יופחתו )לפי במקרה  "הרווחים הניתנים לחלוקה"(. יובהר כי: )א(

לחלוקה אשר  הניתנים לחלוקה רווחי/הפסדי השערוך בגין אותו נכס; )ב( הרווחים הניתנים העניין( לרווחים
 בגינם לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים יצטברו לרבעונים הבאים.

חלוקת הדיבידנד, בניכוי  האחרון, בטרם ההון העצמי של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( בתום הרבעון .ג

 .מיליון דולר ארה"ב 215 -הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ

( לשטר נאמנות של אגרות חוב )סדרה 2) 6.4בסעיף  כתוצאה מחלוקה כאמור, תניית יחס הון למאזן כהגדרתה .ד

 .40%-א'(, לא תפחת מ

אגרות חוב )סדרה  לשטר נאמנות של( 2) 6.4 בסעיף)כמשמעותו  CAP-חוב להמחלוקה כאמור, יחס  כתוצאה .ה
 .65%של  יעורעלה על שילא ב'( 

 .16מתואם לא יעלה על  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .ו

אזהרה" כהגדרתם בתקנה  במועד החלטת הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד לא קיימים בחברה "סימני .ז

ובלבד שאם קיימים סימני אזהרה  -1970ומיידיים(, תש"ל  ערך )דוחות תקופתיים( לתקנות ניירות 14)ב()10

 .די להצביע על בעיית נזילות בחברההחברה קבע כי אין בכך כ כאמור לעיל דירקטוריון
אינה מפרה את כל ו/או חלק  וכן החברה לעיל החברה עומדת בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות .ח

 ות החוב )סדרה א' וסדרה ב'(.מהתחייבויותיה למחזיקי אגר

 

 

' של אהחברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל פרט לאמת המידה לתוספת ריבית בגין אגרות חוב סדרה 

כמפורט לעיל וכן החברה אינה מפרה, פרט לאמת  15מתואם שלא יעלה על  EBITDA -ל יחס החוב הפיננסי נטו מתואם

 .2019 בספטמבר 30ליום  ('ג-' וב', אסדרה (המידה האמורה, את כל ו/או חלק מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב 
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 ולאחריה הכספיים הדוחות בתקופת מהותיים אירועים - 7 באור

 

 בינואר 10ביום , בדבר הלוואות למימון נדל"ן ,2018בדצמבר  31הכספיים המאוחדים ליום  דוחותל (2)9 לבאור בהמשך .1

ביום . 2019 באפריל 1ליום  ,דולר אלפי 5,000 בסך ,הקודמת ההלוואה לפירעוןדירקטוריון החברה הארכה  אישר 2019

באוגוסט  31 ליום עדאלפי דולר,  25,000דירקטוריון החברה הארכה לסך ההלוואות לשותף, בסך  אישר, 2019 במרץ 31

 27 ביוםאלפי דולר מתוך סך ההלוואות כאמור לעיל.  5,000, השותף פרע סך של 2019מהלך חודש אפריל ב .2019

 .2020 בפברואר 28אלפי דולר עד ליום  20,000באוגוסט אישר דירקטוריון החברה הארכה של הלוואות השותף בסך 

 

' )להלן: "תכנית ב וסדרה' א סדרה חוב אגרות של עצמית לרכישה תכנית, אישר דירקטוריון החברה 2019 בינואר 10 ביום .2

הנהלת החברה, בהתאם  שלמעת לעת במועדים ובהיקפים שונים, על פי שיקול דעתה  תתבצע הרכישההרכישה"(. 

 נימק הדירקטוריון. 2019ביוני  30ועד  2019בינואר  10 ביום החלה התכניתלהזדמנויות בשוק. התקופה שנקבעה לביצוע 

ב'( של החברה )להלן: -ובכך שהמחיר בו נסחרות אגרות החוב אגרות החוב )סדרות א'  התוכנית לביצוע החלטתו את

"אגרות החוב"( נכון למועד קבלת ההחלטה הינו אטרקטיבי ומהווה הזדמנות עסקית ראויה לחברה. הרכישות תבוצענה, 

ככל שתבוצענה, בכפוף לתזרים המזומנים של החברה ולמצב הנזילות של החברה. רכישת איגרות החוב של החברה, ככל 

יה של החברה ולהקטנת המינוף שלה, וכן יצירת רווחי הון לחברה אשר ינבעו שתרכשנה, תביא לצמצום התחייבויות

מההפרש בין ערכן ההתחייבותי של אגרות החוב לבין עלות הרכישה בפועל. הרכישה העצמית של אגרות החוב בהתאם 

יע מועד פירעונן. לתכנית הרכישה, אינה צפויה לגרוע מיכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהג

 אגרות של עצמית רכישה ביצעה לא החברהמיליון דולר.  15 של כולל סכום עד הינה הרכישה תכנית שלהעלות הכוללת 

  .לעילכאמור  התכניתהתקופה שנקבעה לביצוע  במהלך חוב

 

התקשרו  2019בינואר  16ביום , )להלן: "הנכס"( Varick 101בקשר לנכס הידוע בשם  ,לעיל א5לבאור  בהמשך .3

במערך הסכמים למטרת חכירה )להלן: "החוכר"(  עם עיריית ניו יורק תאגידים בבעלות החברה ושותפים של החברה

בהתאם למערך ההסכמים, בשלב ראשון . שותפיםעל ידי  50%-על ידי החברה ו 50% אשר מוחזק, נכסהארוכת טווח של 

לתקופה אשר תחל לאחר השלמת עיקר עבודות שיפוץ והתאמה בנכס שעליהן הסכימו תוקנה לחוכר זכות שימוש בנכס, 

וכן התקיימות תנאים  ,חודשים ממועד החתימה 4-הצדדים למערך ההסכמים, אשר תושלמנה על חשבון הבעלים בתוך כ

י ביטול שישולמו על נוספים שעיקרם קבלת אישורי רשויות, ותסתיים על ידי מי מהצדדים, החוכר או הבעלים, בצירוף דמ

במהלך תקופת הדוח השלימה . אלפי דולר, בהתאמה 1,037-ו 2,074ידי החוכר או הבעלים )לפי העניין(, בסך של 

 כאמור לעיל. הנדרשים לצורך העברת זכות השימוש לחוכרהחברה את עבודות השיפוץ וההתאמה וקיבלה את האישורים 

אלפי דולר, ובכל שנה לאחר מכן  4,148-השימוש השנתיים על סך של כ בשנה הראשונה לתקופה הראשונית, יעמדו דמי

אלפי דולר )להלן: "דמי השימוש"(. דמי השימוש ישולמו באופן חודשי. הבעלים יישאו בתשלום מיסי  4,348-על סך של כ

מור. החוכר יישא מתשלומי מיסי הנדל"ן כא 50%הנדל"ן המוטלים על הנכס, ויהיו זכאים לשיפוי מאת החוכר בשיעור של 

 בכלל התשלומים השוטפים החלים על הנכס.

יום מראש, לחוכר תהא האופציה להמיר את  60עם קבלת הרישיונות הדרושים לחוכר לשם כך, ובכפוף להודעה בת 

של עבודות שיפוץ והתאמה נוספות  שנים מיום השלמת עיקרן 20מתכונת ההתקשרות בהסכם חכירה לתקופה של 

בתוספת מלוא מיסי ב, אלפי דולר ארה"  4,157-בתמורה לדמי חכירה שנתיים בסך של כ, די הבעליםשתבוצענה על י

 .הנדל"ן השנתיים המוטלים על הנכס

שנים כל אחת. דמי החכירה יוגדלו במהלך  5לחוכר תהא הזכות להאריך את תקופת החכירה בשתי תקופות נוספות בנות 

סך  -( החל מהשנה האחד עשר 2אלפי דולר; ) 4,594-סך של כ -השישית  ( החל מהשנה1תקופת החכירה באופן הבא: )

פעמית -לחוכר תהא אפשרות חד אלפי דולר. 5,609-סך של כ -( החל מהשנה השישה עשר 3)-אלפי דולר; ו 5,076-של כ

 .לסיים את תקופת החכירה בשנה העשירית לתקופת החכירה

ההלוואה תשמש את חברת מיליון דולר.  45.5במהלך תקופת הדיווח התקשרה חברת הנכס בהסכם הלוואה בסכום של 

 עסקה הוצאות בניכוי, והיתרה דולר מיליון 25 שלבסך  הנכסהנכס ראשית לפירעון הלוואה קודמת שנטלה בקשר עם 

הסופי  הפרעוןמועד ו 4.5% קבועה בסך שנתית יביתר נושאת ההלוואה. חברת הנכס מניות לבעלי חולקה, ועלויות שיפוץ

 בשנתיים הראשונות תשולם ריבית בלבד(. אשר)כ מתאריך נטילת ההלוואה שנים 3הינו 

 

בקשר לנכס  ,)להלן בביאור זה: "הדוחות"( 2018בדצמבר  31הכספיים המאוחדים ליום  דוחותל (4א)7בהמשך לבאור  .4

הוארכה ההלוואה לתקופה של שישה חודשים עם אפשרות הארכה  2019בינואר  31, ביום North Flatsהידוע בשם 

מיליון  46ל סך של נוספת בשישה חודשים )סה"כ שנים עשר חודשים(. נכון למועד הארכה עומדת יתרת קרן ההלוואה ע

 הוח, החברה מימשה את האופציה להארכת ההלוואה בשישה חודשים נוספים, במסגרתיותקופת הדבמהלך  דולר.

בידה יהיה החברה מעריכה כי בהגיע מועד פרעונה של הלוואה זו  מיליון דולר. 1.5 -של כ בסךפיקדון הלווה  ההפקיד

 בסבירות גבוהה להאריך או למחזר אותה.
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 ים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםבאור

 

 )המשך( ולאחריה הכספיים הדוחות בתקופת מהותיים אירועים - 7 באור

 

-ו Fulton 625בקשר לנכסים הידועים בשם  ,2018בדצמבר  31הכספיים המאוחדים ליום  דוחותל (1ב)7בהמשך לבאור  .5

Fulton 635 מיליון דולר,  100חברות הנכס בתיקונים להסכמי ההלוואות הבכירות, אשר יתרתן על סך של , התקשרו

, במסגרתם הוארכה ההלוואה הבכירה עד ליום דולר מיליון 20 סך על עומדת יתרתה אשר,  Mezzanine-ולהלוואת ה

ביולי  10, הוארכה עד ליום Mezzanine -, והלוואת ה2020בינואר  13, עם אופציה להארכתה עד ליום 2019ביולי  13

)אשר מומנה מחדש על  mezzanine -האריכו חברות הנכס את כלל ההלוואות כולל הלוואת ה ,יוליבמהלך חודש . 2019

 .2020 ,ביולי 13עד ליום ידי המלווה של החוב הבכיר( 

 

  דולר ארה"ב.מיליון  1אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  2019במרץ,  31ביום  .6

 

 Concourseבשם ההידוע קרקעשל החברה בהסכם למכירת  ההתקשר תאגיד בבעלות ובשליטה מלא 2019 אפרילב .7

Village Parking דולר )ללא  מיליון 4.7 -של כ כוללת בתמורה קשור לחברה ו/או לבעל השליטה בה ולצד שלישי שאינ

 .הושלמהלעיל  כאמורעסקת המכירה  2019 ספטמברחודש  במהלך. הוצאות עיסקה(

 

לצד  Whitlockבשם  ההידוע קרקעשל החברה בהסכם למכירת  ההתקשר תאגיד בבעלות ובשליטה מלא 2019 אפרילב .8

 למועד. דולר )ללא הוצאות עיסקה( מיליון 22 -של כ כוללת בתמורה קשור לחברה ו/או לבעל השליטה בה ושלישי שאינ

עם הנכס  ההקשור ה, סיווגה החברה הלוואבנוסף .הושלמה טרםלעיל  כאמוראישור הדוחות הכספיים עסקת המכירה 

 מיליון דולר להלוואות לזמן קצר. 12.5 -ההתקשרות למכירה בסך של כ תחת

 

השלימו  הדיווח תקופת במהלך, )"הביאור"( 2018בדצמבר  31( לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 5א)7לביאור  בהמשך .9

אשר לדעת יועציה המשפטיים של החברה לא  הערעורהגשת העותרים לאחר קבלת מספר אורכות מבית המשפט את 

חדשות ביחס לטענות שנכללו בעתירה המקורית אותה דחה וסילק בית המשפט העליון של מדינת  מהותיות העלה טענות

כמו כן, בהמשך לביאור האמור, החברה מצויה בשלבים סופיים  .הקרובים בחודשים להתקיים צפויהדיון בערעור . ניו יורק

 לביצוע הארכת ההלוואה בשנה נוספת.
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 2 המבקרים החשבון רואימיוחד של  דוח
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 לכבוד

 Spencer Equity Group Limitedבעלי המניות של 

 

 

 א.ג.נ.,

 

 הנדון: דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד

 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל38לפי תקנה           

 

 מבוא
 

ירות ערך )דו"חות תקופתיים ד' לתקנות ני38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
 2019 בספטמבר 30)"החברה"( ליום  Spencer Equity Group Limitedשל 1970 -ומידיים(, התש"ל 

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות  תשעהולתקופות של 
מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע 

 .ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו
 

 היקף הסקירה
 

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

מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 

לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים דע וולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניו
 בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל, אינו 

ד' לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, 38ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
 .1970-התש"ל

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 2019, בנובמבר 29תל אביב, 
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 LimitedSpencer Equity Group  
 

 נתונים על המצב הכספי
 

 בדצמבר 31ליום    בספטמבר 30ליום       
     2019  2018  2018 
 "בארה דולר אלפי    

         שוטפים נכסים 

 248  262  20    מזומנים ושווי מזומנים 
 -  1,000  -    פקדונות מוגבלים ומיועדים 
 3,718  3,723  -    חייבים ויתרות חובה 
          
     20  4,985  3,966 
          
    שוטפיםלא  נכסים 

     
 14,588  16,901  13,690    פקדונות מוגבלים ומיועדים 
 686,332  706,893  687,448    מוחזקות ותהשקעה בחבר 
 4,644  4,643  2,137    חייבים אחרים 
          

     703,275  728,437  705,564 
          
 709,530  733,422  703,295    סה"כ נכסים  
          
          התחייבויות שוטפות 
 33,928  35,059  36,519    חלויות שוטפות של אגרות חוב 
 3,698  6,027  5,397    זכאים ויתרות זכות 
 -  162  -    דרך רווח והפסדהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן  
          
     41,916  41,248  37,626 
          
         התחייבויות לא שוטפות 
 295,621  328,867  307,412    אגרות חוב 
          
         הון  
 -  -  -    הון מניות 
 97,701  97,701  97,701     קרנות הון 
 278,582  265,606  256,266    יתרת רווח 
          
     353,967  363,307  376,283 
          

 709,530  733,422  703,295    סה"כ הון עצמי והתחייבויות 
          

 
 
 

                                                
  גלאק ג'ואל

  ונשיא יו"ר דירקטוריון
 אלי דודוביץ'

  אחראי על תחום הכספים
 
 

 

      
 

 .2019, בנובמבר 29תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
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 Spencer Equity Group Limited 
 

 נתונים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר
 
 
 

 לשנה שהסתיימה  שלושה חודשיםלתקופה של   חודשים תשעהלתקופה של   
 בדצמבר 31ביום   בספטמבר 30שהסתיימה ביום   בספטמבר 30שהסתיימה ביום   
  2019  2018  2019  2018  2018 
 "בארה דולר אלפי  
           
 1,000  -  22  -  63 ואחרות הכנסות מדמי ייזום 
           
 942  190  315  695  842 הוצאות הנהלה וכלליות 
           
ועסקאות  שער הפרשימ )הוצאות( הכנסות 

 )*( 16,106  ( )*(2,190)  (5,218)  )*( 9,071  (16,514) הגנת מטבע
           
 6,683  2,210  1,675  5,051  5,223 מימון הכנסות 
           
 18,771  5,259  4,828  13,777  14,240 מימון הוצאות 
           
 28,963  7,117  1,940  20,413  4,994 מוחזקותחלק החברה ברווחי חברות  
           
 33,039  1,688  (6,724)  20,063  (21,316) לתקופה )הפסד( רווח 
           
           
          )*( סווג מחדש. 
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Spencer Equity Group Limited 
 

 נתונים על תזרימי המזומנים
 

 

 חודשים תשעהתקופה של ל
 30 שהסתיימה ביום

  בספטמבר

 תקופה של שלושה חודשיםל
 30 שהסתיימה ביום

 בספטמבר

 

לשנה 
 שהסתיימה

 31ביום 
 בדצמבר

 2019  2018  2019  2018  2018 
 "בארה דולר אלפי 

          פעילות שוטפת של החברהמתזרימי מזומנים 
          

 33,039  1,688  (6,724)  20,063  (21,316) החברה מניות לבעלי המיוחסנקי  )הפסד( רווח
          

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
 פעילות שוטפת של החברה:מ

  
       

          
          התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

          
 748  206  177  567  508 הוצאות בגין אגרות חוב

הוצאות )הכנסות( מהפרשי שער ועסקאות הגנת 
 16,514 מטבע

 
(9,071)*( )  5,218  2,190 )*(  (16,106) )*( 

 (28,963)  (7,117)  (1,940)  (20,413)  (4,994) מוחזקות חברות ברווחי החברה חלק
 (6,664)  (2,210)  (1,668)  (5,032)  (4,991) הכנסות ריבית

 31,686  -  4,359  1,431  25,468 מוחזקותמחברות  חלוקות
          

          נכסים והתחייבויות של החברה:שינויים בסעיפי 
          

 (48)  (33)  87  (53)  6,244 ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
 (2,288)  747  1,950  (249)  1,394 יתרות זכותובזכאים  עלייה

          
 (ששימשו לפעילות) פעילותמ שנבעומזומנים נטו 

 18,827 שוטפת של החברה
 

(12,757)  1,459  (4,529)  11,404 

          
          פעילות השקעה של החברהלתזרימי מזומנים 

          
 7,339  6,043  (36)  4,453  1,751 פקדונות מוגבלים ומיועדיםב תנועה

 (129,220)  (2,082)  (1,530)  (125,888)  (7,999) מוחזקות ותבחבר השקעה
 (1,957)  (1,309)  -  (1,381)  (109) )השקעה בנכסים( פיננסיים אחריםמכירת נכסים 

          
 (123,838)  2,652  (1,566)  (122,816)  (6,357) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של החברה

          
          
          

          )*( סווג מחדש.
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Spencer Equity Group Limited 
 

 נתונים על תזרימי המזומנים
 

 
 חודשים תשעהתקופה של ל

 תקופה של שלושה חודשיםל  בספטמבר 30 שהסתיימה ביום
 לשנה שהסתיימה  בספטמבר 30 שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31ביום 
 2019  2018  2019  2018  2018 
 "בארה דולר אלפי 

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
          

 145,482  -  -  145,482  - חוב אגרות הנפקת
 (34,780)  -  -  (11,676)  (11,660) פירעון אגרות חוב 

 (3,000)  -  -  (3,000)  (1,000) חלוקות ודיבידנד לבעלי מניות החברה
          

)ששימשו מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 107,702  -  -  130,806  (12,660) מימון של החברהלפעילות( 

          
  (4,732)  (1,878)  (107)  (4,767)  (190) שינוי במזומנים ושווי מזומנים

          
 יתרות על חליפין בשערי השינויים השפעת

 (814)  (17)  6  (765)  (38) חוץ במטבע המוחזקות מזומנים
          

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 248 התקופה

 
5,794 

 121  2,156  5,794 
          

 248  262  20  262  20 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
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Spencer Equity Group Limited 
 

 נפרדבאורים למידע כספי ביניים 
 

 כללי - 1באור 
  
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה  ביניים המידע הכספי .א

 .1970-תקופתיים ומיידיים( התש"ל

  
 ולשנה 2018 בדצמבר 31 ליום החברה למידע הכספי הנפרד של בהקשר במידע כספי ביניים נפרד זה לעיין יש .ב

 .אליהם נלוו אשר ולנתונים הנוספים, תאריך באותו שהסתיימה

  

 מדיניות חשבונאית - 2באור 
 
למידע הכספי  2המפורטת בביאור המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם למדיניות החשבונאית  

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2018בדצמבר  31הנפרד של החברה ליום 

  

 מזומנים ושווי מזומנים - 3באור 
 
)להלן: "חברת הבת"(,  Spencer Equity Group LLC חברת של( 100%) אחזקותיה במלוא מחזיקה החברה 

אשר פעילותה היחידה הינה לשמש כחברת החזקות המחזיקה בנכסי החברה )בשרשור(. לאור זאת, יתרות 
, 2019 בספטמבר 30 ליום נכון מזומנים המוחזקות בחברת הבת יסווגו כחלק מהשקעה בחברות מוחזקות.

 סולו החברה של החוזר ההון סך. דולר אלפי 59,240 -כ על עומדים הבת בחברה המוחזקות המזומנים יתרת
 .דולר אלפי ,34417 -כ על עומד לעיל הנזכרים המזומנים ביתרות בהתחשב

 
  

 אירועים מהותיים בתקופת הדוחות הכספיים ולאחריה - 4באור 
 
 של המאוחדים הכספיים לדוחות 7 באור ראה ולאחריה הכספיים הדוחות בתקופת מהותיים אירועים בדבר 

 .2019 בספטמבר 30 ליום החברה
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 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי:רבעוני דוח 
 )א( לתקנותג38בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  רבעונילהלן דוח 

, אחראית לקביעתה  ("התאגיד" :להלן)  Spencer Equity Group Limited , בפיקוח הדירקטוריון שלההנהל ה

   יימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.קתוה

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם: 

 ;נשיא ויו"ר דירקטוריון, ג'ואל גלאק

 ;)סמנכ"ל הכספים( אחראי על תחום הכספים, דוביץ'ידו )אליעזר( אלי

נשיא ויו"ר אגיד, אשר תוכננו בידי תבבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים 

או תחת פיקוחם, או בידי מי  (נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים) אחראי על תחום הכספיםו דירקטוריון

בהתייחס  סביר אשר נועדו לספק ביטחוןושמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, 

וחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות  דהלמהימנות הדיווח הכספי ולהכנת 

 שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

כאמור, נצבר לותו גלהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 

ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את  1נשיא ללהנהלת התאגיד, לרבות  רבומוע

 ת הגילוי. והתפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדריש

חון מוחלט שהצגה  טיבשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ב

 מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

לתקופה  הרבעוניבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני בדוח 

 הפנימית  רהנמצאה הבק(, "בדבר הבקרה הפנימית האחרון  הרבעוניהדוח : ")להלן   2019וני יב 30שנסתיימה ביום 

 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 שנמצאההאפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי 

בהתבסס על מידע שהובא לידיעת  אחרון, וה בדבר הבקרה הפנימית הרבעוניבדוח אמור למועד הדוח, בהתבסס על ה

  .הבקרה הפנימית היא אפקטיביתההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל 
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 ( לתקנות1)ד()ג38 תקנה לפי מנכ"ל להלן הצהרת

 כי:בזה מצהיר , נשיא ויו"ר דירקטוריוןכהמכהן , ג'ואל גלאק, הח"מ

של  ישישלהלרבעון  ("התאגיד"להלן ) Spencer Equity Group Limited של הרבעוניבחנתי את הדוח  .1

 ;("הדוחות") 2019 שנת

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  .2

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 ת;בהתייחס לתקופת הדוחו

וחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות י ידיעתי, הדפל .3

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

 שלוהדוחות הכספיים רת וביקת הועדוהתאגיד, לדירקטוריון ולגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4

, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל התאגיד יוןדירקטור

 הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  .א

אגיד לאסוף, ל התה על יכולתו שהעלולים באופן סביר להשפיע לרע על הדיווח הכספי ועל הגילוי

עבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת ל

   -וכן  הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;

במישרין או  ואו מי שכפוף ל 2הנשיאכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  .ב

ה הפנימית על הדיווח הכספי ועל משמעותי בבקר פקידרים שיש להם תמעורבים עובדים אח

 הגילוי;

 :בתאגידיחד עם אחרים לבד או אני,  .5

של בקרות ונהלים, המיועדים  תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם .א

ניירות ערך כהגדרתן בתקנות  ו, לרבות חברות מאוחדות שלתאגידלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

ובחברות המאוחדות,  תאגיד, מובא לידיעתי על ידי אחרים ב2010-עם(, התש"כספיים שנתיי תוחו)ד

 -וכן בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

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, 

 בונאות מקובלים;לרבות בהתאם לכללי חש

הרבעוני )הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון  .ג

מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה  לבין( 2019 ביוני 30ליום 

 .בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

 

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

 

 2019 ,נובמברב 29תאריך:   נשיא ויו"ר דירקטוריון, ג'ואל גלאק

 
 תפקיד הנשיא בחברה מקביל לתפקיד המנהל הכללי.   2
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 ( לתקנות2)ד()ג38 תקנה לפי  שא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםו נ להלן הצהרת

 כי:בזה  מצהיר, סמנכ"ל הכספים, דוביץ'ידו)אליעזר( אלי , הח"מ

 Spencerשל  לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הו ביניים בחנתי את הדוחות הכספיים .1

Equity Group Limited הדוחות " או "הדוחות" :)להלן 2019 שנתשל  שלישיהרבעון ( ל"התאגידהלן: ")ל

 ;("לתקופת הביניים

אינם כוללים  לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים הכספיים לפי ידיעתי, הדוחות .2

שנכללו  נחוץ כדי שהמצגיםה מהותית הכל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובד

 בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

משקפים  לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הו ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .3

 התאגיד רימי המזומנים שלפעולות ותזבאופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות ה

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

של והדוחות הכספיים ת הביקורת ועדוהתאגיד, לדירקטוריון ולגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4

, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל תאגידהדירקטוריון 

 הגילוי:

ות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על והחולשות המהותי המשמעותייםיקויים את כל הל .א

ולמידע הכספי האחר  בינייםככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים , הדיווח הכספי ועל הגילוי

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף,  ,לתקופת ביניים הכלול בדוחות

להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת פי באופן שיש בו על מידע כסלדווח  לעבד, לסכם או

   -וכן  הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;

במישרין או  ואו מי שכפוף ל 3הנשיאמעורב כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה  .ב

 הגילוי; הכספי ועל הדיווח מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על

 :בתאגידיחד עם אחרים ד או לבאני,  .5

של בקרות ונהלים, המיועדים  נותחת פיקוח קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם .א

כהגדרתן בתקנות ניירות ערך  ו, לרבות חברות מאוחדות שלתאגידלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

ובחברות המאוחדות, אגיד תעל ידי אחרים ב בא לידיעתי, מו2010-ע)דוחות כספיים שנתיים(, התש"

 -וכן בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

של בקרות ונהלים, המיועדים  תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם .ב

ין, להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הד

 ובלים;כללי חשבונאות מקות בהתאם ללרב

הרבעוני )הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון  .ג

דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר לבין מועד ( 2019 ביוני 30ליום 

ן וההנהלה את מסקנת הדירקטוריו להערכתי כדי לשנותיש בו  הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר

 .בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

 

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

 

 2019 ,נובמברב 29תאריך:   הכספים סמנכ"ל , דוביץ'ידו)אליעזר( אלי 

 

 
 תפקיד הנשיא בחברה מקביל לתפקיד המנהל הכללי.   3
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