Related Commercial Portfolio, Ltd.

2019
דוח תקופתי
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

Related Commercial Portfolio, Ltd.

תוכן עניינים
חלק א'
חלק ב'
חלק ג'
חלק ד'
חלק ה'

תיאור עסקי התאגיד
דוח הדירקטוריון
דוחות כספיים
פרטים נוספים על התאגיד
אפקטיביות הבקרה הפנימית

Related Commercial Portfolio, Ltd.

'חלק א
תיאור עסקי התאגיד

-1-

Related Commercial Portfolio, Ltd.
חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד
תוכן העניינים
פרק א' -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
1
תחום פעילות
2
השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים האחרונות
3
דיבידנדים
4
פרק ב' -מידע אחר
מידע כספי לגבי תתי-תחום הפעילות של החברה
5
סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
6
פרק ג' -תיאור תחום הפעילות של החברה
תחום הנדל"ן להשקעה
7
פרק ד' -עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה
רכוש קבוע ומתקנים
8
הון אנושי
9
הון חוזר
10
מימון
11
מיסוי
12
סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
13
מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
14
הסכמים מהותיים שאינם במהלך העסקים הרגיל
15
התחייבויות מסוימות של החברה
16
יעדים ואסטרטגיה עסקית; צפי להתפתחות בשנה הקרובה
17
דיון בגורמי סיכון
18

יש לקרוא חלק א' של דוח תקופתי זה יחד עם החלקים האחרים שלו ,לרבות הבאורים לדוחות הכספיים.

עמוד
2
5
5
5
7
8
10
45
45
45
45
48
50
50
50
50
50
51

-2-

פרק א' – תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
.1

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
1.1

רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטד ("( )Related Commercial Portfolio, Ltd.החברה") התאגדה ביום 17
בנובמבר  2014באיי הבתולה הבריטיים ( )the British Virgin Islandsעל-ידי The Related Companies,
"( LPרילייטד" ,וביחד עם חברות בשליטתה" :קבוצת רילייטד") ,כחברה פרטית מוגבלת במניות ,בהתאם
להוראות ה .BVI Business Companies Act, 2004-ביום  10במרס  2015הנפיקה החברה לראשונה
ניירות ערך לציבור בישראל (אגרות חוב (סדרה א')) מכוח תשקיף להשלמה שפרסמה החברה ביום 26
בפברואר "( 2015תשקיף  .)"2015החל ממועד ההנפקה לראשונה כאמור ולמועד הדוח ,מלוא פעילות
החברה הינה בתחום הנדל"ן להשקעה בארה"ב (ראה גם סעיפים  2ו 7-לחלק זה).
נכון למועד הדוח ,מלוא הון מניות החברה מוחזק בידי רילייטד .למיטב ידיעת החברה ,רילייטד הינה
שותפות מוגבלת פרטית המאוגדת תחת חוקי מדינת ניו-יורק ,אשר השותף הכללי היחיד בה הינה The
 ,Related Realty Group, Inc.אשר בעל המניות היחיד בה הוא מר סטפן מ .רוס (1.)Stephen M. Ross

1.2

למועד הדוח ,בין החברה לבין רילייטד לא קיים הסכם לתיחום פעילויות בנוגע לפעילותה של החברה .יחד עם
זאת ,החברה צופה ,כי החלטות השקעה של הדירקטוריון שלה ,יהיו תלויות באופן משמעותי במצב הנזילות
של החברה והמזומנים העומדים לרשותה – ראה גם סעיף  17לחלק זה.

1.3

העברת ורכישת זכויות מקבוצת רילייטד עד למועד הדוח
לפרטים אודות הסכמים בהם התקשרה החברה עם רילייטד ,בעלת השליטה בחברה ,ו/או עם ישויות
בשליטת רילייטד (יחדיו" :התאגידים המעבירים") ,במסגרתם רכשה החברה במהלך השנים  2015ו2016-
את ההחזקות של התאגידים המעבירים (בעקיפין) בעשרה ( )10נכסי נדל"ן להשקעה בארה"ב (שבעה ()7
מהם במסגרת השלמת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') של החברה לראשונה בחודש מרס ( )2015המהווים
למועד פרסום הדוח את מלוא פורטפוליו נכסי הנדל"ן של החברה) ,ראה סעיף  1.3בחלק א' לדוח התקופתי
של החברה לשנת ( 2017כפי שפורסם ביום  21במרס ( 2018אסמכתא מספר"( ))2018-01-022485 :הדוח
התקופתי של החברה לשנת .)"2017

1.4

להלן רשימת נכסי הנדל"ן של החברה למועד הדוח:

שם הנכס ומיקומו

השימוש העיקרי בנכס

שנת
השלמת
הקמה

שווי הנכס
( )100%ליום 31
בדצמבר 2019
(מיליוני דולר)2

חברת הנכס

בניין מגורים
)- (Luxury Multi Family
 500יח"ד
בניין מגורים (Luxury
) 390 -Multi Familyיח"ד

2013

268.7

2014

351.1

Related BIT 500
Lake
Shore
Owner, LLC
500 West 30th,
LLC

529 West 29th
(ניו-יורק ,ניו-יורק)

בניין מגורים (Multi
) 139 -Familyיח"ד

2014

146.7

530 West 30th
(ניו-יורק ,ניו-יורק)

בניין מגורים (Luxury
) 179 -Multi Familyיח"ד

2017

355.0

529 West 29th,
LLC & 529 West
29th COM, LLC
West 30th HL,
LLC

כלולה
(שליטה
משותפת)
כלולה
(שליטה
משותפת)
כלולה
(שליטה
משותפת)
כלולה
(שליטה
משותפת)

'מסחר וקמעונאות' ומשרדים
) Gateway (phase IIמרכז מסחרי -כ 600-אלפי
רגל רבוע (להלן" :ר"ר")(****)
(ניו-יורק (ברוקלין) ,ניו-יורק)

2014

475.0

מרכז מסחרי -כ 187-אלפי
ר"ר

1999

74.3

2003

6.2

Gateway Center
Properties Phase
II Owner, LLC
Clifton
Commons I, LLC
Clifton II, LLC

2009

650.0

BTM
Development
Partners, LLC

מגורים
500 Lake Shore Drive
(שיקגו ,אילינוי)
Abington House
(ניו-יורק ,ניו-יורק)

)Clifton Commons (phase I
(קליפטון ,ניו-ג'רסי)(***)
)Clifton Commons (phase II
(קליפטון ,ניו-ג'רסי)(***)
מרכז מסחרי קמעונאי
Bronx Terminal Market
( - )Retail Power Centerכ-
(ניו-יורק (ברונקס) ,ניו-יורק)
 912אלפי ר"ר וכן חניון בן 6
קומות
1
2

אופן ההצגה שיעור האחזקה לפרטים
החשבונאית האפקטיבי של אודות הנכס
של חברת החברה בחברת ראה:
הנכס(**)
הנכס
43.75%

סעיף 7.15.1
לחלק זה

)*(,)i(43.912%

סעיף 7.15.2
לחלק זה

)*(,)ii(39.521%

סעיף 7.15.3
לחלק זה

)*(43.912%

סעיף 7.15.4
לחלק זה

מאוחדת

40.278%

סעיף 7.16.1
לחלק זה

מאוחדת

48.99%

סעיף 7.15.5
לחלק זה

מאוחדת

48.99%

מאוחדת

40.754%

בעלי עניין נוספים ברילייטד כוללים ,בין היתר ,את מר ג'ף ת .בלאו ( ,)Jeff T. Blauיו"ר דירקטוריון החברה.
בדוח זה" ,דולר"  -דולר ארה"ב.

סעיף 7.16.2
לחלק זה

-3שם הנכס ומיקומו

השימוש העיקרי בנכס

שנת
השלמת
הקמה

חברת הנכס

שווי הנכס
( )100%ליום 31
בדצמבר 2019
(מיליוני דולר)2
Square
365.0
Lessee,

1996

Union
Retail
LLC
TWC
Office
Associates, LLC

אופן ההצגה שיעור האחזקה לפרטים
החשבונאית האפקטיבי של אודות הנכס
של חברת החברה בחברת ראה:
הנכס(**)
הנכס
סעיף 7.16.3
48.02%
כלולה
לחלק זה
(שליטה
משותפת)
סעיף 7.15.6
100%
מאוחדת
לחלק זה

מרכז מסחרי קמעונאי
Union Square Retail
( Retail Condominium
(ניו-יורק (מנהטן) ,ניו-יורק)
 - )Unitכ 236-אלפי ר"ר
132
2004
יחידת משרדים ( office
60 Columbus Circle, Office
) )condominium Unit A-1 (Floors 18/19הכוללת את
הקומות ה 18-וה 19-במגדל
(ניו-יורק (מנהטן) ,ניו-יורק)
הצפוני של הTime Warner -
 ,Centerבשטח בר השכרה
של כ 73.4-אלפי ר"ר
האחזקה הינה באמצעות "( Related West 30th Highline Holdings, LLCרילייטד הייליין") ,חברה המחזיקה בשלוש ( )3חברות נכס ( ;500 West 30th, LLC
(*)
 )529 West 29th, LLC; and West 30th HL, LLCוהמוצגת בדוחות הכספיים כחברה בשליטה משותפת של החברה .על אף שהחברה מחזיקה  88%מזכויות
הבעלות ברילייטד הייליין (ראה סעיף  1.6לחלק זה) ,החברה הזרימה לרילייטד הייליין את כל ההון הנדרש ובהתאם היא זכאית לתשואה מועדפת.
(**) לפרטים אודות אחזקות בעלי עניין ו/או נושאי משרה בחברה ו/או נושאי משרה ועובדים בקבוצת רילייטד ,במי מחברות הנכס ,ראה סעיף [13ב] (תקנה )24
בחלק ד' לדוח.
(***) הנכסים ) Clifton Commons (phases I and IIמוצגים בתיאור תחום פעילות החברה כנכס אחד.
(****)  – Square Feetהמרת מידת 'רגל רבוע' (ר"ר) ל'-מטר רבוע' (מ"ר) נעשית על-פי המפתח הבא :כל  1ר"ר שווה לכ 0.09290304-מ"ר .לדוגמה 10,000 ,ר"ר הינם
כ 929-מ"ר.
מייצג את שיעור האחזקה המשפטי (האפקטיבי) של החברה בחברת הנכס (לרבות היחידה המסחרית בנכס זה) .עם זאת ,הזכויות ב'-יחידות הדיור ברות
() i
ההשגה לבעלי הכנסה נמוכה' ב( Abington House-לרבות הטבות המס המזכות הצמודות להן) מוחזקות על-ידי  ,500 West 30th Affordable, LLCאשר הינה
בבעלות של ( RK 30, LLCתאגיד בבעלות  )West 30th Highline Holdings, LLCכחבר מנהל ( 0.01%בהון ו 90%-ברווחים) ועל-ידי קרן השקעות בזיכויי מס
לדיור לבעלי הכנסה נמוכה ( 99.99%( )Low Income Housing Tax Credit Investment Fundבהון ו 10%-ברווחים) .בהתאם ,חלקה האפקטיבי של החברה
ב'-רכיב בר ההשגה' הינו  .39.521%לפרטים נוספים ראה סעיפים  1.6ו[7.2.2-א] לחלק זה.
מייצג את שיעור האחזקה האפקטיבי של החברה בחברת הנכס (למעט השטח המסחרי בנכס זה) ,לרבות לעניין חלוקות מחברת הנכס .עם זאת ,שיעור
()ii
האחזקה המשפטי של החברה הינו  .0.004%כמו-כן ,הזכויות ברכיב המסחרי בנכס זה הינן בבעלות מלאה ( )100%של West 30th Highline Holdings, LLC
בה חלקה האפקטיבי של החברה הינו  .43.912%לפרטים נוספים ראה סעיפים  1.6ו[7.2.2-ב] לחלק זה.

1.5

הסכם ניהול ותפעול
בחודש פברואר  2015התקשרה החברה עם רילייטד בהסכם ניהול ותפעול ,מכוחו מספקת רילייטד לחברה,
בין היתר ,שירותי מטה (לרבות העמדת נושאי משרה ודירקטורים לחברה) .לפרטים נוספים ראה סעיף
[12א] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.
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1.6

תרשים מבנה אחזקות
להלן תרשים מבנה האחזקות של החברה נכון למועד הדוח:

(*) מייצג את שיעור הזכויות של  RK 29, LLCבהון של  529 West 29th, LLCנכון למועד הדוח .עם זאת ,בהתאם להסכמות בין  RK 29, LLCושותפיה ב ,529 West 29th, LLC-חלקה של  RK 29, LLCבחלוקות מ529 West 29th, -
 LLCהינו  .90%הזכויות ברכיב המסחרי בנכס זה הינן בבעלות מלאה ( )100%של  .529 West 29th COM, LLCלפרטים נוספים ראה סעיף [7.2.2ב] לחלק זה.
(**) בנוסף Related Gateway Phase II, LLC ,מחזיקה ב 49.5%-ב – Gateway Leverage Lender LLC-ראה באור .10ג לדוחות הכספיים.
(***)  managing membershipהמוחזק באמצעות תאגיד בבעלות מלאה.
(****) מייצג את שיעור הזכויות של  RK 30, LLCבהון של  500 West 30th Affordable, LLCנכון למועד הדוח .עם זאת ,בהתאם להסכמות בין  RK 30, LLCושותפיה ב ,500 West 30th Affordable, LLC -חלקה של RK 30, LLC
בחלוקות מ 500 West 30th Affordable, LLC-הינו  .90%בהתאם ,חלקה האפקטיבי של החברה ב'-רכיב בר ההשגה' הינו  .39.521%לפרטים נוספים ראה סעיף [7.2.2א] לחלק זה.
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.2

תחום פעילות
למועד הדוח ,החברה פועלת בתחום הנדל"ן להשקעה בארה"ב (למועד הדוח ,בעיקר באזור המטרופולין של ניו-
יורק ושיקגו) ,במסגרתו מבצעת החברה השקעה בנדל"ן למגורים (בנייני דירות) (תחת מגזר פעילות חשבונאי
"נדל"ן למגורים") ובנדל"ן ל'-מסחר וקמעונאות' (מרכזים מסחריים) ולמשרדים (הכל תחת מגזר פעילות
חשבונאי "נדל"ן מסחרי") ,לרבות באמצעות ייזום ,רכישה ,פיתוח ,הקמה ,מימון הקמה ו/או השקעה (לרבות על
דרך העמדת מימון לצדדים קשורים ואחרים) ,ניהול ,שיווק ומכירה של נכסי נדל"ן בארה"ב .כל אחד מענפי
הפעילות האמורים (קרי ,נדל"ן להשקעה למגורים ,ונדל"ן להשקעה ל'-מסחר וקמעונאות' ולמשרדים) יוצג בחלק
זה להלן כתת-תחום פעילות נדל"ן להשקעה.
לפרטים נוספים אודות תחום הפעילות של החברה ,ראה סעיף  7לחלק זה.

.3

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים האחרונות
במהלך השנים  2018ו 2019-ועד למועד הדוח לא הקצתה החברה ולא התחייבה להקצות מניות נוספות של החברה
ו/או ניירות ערך המירים במניות ,וכן לא קיימת כל התחייבות להשקעות נוספות בהונה של החברה.

.4

דיבידנדים
4.1

דיבידנדים שחולקו (או אושרו לחלוקה) במהלך השנים  2018ו 2019-ועד מועד הדוח -
סכום החלוקה
(באלפי דולר)
1,100
2,000
350
600

4.2

מועד אישור החלוקה
בדירקטוריון החברה
 21במרס 2018
 29במאי 2018
 19בנובמבר 2018
 19במרס 2019

מועד תשלום הדיבידנד
בפועל
 22במרס 2018
 31במאי 2018
 21בנובמבר 2018
 20במרס 2019

לפרטים ראה דיווח מיידי של החברה מיום:
 21במרס ( 2018אסמכתא מספר)2018-01-022464 :
 30במאי ( 2018אסמכתא מספר)2018-01-052870 :
 19בנובמבר ( 2018אסמכתא מספר)2018-01-105406 :
 19במרס ( 2019אסמכתא מספר)2019-01-022956 :

סך רווחים הניתנים לחלוקה בהתאם לשטר הנאמנות ומגבלות חיצוניות על ביצוע חלוקה -
במסגרת שטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה א') של החברה מיום  26בפברואר  2015כפי שצורף
לתשקיף "( 2015שטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה א')" או "שטר הנאמנות") ,התחייבה החברה ,בין
היתר ,כי היא לא תבצע חלוקה (כמשמעה בחוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות")) כלשהי ,ובכלל
זה לא תכריז ,תשלם או תחלק כל דיבידנד ,אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן )1( :סכום
החלוקה לא יעלה על  65%מהרווחים הנקיים בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה
(הרבעוניים או השנתיים ,לפי העניין) החל מיום  1בינואר ( 2015הרבעון הראשון של שנת )2015
בנטרול/בתוספת רווחי/הפסדי שערוך נטו (שטרם מומשו) הנובעים משינוי בשוויים ההוגן של נכסיה ביחס
לשוויים ההוגן ליום  1בינואר  2015או למועד בו נרכשו הנכסים ,לפי המאוחר מביניהם ("הרווחים
הניתנים לחלוקה"); ( )2ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) בהתאם
לדוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים ,בטרם חלוקת הדיבידנד ,בניכוי הדיבידנד שיחולק ,לא יפחת
מ 260-מיליון דולר (לא צמוד למדד); ( )3במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל-פי הדוחות הכספיים
האחרונים של החברה ,הרבעוניים או השנתיים ,לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה
(10ב)( )14לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .1970-לפרטים נוספים ראה סעיף 5.5
לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה א').
נכון ליום  31בדצמבר  2019סך הרווחים הניתנים לחלוקה של החברה (כהגדרתם לעיל) עמד על כ21,486-
אלפי דולר 3.בהתאם להתחייבות החברה בשטר הנאמנות כאמור לעיל ,הסכום המקסימאלי אותו תהא
החברה רשאית לחלק במועד כלשהו הוגבל ל 65%-מסך הרווחים הניתנים לחלוקה כאמור .ליום 31
בדצמבר  ,2019לא תבוצע חלוקת דיבדנד בקשר עם פעילות החברה ברבעון הרביעי לשנת  ,2019וזאת לאור
"סימני האזהרה" המתוארים בסעיף  4לדוח הדירקטוריון.

3

על-פי שטר הנאמנות ,כל סכום מיתרת הרווחים הניתנים לחלוקה לרבעון מסוים ,החל מיום  1בינואר  ,2015אשר לא חולק בפועל על-ידי
החברה על בסיס נתוני אותו רבעון ,יתווסף ליתרת סכום הרווחים הניתנים לחלוקה אשר תחושב ברבעון שלאחריו והחברה תהא רשאית
לבצע חלוקה על בסיס סכום היתרה המצטברת כאמור .כל סכום שלא יחולק על-ידי החברה בפועל מתוך היתרה המצטברת כאמור,
יתווסף ליתרת הרווחים הניתנים לחלוקה של הרבעון הבא ,ויחולו הוראות אלו בשינויים המחויבים.
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4

4.3

יצוין ,כי נכון למועד הדוח ,בהתאם להוראות הדין באיי הבתולה הבריטיים ,לצורך ביצוע חלוקה נדרשת
החברה לעמוד במבחן יכולת פירעון בלבד 4.לפרטים אודות הוראות הדין הרלוונטיות באיי הבתולה
הבריטיים בנוגע לביצוע חלוקה על-ידי החברה ,ראה סעיף  4.4לתשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 15
בנובמבר ( 2019כפי שפירסמה החברה ביום  14בנובמבר "( )2019תשקיף המדף").

4.4

כפוף להוראות הדין ושטר הנאמנות כאמור בסעיף זה לעיל ,תהא החברה רשאית ,ובכוונתה לפעול מעת
לעת ,לחלוקת דיבידנדים לבעלי מניותיה מתוך תזרים המזומנים הפנוי של החברה ,והכל בהתאם
להחלטות הדירקטוריון ,כפי שיתקבלו מעת לעת.

יצוין ,כי ביום  17בפברואר  2016נכנס לתוקפו צו ניירות ערך (החלפת התוספת הרביעית לחוק) ,התשע"ו"( 2016-הצו") ,במסגרתו הוחלו
על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל והמציעות ניירות ערך שלהן לציבור בישראל ,בין היתר ,הוראות חוק החברות ,בין היתר לעניין חלוקת
דיבידנדים .למיטב ידיעת החברה ,הוראות הצו יחולו על החברה רק במידה וכאשר היא תציע בעתיד (ככל שתציע) ניירות ערך שלה לציבור
בישראל ,ולפיכך עד להצעה כאמור חלים וימשיכו לחול על החברה הוראות התוספת הרביעית לחוק ניירות ערך ,כפי שהיו ערב כניסת הצו
לתוקף (ובהתאם ,למועד הדוח ,לעניין חלוקה חלים על החברה דיני איי הבתולה הבריטיים בלבד) .בחודש ספטמבר  ,2019נכנס לתוקפו
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח"( 2018-חוק חדלות פירעון") ,הכולל בין היתר ,הוראות אשר החליפו סעיפים מסוימים מחוק
החברות בקשר עם פשרה או הסדר .לפיכך ,למיטב ידיעת החברה ,הוראות כאמור בקשר עם פשרה או הסדר (לרבות פרק ג' לחלק י'
העוסק באישור הסדר חוב מהותי בחברת אגרות חוב) ,יחולו על החברה החל ממועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון.
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פרק ב'  -מידע אחר
.5

מידע כספי לגבי תתי-תחום הפעילות של החברה
להלן נתונים כספיים על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2019המובאים בחלק ג' לדוח זה ("הדוחות הכספיים") (באלפי דולר):

התאמות לדוח
מסחרי (*)
מגורים (*)
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
)(44,985
)(48,277
106,727
111,764
114,951
22,614
29,159
31,892
הכנסות מחיצוניים
הכנסות
17,072
17,099
))30,848( (34,144
)(35,469
()8,925
()11,927
)(10,809
הוצאות לחיצוניים
הוצאות
)(27,913
)(31,178
75,879
77,620
79,482
13,689
17,232
21,083
רווח גולמי
רווח (הפסד)
)(15,766
)(18,305
54,220
58,235
38,766
8,207
6,507
()29,561
רווח (הפסד) מפעולות רגילות
)(15,766
)(18,305
30,505
26,570
19,830
7,246
5,730
()26,187
מיוחס לבעלים של החברה האם
רווח (הפסד)
23,715
31,665
18,936
961
777
()3,374
מפעולות רגילות מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
64,310
66,572
1,476,298 1,502,414 1,511,237 258,955 255,669
219,999
סך נכסים לתום התקופה
215,098
209,903
809,648
811,706
816,832
סך ההתחייבויות לתום התקופה
הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על-ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת ,נכללים בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלו.
(*)

2017
()37,898
13,710
()24,188
()15,793
()15,793
82,217
243,217

2019
98,566
)(29,179
69,387
()9,100
()24,662
15,562
1,797,808
1,026,735

סה"כ
2018
95,938
)(28,999
66,939
48,976
16,534
32,442
1,822,393
1,026,804

2017
91,443
()26,063
65,380
46,634
21,958
24,676
1,817,470
1,052,865

למידע כספי נוסף ,ראה הדוחות הכספיים .להסברים אודות התפתחויות שחלו בנתונים המופיעים בטבלה לעיל ,ראה סעיף  1לדוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר
 2019הכלול בחלק ב' לדוח זה ("דוח הדירקטוריון").
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.6

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים

5

כחברה העוסקת בתחום הנדל"ן להשקעה בארה"ב ,על ענפיו השונים ,חשופה החברה להשפעת גורמים חיצוניים
שונים הנובעים ,בין היתר ,משינויים במצב הכלכלה האמריקאית בכלל ובענף הנדל"ן בארה"ב בפרט .לפרטים
אודות גורמים חיצוניים כאמור והשפעתם האפשרית על החברה ,ראה סעיפים  7.1ו 18.1-עד  18.13לחלק זה.
בנוסף ,להלן תיאור מגמות ,אירועים ,התפתחויות ו/או גורמים נוספים בסביבה המקרו-כלכלית של החברה אשר
משפיעים או עשויים להשפיע על פעילותה ו/או תוצאותיה:
 6.1מצב כלכלי בארה"ב-
באופן כללי ,השנים האחרונות היו בבחינת שנות התאוששות בכלכלה האמריקאית לאחר שמשבר האשראי
העולמי הגיע לשיאו בתחילת שנת  .2009שנת  2019התאפיינה ,בין היתר ,בהתרחבות כלכלית ממושכת אך
הצמיחה הכלכלית האטה ,בין היתר ,כתוצאה מעליית התעריפים על סחורות מיובאות ומתחים מסחריים
גבוהים .לצד זאת ,שוק העבודה יצר כמות גבוהה של משרות חדשות במשק אשר הביאה את שיעור האבטלה
לרמות נמוכות מאוד מבחינה היסטורית .בנוסף ,העלייה בשכר הריאלי ומחירי הנכסים הגבוהים תמכו
בהכנסה הממוצעת של משק הבית ובצמיחת הצריכה 6.כמו-כן ,בשנת  2019כל שלושת מדדי המניות הגדולים
בארה"ב ( S&P 500 ,Dow Jones Industrial Averageו )Nasdaq-רשמו עלייה 7.במהלך הרבעון הראשון של
שנת  ,2020כתוצאה מההתפרצות ומההתפשטות העולמית של נגיף הקורונה ( ,)COVID-19מדינות רבות,
כולל אלה בהן פועלת החברה ,נוקטות בצעדים נרחבים למניעת התפשטות הנגיף ,כגון סגירת גבולות והגבלות
על תנועה והתקהלות .בשלב זה ,אין ביכולתה של החברה להעריך האם סיטואציה כאמור הינה אירוע לטווח
קצר או משבר מתמשך ,אשר עלול להוביל לירידה בביקוש בתחום הנדל"ן בכלל ובתחומי פעילות החברה
בפרט ,ובנוסף אין ביכולתה של החברה לכמת את היקף ההשפעה הפוטנציאלית של הסיטואציה על עסקי
החברה.
בכל אחד מהחודשים אוגוסט ,ספטמבר ואוקטובר  2019הוריד הפד ( )Federal Reserveאת טווח המטרה של
שיעורי הריבית הפדרלית ב( 0.25%-משיעור של ( 2.50%-2.25%כפי שהיה החל מחודש דצמבר  )2018לשיעור
של  )1.75%-1.50%ובחודש מרס  2020הוריד הפד ( )Federal Reserveאת טווח המטרה של שיעורי הריבית
ב 1.5%-לשיעור של  8.0.00%-0.25%לפרטים אודות משבר בריאות הציבור ,ראה סעיף  18.6לחלק זה.
6.2

5

6

7
8

9

10
11

למשתנים מקרו-כלכליים נוספים בשלוש השנים האחרונות ,ראה סעיף  7.11לחלק זה.
סקירה מקרו-כלכלית של אזור מטרופולין ניו-יורק ושיקגו-
בעיר ניו-יורק למעלה משניים-עשר ( )12מיליון תושבים באזור המטרופולין והיא העיר המאוכלסת ביותר
בארה"ב .ניו-יורק מחולקת לחמישה רובעים :מנהטן ,ברונקס ,ברוקלין ,קווינס וסטייטן איילנד ,כאשר
מנהטן הינו הרובע בעל הצפיפות הגבוהה ביותר ומהווה את המרכז של רוב הפעילות העסקית של העיר,
בעוד שברוקלין הינו הרובע המאוכלס ביותר .ככלל ,במהלך שנת  2019הפעילות הכלכלית בניו-יורק
המשיכה לגדול ,אם כי הגידול במשרות היה מתון יותר מהמגמה הממוצעת בחמש השנים האחרונות .בד
בבד ,חל גידול בכח העבודה במגזר הפרטי בתחומי שירותי הבריאות וכן גידול בתעסוקה בממשל העירוני
( .)city’s governmentבנוסף ,העלייה בהכנסה האישית המשיכה לתמוך בצריכה ובהוצאה המקומית9.
שיעור האבטלה הממוצע בשנת  2019עמד על כ( 3.6%-לעומת שיעור ממוצע שנתי של כ 4.1%-בשנת
10.)2018
שיקגו ,עם למעלה מתשעה וחצי ( )9.5מיליון תושבים באזור המטרופולין ,הינה העיר השלישית בגודלה בארה"ב
מבחינת כמות אוכלוסייתה ,אחרי ניו-יורק ולוס אנג'לס .על-פי אמדנים ,במהלך שנת  2019הייתה האטה קלה
בתעסוקה בשיקגו ברוב המגזרים העיקריים11.
למשתנים ואינדיקטורים כלכליים בענפי הנדל"ן למגורים ולמסחר בניו-יורק ובמטרופולין שלה ובשיקגו

דוח זה עשוי לכלול נתונים המבוססים על סקרים ,מחקרים ואתרי אינטרנט שונים .החברה לא פנתה וממילא גם לא קיבלה את הסכמתם
של עורכי הסקרים ,המחקרים והאתרים כאמור להכללת המידע האמור בהם בדוח זה ומידע כאמור הינו מידע אשר פורסם לציבור
ולמיטב ידיעת החברה הינו נחלת הכלל .החברה אינה אחראית לתוכנם של סקרים ,מחקרים ואתרי אינטרנט כאמור.
מתוך דוח ה OECD Economic Outlook-מחודש נובמבר .2019
ראהhttps://www.oecd-ilibrary.org/sites/9b89401b-en/1/2/3/47/index.html?itemId=/content/publication/9b89401b-:
.en&_csp_=dfa9d861509505eac6168a6630ad633f&itemIGO=oecd&itemContentType=book
ראה ;https://www.marketwatch.com/investing/index/djia :וכן.https://www.nasdaq.com/market-activity/indexes :
ראה;http://www.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate :
וכן.https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm :
מתוך סקירת שוק של  ,)"RCG"( Rosen Consulting Groupסתיו  ,2019ביחס לכלכלת ניו-יורק .ראה:
.https://www.rosenconsulting.com/secpage/getdoc.php?filename=/spot/nyc/fullreport.pdf
ראה.https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf :
ראה.https://www.bls.gov/regions/midwest/data/xg-tables/ro5xg02.htm :
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(לפי העניין) בכל אחת משלוש השנים האחרונות ,ראה סעיף  7.11לחלק זה.

6.3

להשפעות פוטנציאליות של התפשטות נגיף הקורונה החדש ( )COVID-19הרלוונטיות גם לאזור המטרופולין
של ניו-יורק ושיקגו ,ראה סעיף  6.1לחלק זה.
מגמות בשוק ההון הישראלי
למיטב ידיעת החברה ,במהלך שנת  2019ועד למועד הדוח ,בעקבות מקרים הקשורים לקשיים כלכליים
ו/או לממשל תאגידי של מספר חברות המאוגדות באיי הבתולה הבריטיים אשר הנפיקו חוב בשוק ההון
הישראלי ,גברה הביקורת של גורמים שונים בשוק ההון על גיוסי חוב של חברות כאמור ככלל .על-אף
שלמיטב ידיעת החברה ביקורת כאמור לא הופנתה כלפי החברה באופן ספציפי ,הלך הרוח בשוק ההון
למועד הדוח עלול להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לגייס חוב בשוק ההון הישראלי ,על היקף הגיוס
ככל שיבוצע ועל תנאי הגיוס (לרבות שיעורי הריבית בגיוס כאמור) .לפרטים אודות גורם סיכון "זמינות
ועלות אשראי" ,ראה סעיף  18.5לחלק זה.
להשפעות פוטנציאליות של התפשטות נגיף הקורונה החדש ( )COVID-19הרלוונטיות גם לשוק ההון הישראלי,
ראה סעיף  6.1לחלק זה.

6.4

לפרטים אודות גורמי הסיכון של החברה הנובעים מסביבתה הכללית ,מענפי פעילותה ומהמאפיינים
הייחודיים שבפעילותה ,ראה סעיף  18לחלק זה.
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פרק ג' – תיאור תחום הפעילות של החברה
.7

תחום הנדל"ן להשקעה
7.1

כללי
למועד הדוח ,החברה פועלת בתחום הנדל"ן להשקעה בארה"ב (למועד הדוח בעיקר בניו-יורק ובמטרופולין
שלה ושיקגו) ,במסגרתו מבצעת החברה השקעה בנכסי נדל"ן למגורים (בנייני דירות) (תחת מגזר פעילות
חשבונאי "נדל"ן למגורים") ובנדל"ן ל'-מסחר וקמעונאות' (מרכזים מסחריים) ולמשרדים (הכל תחת מגזר
פעילות חשבונאי "נדל"ן מסחרי") ,לרבות באמצעות ייזום ,רכישה ,פיתוח ,הקמה ,ניהול ,מימון הקמה
ו/או השקעה (לרבות על דרך העמדת מימון לצדדים קשורים ואחרים) ,ניהול ,שיווק ומכירה של נכסי נדל"ן
בארה"ב .כל אחד מענפי הפעילות האמורים (קרי ,נדל"ן להשקעה למגורים ונדל"ן להשקעה ל'-מסחר
וקמעונאות' ולמשרדים) יוצג בסעיף  7זה להלן כתת-תחום פעילות נדל"ן להשקעה ,לפי העניין.
כאמור לעיל ,החברה מחזיקה בנכסי הנדל"ן להשקעה האמורים באמצעות חברות הנכס אשר הינן חברות
מאוחדות או כלולות של החברה (לרבות בשליטה משותפת ,המוצגות בדוחותיה הכספיים המאוחדים של
החברה בשיטת השווי המאזני) ,לפי העניין.
למועד הדוח ,אחזקותיה של החברה בתת-תחום הנדל"ן להשקעה למגורים כוללות ארבעה ( )4בנייני מגורים
(( 500 Lake Shore Drive :)Multifamily Rental Buildingsשיקגו ,אילינוי) –  500יח"ד (יוקרה) ,אשר
אכלוסו החל בחודש מאי ( Abington House ;2013ניו-יורק ,ניו-יורק) –  390יח"ד (יוקרה) ,אשר אכלוסו החל
בחודש אפריל ( 529 West 29th ;2014ניו-יורק ,ניו-יורק) –  139יח"ד ,אשר אכלוסו החל בחודש ספטמבר ;2014
ו( 530 West 30th-ניו-יורק ,ניו-יורק) –  179יח"ד (יוקרה) ,אשר אכלוסו החל בחודש אוגוסט  .2017כל הנכסים
האמורים מציעים יחידות דיור בנות אחד ( )1ושני ( )2חדרי שינה (בעוד חלקם מציעים גם דירות סטודיו ודירות
בנות שלושה ( )3או ארבעה ( )4חדרי שינה) .השטחים המשותפים בבניינים כוללים ,בין היתר ,מתקני נוחות
שונים לשימוש שוכרי יחידות הדיור ,כגון מרכזי כושר ,חדרי פנאי וישיבות ,מרפסות אירוח וכיו"ב ,לפי העניין.
בנוסף ,למועד הדוח ,אחזקותיה של החברה בתת-תחום הנדל"ן המניב ל'-מסחר וקמעונאות' ולמשרדים
כוללות ארבעה ( )4מרכזים מסחריים( Gateway (phase II) :ניו-יורק (ברוקלין) ,ניו-יורק) – כ 600-אלפי
ר"ר ,אשר נפתח באוגוסט ( Clifton Commons (phases I & II) ;2014קליפטון ,ניו-ג'רסי) – כ 187-אלפי
ר"ר ,אשר נפתחו בשנת  1999ו ,2003-בהתאמה; ( Bronx Terminal Marketניו-יורק (ברונקס) ,ניו-
יורק) – כ 912-אלפי ר"ר (וחניון בן  6קומות) ,אשר נפתח בשנת  ;2009ו( Union Square Retail-ניו-יורק
(מנהטן) ,ניו-יורק) – כ 236-אלפי ר"ר ,אשר נפתח בשנת  ;1996וכן יחידת משרדים ()office condominium
אחת( 60 Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19) :ניו-יורק (מנהטן) ,ניו-יורק) – כ73.4-
אלפי ר"ר שטח בר השכרה.
הגורמים המשפיעים על ביקוש ושיעורי תפוסה בתחומי הנדל"ן להשקעה למגורים והנדל"ן להשקעה ל-
'מסחר וקמעונאות' ולמשרדים כוללים ,בין היתר ,את מיקום הנכס ,איכות הבנייה וגיל המבנה ,חנייה,
תנאי השכירות וגובה דמי השכירות ,רמת שירותי התחזוקה ,גובה המיסוי העירוני וקירבה לצירי תנועה
ותחבורה ציבורית .כמו-כן ,בתחום הנדל"ן המניב ל'-מסחר וקמעונאות' ולמשרדים הביקוש מושפע גם
מהסביבה העסקית הכוללת של הנכס וקרבתו לגופי עוגן ולמקורות תעסוקה.

7.2

תמהיל שוכרים
7.2.1

שוכרים במחירי שוק
כארבעים אחוזים ( )40%משוכרי יחידות הדיור של החברה ( 500יחידות דיור ,כולן בפרויקט 500
 ,)Lake Shore Driveוכן כל שוכרי שטחי המסחר והמשרדים של החברה ,הינם שוכרים
בשכירות במחירי שוק – קרי ,אין כל מגבלה רגולטורית על גובה דמי השכירות שחברות הנכס
יכולות לגבות מהם ("שוכר במחיר שוק") .יצוין ,כי למועד הדוח ,שמונים אחוזים ()80%
מיחידות הדיור בפרויקט  Abington Houseמושכרות גם הן במחירי שוק ,אם כי שכירות כאמור
כפופה למגבלות פיקוח מסוימות ,כמפורט בסעיף [7.2.2א] לחלק זה.
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ככלל ,ולמעט כמפורט בסעיף  7.2.2לחלק זה ,לקוחותיה של החברה בתת-תחום הנדל"ן להשקעה
למגורים הינם על-פי רוב זוגות ,משפחות או יחידים בעלי הכנסה בינונית-גבוהה.
בתת-תחום הנדל"ן להשקעה למסחר וקמעונאות ,חלק משמעותי מהשטחים של נכסי החברה
מושכר לשוכרי עוגן ,על-פי רוב רשתות קמעונאיות ,בתי קולנוע וכדומה ,אשר מהווים מוקדי
משיכה של קונים .שוכרי עוגן כאמור שוכרים שטחי מסחר גדולים באופן יחסי ולתקופות
ארוכות (מעבר לתקופות הנהוגות ביחס ללקוחות שאינם שוכרי עוגן) .עם זאת ,שוכרי עוגן
כאמור נהנים על-פי רוב מדמי שכירות נמוכים לעומת דמי השכירות המקובלים באותו נכס .כמו-
כן ,ביחס לתת-תחום הנדל"ן להשקעה למשרדים ,למועד הדוח מחזיקה החברה בנכס אחד בלבד
() )60 Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19אשר מושכר במלואו לרילייטד (ראה
סעיף [12יא] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח).
נכון למועד הדוח ,לחברה אין תלות בשוכר יחיד או במספר מצומצם של שוכרים ,אשר אובדנם
ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות.
7.2.2

שכירות מפוקחת (מגורים)
למועד הדוח ,בגין כשישים אחוזים ( )60%מיחידות הדיור של החברה (סך הכל כ 710-יחידות
דיור ,כולן בפרויקטים  529 West 29th ,Abington Houseו ,)530 West 30th-חלות על החברה
מחויבויות רגולטוריות מסוימות ,כגון החזקת הנכסים במצב תקין ,בטוח וסניטארי והעברת
מידע ומסמכים לרשויות הרגולטוריות; וכן מגבלות שונות הנוגעות ,בין היתר ,לדמי השכירות
אותם יכולה החברה לגבות ,וביחס לעשרים אחוזים ( )20%מיחידות הדיור בפרויקט Abington
 Houseולכל יחידות הדיור בפרויקט  - 529 West 29thסוג הדיירים להם ניתן להשכיר יחידות
דיור ,זאת לצד הטבות מסוימות להן זכאית החברה ,הכל כמפורט בסעיף זה להלן12:
[א] -Abington House
תכנית :80/20
למועד הדוח ,עשרים אחוזים ( )20%מיחידות הדיור בפרויקט מושכרות לשוכרים תחת
תכנית  80/20של מדינת ניו-יורק ("תכנית  .)"80/20תכנית  80/20הינה תכנית דיור
במסגרתה הסוכנות למימון דיור של מדינת ניו-יורק ( New York State Housing Finance
 )"HFA"( )Agencyמציעה הטבות שונות ליזמי נדל"ן להשקעה למגורים בפרויקטים בהם
עשרים אחוזים ( )20%מיחידות הדיור שמורות לדיירים בעלי הכנסה נמוכה 13,וזאת למשך
תקופת זמן מוגבלת הנקבעת מראש בין היזם ל 14.HFA-יתרת יחידות הדיור בפרויקט
כאמור יכולות להיות מושכרות לשוכרים במחירי שוק ,אך יהיו כפופות למגבלות RS
(כמתואר להלן).
כאמור לעיל ,תוכנית  80/20חלה ביחס לשבעים ושמונה ( )78יחידות דיור בפרויקט
( Abington Houseקרי ,עשרים אחוזים ( )20%מסך כל יחידות הדיור בפרויקט) .כחלק
מהחלת תכנית  80/20על הפרויקט כאמור ,בחודש מאי  2012התקשרה חברת הנכס
המחזיקה בפרויקט בהסכם רגולטורי עם ה( HFA-כפי שתוקן בחודש ספטמבר ,)2015
במסגרתו התחייבה חברת הנכס ,בין היתר ,כדלקמן )1( :שמונים וחמישה אחוזים ()85%
מיחידות הדיור של בעלי הכנסה נמוכה של הפרויקט (קרי ,שישים ושש ( )66יחידות דיור)
יושכרו ,במשך כל תכנית  ,80/20לשוכרים אשר הכנסתם אינה עולה על חמישים אחוזים
( )50%מה ,AMI-בדמי שכירות בגובה של כחמישה-עשר אחוזים (כ )15%-מה 15.AMI-כן,

12
13
14

15

הטבות אשר עלולות להישלל מן החברה אם לא תעמוד בהתחייבויותיה כמפורט להלן .למועד הדוח ,למיטב ידיעת החברה ,חברות הנכס
מקיימות את ההוראות המהותיות של ההסכמים הרגולטוריים.
בהתאם לתוכנית  80/20החלה על פרויקט  ,Abington Houseשוכרים בעלי הכנסה נמוכה ייחשבו כמי שהכנסתם הינה חמישים אחוזים
( )50%או פחות מההכנסה החציונית המקומית (" )"AMIשל אזור העיר ניו-יורק.
לחילופין ,בהתאם לתכנית  ,80/20עשרים וחמישה אחוזים ( )25%מיחידות הדיור המותאמות למגורי משפחות בפרויקט יכולות להיות
מושכרות לשוכרים אשר הכנסתם הינה שישים אחוזים ( )60%או פחות מה .AMI-יצוין ,כי לאור החלטת חברת הנכס ,אופציה זו אינה
חלה ביחס ל.Abington House-
חישוב המבוסס על דמי שכירות בגובה של כשלושים אחוזים (כ )30%-מסכום השווה לחמישים אחוזים ( )50%מה ,AMI-בהתאם לנוסח
ההסכם הרגולטורי עם ה.HFA-
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יתרת חמישה-עשר האחוזים ( )15%מיחידות הדיור של בעלי הכנסה נמוכה של הפרויקט
(קרי ,שתיים-עשרה ( )12יחידות דיור) יושכרו לשוכרים אשר הכנסתם אינה עולה על
ארבעים אחוזים ( )40%מה ,AMI-בדמי שכירות בגובה של כשניים-עשר אחוזים (כ)12%-
מה )2( 16;AMI-תקופת ההתחייבות בהסכם להשכרה לבעלי הכנסות נמוכות כאמור ,נקבעה
עד לשנת ( 2045או מועד מוקדם יותר בהתקיים תנאים מסוימים שנקבעו בהסכם).
כתמריץ להסכמתה למגבלות ההשכרה לבעלי הכנסות נמוכות כאמור ,נהנית חברת הנכס
מהפחתה בתשלומי מיסי הנדל"ן וכן מהטבות שונות בקשר עם הפרויקט ,ובהן שיעורי
ריבית נמוכים על המימון שהועמד לה לטובת הפרויקט והטבות מס מזכות נוספות
(המיוחסות בהתאם למבנה המיסויי של חברת הנכס ,לבעלים של חברת הנכס)17.
:Rent Stabilization
 )"RS"( Rent Stabilizationהינו שם כללי למערכת של תקנות אשר במסגרתן ,בבניינים
מסוימים אשר עונים לדרישות אותן תקנות (ביניהם פרויקטים 529 West ,Abington House
 29thו ,)530 West 30th-השוכרים מוגנים מפני העלאה חדה בדמי השכירות .שיעורי ההעלאה
המקסימאליים המותרים בדמי השכירות ,נקבעים אחת לשנה על-ידי מועצה מיוחדת ( The
 ,)City of New York Rent Guidelines Boardאשר השיקולים המנחים אותה בקביעת
השיעור כאמור כוללים ,בין היתר ,את מצב שוק השכרת הדירות בעיר ניו-יורק בכללותו;
מיסוי נדל״ן וגובה תשלומי מים; עלויות תפעול (לרבות ביטוחים ,מחירי דלק וסולר וכד׳);
עלויות מימון אשר נלקח על-ידי בעלי הנכס (לרבות שיעורי הריבית); וכל נושא אחר הקשור
בפעילות בשוק השכרת הדירות אשר עשוי להשפיע על עליית מחירי שכר הדירה המותרים18.
כך לדוגמא ,שיעורי ההעלאה המותרת כפי שנקבעו על-ידי המועצה בשנים  2018 ,2019ו-
 ,2017עמדו על  1.5% ,1.5%ו ,1.25%-בהתאמה ,ביחס להסכמי שכירות לשנה ,ועל ,2.5%
 2.5%ו ,2%-בהתאמה ,ביחס להסכמי שכירות לשנתיים .העלאות בדמי השכירות עשויות
להתבצע ביחס לחידושי שכירות החל מיום  1באוקטובר של כל שנה ועד ליום  30בספטמבר
של השנה העוקבת.
בהתאם לתכנית לפטור מיסי נכסי נדל"ן למגורים ("תכנית  )"Section 421-aבניו-יורק,
הרלוונטית לפרויקט  ,Abington Houseכנגד נטילת המגבלות כאמור נהנית חברת הנכס
מפטור החל מיום  1ביולי( 2016 ,פטור מלא לתקופה של שתיים-עשרה ( )12שנים ופטור
חלקי לתקופה נוספת של שמונה ( )8שנים) מתשלום מיסי נדל"ן (מעבר לסכום מינימום בגין
שווי לפני פיתוח) .על מנת לקבל פטור מתשלום מיסי נדל"ן כאמור ,כל הדירות בפרויקט (הן
יחידות דיור בשכירות במחירי שוק והן יחידות דיור עליהן חלה ממילא תכנית )80/20
צריכות להיות כפופות להסדר ה RS-במשך תקופה של שלושים וחמש ( )35שנים לאחריה
מסתיים הפיקוח על השכירות ( )Vacancy Decontrolונדרש כי לפחות עשרים אחוזים
( )20%מיחידות הדיור בפרויקט תושכרנה לבעלי הכנסה נמוכה.
חוקי השכירות החדשים במדינת ניו-יורק:
בחודש יוני  2019אושרה במדינת ניו-יורק חקיקה חדשה המגבילה בנוסף את העלאת דמי
השכירות העתידיים .חקיקה זו משפיעה על התוצאות הצפויות בעתיד ב.Abington House-
לפרטים נוספים ראה סעיף  7.8.7לחלק זה.
16

17

18

חישוב המבוסס על דמי שכירות בגובה של כשלושים אחוזים (כ )30%-מסכום השווה לארבעים אחוזים ( )40%מה ,AMI-בהתאם לנוסח
ההסכם הרגולטורי עם ה.HFA-
בהקשר זה יצוין ,כי החל מיום  25באוגוסט  2015נתון הנכס למשטר של  condominiumאשר יצר בנכס ארבע ( )4יחידות :יחידה אחת
הכוללת את יחידות הדיור במחירי שוק; יחידה אחת הכוללת את יחידות הדיור ברות ההשגה לבעלי הכנסה נמוכה; יחידה אחת הכוללת
את השטח המסחרי בנכס; ויחידה אחת הכוללת את שטחי החניון .בסמוך לחלוקת הנכס ליחידות כאמור ,הועברו הזכויות ב'-יחידות
הדיור ברות ההשגה לבעלי הכנסה נמוכה' (לרבות הטבות המס המזכות בגינן) ל ,500 West 30th Affordable, LLC-אשר הינה בבעלות
של ( RK 30, LLCתאגיד בבעלות  )West 30th Highline Holdings, LLCכחבר מנהל ( 0.01%בהון ו 90%-ברווחים) ולקרן השקעות
בזיכויי מס לדיור לבעלי הכנסה נמוכה ( 99.99%( )Low Income Housing Tax Credit Investment Fundבהון ו 10%-ברווחים) ,וזאת
בתמורה לסך של כ 14,500-אלפי דולר.
ביחס ליחידות הדיור לבעלי הכנסה נמוכה ב ,Abington House-העלאת שכר הדירה השנתית בהתאם להסכם השכירות עשויה להיות
פחותה מההעלאה המקסימאלית על-פי תנאי ה.RS-
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:HPD
בחודש מאי  2012התקשרה חברת הנכס עם הDepartment of Housing Preservation -
 and Developmentשל העיר ניו-יורק (" )"HPDבהסכם כפי שתוקן בחודשים אפריל 2013
וספטמבר  ,2015במסגרתו ,בין היתר ,בתמורה לאישור שקיבלה חברת הנכס מהHPD-
להגדיל את שטח הבניין הכולל ,היא התחייבה כי שבעים ושמונה ( )78יחידות דיור בפרויקט
( Abington Houseקרי ,עשרים אחוזים ( )20%מיחידות הדיור בפרויקט ,אשר משמשות גם
לצרכי תכנית  )80/20יושכרו לשוכרים אשר הכנסתם אינה עולה על שמונים אחוזים ()80%
מה ,AMI-בדמי שכירות בגובה של כשלושים אחוזים (כ )30%-מתוך סכום השווה לשמונים
אחוזים ( )80%מה .AMI-התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן .כתנאי להסכם ,כל שבעים
ושמונה ( )78יחידות הדיור להכנסה נמוכה חייבות להיות כפופות להסדר ה.RS-
[ב] -529 West 29th
למועד הדוח ,תכנית  80/20חלה גם ביחס לעשרים ושמונה ( )28יחידות דיור בפרויקט 529
( West 29thקרי ,עשרים אחוזים ( )20%מסך כל יחידות הדיור בפרויקט) אשר מושכרות
לדיירים שהכנסתם לא עולה על חמישים אחוזים ( )50%מה .AMI-פרויקט 529 West 29th
ממומן על-ידי ה HFA-והוא כפוף להסכם רגולטורי בתנאים דומים להסכם הHFA-
הרגולטורי החל על  ,Abington Houseמלבד כך שחברת הנכס תיקנה את הסכם הHFA-
הרגולטורי כך שיתרת שמונים האחוזים ( )80%מיחידות הדיור (קרי ,מאה ואחת ()101
יחידות דיור) יושכרו לשוכרים אשר הכנסתם אינה עולה על שישים אחוזים ( )60%מה-
.AMI
בנוסף ,בחודש ספטמבר  2014התקשרה חברת הנכס עם הUnited States Department of -
 ,)"HUD"( Housing and Urban Developmentבהסכם סיוע בשכר דירה מכוח  Section 8ל-
Section 8 Housing Assistance Payments ( United States Housing Act of 1937
"( )Contractהסכם ה ,)"HAP-ביחס לכל יחידות הדיור בפרויקט ( ,)100%אשר יתווסף
לתוכנית ה .80/20-בהתאם להסכם ה HAP-התחייבה חברת הנכס ,בין היתר ,להשכיר את
יחידות הדיור האמורות במהלך כל תקופת הסכם ה ,HAP-לשוכרים אשר הכנסתם אינה עולה
על חמישים אחוזים ( )50%מה"( AMI-שוכרי  .)"Section 8מנגד ,על-פי הסכם ה ,HAP-ה-
 HUDמתחייבת ,כפוף לעמידת חברת הנכס בהתחייבויות שונות שנקבעות בהסכם הHAP-
בקשר ,בין היתר ,להתאמת השוכרים לתנאי הזכאות ולתחזוקת הנכס 19,לשלם לחברת הנכס
את ההפרש שבין שכר דירה המשקף מחירי שוק (כפי שסכום כאמור נקבע בהסכם ה)HAP-
לבין תרומתם של שוכרי  Section 8בתשלום שכר הדירה האמור (אשר על-פי רוב מסתכמת
בשיעור של שלושים אחוזים ( )30%מהכנסתם .)20הסכם ה HAP-הינו לתקופה של עשרים ()20
שנים ,הניתנת להארכה בתנאים מסוימים.
הסכם ה HAP-מאפשר השוואה בין דמי השכירות בחוזה לבין דמי השכירות בשוק ברי
השוואה ,עם תום כל חמש שנים במועד חידוש החוזה .בחודש נובמבר  2019הסכימו החברה ו-
 HUDלהתאמות בשכירות החוזה החודשית בהתבסס על ההשוואה האמורה.
יצוין ,כי התחייבותה של ה HUD-להשלמת שכר הדירה כאמור ,כפופה להקצבה שנתית
שמתקבלת באישור הקונגרס האמריקאי .היה והקונגרס האמריקאי לא יתקצב סכומים
נאותים למימון הסכם ה HAP-במהלך כל תקופת ההסכם ,עלולה להיות לכך השפעה
מהותית לרעה על יכולתו של הפרויקט לייצר לחברת הנכס תקבולים מספקים ,בין היתר,
19

20

כחלק מתנאי ההתקשרות עם ה HUD-כפופה החברה לפעולות פיקוח ,לרוב על בסיס שנתי ,בין היתר ,ביחס למצב תחזוקת הבניין
וכדומה .כתוצאה מפעולות הפיקוח כאמור עשויה חברת הנכס להידרש ,מעת לעת ,לביצוע תיקונים מסוימים בבניין .במקרים קיצוניים
עשוי דוח ביקורת כאמור להוות עילה לביטול ההטבות המוקנות לחברת הנכס מכוח הסכם ה .HAP-יצוין ,כי הפרת הסכם ה HAP-עלולה
אף להוות ,במקרים מסוימים ,עילה להעמדה לפירעון מיידי של הסכם המימון של הנכס (ראה סעיף  7.15.3לחלק זה).
דמי השכירות שמשלם הדייר עשויים להיות מותאמים בכל עת בהתבסס על קריטריונים מסוימים כגון ,שינוי בהכנסות הדייר או אי
עמידת הדייר בדרישות האימות של הכנסתו .יצוין ,כי התחייבות ה HUD-הינה לתשלום ההפרש האמור בין שכר הדירה המשקף מחירי
שוק לבין תרומת השוכרים בתשלום שכר הדירה ,אך ה HUD-אינה ערבה לחלקם של השוכרים בשכר הדירה .עם זאת ,היה ודייר כלשהו
אינו משלם את מלוא דמי השכירות בהם הוא חב ,חברת הנכס זכאית להגיש כנגדו תביעה כספית לביצוע תשלום ו/או תביעה לפינויו.
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לצורך עמידה בהתחייבויותיה (לרבות לפירעון הלוואות שנטלה לצורך מימון הקמתו של
הפרויקט) ,ובהתאם לפגוע בתוצאותיה הכספיות של החברה ובתזרים המזומנים שלה.
כן יצוין ,כי פרויקט  529 West 29thנהנה מההטבות בגין תכנית  Section 421-aכמפורט
לעיל החל מיום  1ביולי( 2015 ,פטור מלא לתקופה של שתים-עשרה ( )12שנים ופטור חלקי
לתקופה נוספת של שמונה ( )8שנים) .לפרטים נוספים אודות  Rent Stabilizationראה סעיף
[7.2.2א] לעיל.
[ג] -530 West 30th
בנוסף יצוין ,כי פרויקט  530 West 30thנהנה מתכנית  Section 421-aכמפורט לעיל החל
מיום  1ביולי( 2018 ,פטור מלא לתקופה של שתים-עשרה ( )12שנים ופטור חלקי לתקופה
נוספת של שמונה ( )8שנים) .למועד הדוח ,הנכס קיבל אישור מקדמי לזכאות מHPD-
להטבות בנייה על פי  .421-aבקשת ה 421-a-לאישור סופי לזכאות הוגשה ונמצאת בתהליכי
אישורים .אולם ,הנכס מקבל הטבות שלאחר בנייה על פי  421-aכאילו הבקשה אושרה.
ההטבות שלאחר הבנייה החלו ביום  1ביולי( 2018 ,מלא לגבי תקופה של  12שנים וחלקי
לתקופה נוספת של  8שנים) .לפרטים נוספים אודות  Rent Stabilizationראה סעיף [7.2.2א]
לעיל.
חוקי השכירות החדשים במדינת ניו-יורק:
בחודש יוני  2019אושרה במדינת ניו-יורק חקיקה חדשה המגבילה בנוסף את העלאת דמי
השכירות העתידיים .חקיקה זו משפיעה על התוצאות הצפויות בעתיד ב.Abington House-
לפרטים נוספים ראה סעיף  7.8.7לחלק זה.
 7.3שינויים מהותיים בבסיס הפעילות העסקית
ראה סעיף  6לחלק זה.
7.4

תנאים עיקריים בהסכמי השכירות של החברה בתחום הפעילות
7.4.1

להלן תמצית התנאים העיקריים של הסכמי השכירות של החברה ביחס ליחידות

הדיור21:

תנאים
פרמטר
השימוש במושכר יהיה אך ורק למטרות מגורים .המורשים לאכלס את המושכר הינם השוכרים החתומים על הסכם
מטרת השכירות
השכירות ומשפחתם הקרובה וכן דיירים נוספים המוגדרים בהסכם השכירות .השוכר אינו רשאי לבצע כל שינוי מהותי
במושכר ללא קבלת אישור מראש של חברת הנכס.
דמי השכירות נקבעים במסגרת הסכם השכירות .על-פי רוב ,דמי השכירות משולמים על-ידי השוכר בתחילת כל חודש בגין
דמי שכירות
החודש העוקב למועד התשלום.
על-פי רוב ,החברה מתקשרת בחוזי שכירות עם דיירים לתקופה של שנה או שנתיים ,כפוף להוראות הדין ,על-פי סוג השוכר.
תקופת השכירות
ביחס ליחידות הדיור בניו-יורק ,על השוכר להפקיד סך השווה לחודש שכירות בפיקדון אצל חברת הנכס .כפוף להשבת
בטוחות
המושכר לחברת הנכס במצב תקין ,למעט בלאי סביר ,משיבה חברת הנכס לשוכר את הפיקדון בתוספת ריבית שנצברה
ובקיזוז הוצאות ,ככל שקיימות ,אשר חברת הנכס הפחיתה מהפיקדון במקרה של הפרה/נזק למושכר.
ומיסים מיסי העירייה ,ביטוחי המבנה ועלויות תפעוליות נוספות בגין הנכס משולמים על-ידי חברת הנכס .בניו-יורק ,הוצאות חשמל,
הוצאות
אינטרנט ,טלוויזיה וטלפון משולמות על-פי רוב ישירות על-ידי הדייר .בשיקגו ,הדייר משלם על-פי רוב תשלום חודשי קבוע
עירוניים
עבור גז ,מים ,ביוב ,אשפה ,שירותי טלוויזיה בסיסיים ואינטרנט .תשלומים נוספים כגון שירותי טלוויזיה מתקדמים ,חשמל
וטלפון ,על-פי רוב משולמים ישירות על-ידי השוכר.
כפוף להודעה מראש של חברת הנכס לשוכר ,במקרה בו השוכר מפר את הסכם השכירות ,חברת הנכס רשאית לסיים באופן
הפרות
מיידי את השכירות .כן ,חברת הנכס תהיה זכאית לפיצוי בגין נזקים שנגרמו למושכר .במקרה בו השוכר אינו מפנה את
דירתו כאמור ,חברת הנכס תהא רשאית לפנות לבית המשפט שיורה על פינוי.
למעט במקרים שנגרמו כתוצאה מרשלנות או מחדל של חברת הנכס או מי מטעמה ,חברת הנכס לא תישא באחריות כלפי
אחריות
השוכר בגין נזקים שנגרמו לשוכר במושכר ו/או בבניין ו/או מדיירי הבניין האחרים.

7.4.2
פרמטר
מטרת השכירות
דמי שכירות
21

להלן תמצית התנאים העיקריים של הסכמי השכירות של החברה ביחס לשטחי המסחר:

תנאים
על-פי רוב ,מטרת השכירות הראשונית נקבעת בהסכם השכירות ,אך בנוסף נקבעות בהסכמים כאמור ,על-פי רוב ,הוראות
המאפשרות לשוכרים לשנות את מטרת השכירות הראשונית ,לעיתים לכל שימוש חוקי ולעיתים בכפוף להסכמת חברת הנכס.
על-פי רוב ,דמי השכירות הבסיסיים נקבעים על-פי חישוב של מחיר פר ר"ר ,ולעיתים לפי סכומים שנתיים קבועים .דמי

ביחס ליחידות הדיור בשכירות מפוקחת ,כפופים התנאים כאמור גם לתנאי התוכנית הרלוונטית ,ובכלל זה ,בין היתר ,לעניין אופן קביעת
דמי השכירות ועדכונם ,שיעור ההעלאה המרבי המותר של דמי השכירות ,משך תקופת ההסכם וכיוצ"ב .לפרטים נוספים ראה סעיף 7.2.2
לחלק זה.

 - 15תנאים
פרמטר
השכירות משולמים מדי חודש ,מראש .מרבית הסכמי השכירות מאפשרים את העלאת דמי השכירות הבסיסיים בכל שלוש ()3
בסיסיים
עד חמש ( )5שנים.
במספר הסכמי שכירות נקבעו הוראות על-פיהן ,אם מכירות השוכר (ברוטו) במהלך כל שנה רלוונטית שהיא במהלך תקופת
דמי שכירות לפי
ההסכם עולות על סכום שנקבע ,השוכר ישלם לחברת הנכס שיעור מסוים מתוך הסכום העודף כדמי שכירות (על-פי רוב
אחוזים
השיעור הינו שלושה עד שישה אחוזים ( 3%עד .))6%
על-פי רוב תקופת השכירות הבסיסית הינה חמש ( )5עד עשר ( )10שנים (ועד לתקופה של עשרים ( )20שנים ביחס לשוכרי עוגן
תקופת השכירות
מסוימים) ,וניתנת לשוכר אופציה להאריך את התקופה האמורה ,כפוף למתן הודעה מוקדמת ,לתקופה נוספת אחת או יותר בת
חמש ( )5שנים.
על-פי רוב ,המחאת הסכמי השכירות ו/או השכרת הנכס בשכירות משנה מותרות אם הן נעשות לטובת גופים קשורים של
שכירות משנה
השוכר ,וזאת ללא צורך בקבלת הסכמת חברת הנכס.
והמחאה
מרבית השוכרים אינם נדרשים להפקיד בטוחה אצל חברת הנכס .חברות האם של חלק מהשוכרים ,ערבות להתחייבויות
משכון; בטוחה;
השוכר מתוקף הסכם השכירות.
ערבות
למעט במקרים של שוכרי עוגן מסוימים ,על-פי רוב ,השוכרים משלמים חלק מהוצאות התפעול ומיסי הנדל"ן החלים על הנכס,
הוצאות שטחים
משותפים ומסי נדל"ן בהתבסס על היחס בין שטח הרצפה של המושכר על-ידם לשטח הרצפה הכולל של הנכס.
על-פי רוב ,הסעדים שניתנים לחברת הנכס בגין הפרות מצד השוכר ניתנים למימוש רק לאחר מתן הודעה מוקדמת (ואי ריפוי
הפרות וסעדים
ההפרה מצד השוכר) .תקופות הריפוי עבור אי-תשלום של דמי שכירות ,נעות בין חמישה ( )5לעשרה ( )10ימים; התקופות עבור
אי-ביצוע התחייבויות שאינן כספיות ,נעות בין חמישה-עשר ( )15לשלושים ( )30ימים ,ועל-פי רוב יוארכו בתקופה נוספת ,ככל
שנדרש על מנת לרפא הפרה שמטבעה לא ניתנת לריפוי במסגרת התקופה כאמור.

7.4.3
7.5

לתנאים העיקריים בהסכם השכירות בנכס 60 Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors
)( 18/19המושכר כאמור לרילייטד) ,ראה סעיף [12יא] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.

מבנה התחרות וגורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות
תחום הנדל"ן להשקעה בו פעילה החברה מאופיין בתחרותיות רבה .בתחום זה פועלים גופים רבים,
מקומיים וזרים ,העוסקים בייזום ,הקמה ,השבחה ,השכרה ומכירה של שטחי נדל"ן מניב ,החל מחברות
גדולות ,ותיקות ומובילות המחזיקות נכסים בהיקפים גדולים ועד יזמים קטנים ומקומיים הפועלים
בתחום באזורים גיאוגרפיים מסוימים או המעורבים בפרויקט בודד.
בשלב איתור השוכרים תנאי התחרות בתחום מתמקדים ,בין היתר ,בפרמטרים הבאים :שכר הדירה
המבוקש ,איכות הנכס ,מיקום הנכס ,איכות הבנייה ,דרכי הגישה אליו ,רמת השירות ,המוניטין ועוד .כמו-
כן ,קיימת תחרות גם בשלבים מקדמיים יותר ,כגון בשלב איתור מקרקעין חדשים או נכסים קיימים
למטרות ייזום ,פיתוח ,הקמה ,השכרה ו/או מכירה של שטחי הנדל"ן .לריבוי שטחי מסחר ,משרדים ויחידות
דיור באזורים בהם מצויים נכסי החברה ,עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על יכולתה של החברה להשכיר
שטחים פנויים ויחידות דיור (לפי העניין) ולשמור במקביל על רמת דמי השכירות אותם היא גובה.
בנוסף ,התחרות בתחום מושפעת מרכישות של נדל"ן להשקעה או של פורטפוליו של נכסים כאמור על-ידי
קרנות נדל"ן וגופים אחרים כגון קרנות פנסיה ,קרנות השקעה ,חברות ביטוח וכדומה .רכישות כאמור
תורמות להעלאה סלקטיבית בשווי הנכסים ,במיוחד לאור זמינות מקורות האשראי המאפיינת את הגופים
כאמור ומוזילה את דמי השכירות של שוכרי העוגן המועדפים על הגופים כאמור ומגבירה את התחרות.
למועד הדוח ,חלקה של החברה בשוק הנדל"ן הגלובלי להשקעה (הן בענף המגורים והן בענף המסחר) הינו
זניח.
דרכי ההתמודדות של החברה עם התחרות הינן ,בין היתר ,השכרת נכסים בעלי מפרט גבוה ועשיר ,דמי
שכירות אטרקטיביים ותנאי תשלום נוחים.
כמו-כן הגורמים המפורטים להלן עשויים לתרום במידה רבה להצלחתה של החברה בתחום )1( :ביחס
לנכסי 'מסחר וקמעונאות' ומשרדים ,ביסוס מערכות יחסים יציבות וארוכות עם שוכרים אסטרטגיים בעלי
איתנות פיננסית ,בדגש על קיומם של מספר שוכרים המהווים עוגן מבחינת הכנסות ומיצובו של הנכס; ()2
השגת מימון בתנאים המאפשרים קבלת תשואה עודפת של דמי השכירות על עלויות מימון ההשקעה
ועלויות אחרות הקשורות לרכישה; ( )3ניצול הפוטנציאל הגלום בנכס ,בין אם בפיתוח ובין אם במציאת
שוכרים לשטחים הפנויים בו; ( )4ניסיון ,מוניטין וכוח אדם איכותי; ( )5הפעלת מערך גבייה יעיל
ואפקטיבי; ( )6שמירה על היקף עלויות ניהול ותפעול הנכס; ( )7אופייה של הסביבה בה ממוקם הנכס
והיקף העלויות הנלוות לשוכר (כגון מיסים עירוניים ,דמי ניהול בבניין וכדומה); ( )8מיתוג הנכס.
בנוסף ,להערכת החברה ,עצם היותה של החברה חברה בת של רילייטד ,עשוי להקנות לה יתרונות
תחרותיים בקשר עם פעילותה ,ובכלל זאת ,בקשר עם זמינות מקורות מימון ,ניסיון ומוניטין ומיתוג
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נכסים.
7.6

חסמי כניסה ויציאה עיקריים בתחום הפעילות
חסמי כניסה עיקריים )1( :הצורך בידע ,ניסיון מוכח ,מוניטין ,כוח אדם איכותי ,מומחיות וקשרים בתחום
הנדל"ן בארה"ב; ( )2נגישות להזדמנויות עסקיות ,אשר נוצרת לצד ביסוס מעמדה של החברה בשוק
הנדל"ן; ( )3היכולת לגבש תכנית עסקית מתאימה לנכס ולמיקומו; ( )4איתנות פיננסית; ( )5גישה למקורות
מימון ,לרבות יכולת גיוס מימון (בנקאי או אחר); ( )6קשרים ארוכי טווח עם שותפים פוטנציאליים
המאפשרים ביצוע מהיר של עסקאות משותפות; ( )7הנהלה בעלת ניסיון ובעלת נגישות להזדמנויות
עסקיות; ( )8הצורך בידע מקצועי וניסיון לצורך השגת אישורים רגולטורים לפרויקטי נדל"ן; ( )9חוסר
זמינות במקרקעין ונכסי נדל"ן לפיתוח באזורים בעלי ביקוש גבוה.
חסמי יציאה עיקריים )1( :היכולת לממש נכסים כפופה לתנאי ביקוש והיצע הקיימים בשוק בכל זמן נתון
ועל כן עשויה לארוך זמן רב (בין היתר בהתחשב גם בתנאי המימוש המבוקשים); ( )2התחייבויות חוזיות
שונות ,בין היתר כלפי בעלי זכויות בנכסים וכלפי רשויות ,המעכבות או מונעות את מימוש הזכויות בנכס;
( )3תניות חוזיות בהסכמים עם גופים מממנים בנוגע לתקופת הפרויקט והיכולת לפרוע את ההלוואות
בפירעון מוקדם.

7.7

מדיניות רכישת ומימוש נכסים
החברה עשויה לשקול מעת לעת ,על בסיס פרמטרים רלוונטיים ,כגון תזרים המזומנים החזוי מהמבנה
המניב ,שיעורי אכלוס והערכות לגבי מחירי שכירות ,האזור בו מצוי הנכס (עם עדיפות לאזורים
אורבאניים) ופוטנציאל ההשבחה שלו ,הקמה ו/או רכישה של נכסי נדל"ן להשקעה22.
בהתאם להזדמנויות ורמות ביקוש ,עשויה החברה למכור נכסים או חלק מהזכויות בנכסים.

7.8

מגבלות ופיקוח על פעילות החברה בתחום הפעילות
פעילות החברה בתחום כפופה לחוקים ותקנות רבים (הן ברמה הפדרלית והן ברמת המדינה והרשות
המוניציפאלית הרלוונטית) ,ובין היתר בתחומי דיני המקרקעין ,התכנון והבנייה ,איכות סביבה ,בטיחות
במתקנים ,השכרת נכסים וכיוצא באלו .להלן תיאור תמציתי של הוראות החקיקה ,התקנות וההסדרים
העיקריים שפעילותה של החברה כפופה להן23:

22

23

7.8.1

עלויות עמידה בתנאי ה( Americans with Disabilities Act-חוק האמריקאים הלוקים
במוגבלות) (" -)"ADAבהתאם ל ,ADA-על כל המקומות הציבוריים לעמוד בדרישות הפדרליות
העוסקות בנגישות ושימוש על-ידי אנשים עם מוגבלויות .חוקים פדראליים ,מדינתיים ומקומיים
עשויים אף הם לחייב שינויים בנכסי החברה או להגביל את יכולתה לשפצם .החברה עלולה
לשאת בעלויות ניכרות על מנת לעמוד בתנאי ה ADA-או בתנאי כל חקיקה קשורה אחרת
ועלויות העמידה בחקיקה כאמור אינן ניתנות לצפייה מראש.

7.8.2

עלויות תקינה סביבתית ממשלתית והליכים משפטיים -חוקים ותקנות סביבתיים עלולים להטיל
חבות על החברה בגין עלויות סילוק או טיפול בחומרים מסוכנים או רעילים שעשויים להימצא
בנכסי החברה ,ואין ערובה כי חבות כאמור לא תהיה מהותית .חוקים אלה עשויים להטיל חבות
ללא קשר לשאלת אחריותה של החברה להמצאות או לשחרור אותם חומרים מסוכנים .חקירות
ממשלתיות ופעולות ריפוי עלולות להיות כרוכות בעלויות משמעותיות וההימצאות של חומרים
מסוכנים בשטח הנכסים עלולה להוביל לנזקי גוף או לתביעות דומות מצד תובעים פרטיים.
חוקים שונים אף מטילים חבות על אדם אשר הסדיר את הסילוק או הטיפול בחומרים מסוכנים
או רעילים ,ואותו אדם נושא לעיתים קרובות בעלות הסילוק או הטיפול בחומרים המסוכנים
במתקן ההשמדה או הטיפול .החברה ,שהינה הבעלים והמתפעלת של נכסיה ,עלולה להיחשב כמי
שהסדירה את הסילוק או הטיפול בחומרים המסוכנים או הרעילים.

לפרטים אודות רכישת הנכסים  Bronx Terminal Marketו Union Square Retail-בחודש אוגוסט  2015ואודות רכישת הנכס 60
) Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19בחודש אפריל  ,2016ראה סעיפים  1.3.2ו 1.3.3-בחלק א' לדוח התקופתי של
החברה לשנת  ,2017בהתאמה.
יצוין ,כי שינויים בחוקים ותקנות כאמור ,או באופן פירושם על-ידי הרשויות ובתי המשפט ,מתרחשים לעיתים תכופות .התיאור להלן הינו
תמציתי ולמועד הדוח בלבד.
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מדיניותה של החברה כוללת מעקב ופיקוח על נוכחות של חומרים מסוכנים או רעילים בנכסיה.
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדוח אין לה חבות סביבתית בקשר לנכסיה בעלת השפעה
מהותית על מצבה הכספי ,על תוצאות פעילותה או על תזרים המזומנים שלה.

7.9

7.8.3

תקינה פדראלית ,מדינתית ומקומית אחרת -נכסי החברה כפופים לדרישות רגולטוריות פדראליות,
מדינתיות ומקומיות שונות ,כגון דרישות בטיחות אש והצלת חיים .ככל שהחברה לא תעמוד
בדרישות שונות אלה ,היא עלולה לשאת ,בין היתר ,בקנסות ממשלתיים ו/או בפיצויים אזרחיים
בגין נזק .חרף העובדה כי להערכת החברה למועד הדוח נכסיה של החברה עומדים באופן מהותי
בדרישות הרגולטוריות העיקריות כאמור ,דרישות כאמור עשויות להשתנות ודרישות עתידיות
עלולות לחייב את החברה לשאת בהוצאות משמעותיות בלתי צפויות .היה והחברה תידרש להוציא
הוצאות משמעותיות בקשר לתקינה כאמור ,מצבה הכספי ,תוצאות פעילותה ,תזרימי המזומנים
שלה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה עשויים להיות מושפעים לרעה (לרבות באופן מהותי).

7.8.4

תכנון ובנייה -ייזום של פרויקטי נדל"ן מוסדר במסגרת חוקים ותקנות שונים בתחום התכנון
והבנייה ( )Zoningוהמקרקעין .על-פי רוב ,דינים אלה מסדירים את השימושים המותרים בנכסי
הנדל"ן בכל אזור וכן את הפרמטרים השונים החלים ביחס לכל פרויקט ,כגון רוחבו ,אורכו ,גובהו,
סך הקומות הבנויות ,מספר היחידות וכיו"ב .דיני התכנון והבנייה אוסרים על ביצוע בנייה (לרבות
סוגים מסויימים של שיפוץ מבנה) ,ללא קבלת היתר מהגופים המפקחים הרלוונטיים התואם את
השימושים והמגבלות השונות שחלים על המקרקעין על-פי הדינים השונים .בנייה ללא היתר או
סטייה מהיתר מהווה עבירה על החוק (לרבות ,בתנאים מסוימים ,עבירה פלילית) .יצוין ,כי על-פי
רוב ,הליך הגשת בקשה להיתר בנייה וקבלת מענה בגינה הינו הליך ממושך אשר מלווה בעלויות
רבות ,כגון הוצאות שכר טרחת עורכי-דין ,מתכננים ,מהנדסים ,יועצים וכדומה ובהוצאות נוספות.

7.8.5

תקני איכות ובקרת איכות -הליכי הבנייה בארה"ב כפופים לתקני בנייה ותווי תקן בקשר עם
אופן הבנייה ,טיב החומרים ,איכותם ובטיחותם.

7.8.6

הסדרת השכרת נכסים -החברה ,כבעלת נכסי נדל"ן להשקעה ,כפופה לחוקים ותקנות שונים (בין
מקומיים ובין פדראליים) המסדירים את מערכת היחסים בין שוכר למשכיר ותרופות הניתנות
לצדדים בשל הפרת התחייבויותיהם אחד כלפי השני .לפרטים אודות מגבלות מיוחדות החלות על
החברה בקשר עם מספר פרויקטים שבבעלותה בעיר ניו-יורק ,ראה סעיף  7.2.2לחלק זה.

7.8.7

חוקי השכירות החדשים במדינת ניו-יורק -ביום שישי 14 ,ביוני  ,2019בית הנבחרים
( )lawmakersשל מדינת ניו-יורק אישר ,ומושל מדינת ניו-יורק חתם ,על חקיקה המכונה " The
 ."Housing Stability and Tenant Protection Act of 2019חקיקה זו משנה היבטים מסוימים
בחוקי השכירות של מדינת ניו-יורק ביחס לנכסים מסוימים .להערכת החברה החקיקה תגביל
באופן ישיר את העלאת דמי השכירות העתידיים בנכסים  Abington Houseו530 West 30th-
שהינם חלק מ West 30th Highline Holdings, LLC-וכן עשויה להגביל בעקיפין את העלאת
דמי השכירות העתידיים ב .529 West 29th-בעוד שהחקיקה לא תשפיע על הפעילות ההיסטורית
של נכסים אלה ,היא תשפיע על הפעילות העתידית ועל הערכת השווי של נכסי נדל"ן להשקעה
אלה ,אשר מוצגים בשווי הוגן .חלק מההשפעות הכלכליות המשמעותיות של חקיקה זו כוללות
הגבלה של הסכום ועיתוי ההתאוששות לשיפורי הון עיקריים ושיפורי דירות יחידים וכן הגבלת
הסכום עבור העלאות דמי שכירות בשטחים הפנויים .לפרטים נוספים ראה באור  1לדוחות
הכספיים המאוחדים של החברה.

השלכות מס ייחודיות בתחום הפעילות
מיסי הכנסה בארה"ב ,על-פי רוב ,אינם צפויים לחול על החברה אלא על בעליה וזאת לאור התחייבות
החברה ובעלי השליטה בה כי החברה והתאגידים המוחזקים על-ידה לא יבחרו להיחשב כחברות
) (corporationsאלא ימשיכו להחשב כשקופים ( )Pass through Entityלצרכי מס אמריקאי (ראה גם סעיף
 12לחלק זה) 24.עם זאת ,למדיניות מס בארה"ב ובתחומי השיפוט בהם נמצאים נכסי החברה ,עשויה להיות

24

הגם שלמיטב ידיעת החברה ,בהתאם להוראות הדין האמריקאי סיווג החברה כשקופה כאמור הינו הפיך ,התחייבו בעלי השליטה והחברה
בהתחייבות כאמור אשר תחול כל עוד ניירות ערך של החברה בידי הציבור .יצוין ,כי נכון למועד הדוח ,על-פי הדין האמריקאי ,אם בעל
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השפעה מהותית על החברה .לכל העלאה בשיעורי מיסוי הנדל"ן המקומיים ,אשר על-פי רוב מוטלים באופן
שנתי ומחושבים על בסיס ערכו של נכס נדל"ן (כפי שנקבע על-ידי הרשות המקומית) ,תהיה השפעה לרעה
על שוויים של נכסי החברה .בנוסף ,ביחס לנכסים הקמעונאיים בבעלות החברה ,לכל העלאה במיסי
מכירות ,אשר על-פי רוב מוטלים על מכירה קמעונאית של טובין ,עלולה להיות השפעה לרעה על השוכרים
של החברה ,ובעקיפין גם על פעילותה של החברה.
לפרטים נוספים ראה באור .2כ לדוחות הכספיים.
 7.10תמצית התוצאות
להלן תמצית תוצאות ניתוח תחום הפעילות לשנים  2018 ,2019ו:2017-
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
משתנה
2018
2019
באלפי דולר
91,443
95,938
98,566
סך כל הכנסות תחום הפעילות (מאוחד)
18,194
28,124
2,570
רווחים או הפסדים משערוכים (מאוחד)
13,491
4,580
()27,552
חלק ברווחים או הפסדים של חברות כלולות
46,634
48,976
()9,100
רווחי (הפסדי) תחום הפעילות (מאוחד)
65,380
66,939
69,387
 NOIמנכסים זהים (מאוחד) (*)
54,990
55,337
56,557
 NOIמנכסים זהים (חלק החברה) (*)
65,380
66,939
69,387
סה"כ ( NOIמאוחד)
54,348
58,618
63,095
סה"כ ( NOIחלק החברה)
 NOIמנכסים זהים ( )Same Property NOIהינו  NOIמנכסים שהחזיקה החברה במשך שתי שנות הדיווח האחרונות לפחות,
(*)
מבלי שחלו בהם שינויים מבניים מהותיים.
2017

 7.11אזורים
כאמור ,נכון למועד הדוח ,החברה פועלת בארה"ב בלבד (בניו-יורק ,ניו-ג'רסי (קליפטון) ושיקגו) .להלן,
למיטב ידיעת החברה ,טבלת משתנים כלכליים ,לשנים  2018 ,2019ו 2017-אודות ארה"ב המהווה אזור
עיקרי (וכן עבור הערים ניו-יורק (לרבות אזור המטרופולין) ושיקגו בהן מרוכזת מרבית פעילות החברה
למועד הדוח):
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
כ21,439-
כ19,519-
כ20,580-
תוצר מקומי גולמי ()( )GDP, PPP (Current international $במיליארדי דולר) (*)
כ65,112-
כ60,000-
כ62,869-
תוצר לנפש ()( )GDP per capita, PPP (Current international $בדולר) (*)
2.3%
2.2%
2.9%
שיעור צמיחה בתוצר המקומי ())*( )GDP growth (annual %
1.8%
1.7%
2.3%
שיעור צמיחה בתוצר לנפש ())**( )GDP per capita growth (annual %
1.82%
2.14%
2.44%
שיעור אינפלציה ())*( )Inflation, consumer prices (annual %
2.40%
2.69%
1.92%
התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך ( 10שנים) (***)
AA+
AA+
AA+
דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך (****)
3.4670
3.7480
3.4560
שער חליפין של מטבע מקומי (ש"ח) לעומת דולר ארה"ב ליום האחרון של התקופה (*****)
נתונים בגין שנת  2019צוטטו ממקורות פומביים שונים וחלקם הינם אומדנים ואינם סופיים.
(* )
ראה.https://knoema.com/pjeqzh/gdp-per-capita-by-country-statistics-from-imf-1980-2024?country=United%20States :
מקור :אתר האינטרנט של לשכת הסטטיסטיקה הכלכלית של ארה"ב -ראה.http://www.bea.org :
(**)
מקור :אתר האינטרנט של משרד האוצר האמריקאי .ראה.http://www.treasury.gov/Pages/default.aspx :
(***)
(****) על-פי דירוג .Standard and Poor’s
(*****) מקור :אתר האינטרנט של בנק ישראל .ראה.http://www.boi.org.il/en/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx :

_______________________
השליטה בחברה לא ישלם את חבויות המס (האמריקאי) המוטלות עליו בקשר עם ההכנסות המיוחסות לו מן החברה ,רשויות המס
האמריקאיות עשויות לגבות אותן ממנו בתוספת ריבית וקנסות .אי תשלום חבויות כאמור ,ככל שיהא רלוונטי ובהתאם להוראות הדין
הרלוונטיות החלות למועד הדוח ,אינו צפוי להשפיע על מעמדה המיסויי של החברה כגוף שקוף וכל חבות מס ,ריבית וקנסות כאמור
שיחולו על בעל השליטה ,ככל שיחולו ,לא יחולו על החברה .אם החברה תחדל מלהיות שקופה ,מכל סיבה שהיא ,עד מועד החתך האמור
חבות המס תחול על בעל השליטה ומאותו מועד ואילך – על החברה.
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משתנים כלכליים נוספים לפי תתי אזורים מרכזיים ולפי שימושים ,למיטב ידיעת החברה:
שיקגו (**)
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
3.0%
2.8%
3.0%
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
6.5%
6.7%
7.7%
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
11.1
8.5
()7.7
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ניו-יורק (***)
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
2.6%
2.3%
2.0%
מגורים ()Multifamily
גידול ממוצע
5.8%
()1.4%
)(0.7%
בדמי השכירות מסחרי ()Office
2.0%
7.0%
1.6%
מסחרי ()Retail
4.5%
4.3%
4.6%
מגורים ()Multifamily
שיעור פניות
()vacancy
12.1%
10.4%
11.2%
מסחרי ()Office
נכסים
3.4%
2.6%
2.9%
מסחרי ()Retail
23.2
37.1
25.0
שינוי בשטחים מגורים (( )Multifamilyבאלפי יחידות)
2,050
3,028
1,131
מאוכלסים (  Netמסחרי (( )Officeבאלפי ר"ר)
25)Absorption
1,104
465
600
מסחרי (( )Retailבאלפי ר"ר)
(*) לחברה אין נכסים להשכרה למסחר בשיקגו ולכן נתונים לא מוצגים.
(**) מחקר שוק של  RCGבנוגע לאינדיקטורים בשוק הדיור ובשוק הנדל"ן המסחרי בשיקאגו (קיץ  .)2019נתונים לשנת  2019הינם אמדן בלבד.
ראה.https://www.rosenconsulting.com/secpage/getdoc.php?filename=/spot/chi/fullreport.pdf :
(***) מחקר שוק של  RCGבנוגע לאינדיקטורים בשוק הדיור ובשוק הנדל"ן המסחרי בניו-יורק (קיץ  .)2019נתונים לשנת  2019הינם אמדן בלבד.
ראה.https://www.rosenconsulting.com/secpage/getdoc.php?filename=/spot/nyc/fullreport.pdf :

 7.12הכנסות צפויות בשל חוזי שכירות חתומים
7.12.1

תת-תחום המגורים
ככלל ,הסכמי השכירות של החברה ביחס ליחידות הדיור הינם לתקופה של שנה ( )1עד שנתיים
(( )2והיא עשויה להיות מוגבלת ,תחת תנאי תוכנית השכירות המפוקחת הרלוונטית ,לתקופה של
שנה אחת בלבד) .ראה גם סעיף  7.4.1לחלק זה.

7.12.2

תת-תחום 'המסחר והקמעונאות' והמשרדים
להלן פרטים בדבר ההכנסות הצפויות של תת-תחום 'המסחר והקמעונאות' והמשרדים ומספר
חוזי השכירות הפוקעים (בהנחת אי-מימוש ובהנחת מימוש תקופות אופציות שוכרים) ,נכון ליום
 31בדצמבר :)*( 2019
תקופת הכרה
בהכנסה

בהנחת אי-מימוש תקופת אופציות שוכרים
שטח נשוא
מספר חוזים
הכנסות
ההסכמים
מסתיימים
מרכיבים
המסתיימים
קבועים
(באלפי ר"ר)
(באלפי דולר)
)**(

בהנחת מימוש תקופות אופציות שוכרים
שטח נשוא
מספר חוזים
הכנסות
ההסכמים
מסתיימים
מרכיבים
המסתיימים
קבועים
(באלפי ר"ר)
(באלפי דולר)
)**(

0
23,508
0
23,508
שנת  2020רבעון 1
0
23,370
0
23,370
רבעון 2
0
23,472
21
2
23,472
רבעון 3
0
23,589
0
23,380
רבעון 4
0
94,992
4
2
94,136
שנת 2021
2
1
95,703
6
2
94,349
שנת 2022
1
1
94,292
146
4
92,075
שנת 2023
2,000
78
2,395,534
1,826
70
436,713
שנת  2024ואילך
2,003
80
2,774,460
2,003
80
811,003
סה"כ
(*) להערכת החברה ,הכנסותיה מרכיבים משתנים (שיעור מתוך מכירות ברוטו של השוכרים ,ככל שעולות על סכום
מסוים) ,במהלך התקופות האמורות לעיל ,יהיו לא מהותיות לחברה.
(**) יצוין ,כי "שטח נשוא ההסכמים המסתיימים" אינו כולל ר"ר המיוחס לשטח חניה של שוכר בנכס.

החברה מנהלת מעקב אחר מועד פקיעת חוזי השכירות בהם היא קשורה .ככל שקיימת אופציה להארכת
החוזה (המותנית בהסכמה הדדית של הצדדים או בתנאי שוק כפי שיהיו בעת מימוש האופציה) ,או במקרה
בו לא קיימת בחוזה השכירות אופציה להארכתו ,פונה החברה מבעוד מועד לשוכר הרלוונטי לצורך ניהול
משא ומתן עמו להארכת תקופת השכירות .במידת הצורך ,נערכת החברה לשיווק הנכס לצורך השכרתו
מחדש.
יצוין ,כי הערכות החברה לעיל בדבר ההכנסות הצפויות בכל אחד מתתי-תחום הפעילות ,הינן מידע
25

משמעות המונח " "Net Absorptionהינה ,השינוי נטו בשטחים המאוכלסים בין שתי תקופות נבחנות.
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צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך") ,המבוסס על חוזי
שכירות חתומים אשר בידי החברה ,ועל הערכותיה של החברה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש,
כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות באופן מהותי ,מכפי שנצפה ,לרבות כתוצאה מיכולת
עמידתם של השוכרים עימם קשורה החברה בהסכמי השכירות; ביטול הסכמים; מצב שוק ההשכרה
הרלוונטי באזורים בהם פעילה החברה; אופייה של הסביבה בה ממוקמים נכסי החברה והיקף העלויות
הנלוות לשוכר (כגון מיסים עירוניים ,דמי ניהול בניין וכדומה); ו/או עקב התממשותם של כל או חלק
מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  18לחלק זה.
 7.13שוכרים עיקריים
למיטב ידיעת החברה ,לא קיימים בנכסיה שוכרים אשר ההכנסה מהם מהווה עשרה אחוזים ( )10%או
יותר מהכנסותיה של החברה על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים לשנת .2019
 7.14גילוי אודות התאמות ברמת החברה
7.14.1

התאמה לדוח על המצב הכספי
להלן גילוי אודות התאמה בין השווי ההוגן של נכסי החברה כאמור בסעיף  7זה לבין סך כל הערך
של נדל"ן להשקעה בדוח על המצב הכספי המאוחד של החברה ליום  31בדצמבר של כל אחת
מהשנים  2018 ,2019ו:)*( 2017-

סה"כ מבנים מניבים (כולל מבנים מניבים בהקמה)
הצגה בדוח
תיאור עסקי סה"כ קרקעות להשקעה
התאגיד
סה"כ
נכסים שנכללו במסגרת "רכוש בלתי שוטף המוחזק למכירה" בדוח על
התאמות
המצב הכספי
התאמות לשווי הנובעות מסעיפי זכאים וחייבים
התאמות הנובעות מהצגה של נכסים לפי עלות
התאמות אחרות
סה"כ התאמות
סה"כ ,אחרי התאמות
סעיף נדל"ן להשקעה בדוח על המצב הכספי (כולל נדל"ן להשקעה בהקמה)
הצגה בדוח
על המצב
סעיף קרקעות להשקעה בדוח על המצב הכספי
הכספי
סה"כ
(*) הנכסים המתוארים בסעיפים  7.15.1עד  7.15.4ו 7.16.3-לחלק זה ,מוצגים בדוחות
כלולות.

7.14.2

(מאוחד) (אלפי דולר)
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
1,301,500
1,332,000
1,342,844
1,301,500
1,332,000
1,342,844
1,301,500
1,332,000
1,342,844
1,301,500
1,332,000
1,342,844
1,301,500
1,332,000
1,342,844
הכספיים במסגרת סעיף השקעות בחברות

התאמות בין הרווח הנקי לתקופה המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה לבין רווחי FFO
( )Funds From Operationsהמשויכים לאותם מחזיקים (באלפי דולר)

הרווח הנקי (הפסד) לתקופה המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של
החברה
התאמות:
בגין רווח משיערוך נכסים
בגין חלק החברה ברווח (הפסד) משיערוך נכסים של חברות כלולות
בגין הפרשי שער ,נטו
בגין שינויים בשווי ההוגן של נגזרים ,נטו
בגין חלק החברה בשינויים של חברות כלולות בשווי ההוגן של נגזרים,
נטו
סה"כ

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
48,976
()9,100

2017
46,634

)(2,570
31,714
14,665
)(12,186
6,968

()28,124
()23
()14,819
14,191
2,797

()18,194
()4,817
19,242
()20,064
-

29,491

22,998

22,801
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 7.15נכסים מהותיים (שאינם נכסים מהותיים מאד) ונכסים שאינם מהותיים
מבנים מניבים
7.15.1

( 500 Lake Shore Driveמבנה מניב מהותי)
 500 Lake Shore Driveהוא מבנה מגורים להשכרה הכולל  500יחידות דיור ,הממוקם בשיקגו ,אילינוי .בנייתו של הנכס החלה בחודש אוגוסט
 ,2011אכלוס יחידות הדיור החל בחודש מאי  2013ואישורי איכלוס אחרונים התקבלו בחודש ספטמבר  .2013חברת הנכסRelated BIT 500 Lake ,
 ,Shore Owner, LLCמוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה כחברה כלולה (שליטה משותפת).

שם הנכס ומאפייניו

פריט מידע

תקופת
הדיווח

500 Lake Shore Drive

ערך בספרים
בסוף התקופה
()100%

(*)

אזור
מטבע מסחרי
שימוש עיקרי
עלות מקורית/עלות
הקמה מקורית
חלק החברה ()%
שטח

שיקגו
USD
מגורים
 151,045אלפי דולר
)*( 43.75%
סה"כ כ 718-אלפי ר"ר ברוטו.
שטח זה מורכב מ 407-אלפי ר"ר
להשכרה לצרכי מגורים (500
יח"ד) ,כ 3-אלפי ר"ר להשכרה
לצרכי מסחר ויתרת שטחי הנכס
הם  12קומות של חניון ,כמו גם
שטחים מכניים ,שטחי נוחות
ושטחים ציבוריים שאינם
להשכרה

הכנסות
שווי הוגן
בתקופה
בסוף
()100%
התקופה
באלפי דולר

 NOIבפועל
בתקופה
()100%

שיעור
התשואה
()%

שיעור
התשואה
המותאם
()%

שיעור
תשואה
על העלות
()%

יחס שווי רווחי שערוך
()100%
הנכס
(באלפי
לחוב
דולר)
()LTV

שיעור
תפוסה
לסוף
שנה ()%

נתונים נוספים אודות הערכת השווי
וההנחות שבבסיסה
הנחות
מודל ההערכה
זיהוי
דמי שכירות
נוספות
שמעריך
מעריך
ממוצעים
בבסיס
השווי (שם השווי פעל
לר"ר
ההערכה
לפיו
וניסיון)
(בדולר)

2019

268,700

268,700

17,585

9,548

3.6%

3.6%

6.3%

65.1%

)(11,957

95.4%

40.10

2018

280,500

280,500

17,618

8,432

3%

3%

5.6%

62.4%

3,522

95.0%

39.96

2017

277,000

277,000

17,591

9,752

3.5%

3.5%

6.5%

63.2%

()6,225

95.6%

לפרטים אודות האחזקה כאמור ואודות אחזקות (בעקיפין) של עובדים מקבוצת רילייטד בחברת הנכס ,ראה סעיף  1.6לחלק זה וסעיף [13ב] (תקנה  )24בחלק ד' לדוח ,בהתאמה.

39.77

לפרטים ראה סעיף  2.1בנספח לדוח
הדירקטוריון.
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מימון מסוים לנכס
הלוואה
מימון מסוים .חלק החברה בנכס – 43.75%
ל.ר.
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2019
יתרות בדוח
(אלפי דולר)
המאוחד על
175,000
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
המצב
ל.ר.
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2018
הכספי)*(
(אלפי דולר)
175,000
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
180,656
שווי הוגן של ההלוואה ליום ( 31.12.2019אלפי דולר)
28.3.2014
תאריך נטילת הלוואה המקורי
175,000
גובה הלוואה מקורי (אלפי דולר)
Massachusetts Mutual Life Insurance Company
גוף מממן
ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.29%
שיעור הריבית בפועל (אפקטיבית) ליום )%( 31.12.2019
ריבית :תשלום ביום העסקים הראשון של כל חודש קלנדרי; קרן .1.4.2024 :ההלוואה ניתנת
מועדי פרעון קרן וריבית
לפירעון מוקדם בכפוף לתשלום דמי פירעון מוקדם.
-תניות פיננסיות מרכזיות
תניות מרכזיות אחרות26
--ציון האם החברה עומדת בתניות מרכזיות ובאמות המידה הפיננסיות ליום 31.12.2019
כן ,למעט זכות חזרה בגין ערבות  Bad Actsוערבות סביבתית (.)enviormental guarantee
האם מסוג non-recourse
לפרטים נוספים אודות ערבויות ראה סעיפים  11.2לחלק זה ו[12-ז] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.
הואיל ו 500 Lake Shore Drive-אינה ישות מאוחדת ,יתרת ההלוואה המוצגת לעיל לא נכללת בדוחות המאוחדים על המצב הכספי הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
(*)
היתרה המוצגת אינה כוללת עלויות מימון נדחות.

שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיים בנכס
להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיים בקשר עם הנכס:
סוג
שעבוד

26

דרגה
ראשונה

פירוט
שעבוד מדרגה ראשונה ,על כל זכויות הלווה בנכס ,נכון למועד הסכם ההלוואה וכל הזכויות העתידיות ,לרבות משכנתא על המקרקעין
ושעבוד כל הכספים בחשבונות הבנק ,כל זכויות הביטוח ,דמי שכירות ופקדונות ,עתודות ,כל ההסכמים עם צדדים שלישיים ,הטבות מס
בגין הנכס ,החזרי מס נדל"ן ומטלטלין.

הסכום המובטח בשעבוד
ליום 31.12.2019
(באלפי דולר)
175,000

לעניין סעיף  7זה" ,תניות מרכזיות אחרות" משמען תניות החורגות מתנאים מקובלים בסוג זה של הסכמי מימון (כגון עזיבת שוכרים) .לתניות מקובלות בהסכמי המימון בהם קשורה החברה ,ראה
סעיף  11.1לחלק זה.
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7.15.2

( Abington Houseמבנה מניב שאינו מהותי)
 Abington Houseהוא מבנה מגורים להשכרה הכולל  390יחידות דיור ,הממוקם בניו-יורק ,ניו-יורק .בנייתו של הנכס החלה בחודש פברואר ,2012
אכלוס יחידות החל בחודש אפריל  2014והיתרי אכלוס ל 2-הקומות האחרונות התקבלו בחודש דצמבר  .2014חברת הנכס,500 West 30th, LLC ,
מוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה כחברה כלולה (שליטה משותפת).

שם הנכס ומאפייניו

פריט מידע

תקופת
הדיווח

Abington House

ערך בספרים
בסוף התקופה
()100%

(*)

(**)

אזור
מטבע מסחרי
שימוש עיקרי
עלות מקורית/עלות
הקמה מקורית
חלק החברה ()%
שטח

ניו-יורק
USD
מגורים
 213,063אלפי דולר
)*( 43.912%
כ 268-אלפי ר"ר להשכרה
למגורים ( 390יח"ד) וכ8,429-
ר"ר נטו שטחי מסחר להשכרה

הכנסות
שווי הוגן
בתקופה
בסוף
()100%
התקופה
באלפי דולר

 NOIבפועל שיעור
התשואה
בתקופה
()%
()100%

שיעור
התשואה
המותאם
()%

שיעור
תשואה
על העלות
()%

יחס שווי רווחי שערוך
()100%
הנכס
(באלפי
לחוב
דולר)
()LTV

שיעור
תפוסה
לסוף
שנה ()%

נתונים נוספים אודות הערכת השווי
וההנחות שבבסיסה
הנחות
דמי שכירות זיהוי מעריך מודל ההערכה
נוספות
שמעריך
השווי (שם
ממוצעים
בבסיס
השווי פעל
וניסיון)
לר"ר
ההערכה
לפיו
(בדולר)

2019

)**(351,500

)**(351,500

21,387

14,914

4.2%

4.2%

7.0%

62.9%

)(19,736

98.8%

83.31

2018

371,000

371,000

20,657

13,858

3.6%

3.6%

6.3%

59.6%

1,124

98.9%

81.78

2017

369,500

369,500

20,112

13,876

3.8%

3.8%

6.5%

59.8%

()667

94.6%

לפרטים ראה סעיף  2.2בנספח לדוח
הדירקטוריון.

81.83

מייצג את שיעור האחזקה המשפטי (האפקטיבי) של החברה בחברת הנכס (לרבות היחידה המסחרית בנכס זה) .עם זאת ,הזכויות ב'-יחידות הדיור ברות ההשגה לבעלי הכנסה נמוכה' ב( Abington House-לרבות הטבות המס
המזכות הצמודות להן) מוחזקות על-ידי  ,500 West 30th Affordable, LLCאשר הינה בבעלות של ( RK 30, LLCתאגיד בבעלות  )West 30th Highline Holdings, LLCכחבר מנהל ( 0.01%בהון ו 90%-ברווחים) ועל-ידי קרן
השקעות בזיכויי מס לדיור לבעלי הכנסה נמוכה ( 99.99%( )Low Income Housing Tax Credit Investment Fundבהון ו 10%-ברווחים) .בהתאם ,חלקה האפקטיבי של החברה ב'-רכיב בר ההשגה' הינו  .39.521%לפרטים נוספים
ראה סעיפים  1.6ו[7.2.2-א] לחלק זה .לפרטים אודות אחזקות (בעקיפין) של עובדים מקבוצת רילייטד בחברת הנכס ,ראה סעיף [13ב] (תקנה  )24בחלק ד' לדוח.
כמפורט בבאור  1לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ,ביום  14ביוני  ,2019אושרה במדינת ניו-יורק חקיקה המכונה " ,"The Housing Stability and Tenant Protection Act of 2019אשר משנה היבטים מסוימים
בחוקי השכירות של מדינת ניו-יורק ביחס לנכסים מסוימים .הערכת שווי זו נעשתה תוך שימוש בהנחות מתוקנות על ההעלאות העתידיות בדמי השכירות כדי לשקף את ההנחות כאמור בהן היה עושה שימוש שחקן בשוק
( )market participantבעקבות החקיקה.

מימון מסוים לנכס
מימון מסוים .חלק החברה בנכס ( 43.912% -ראה ה"ש בטבלה לעיל)
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2019
יתרות בדוח
(אלפי דולר)
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
המאוחד על
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2018
המצב הכספי(*)
(אלפי דולר)
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
שווי הוגן של ההלוואה ליום ( 31.12.2019אלפי דולר)
תאריך נטילת הלוואה המקורי
גובה הלוואה מקורי (אלפי דולר)
גוף מממן
שיעור הריבית בפועל (אפקטיבית) ליום )%( 31.12.2019

מועדי פרעון קרן וריבית
27

הלוואת מגורים

הלוואת מסחר
ל.ר.
16,000
ל.ר.
16,000
16,136
 7באפריל 2017
16,000
Wells Fargo Bank,
National Association
.)Note Rate( 3.99%

ל.ר.
205,000
ל.ר.
205,000
204,829
18.9.2015
 163,200( 205,000אגרות חוב פטורות ממס ו 41,800-באגרות חוב חייבות במס)
( Deutsche Bankהמימון הועמד באמצעות אגרות חוב שהונפקו ,אשר נמכרו על-ידי ה HFA-ל Deutsche Bank-בהנפקה
פרטית).
עד וכולל  1באוקטובר -2025
בגין אגרות החוב הפטורות ממס ( 163,200אלפי דולר) :ריבית משתנה מסוג  27SIFMAבתוספת  0.75%וכן בתוספת עמלת שירותי
 HFAבשיעור של  ;0.35%בגין אגרות החוב החייבות במס ( 41,800אלפי דולר) :ריבית משתנה מסוג  LIBORלשלושה חודשים
בתוספת  1.3%וכן בתוספת עמלת שירותי  HFAבשיעור של .0.35%
מועד הפירעון הסופי (לשני סוגי אגרות החוב) הינו  1במאי  .2045עד ליום  1באוקטובר  ,2025ריבית בלבד משולמת בגין אגרות ריבית :תשלום ביום

ריבית המתפרסמת על-ידי ה ,)SIFMA( Securities Industry and Financial Markets Association-המבוססת על תשואות אג"ח עירוני פטור ממס העומד בקריטריונים מסוימים .ליום  31בדצמבר
 2019שיעור ריבית ה SIFMA-עמד על .1.61%

 - 24מימון מסוים .חלק החברה בנכס ( 43.912% -ראה ה"ש בטבלה לעיל)

הלוואת מסחר
הלוואת מגורים
החוב (בתשלומים חודשיים) .בהתאם למסמכי המימון ,ביום  1באוקטובר  2025או קודם לכן 500 West 30th, LLC ,נדרשת לגרום העסקים האחת-עשרה
לכך כי אגרות החוב ישלמו ריבית בשיעור ,לתקופה ותחת אותם תנאים אשר יהיו לשביעות רצון  .Deutsche Bankלחלופין 500 ,של כל חודש קלנדרי;
 West 30th, LLCעשויה לגרום ל HFA-לפרוע את אגרות החוב  -ולמכור את אגרות החוב לציבור או למכור את אגרות החוב קרן11.4.2027 :
לרוכש פרטי אחר ,ולהשתמש בתמורה לצורך תשלום מלא ל.Deutsche Bank-
-------

תניות פיננסיות מרכזיות
תניות מרכזיות אחרות
ציון האם החברה עומדת בתניות מרכזיות ובאמות המידה הפיננסיות
ליום 31.12.2019
כן
כן
האם מסוג non-recourse
הואיל ו Abington House-אינה ישות מאוחדת ,יתרת ההלוואה המוצגת לעיל לא נכללת בדוחות המאוחדים על המצב הכספי הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה .היתרה המוצגת אינה כוללת עלויות מימון
(*)
נדחות.

שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיים בנכס
להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיים בקשר עם הנכס (*):
סוג

פירוט

משכנתא כנגד יחידות הדיור במחירי שוק וכנגד יחידות הדיור לבעלי הכנסה נמוכה בנכס (לפרטים אודות חלוקת הנכס ליחידות ראה סעיף [7.2.2א] לחלק זה תחת הכותרת "תכנית
מגורים -דרגה
משכנתא ראשונה .)"80/20
 500 West 30th, LLCו Deutsche Bank-התקשרו בעסקת  SWAPלפיה  Deutsche Bankמשלם ריבית קבועה ו 500 West 30th, LLC-משלמת ל Deutsche Bank-את ריבית האג"ח
מגורים -דרגות
המשתנה של  SIFMAשבועי בתוספת ( 0.75%ראה לעיל תחת "שיעור הריבית בפועל (אפקטיבית) ליום  Deutsche Bank .)")%( 31.12.2018הבטיח את ה SWAP-במשכנתא שנייה
משכנתא שנייה
ושלישית בדרגה ,רשומה ,בסך של  5,000אלפי דולר ומשכנתא שלישית בדרגה שאינה רשומה בסך של  200,000אלפי דולר (המשכנתא בדרגה השלישית יכולה להירשם במקרה של אירוע הפרה
על-ידי  500 West 30th, LLCתחת הסכמי ה .)SWAP-הפרה תחת המשכנתאות בדרגות השנייה או השלישית אינה הפרה תחת המשכנתא בדרגה הראשונה .עם זאת הפרה של
המשכנתא בדרגה הראשונה הינה הפרה תחת המשכנתא בדרגות השנייה או השלישית.
שעבוד מדרגה ראשונה על כל זכויות הלווה ביחידות הקמעונאיות והגראג'ים בנכס.
מסחרי -דרגה
משכנתא ראשונה
(*) לעניין מגבלות מהותיות בקשר עם שכירות מפוקחת והסכמים רגולטורים ראה סעיף [7.2.2א] לחלק זה.

הסכום המובטח בשעבוד
ליום 31.12.2019
(באלפי דולר)
205,000

-

16,000
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7.15.3

( 529 West 29thמבנה מניב שאינו מהותי)
 529 West 29thהוא מבנה מגורים להשכרה הכולל  139יחידות דיור ,הממוקם בניו-יורק ,ניו-יורק .בנייתו של הנכס החלה בחודש אוגוסט 2012
והושלמה בחודש אוגוסט  .2014השכרת הנכס החלה בחודש ספטמבר  2014ובאותו מועד אכלס הדייר הראשון את הנכס .חברת הנכס529 West ,
 ,29th, LLCמוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה כחברה כלולה (שליטה משותפת).

שם הנכס ומאפייניו

פריט מידע

תקופת
הדיווח

529 West 29th

ערך בספרים
בסוף התקופה
()100%

(*)
(**)

אזור
מטבע מסחרי
שימוש עיקרי
עלות מקורית/עלות
הקמה מקורית
חלק החברה ()%
שטח

ניו-יורק
USD
מגורים
 55,861אלפי דולר
)*(39.521%
 130,590ר"ר; מסחר10,742 :
ר"ר; חניה 5,600 :ר"ר

הכנסות
שווי הוגן
בתקופה
בסוף
()100%
התקופה
באלפי דולר

 NOIבפועל שיעור
התשואה
בתקופה
()%
()100%

שיעור
התשואה
המותאם
()%

שיעור
תשואה
על העלות
()%

יחס שווי רווחי שערוך
()100%
הנכס
(באלפי
לחוב
דולר)
()LTV

שיעור
תפוסה
לסוף
שנה ()%

נתונים נוספים אודות הערכת השווי
וההנחות שבבסיסה
הנחות
דמי שכירות זיהוי מעריך מודל ההערכה
נוספות
שמעריך
השווי (שם
ממוצעים
בבסיס
השווי פעל
וניסיון)
לר"ר
ההערכה
לפיו
(בדולר)

2019

)**(146,700

)**(146,700

6,899

5,366

3.7%

3.7%

9.6%

33.4%

33,563

98.3%

66.37

2018

113,100

113,100

6,464

5,649

4.7%

4.7%

10.1%

44.1%

1,345

99.3%

65.28

2017

111,700

111,700

6,651

5,072

4.5%

4.5%

9.1%

45.5%

()873

98.6%

לפרטים ראה סעיף  2.3בנספח לדוח
הדירקטוריון.

64.56

29th,

( )529 Westלמעט השטח המסחרי בנכס זה) ,לרבות לעניין חלוקות מחברת הנכס .עם זאת ,שיעור האחזקה המשפטי של החברה הינו  .0.004%כמו-כן,
מייצג את שיעור האחזקה האפקטיבי של החברה בחברת הנכס (LLC
הזכויות ברכיב המסחרי בנכס זה הינן בבעלות מלאה ( )100%של  West 30th Highline Holdings, LLCבה חלקה האפקטיבי של החברה הינו  .43.912%לפרטים נוספים ראה סעיפים  1.6ו[7.2.2-ב] לחלק זה .לפרטים אודות
אחזקות (בעקיפין) של עובדים מקבוצת רילייטד בחברת הנכס ,ראה סעיף [13ב] (תקנה  )24בחלק ד' לדוח.
ברבעון הרביעי של שנת  ,2019הסכימה החברה עם ה HUD-על התאמת שכר דירה אשר העלתה את שכר הדירה החל מיום  1בספטמבר  .2019התאמת שכר הדירה הובילה לעליית שווי הנכס ליום  31בדצמבר .2019

מימון מסוים לנכס
מימון מסוים .חלק החברה בנכס – ( 39.521%ראה ה"ש בטבלה לעיל)
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2019
יתרות בדוח
(אלפי דולר)
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
המאוחד על
המצב
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2018
הכספי(*)
(אלפי דולר) מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
שווי הוגן של ההלוואה ליום ( 31.12.2019אלפי דולר)
תאריך נטילת הלוואה המקורי
גובה הלוואה מקורי (אלפי דולר)
גוף מממן
שיעור הריבית בפועל (אפקטיבית) ליום )%( 31.12.2019

מועדי פרעון קרן וריבית

תניות פיננסיות מרכזיות
28

הלוואת מגורים
823
41,154
798
41,977
38,457
25.8.2015
2845,258
 Wells Fargoעם ביטוח משכנתא מהHFA-
 )Note Rate( 3.17%בתוספת:
פרמית ביטוח משכנתא ()Mortgage Insurance Premium
בשיעור של  ;0.45%עמלת שירותי  HFAבשיעור של 0.25%
(על סך של  45,000,000דולר).
ריבית :תשלום ביום העסקים הראשון של כל חודש קלנדרי;
קרן;1.9.2050 :
אמורטיזציה 35 :שנה;
לחברה זכות פירעון מוקדם ללא קנס.
--

יצוין ,כי בנוסף למימון כאמור ,משקיע ה Tax Credit-בנכס זה מימן השקעה בסכום של כ 9,700-אלפי דולר כ.tax credit equity-

הלוואת מסחר
162
6,812
156
6,974
7,002
25.8.2015
7,600
Signature Bank
.)Note Rate( 3.625%

ריבית :תשלום ביום העסקים העשירי של כל חודש קלנדרי;
קרן;10.9.2022 :
אמורטיזציה 30 :שנה;
לחברה זכות פירעון מוקדם ללא קנס.
--

 - 26הלוואת מסחר

הלוואת מגורים
מימון מסוים .חלק החברה בנכס – ( 39.521%ראה ה"ש בטבלה לעיל)
--תניות מרכזיות אחרות
-ציון האם החברה עומדת בתניות מרכזיות ובאמות המידה הפיננסיות ליום -- 31.12.2019
כן ,למעט ערבות  Bad Actsוערבות סביבתית ( environmental
כן
האם מסוג non-recourse
 .)guaranteeלפרטים נוספים אודות הערבויות ראה סעיפים
 11.2לחלק זה ו[12-ז] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.
הואיל ו 529 West 29th-אינה ישות מאוחדת ,יתרת ההלוואה המוצגת לעיל לא נכללת בדוחות המאוחדים על המצב הכספי הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה .היתרה המוצגת אינה כוללת עלויות מימון
(*)
נדחות.

שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיים בנכס
להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיים בקשר עם הנכס (*):
סוג

פירוט

שעבוד מדרגה ראשונה ,על כל זכויות חברת הנכס בנכס ,נכון למועד הסכם ההלוואה וכל הזכויות העתידיות ,לרבות משכנתא על המקרקעין ושעבוד כל הכספים בחשבונות
שעבוד דרגה
ראשונה הבנק ,כל זכויות הביטוח ,דמי שכירות ופקדונות ,עתודות ,כל הסכמי הפיתוח וכל ההסכמים עם צדדים שלישיים ,הטבות מס בגין הנכס ,החזרי מס נדל"ן ,זיכוי מס הכנסה
פדרלי בעניין מגורים לבעלי הכנסה נמוכה ,מטלטלין וכל זכות ,בעלות ואינטרס בכל תוצרי עבודות הפיתוח בקשר עם הנכס.
(*) לעניין מגבלות מהותיות בקשר עם שכירות מפוקחת והסכמים רגולטורים ,ראה סעיף [7.2.2ב] לחלק זה.

הסכום המובטח בשעבוד ליום
( 31.12.2019באלפי דולר)
מגורים 41,977 :דולר
מסחר 6,974 :דולר
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( 530 West 30thמבנה מניב מהותי)

7.15.4

 530 West 30thהינו מבנה מגורים להשכרה הכולל  179יחידות דיור ,הממוקם בניו-יורק ,ניו-יורק .בנייתו של הנכס החלה בחודש דצמבר .2014
השכרת הנכס החלה בחודש אוגוסט  2017ובאותו מועד אכלס הדייר הראשון את הנכס .חברת הנכס ,West 30th HL, LLC ,מוצגת בדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה כחברה כלולה (שליטה משותפת).
שם הנכס ומאפייניו

פריט מידע

תקופת
הדיווח

530 West 30th

ערך בספרים
בסוף
התקופה
()100%
אזור
מטבע מסחרי
שימוש עיקרי
עלות
מקורית/עלות
הקמה מקורית
חלק החברה
()%
שטח

ניו-יורק
USD
מגורים
 261,654אלפי דולר
(***)

 NOIבפועל
בתקופה
()100%
(*****)

שיעור
התשואה
()%

שיעור
התשואה
המותאם
()%

שיעור
תשואה
על העלות
()%

יחס שווי
הנכס
לחוב
()LTV

רווחי
שערוך
()100%
(באלפי
דולר)

שיעור
תפוסה
לסוף
שנה ()%

דמי שכירות
ממוצעים
לר"ר
(בדולר)

הכנסות
שווי הוגן
בתקופה
בסוף
()100%
התקופה
(*****)
באלפי דולר

2019

)*(355,000

)*(355,000

18,735

13,102

3.7%

3.7%

5.0%

63.4%

)(60,015

98.3%

89.59

2018

414,000

414,000

13,660

6,576

1.2%

1.2%

1.9%

54.3%

5,837

98.3%

86.15

)****( 43.912%
מגורים277,028 :
ר"ר ( 201,736ר"ר
להשכרה); מסחרי:
 12,731ר"ר; חניה:
 11,881ר"ר.

2017

400,000

400,000

22

()8

(**)

(**)

(**)

48.6%

14,517

(**)

נתונים נוספים אודות הערכת השווי
וההנחות שבבסיסה
הנחות
מודל
זיהוי
נוספות
ההערכה
מעריך
בבסיס
שמעריך
השווי
ההערכה
השווי פעל
(שם
לפיו
וניסיון)

לפרטים ראה סעיף  2.4בנספח לדוח
הדירקטוריון.

(**)

כמפורט בבאור  1לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ,ביום  14ביוני  ,2019אושרה במדינת ניו-יורק חקיקה המכונה " ,"The Housing Stability and Tenant Protection Act of 2019אשר משנה
(*)
היבטים מסוימים בחוקי השכירות של מדינת ניו-יורק ביחס לנכסים מסוימים .הערכת שווי זו נעשתה תוך שימוש בהנחות מתוקנות על ההעלאות העתידיות בדמי השכירות כדי לשקף את ההנחות כאמור בהן
היה עושה שימוש שחקן בשוק ( )market participantבעקבות החקיקה.
מאחר שהנכס אוכלס לראשונה בחודש אוגוסט  2017ושיעור תפוסה לא התייצבה עד לרבעון שני  ,2018מידע כאמור אינו רלוונטי .יצוין ,כי על בסיס הסכמי השכירות החתומים ביחס לנכס ליום  31בדצמבר
(**)
 2017דמי השכירות הממוצעים לר"ר (בגין שטחי המגורים בלבד) עמדו על כ 83.84-דולר לשנה.
בסכום זה נכלל סך של כ 20,000-אלפי דולר אשר נכלל בעבר בהוצאות טרום פיתוח (.)pre-development costs
(***)
(****) לפרטים אודות אחזקות (בעקיפין) של עובדים מקבוצת רילייטד בחברת הנכס ,ראה סעיף [13ב] (תקנה  )24בחלק ד' לדוח.
(*****)  NOIשנתי לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2018כולל תקופת השכירות הראשונית בתוספת שכ"ד מופחת .הנכס הגיע לרמה יציבה של תפוסה החל מהרבעון השני של שנת .2018
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מימון מסוים לנכס
מימון מסוים .חלק החברה בנכס 43.912% -
 31.12.2019מוצג כהלוואות לזמן קצר:
יתרות בדוח
(אלפי דולר) מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
המאוחד על
המצב הכספי(**)  31.12.2018מוצג כהלוואות לזמן קצר:
(אלפי דולר) מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
שווי הוגן של ההלוואה ליום ( 31.12.2019אלפי דולר)
תאריך נטילת הלוואה המקורי
גובה הלוואה מקורי (אלפי דולר)
גוף מממן
שיעור הריבית בפועל (אפקטיבית) ליום )%( 31.12.2019
מועדי פרעון קרן וריבית
תניות פיננסיות מרכזיות
תניות מרכזיות אחרות
ציון האם החברה עומדת בתניות המרכזיות ובאמות המידה
הפיננסיות ליום 31.12.2019
האם מסוג non-recourse

הלוואה 1
ל.ר.
225,000
ל.ר.
225,000
225,653
9.4.2018
225,000
 Landesbank Baden-WürttembergוBayerische Landesbank-
ריבית משתנה המוחלפת ( )swapבקבועה ,כדלקמן:
עד למועד ייצוב הנכס4.504% – 29
החל ממועד ייצוב הנכס – 4.254%
קרן :בתשלום אחד ביום  9באפריל  ,2028בכפוף לדרישת  LTVכאמור להלן;
ריבית :בתשלומים חודשיים.
 −בחודש ה 60-וה 90-ממועד הסגירה ,ה LTV-של הנכס לא יעלה על  .60%אי עמידה ביחס כאמור יגרור שינוים בלוח הסילוקין.
 −החל מתום  48חודשים ממועד הסגירה )debt service coverage ratio( DSCR ,מתחת ל 1.2-יגרור .)*( Cash Flow Sweep
-כן

כן ,למעט חריגים סטנדרטיים בגין  Bad Actsוערבות סביבתית .לפרטים נוספים אודות ערבויות כאמור ,ראה סעיפים  11.2לחלק זה ו[12-ז] (תקנה )22
בחלק ד' לדוח.
(*) המונח " "Cash Flow Sweepמתייחס לשימוש חובה בתזרימי מזומנים חופשיים לפירעון התחייבויות קיימות בקרות אירוע מפעיל.
(**) הואיל ו 530 West 30th-אינה ישות מאוחדת ,יתרת ההלוואה המוצגת לעיל לא נכללת בדוחות המאוחדים על המצב הכספי הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה .היתרה המוצגת אינה כוללת עלויות מימון
נדחות.

שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיים בנכס
להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיים בקשר עם הנכס:
סוג

פירוט

משכנתא דרגה ראשונה שעבוד מדרגה ראשונה על כל זכויות הלווה בנכס.

29

התנאים להשגת ריבית מיוצבת הינם )1( :השלמת הקמת הנכס; ( )2שיעור  NOIלחוב ( )Debt Yieldשל  ;6.75%ו )3(-שיעור תפוסה של .92%

הסכום המובטח בשעבוד ליום 31.12.2019
(באלפי דולר)
225,000
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7.15.5

)( Clifton Commons (phases I & IIמבנה מניב שאינו מהותי)
) Clifton Commons (phases I and IIהינם שני נכסים להשכרת שטחי מסחר הממוקמים בקליפטון ,ניו ג'רסי .נכסים אלה מוצגים להלן כנכס
אחד .חברות הנכס Clifton Commons I, LLC ,ו ,Clifton II, LLC-מאוחדות בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

שם הנכס ומאפייניו

פריט מידע

תקופת
הדיווח

Clifton Commons
)(phases I and II

ערך בספרים
בסוף התקופה
()100%

(*)
(**)

קליפטון ,ניו-ג'רסי
USD
מסחר
ל.ר( .מעל  10שנים)

אזור
מטבע מסחרי
שימוש עיקרי
עלות מקורית/עלות
הקמה מקורית
)**( 48.99%
חלק החברה ()%
 :Clifton Iכ 173-אלפי ר"ר
שטח
שטחי מסחר להשכרה
 :Clifton IIכ 14-אלפי ר"ר
שטחי מסחר להשכרה

הכנסות
שווי הוגן
בתקופה
בסוף
()100%
התקופה
באלפי דולר

שיעור
תפוסה
לסוף
שנה ()%

דמי שכירות
ממוצעים
לר"ר
(בדולר)

פדיון
ממוצע
לר"ר
(*)

יחס שווי רווחי שערוך
()100%
הנכס
(באלפי
לחוב
דולר)
()LTV

 NOIבפועל
בתקופה
()100%

שיעור
התשואה
()%

שיעור
התשואה
המותאם
()%

שיעור
תשואה
על העלות
()%

570

100%

25.34

ל.ר.

2019

80,500

80,500

9,065

4,613

5.7%

5.7%

ל.ר.

64.6%

100%

24.63

ל.ר.

2018

80,000

80,000

8,283

4,527

5.6%

5.6%

ל.ר.

66.1%

()1,845

100%

21.22

ל.ר.

2017

81,500

81,500

8,694

3,651

4.5%

4.5%

ל.ר.

66.1%

4,102

נתונים נוספים אודות הערכת השווי
וההנחות שבבסיסה
מודל ההערכה הנחות
זיהוי
נוספות
שמעריך
מעריך
בבסיס
השווי (שם השווי פעל
ההערכה
לפיו
וניסיון)

לפרטים ראה סעיף  2.5בנספח לדוח
הדירקטוריון.

מספר שוכרים אינם נדרשים לדווח נתוני מכירות בנכס זה .השוכרים הנדרשים לדווח נתוני מכירות עושים זאת בלוחות זמנים שונים .לכן ,נתונים אלו אינם זמינים באופן מצרפי לנכס זה.
לפרטים אודות האחזקה כאמור ואודות אחזקות (במישרין ו/או בעקיפין) של נושאי משרה ,בעל שליטה ועובדים מקבוצת רילייטד בחברות הנכס ,ראה סעיף  1.6לחלק זה וסעיף [13ב] (תקנה  )24בחלק ד' לדוח ,בהתאמה.
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מימון מסוים לנכס
הלוואה
מימון מסוים .חלק החברה בנכס – 48.99%
924
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2019
יתרות בדוח
(אלפי דולר)
המאוחד על
51,100
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
המצב
889
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2018
הכספי(**)
(אלפי דולר)
52,024
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
53,365
שווי הוגן של ההלוואה ליום ( 31.12.2019אלפי דולר)
5.10.2012
תאריך נטילת הלוואה המקורי
53,900
גובה הלוואה מקורי (אלפי דולר)
)UBS Real Estate Securities Inc. (Securitization
גוף מממן
ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.448%
שיעור הריבית בפועל (אפקטיבית) ליום )%( 31.12.2019
ריבית :ביום השישי בכל חודש קלנדרי; עד חודש אוקטובר  2017שולמה ריבית בלבד והחל
מועדי פרעון קרן וריבית
מאותו מועד משולמות קרן וריבית בסכום של כ 271-אלף דולר בחודש.
מועד פירעון 6 :באוקטובר .2022
פירעון מוקדם :לא יתאפשר עד  6חודשים טרם מועד הפירעון; פדיון החוב ( )defeaseאפשרי
החל משנתיים מה "startup day"-ועד לשישה ( )6חודשים טרם מועד הפירעון.
יחס  DSCRפחות מ 1.15-מהווה עילה ל.)*( Cash Flow Sweep-
תניות פיננסיות מרכזיות
שעבוד צולב בין ) Clifton Commons (phase Iו Clifton Commons (phase II)-כממשכנים
תניות מרכזיות אחרות
משותפים תחת הסכם ההלוואה והסכם המסדיר את התחייבויות הצדדים יחד ולחוד.
כן
ציון האם החברה עומדת בתניות מרכזיות ובאמות המידה הפיננסיות ליום 31.12.2019
כן ,למעט ערבות  Bad Actsוערבות סביבתית/חומרים מסוכנים (.)environmental guarantee
האם מסוג non-recourse
לפרטים נוספים אודות ערבויות ראה סעיפים  11.2לחלק זה ו[12-ז] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.
(*) המונח " "Cash Flow Sweepמתייחס לשימוש חובה בתזרימי מזומנים חופשיים לפירעון התחייבויות קיימות בקרות אירוע מפעיל.
(**) היתרה המוצגת לעיל אינה כוללת עלויות מימון נדחות.

שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיים בנכס
להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיים בקשר עם הנכס:
סו ג
שעבוד

פירוט
דרגה
ראשונה

שעבוד מדרגה ראשונה ,על כל זכויות הלווה בנכס ,נכון למועד הסכם ההלוואה וכל הזכויות העתידיות ,לרבות משכנתא על
זכויות החכירה והבעלות במקרקעין ושעבוד כל הכספים בחשבונות הבנק ,כל זכויות הביטוח ,דמי שכירות ופקדונות ,עתודות,
כל ההסכמים עם צדדים שלישיים ,הטבות מס בגין הנכס ,החזרי מס נדל"ן ,מטלטלין ,סימני מסחר ואופציות חכירה.

הסכום המובטח בשעבוד ליום
( 31.12.2019באלפי דולר)
52,024
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7.15.6

)( 60 Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19מבנה מניב מהותי)
) 60 Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19הינה יחידת משרדים ( )office condominiumהכוללת את הקומות ה 18-וה 19-במגדל
הצפוני של ה Time Warner Center-בעיר ניו-יורק .חברת הנכס ,TWC Office Associates, LLC ,מאוחדת בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
כמפורט בסעיף  1.3.3בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2017רכישת הנכס הושלמה בחודש אפריל  2016והחל מאותו מועד הוא מושכר לרילייטד
(*).

שם הנכס ומאפייניו

פריט מידע

תקופת
הדיווח

60 Columbus Circle,
Office Unit A-1
)(Floors 18/19

ערך בספרים
בסוף התקופה
()100%

(*)

ניו-יורק
אזור
USD
מטבע מסחרי
משרדים
שימוש עיקרי
עלות מקורית/עלות  100מיליון דולר (כולל 30
מיליון דולר בחוב)
הקמה מקורית
)*( 100%
חלק החברה ()%
שטח בר השכרה של כ73.4-
שטח
אלפי ר"ר

הכנסות
שווי הוגן
בתקופה
בסוף
()100%
התקופה
באלפי דולר

 NOIבפועל שיעור
התשואה
בתקופה
()%
()100%

שיעור
התשואה
המותאם
()%

שיעור
תשואה
על העלות
()%

יחס שווי רווחי שערוך
()100%
הנכס
(באלפי
לחוב
דולר)
()LTV

שיעור
תפוסה
לסוף
שנה ()%

נתונים נוספים אודות הערכת השווי
וההנחות שבבסיסה
הנחות
מודל ההערכה
זיהוי
דמי שכירות
שמעריך השווי נוספות
מעריך
ממוצעים לר"ר
בבסיס
פעל לפיו
( )Net Leaseהשווי (שם
ההערכה
וניסיון)
(בדולר)

2019

132,000

132,000

5,740

5,740

4.3%

4.3%

5.7%

22.7%

291

100%

79.4

2018

132,000

132,000

5,558

5,558

4.2%

4.2%

5.6%

22.7%

2,283

100%

79.4

2017

130,000

130,000

5,642

5,642

4.3%

4.3%

ל.ר.

23.1%

3,831

100%

79.4

לפרטים אודות האחזקה כאמור ,ראה סעיף  1.6לחלק זה.

לפרטים ראה סעיף  2.6בנספח לדוח
הדירקטוריון.
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מימון מסוים לנכס
הלוואה
מימון מסוים .חלק החברה בנכס – 100%
ל.ר.
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2019
יתרות בדוח
(אלפי דולר)
30,000
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
המאוחד על
ל.ר.
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2018
המצב הכספי
(אלפי דולר)
30,000
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
30,295
שווי הוגן של ההלוואה ליום ( 31.12.2019אלפי דולר)
)*( 3.11.2014
תאריך נטילת הלוואה המקורי
30,000
גובה הלוואה מקורי (אלפי דולר)
First Republic Bank
גוף מממן
ריבית שנתית משתנה בשיעור של  Liborלחודש בתוספת 2.25%
שיעור הריבית בפועל (אפקטיבית) ליום )%( 31.12.2019
קרן :בתשלום אחד ביום  1בדצמבר ;2021
מועדי פרעון קרן וריבית
ריבית :ביום הראשון של כל חודש קלנדרי;
פירעון מוקדם :החל מחודש דצמבר  2016לחברה זכות פירעון מוקדם ללא קנס.
-תניות פיננסיות מרכזיות
-תניות מרכזיות אחרות
-ציון האם החברה עומדת בתניות מרכזיות ובאמות המידה הפיננסיות ליום 31.12.2019
כן ,למעט זכות חזרה בגין ערבות  Bad Actsוערבות סביבתית (.)environmental guarantee
האם מסוג non-recourse
לפרטים נוספים אודות ערבויות ראה סעיפים  11.2לחלק זה ו[12-ז] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.
(*) ההלוואה המפורטת בטבלה זו ניטלה על-ידי חברת הנכס ביום  3בנובמבר  .2014כמפורט בסעיף  1.3.3בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2017בסמוך למועד השלמת רכישת
הנכס על-ידי החברה בחודש אפריל  ,2016לקחה על עצמה החברה (בעקיפין ,שכן היא רכשה בעלות בחברת הנכס) את החוב האמור.

שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיים בנכס
להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיים בקשר עם הנכס:
סוג
שעבוד

דרגה ראשונה

פירוט
שעבוד מדרגה ראשונה על כל זכויות הלווה בנכס.

הסכום המובטח בשעבוד ליום
( 31.12.2019באלפי דולר)
30,000
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 7.16מבנים מניבים מהותיים מאד
7.16.1

)Gateway (phase II
) Gateway (phase IIהוא נכס מסחרי להשכרה הממוקם בברוקלין ,ניו-יורק .בנייתו של הנכס
החלה בחודש פברואר  2013והושלמה בחודש ספטמבר .2014

[א]

הצגת הנכס:

נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס -
)40.278%
שם הנכס
מיקום הנכס
שטחי הנכס  -פיצול לפי שימושים (בר"ר)
מבנה האחזקה בנכס
חלקה האפקטיבי של החברה בנכס
ציון שמות השותפים בנכס
תאריך רכישת הנכס
פירוט זכויות משפטיות בנכס
מצב רישום זכויות משפטיות
זכויות בנייה בלתי מנוצלות משמעותיות
נושאים מיוחדים
שיטת הצגה בדוחות כספיים
פרטים על נכס שנמכר

[ב]

פרטים ליום  31בדצמבר 2019
)Gateway (Phase II
ברוקלין ,ניו-יורק
כ 600-אלפי ר"ר מסחרי להשכרה
ראה תרשים אחזקות בסעיף  1.6לחלק זה.
40.278%
נושאי משרה בחברה ,בעל השליטה ועובדים מקבוצת רילייטד מחזיקים במישרין ובעקיפין בכ-
 46.85%מחברת הנכס .לפרטים נוספים ראה סעיף [13ב] (תקנה  )24בחלק ד' לדוח.
13.2.2013
בעלות ()Fee Simple Ownership
בעלות רשומה
--חברה מאוחדת
ל.ר.

נתונים עיקריים:

נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס )40.278% -
שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי דולר)

2019

2018

2017

475,000

470,000

465,000

475,000
4,441

470,000
3,968

465,000
()1,200

בתאריך רכישת הנכס
221,310
עלות הרכישה  /הקמה
(באלפי דולר)
13.2.2013
מועד הרכישה
ל.ר.
שיעור תפוסה ()%
ל.ר.
( NOIבאלפי דולר)

ערך בספרים בסוף תקופה (באלפי דולר)
רווחי או הפסדי שערוך (באלפי דולר)
תקופה
ף
בסו
בספרים
ערך
במקרה שהנכס נמדד לפי עלות –
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
(באלפי דולר)
ערך
רידת)
י
ל
(ביטו
דת
ירי
–
לות
ע
לפי
נמדד
נכס
במקרה שה
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
שנזקפה בתקופה (באלפי דולר)
100%
100%
100%
שיעור תפוסה ממוצע ()%
600,646
600,646
600,646
שטחים מושכרים בפועל לתום התקופה (בר"ר)
32,724
33,401
34,478
סה"כ הכנסות (באלפי דולר)
41.07
41.07
42.01
דמי שכירות ממוצעים לר"ר (לשנה) (בדולר)
ל.ר.
ל.ר.
115.81
דמי שכירות ממוצעים לר"ר בחוזים שנחתמו בתקופה (בדולר)
24,890
25,484
25,953
( NOIבאלפי דולר)
24,890
25,484
25,953
 NOIמותאם (באלפי דולר)
5.4%
5.4%
5.5%
שיעור תשואה בפועל ()%
5.4%
5.4%
5.5%
שיעור תשואה מותאם ()%
36
36
36
מספר שוכרים לתום תקופת דיווח
הממוצעים
השכירות
לדמי
יחס דמי הפדיון הממוצע לר"ר
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
לר"ר (*)
(*) מספר שוכרים אינם נדרשים לדווח נתוני מכירות בנכס זה .השוכרים הנדרשים לדווח נתוני מכירות עושים זאת בלוחות זמנים שונים .לכן ,נתונים
אלו אינם זמינים באופן מצרפי לנכס זה.
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[ג]

הכנסות והוצאות בקשר לנכס (באלפי דולר)
נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס -
)40.278%
הכנסות:
הכנסות שכירות
סה"כ הכנסות
עלויות:
הוצאות בגין שטחים ציבוריים
מיסי נדל"ן
דמי ניהול
הוצאות אחרות
סה"כ עלויות:
ר וו ח :
:NOI

[ד]

2019

2018

2017

34,478
34,478

33,401
33,401

32,724
32,724

4,173
3,398
660
294
8,525

3,758
2,910
656
593
7,917

4,217
2,466
651
500
7,834

25,953

25,484

24,890

שוכרים עיקריים בנכס
להלן פרטים אודות שוכרים עיקריים בנכס לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2019לעניין
זה" ,שוכר עיקרי" הינו שוכר עוגן או שוכר אשר ההכנסה ממנו מניבה עשרים אחוזים ()20%
לפחות מהכנסות הנכס):

לפי
נתונים
( 100%חלק
החברה בנכס
)40.278% -

שיעור משטח
הנכס המשויך
לשוכר ( )%ב-
2019

האם
הוא
שוכר
עוגן?

האם
אחראי
ל20%-
או יותר
מהכנסות
הנכס?

שיוך ענפי
של
השוכר

תקופת
ההתקשרות
המקורית
והתקופה
שנותרה
(בשנים)

תיאור הסכם השכירות
פירוט ערבויות
מנגנון
אופציות
(אם קיימות)
עדכון או
להארכה
(בשנים) הצמדה של
דמי
(*)
השכירות

JC Penney
Properties,
Inc

20.4%

כן

לא

קמעונאות

27.8.201431.8.2034
(נותרו כ14.5-
שנים)

אחת
עשרה
אופציות,
כל אחת
ל 5-שנים

 8%כל
חמש שנים,
החל
מהשנה ה-
11

Wakefern
Food Corp.
)"("Shoprite

15.0%

כן

לא

קמעונאות

14.9.201231.10.2034
(נותרו כ14.5-
שנים)

חמש
אופציות,
כל אחת
ל 5-שנים
ואופציה
נוספת של
 3שנים ו-
11
חודשים

 7%כל
חמש שנים

ציון
תלות
מיוחדת

ערבות חברת
האם של השוכר
להבטחת
התחייבויות
השוכר על-פי
חוזה השכירות

אין

ל.ר.

ל.ר.

ערבות חברת
שלוש
28.8.2014Burlington
האם של השוכר
אופציות 10% ,בכל 5
להבטחת
28.2.2030
Coat Factory
ל.ר.
קמעונאות
לא
כן
12.3%
התחייבויות
שנים
כל אחת
(נותרו כ10-
of New
השוכר על-פי
ל 5-שנים
שנים)
York, LLC
חוזה השכירות
(*) הערכת השווי ביחס לנכס לוקחת בחשבון את תקופות אופציות ההארכה האמורות בטבלה לעיל (אם האופציות הינן בתוך תקופת הערכת
השווי) ,על-ידי יישום ההסתברות לחידוש כמקובל בשוק.

[ה]

הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים
להלן נתונים אודות הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם הנכס (*):

נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס )40.278% -

לשנת 2020

לשנת 2021

לשנת 2022
באלפי דולר

לשנת 2023

לשנת  2024ואילך

מרכיבים קבועים (דמי שכירות חוזיים על בסיס
חוזי שכירות חתומים)
113,372
26,430
26,824
26,952
26,749
סה"כ
(*) להערכת החברה ,הכנסותיה מרכיבים משתנים (שיעור מתוך מכירות ברוטו של השוכרים ,ככל שעולות על סכום מסוים) ,במהלך התקופות
האמורות לעיל ,יהיו לא מהותיות לחברה .לא נלקחו בחשבון אופציות הארכה של השוכרים.
26,749

26,952

26,824

26,430

113,372
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הערכות החברה לעיל בדבר ההכנסות הצפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם הנכס ,הינן מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על חוזי שכירות חתומים אשר בידי החברה ,ועל הערכותיה של החברה .הערכות אלה
עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות באופן מהותי ,מכפי שנצפה ,כתוצאה מביטול מוקדם
ו/או הפרה של חוזה שכירות או מיכולת עמידתם של השוכרים עימם קשורה החברה בהסכמי שכירות ו/או עקב התממשותם
של כל או חלק מגורמי הסיכון כמתואר בסעיף  18לחלק זה.
[ו]

מימון מסוים לנכס (*)

מימון מסוים .חלק החברה בנכס – 40.278%
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2019
מוצג כהלוואות לזמן
יתרות בדוח
(אלפי דולר)
ארוך:
המאוחד על
המצב
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2018
הכספי(***)
מוצג כהלוואות לזמן
(אלפי דולר)
ארוך:
שווי הוגן של ההלוואה ליום ( 31.12.2019אלפי דולר)
תאריך נטילת הלוואה המקורי
גובה הלוואה מקורי (אלפי דולר)
גוף מממן
שיעור הריבית בפועל (אפקטיבית) ליום )%( 31.12.2019
מועדי פרעון קרן וריבית

תניות פיננסיות מרכזיות
תניות מרכזיות אחרות
ציון האם החברה עומדת בתניות מרכזיות ובאמות המידה
הפיננסיות ליום 31.12.2019
האם מסוג non-recourse
(*)
(**)
(***)

הלוואה
ל.ר.
300,000
ל.ר.
300,000
310,424
( 14.8.2014מימון מחדש)
300,000
)Deutsche Bank and Wells Fargo (Securitization
ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.277%
ריבית :ביום ה 6-לכל חודש קלנדרי
מועד פירעון 6 :בספטמבר 2024
פירעון מוקדם :אין לפרוע את ההלוואה לפני  .6.5.2024ניתן לפדות את החוב
( )defeaseהחל מהמועד המוקדם מבין שנתיים לאחר ה "startup day"-או שלוש
( )3שנים ממועד הסכם ההלוואה.
יחס  DSCRפחות מ 1.10-בין היתר מהווה עילה ל.)**( Cash Flow Sweep-
-כן

כן ,למעט ערבות  Bad Actsוערבות סביבתית (.)environmental guarantee
לפרטים נוספים אודות ערבויות ראה סעיפים  11.2לחלק זה ו[12-ז] (תקנה )22
בחלק ד' לדוח.
בנוסף נטלה חברת הנכס מימון בסך של כ 30-מליון דולר מבעלי זכויות בה – ראה סעיף [12י] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.
המונח " "Cash Flow Sweepמתייחס לשימוש חובה בתזרימי מזומנים חופשיים לפירעון התחייבויות קיימות בקרות אירוע מפעיל.
יתרת ההלוואה המוצגת לעיל אינה כוללת עלויות מימון נדחות.

[ז]

שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיים בנכס
להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיים בקשר עם הנכס (*):

סוג

פירוט

הסכום המובטח
בשעבוד ליום
31.12.2019
(באלפי דולר)

שעבוד מדרגה ראשונה ,על כל זכויות הלווה בנכס ,נכון למועד הסכם ההלוואה וכל הזכויות העתידיות ,לרבות
שעבוד דרגה
ראשונה משכנתא על המקרקעין ושעבוד כל הכספים בחשבונות הבנק ,כל זכויות הביטוח ,דמי שכירות ופקדונות,
300,000
עתודות ,כל הסכמי הפיתוח וכל ההסכמים עם צדדים שלישיים ,הטבות מס בגין הנכס ,החזרי מס נדל"ן,
זכויות בקשר עם תכנית הטבות מס למסחר ותעשיה ,מטלטלין וכל זכות ,בעלות ואינטרס בכל תוצרי עבודות
פיתוח בקשר עם הנכס.
(*) בנוסף מרבית זכויות הבעלות בחברת הנכס מבטיחה פירעון הלוואה בסך של כ 30-מליון דולר לבעלים אחרים של זכויות בחברת הנכס – ראה
סעיף [12י] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.
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[ח]

פירוט בדבר הערכת השווי בקשר עם הנכס

נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס )40.278% -
השווי שנקבע (באלפי דולר)
זהות מעריך השווי
האם המעריך בלתי תלוי?
האם קיים הסכם שיפוי?
תאריך התוקף של הערכת השווי
מודל הערכת השווי
הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי:
שטר בר השכרה ברוטו שנלקח בחשבון (ר"ר)
גישת היוון
תזרימי
פניות ( )vacancyוהפסדי גביה
מזומנים
שיעור היוון ()Going In Capitalization Rate
( Income
שיעור היוון ()Discount Rate
 Capitalizationשיעור היוון טרמינלי ()Terminal capitalization rate
)Approach
הוצאות מכירה בסוף תקופת ההחזקה ()Reversionary sales cost
 NOIשנה ( 1אלפ י דולר)
אומדן עלויות בנייה נותרות (אלפי דולר)
שטר בר השכרה ברוטו שנלקח בחשבון (בר"ר)
גישת
ההשוואה
מחיר לר"ר בר השכרה שנלקח בחישוב (בדולר)
( Sales
טווח מחירים לר"ר בר השכרה של נכסים ברי השוואה שנלקחו
 Comparisonבחישוב (בדולר)
 )Approachמספר הנכסים ברי השוואה ( )#שנלקחו בחישוב
(*)
פרטים לעניין נכסים עיקריים ברי השוואה שנבחנו

ניתוחי רגישות לשווי (**):
שיעור ההיוון הטרמינלי ( )Terminal capitalization rateעליה של 0.5%
ירידה של 0.5%

30

2019
475,000
כן
כן
31.12.2019
גישת ההשוואה (*) וגישת היוון תזרימי
מזומנים

2017
465,000

2018
470,000
Cushman & Wakefield30
כן
כן
כן
כן
31.12.2017
31.12.2018
גישת ההשוואה (*) וגישת היוון תזרימי גישת ההשוואה (*) וגישת היוון תזרימי
מזומנים
מזומנים

600,646
3%
5.3%
6%
5.5%
4%
25,473
600,646
774.17
276.95-835.29

600,646
3%
5%
6%
5.5%
4%
23,397
600,646
774.17
276.95-835.29

600,646
3%
5%
6%
5.5%
4%
23,421
600,646
774.17
276.95-835.29

10

10

7

Ceasar's Bay Bazaar
Caesar’s Bay Bazaar
Harlem Center, 125 West 125th Street,
8973 Bay Parkway
8973 Bay Parkway
Upper Manhattan, NY (126,234 Sqf
)GLA
)Brooklyn, NY (300,000 Sqf GLA
)Brooklyn, NY (300,000 Sqf GLA
& 1100 King's Highway
& 1100 King's Highway
Atlantic Center, 625 Atlantic
2067 Coney Island Avenue
2067 Coney Island Avenue
Avenue, Brooklyn, NY (396,224 Sqf
)Brooklyn, NY (43,312 Sqf GLA
)Brooklyn, NY (43,312 Sqf GLA
)GLA
2857 West 8th Street
2857 West 8th Street
Queens Place, 88-01 Queens
B/w Neptune and Surf Avenues,
B/w Neptune and Surf Avenues,
Boulevard, Elmhurst, NY (220,953 Sqf
)GLA
)Brooklyn, NY (52,302 Sqf GLA
)Brooklyn, NY (52,302 Sqf GLA
Shops at Bruckner Plaza, 845 White Harlem Center, 125 West 125th Street,
Harlem Center, 125 West 125th Street,
Plains Road, Parkchester, Bronx
Upper Manhattan, NY (126,234 Sqf
Upper Manhattan, NY (126,234 Sqf
)(115,545 Sqf GLA
)GLA
)GLA
Riverdale Crossings, 184-190 West
Atlantic
Center,
625
Atlantic
Avenue,
Atlantic
Center,
625 Atlantic Avenue,
237th Street, Riverdale, Bronx
)Brooklyn, NY (396,224 Sqf GLA
)Brooklyn, NY (396,224 Sqf GLA
)(159,137 Sqf GLA
Shops @ Skyview Center, 40-24
Queens Place, 88-01 Queens
Queens Place, 88-01 Queens
College Point, Boulevard,
Boulevard, Elmhurst, NY (220,953 Sqf Boulevard, Elmhurst, NY (220,953 Sqf
Whitestone, Queens (508,817 Sqf
)GLA
)GLA
)GLA
Shops at Grand Avenue, 74-25 Grand Shops at Bruckner Plaza, 845 White
Shops at Bruckner Plaza, 845 White
Avenue, Maspeth, NY (99,986 Sqf
Plains Road, Parkchester, Bronx
Plains Road, Parkchester, Bronx
)GLA
)(115,545 Sqf GLA
)(115,545 Sqf GLA
Riverdale Crossings, 184-190 West
Riverdale Crossings, 184-190 West
ל.ר.
237th Street, Riverdale, Bronx (159,137 237th Street, Riverdale, Bronx (159,137
)Sqf GLA
)Sqf GLA
Nostrand Place, 3780-3858 Nostrand
Shops @ Skyview Center, 40-24
ל.ר.
College Point, Boulevard, Whitestone, Ave, Sheepshead Bay, Brooklyn (70,009
)Queens (508,817 Sqf GLA
(Sqf GLA
Nostrand Avenue Shopping Center,
Shops at Grand Avenue, 74-25 Grand
ל.ר.
Avenue, Maspeth, NY (99,986 Sqf
3779-3861 Nostrand Ave, Sheepshead
)GLA
)Bay, Brooklyn, (80,991 Sqf GLA

שינוי בשווי (באלפי דולר):
)(29,400
20,700

)(19,900
28,500

()32,500
16,600

יצוין ,כי  )"Cushman & Wakefield"( Cushman & Wakefield, Inc.הינם מעריכי שווי מהותיים מאד של החברה (בהתאם להגדרת "מעריך
שווי מהותי מאד" ב"-עמדת סגל משפטית  :105-30גילוי על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין התאגיד וגילוי בנוגע למעריך שווי שהערכותיו
מהותיות מאד לתאגיד" מחודש יולי  .)2015בשנת  2019הוערך שוויים של מלוא נכסי הנדל"ן של החברה (ליום  31בדצמבר  )2019על-ידי Cushman
( & Wakefieldכל נכס בפני עצמו) – לפרטים ראה טבלאות "פירוט בדבר הערכת השווי בקשר עם הנכס" בסעיף  7.16לחלק זה וסעיף  2בנספח לדוח
הדירקטוריון .סך שווי כלל נכסי הנדל"ן של החברה שהוערכו על-ידי  Cushman & Wakefieldבשנת  2019כאמור ,למועד תוקף הערכות השווי ,עמד
על כ 2.8 -מיליארד דולר.
פרטי ההתקשרות עם  Cushman & Wakefieldעל-פי הוראות סעיף  2לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל-
:1970
למיטב ידיעת החברה Cushman & Wakefield ,נחשבת לאחת מחברות שירותי הנדל"ן הגדולות והוותיקות בעולם ,אשר עוסקת ,בין היתר ,בתחום
הערכת שווי נכסי הנדל"ן ,לרבות באזורים בהם מצויים נכסי החברה .בהתאם ,החברה בחרה להתקשר עם  Cushman & Wakefieldלצורך הערכת
שווי נכסיה בשל היכרותם עם שוק הנדל"ן המניב באזורי פעילות החברה ,לרבות ניסיונה ומקצועיותה של הפירמה בהערכת שווי נכסי נדל"ן מניב
בהיקפים הדומים לנכסי החברה .התקשרויות החברה (באמצעות מר דיוויד זסמן – דירקטור וסמנכ"ל הכספים של החברה) עם & Cushman
 Wakefieldלצורך הזמנת הערכות השווי האמורות ,בוצעה במועדים שונים במהלך חודש דצמבר  2019כחלק מהכנת הדוחות הכספיים.
במסגרת ההתקשרויות כאמור ,התחייבה החברה לשפות את  Cushman & Wakefieldכנגד ,בין היתר ,נזקים ,הוצאות ,תביעות ועלויות בהם נשאה
בקשר עם כל תביעה שנבעה מהשימוש או הסתמכות של צד שלישי על הערכות השווי האמורות ,והכל בתנאים מקובלים .בהקשר זה יצוין ,כי על אף
שההתחייבות לשיפוי כאמור לא הוגבלה בסכום ,לעמדת הנהלת החברה היא אינה יוצרת תלות מיוחדת בין  Cushman & Wakefieldלבין החברה,
וזאת ,בין היתר :לאור כך שהתחייבות לשיפוי כאמור מקובלת בהתקשרויות עם חברות הערכת שווי גדולות מקבילות הפועלות באזורים בהם פעילה
החברה ואף נדרשת על-ידן כתנאי לעבודתן (כך שהחברה הייתה נדרשת להתחייב לשיפוי כאמור גם בהתקשרות עם מעריך שווי אחר בעל סטנדט
מקצועי מקביל לזה של  ;)Cushman & Wakefieldוכן לאור גודלה של  Cushman & Wakefieldוההיקף הזניח של הערכות השווי שניתנו על-ידה
לחברה מתוך כלל פעילותה .שכר הטרחה של  Cushman & Wakefieldלא הותנה בתוצאות הערכות השווי או בביצועי החברה.

 - 37נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס )40.278% -
עליה של 0.5%
שיעור היוון ()Discount rate
ירידה של 0.5%
יצוין ,כי בהערכת השווי מצוטטות מכירות של נכסים ברי השוואה לנכס ,אם כי הערכת השווי לא הסתמכה עליהן בקביעת הערכת השווי ההוגן של הנכס.
(*)
(**) תנודות ברגישות מחושבות על-פי השווי המוערך הסופי (הלוקח בחשבון מספר מתודולוגיות הערכה) ,אשר מהווה את נקודת הייחוס הראשונית .הערכים הרגישים משקפים את ההשפעה על
הערכת השווי במתודולוגיית ה DCF-בלבד.

7.16.2

2019

2018

)(25,300
13,000

)(18,000
23,400

2017
()27,000
7,400

Bronx Terminal Market
 Bronx Terminal Marketהינו מרכז מסחרי קמעונאי ( )Retail Power Centerהממוקם בניו-
יורק (ברונקס) ,ניו-יורק ,אשר נרכש על-ידי החברה ביום  5באוגוסט .2015

[א]

הצגת הנכס:
פרטים ליום  31בדצמבר 2019

נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס – )40.754%
Bronx Terminal Market
שם הנכס
ניו-יורק (ברונקס) ,ניו-יורק
מיקום הנכס
מבנה בן ארבע קומות ושני מבנים בני קומה אחת כל אחד ,הכוללים יחדיו שטח בר השכרה
שטחי הנכס  -פיצול לפי שימושים (בר"ר)(*)
של כ 912-אלפי ר"ר וכן חניון בן  6קומות.
ראה תרשים אחזקות בסעיף  1.6לחלק זה.
מבנה האחזקה בנכס
40.754%
חלקה האפקטיבי של החברה בנכס
נושאי משרה בחברה ,בעל השליטה ועובדים מקבוצת רילייטד מחזיקים במישרין ובעקיפין
ציון שמות השותפים בנכס
בכ 18.5%-מחברת הנכס .לפרטים נוספים ראה סעיף [13ב] (תקנה  )24בחלק ד' לדוח.
( 5.8.2015ראה סעיף  1.3.2בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת )2017
תאריך רכישת הנכס
חכירה ( )ground leaseמעיריית ניו-יורק עד לשנת  2055ו 5-אופציות הארכה בנות  10שנים
פירוט זכויות משפטיות בנכס
כל אחת.
רשומה
מצב רישום זכויות משפטיות
-זכויות בנייה בלתי מנוצלות משמעותיות
-נושאים מיוחדים
חברה מאוחדת
שיטת הצגה בדוחות כספיים
ל.ר.
פרטים על נכס שנמכר
(*) בעוד שלא בוצעו שיפוצים מהותיים במבנה לנכס  ,Bronx Terminal Marketהיה שדרוג לתאורה בגרם המדרגות שהושלם ברבעון הרביעי
של שנת  .2019העלות הכוללת של הפרויקט הייתה כ 600,000-דולר אשר שולמה על-ידי החברה.

[ב]

נתונים עיקריים:

נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס –
)40.754%
שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי דולר)

2019

2018

2017

650,000

650,000

625,000

650,000
)(2,732

650,000
23,718

625,000
11,461

בתאריך רכישת הנכס
עלות הרכישה  /הקמה
(באלפי דולר)
מועד הרכישה
שיעור תפוסה ()%
( NOIבאלפי דולר)

כ 44,992-במזומן וכ-
 154,865בחוב
5.8.2015
99.3%
17,233

ערך בספרים בסוף תקופה (באלפי דולר)
רווחי או הפסדי שערוך (באלפי דולר)
בספרים
ערך
במקרה שהנכס נמדד לפי עלות –
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
בסוף תקופה (באלפי דולר)
(ביטול
ירידת
–
עלות
במקרה שהנכס נמדד לפי
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ירידת) ערך שנזקפה בתקופה (באלפי דולר)
99%
97%
99%
שיעור תפוסה ממוצע ()*( )%
910,085
910,364
905,281
שטחים מושכרים בפועל (בר"ר)
45,382
48,444
49,283
סה"כ הכנסות (באלפי דולר)
32.29
31.40
32.08
דמי שכירות ממוצעים לר"ר (לשנה) (בדולר)
דמי שכירות ממוצעים לר"ר בחוזים שנחתמו
55.03
32.00
43.31
בתקופה (בדולר)
31,208
31,145
33,110
( NOIבאלפי דולר)
31,208
31,145
33,110
 NOIמותאם (באלפי דולר)
5.1%
4.8%
5.1%
שיעור תשואה בפועל ()%
5.1%
4.8%
5.1%
שיעור תשואה מותאם ()%
29
29
27
מספר שוכרים לתום תקופת דיווח
שכירות
ה
לדמי
יחס דמי הפדיון הממוצע לר"ר
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
הממוצעים לר"ר (**)
 Toys R Usפינו את השטח שלהם בסוף יוני  Food Bazaar .2018איכלסו את השטח בחודש אוקטובר  2018לצורך ביצוע עבודות התאמה
(*)
( .)fit-outהשכירות החלה בחודש אוקטובר .2019
מספר שוכרים אינם נדרשים לדווח נתוני מכירות בנכס זה .השוכרים הנדרשים לדווח נתוני מכירות עושים זאת בלוחות זמנים שונים .לכן,
(**)
נתונים אלו אינם זמינים באופן מצרפי לנכס זה.
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[ג]

הכנסות והוצאות בקשר לנכס (באלפי דולר)
נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס –
)40.754%
הכנסות:
הכנסות שכירות
סה"כ הכנסות
עלויות:
הוצאות בגין שטחים ציבוריים
מיסי נדל"ן
דמי ניהול
ביטוח
משרדיות
סה"כ עלויות:
רווח:
:NOI

[ד]

2019

2018

2017

49,283
49,283

48,444
48,444

45,382
45,382

12,476
1,870
948
380
499
16,173

13,335
1,827
960
441
736
17,299

10,304
1,805
812
393
861
14,174

33,110

31,145

31,208

שוכרים עיקריים בנכס
להלן פרטים אודות שוכרים עיקריים בנכס לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2019לעניין
זה" ,שוכר עיקרי" הינו שוכר עוגן או שוכר אשר ההכנסה ממנו מניבה עשרים אחוזים ()20%
לפחות מהכנסות הנכס):

נתונים לפי 100%
(חלק החברה בנכס –
)40.754%

שיעור
משטח הנכס
המשויך
לשוכר ()%
ב2019-

האם
הוא
שוכר
עוגן?

Target (Target
)Corporation

20.8%

כן

האם
אחראי
ל20%-
או יותר
מהכנסות
הנכס?
לא

קמעונאות

BJ’s Wholesale
Club (BJ’s
Wholesale Club,
)Inc.
Home Depot (The
)Home Depot, Inc.

14.4%

כן

לא

קמעונאות

(*)

שיוך ענפי
של
השוכר

תקופת
ההתקשרות
המקורית
והתקופה
שנותרה (בשנים)
15.10.200814.10.2033
(נותרו כ14-
שנים)
2.8.2009( 2.8.2029נותרו
כ 9.5-שנים)

תיאור הסכם השכירות
מנגנון
אופציות
עדכון או
להארכה
הצמדה
(בשנים) (*)
של דמי
השכירות
 10%כל
חמש-עשרה
חמש שנים
אופציות ,כל
אחת ל 5-שנים
ארבע אופציות,
כל אחת ל5-
שנים

הנמוך
מבין תנאי
שוק ו,6%-
כל  5שנים
 10%כל
חמש שנים

פירוט
ערבויות
(אם
קיימות)

ציון
תלות
מיוחדת

אין

ל.ר.

אין

ל.ר.

אין

ל.ר.

ארבע אופציות,
12.2.2009קמעונאות
לא
כן
13.8%
כל אחת ל5-
( 28.2.2034נותרו
שנים
כ 14-שנים)
הערכת השווי ביחס לנכס לוקחת בחשבון את תקופות אופציות ההארכה האמורות בטבלה לעיל (אם האופציות הינן בתוך תקופת הערכת השווי),
על-ידי יישום ההסתברות לחידוש כמקובל בשוק.

[ה]

הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים
להלן נתונים אודות הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם הנכס (*):
לשנת 2020

לשנת 2021

לשנת 2022
באלפי דולר

לשנת 2023

לשנת  2024ואילך

נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס –
)40.754%
על
ם
זיי
חו
שכירות
מי
(ד
עים
קבו
מרכיבים
195,161
30,604
31,002
30,864
31,619
בסיס חוזי שכירות חתומים)
195,161
30,604
31,002
30,864
31,619
סה"כ
(*) להערכת החברה ,הכנסותיה מרכיבים משתנים (שיעור מתוך מכירות ברוטו של השוכרים ,ככל שעולות על סכום מסוים) ,במהלך התקופות
האמורות לעיל ,יהיו לא מהותיות לחברה .לא נלקחו בחשבון אופציות הארכה של השוכרים.

הערכות החברה לעיל בדבר ההכנסות הצפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם הנכס ,הינן מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על חוזי שכירות חתומים אשר בידי החברה ,ועל הערכותיה של החברה .הערכות אלה
עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות באופן מהותי ,מכפי שנצפה ,כתוצאה מביטול מוקדם
ו/או הפרה של חוזה שכירות או מיכולת עמידתם של השוכרים עימם קשורה החברה בהסכמי שכירות ו/או עקב התממשותם
של כל או חלק מגורמי הסיכון כמתואר בסעיף  18לחלק זה.
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[ו]

מימון מסוים לנכס
הלוואה
ל.ר.
380,000
ל.ר.
380,000
395,986
15.4.2014
380,000
Deutsche Bank and CCRE
ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.528%
ריבית :ביום השישי בכל חודש קלנדרי;
מועד פירעון 15 :באפריל ;2024
פירעון מוקדם :לא יתאפשר עד ליום  6בינואר  ;2024פדיון החוב ()defease
אפשרי החל משנתיים מה "startup day"-או שלוש שנים ממועד הסכם
ההלוואה ,לפי המוקדם.
יחס  DSCRפחות מ 1.10-בין היתר מהווה עילה ל.)*( Cash Flow Sweep-
-כן

מימון מסוים .חלק החברה בנכס – 40.754%
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2019
יתרות בדוח
(אלפי דולר)
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
המאוחד על
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2018
המצב הכספי
(אלפי דולר)
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
שווי הוגן של ההלוואה ליום ( 31.12.2019אלפי דולר)
תאריך נטילת הלוואה המקורי
גובה הלוואה מקורי (אלפי דולר)
גוף מממן
שיעור הריבית בפועל (אפקטיבית) ליום )%( 31.12.2019
מועדי פרעון קרן וריבית

תניות פיננסיות מרכזיות
תניות מרכזיות אחרות
ציון האם החברה עומדת בתניות מרכזיות ובאמות המידה
הפיננסיות ליום 31.12.2019
האם מסוג non-recourse
(*)

כן ,למעט זכות חזרה בגין ערבות  Bad Actsוערבות סביבתית ( environmental
 .)guaranteeלפרטים נוספים אודות ערבויות ראה סעיפים  11.2לחלק זה ו-
[12ז] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.
המונח " "Cash Flow Sweepמתייחס לשימוש חובה בתזרימי מזומנים חופשיים לפירעון התחייבויות קיימות בקרות אירוע מפעיל.

[ז]

שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיים בנכס
להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיים בקשר עם הנכס:

סוג

שעבוד

פירוט

דרגה
ראשונה

[ח]

הסכום המובטח
בשעבוד ליום
31.12.2019
(באלפי דולר)

שעבוד מדרגה ראשונה ,על כל זכויות הלווה בנכס.

380,000

פירוט בדבר הערכת השווי בקשר עם הנכס

נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס )40.754% -
השווי שנקבע (באלפי דולר)
זהות מעריך השווי
האם המעריך בלתי תלוי?
האם קיים הסכם שיפוי?
תאריך התוקף של הערכת השווי
מודל הערכת השווי
הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי:
שטר בר השכרה ברוטו (" )"GLAשנלקח
גישת היוון
בחשבון בחישוב (בר"ר)
תזרימי
מזומנים
פניות ( )Vacancyוהפסדי גביה ()%
(  Incomeשיעור היוון ( Going In Capitalization
)%( )Rate Capitalization
 )Approachשיעור היוון ()%( )Discount Rate
שיעור היוון טרמינלי ( Terminal
)%( )Capitalization Rate
הוצאות מכירה בסוף תקופת ההחזקה
()%( )Reversionary Sales Cost
 NOIלשנה ( 1באלפי דולר)
גישת ההשוואה שטר בר השכרה ברוטו ( )GLAשנלקח
בחשבון (בר"ר)
( Sales
 Comparisonמחיר לר"ר בר השכרה שנלקח בחישוב
( )*( )Approachבדולר)
טווח מחירים לר"ר בר השכרה של נכסים
ברי השוואה שנלקחו בחישוב (בדולר)
מספר הנכסים ברי השוואה ( )#שנלקחו
בחישוב

2019
650,000
כן
כן
31.12.2019
גישת ההשוואה (*) וגישת היוון
תזרימי מזומנים

2018
650,000
Cushman & Wakefield
כן
כן
31.12.2018
גישת ההשוואה (*) וגישת היוון
תזרימי מזומנים

2017
625,000
כן
כן
31.12.2017
גישת ההשוואה (*) וגישת היוון תזרימי
מזומנים

918,778

918,778

918,498

3%

3%

3%

5%

5%

5%

6.25%

6.25%

6.25%

5.25%

5.25%

5.25%

4%

4%

4%

32,376

32,402

31,426

918,778

918,778

918,498

723.79

723.79

702.23

276.95-835.29

276.95-835.29

276.95-835.29

10

10

7
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2018

2019

Harlem Center, 125 West 125th Street,
Upper Manhattan, NY (126,234 Sqf
GLA)

Ceasar's Bay Bazaar
8973 Bay Parkway
Brooklyn, NY (300,000 Sqf GLA)

Atlantic Center, 625 Atlantic
Avenue, Brooklyn, NY (396,224 Sqf
GLA)

1100 King's Highway &
2067 Coney Island Avenue
Brooklyn, NY (43,318 Sqf GLA)

Queens Place, 88-01 Queens
Boulevard, Elmhurst, NY (220,953 Sqf
GLA)

2857 West 8th Street
B/w Neptune and Surf Avenues
Brooklyn, NY (52,302 Sqf GLA)

Shops at Bruckner Plaza, 845 White
Plains Road, Parkchester, Bronx
(115,545 Sqf GLA)

Harlem Center
125 West 125th Street
Upper Manhattan, NY (126,234 Sqf
GLA)

Riverdale Crossings, 184-190 West
237th Street, Riverdale, Bronx
(159,137 Sqf GLA)

Atlantic Center
625 Atlantic Avenue
Brooklyn, NY (396,224 Sqf GLA)

Shops @ Skyview Center, 40-24
College Point, Boulevard,
Whitestone, Queens (508,817 Sqf
GLA)

Queens Place
88-01 Queens Boulevard
Elmhurst, NY (220,963 Sqf GLA)

Ceasar's Bay Bazaar
8973 Bay Parkway
Brooklyn, NY
(300,000 Sqf GLA)
1100 King's Highway &
2067 Coney Island Avenue
Brooklyn, NY
(43,318 Sqf GLA)
2857 West 8th Street
B/w Neptune and Surf Avenues
Brooklyn, NY
(52,302 Sqf GLA)
Harlem Center
125 West 125th Street
Upper Manhattan, NY
(126,234 Sqf GLA)
Atlantic Center
625 Atlantic Avenue
Brooklyn, NY
(396,224 Sqf GLA)
Queens Place
88-01 Queens Boulevard
Elmhurst, NY
(220,963 Sqf GLA)
Shops at Bruckner Plaza
845 White Plains Road
Parkchester, Bronx (115,545 Sqf
GLA)
Riverdale Crossings
184-190 West 237th Street
Riverdale, Bronx
(159,137 Sqf GLA)
Nostrand Place 3780-3858
Nostrand Avenue Sheepshead
Bay, Brooklyn
(700,009 SqF GLA)
Nostrand Avenue Shopping
Center 3779-3861 Nostrand
Avenue Sheepshead Bay,
Brooklyn
(80,991 SqF GLA)

Shops at Grand Avenue, 74-25 Grand
Avenue, Maspeth, NY (99,986 Sqf
GLA)

.ר.ל
.ר.ל

.ר.ל

Shops at Bruckner Plaza
845 White Plains Road
Parkchester, Bronx (115,545 Sqf
GLA)
Riverdale Crossings
184-190 West 237th Street
Riverdale, Bronx (159,137 Sqf
GLA)
Shops @ Skyview Center
40-24 College Point Boulevard
Whitestone, Queens (508,817 Sqf
GLA)
Shops at Grand Avenue
74-25 Grand Avenue
Maspeth, NY (99,986 Sqf GLA)

)40.754% -  (חלק החברה בנכס100% נתונים לפי
פרטים לעניין נכסים עיקריים ברי השוואה
שנבחנו

)שינוי בשווי (באלפי דולר
:)**( ניתוחי רגישות לשווי
)19,900(
(24,800)
(25,200)
0.5% עליה של
Capitalization ( שיעור היוון
)Rate
48,500
45,900
51,800
0.5% ירידה של
)18,500(
(23,500)
(18,200)
0.5% עליה של
)Discount rate( שיעור היוון
42,400
39,800
37,800
0.5% ירידה של
. אם כי הערכת השווי לא הסתמכה עליהן בקביעת הערכת השווי ההוגן של הנכס, כי בהערכת השווי מצוטטות מכירות של נכסים ברי השוואה לנכס,(*) יצוין
 הערכים הרגישים. אשר מהווה את נקודת הייחוס הראשונית,)פי השווי המוערך הסופי (הלוקח בחשבון מספר מתודולוגיות הערכה-(**) תנודות ברגישות מחושבות על
. בלבדDCF-משקפים את ההשפעה על הערכת השווי במתודולוגיית ה
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7.16.3

Union Square Retail
 Union Square Retailהינו מרכז מסחרי קמעונאי ( )Retail Condominium Unitהממוקם
בניו-יורק (מנהטן) ,ניו-יורק ,אשר נרכש על-ידי החברה ביום  5באוגוסט .2015

[א]

הצגת הנכס:
פרטים ליום  31בדצמבר 2019

נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס – )48.02%
Union Square Retail
שם הנכס
ניו-יורק (מנהטן) ,ניו-יורק
מיקום הנכס
מבנה מסחר וקמעונאות בן חמש קומות הכולל שטח בר השכרה של כ 236-אלפי ר"ר.
שטחי הנכס  -פיצול לפי שימושים (בר"ר)(*)
ראה תרשים אחזקות בסעיף  1.6לחלק זה.
מבנה האחזקה בנכס
48.02%
חלקה האפקטיבי של החברה בנכס
 .)51%( State Teachers Retirement System of Ohioנושא משרה בחברה ובעלי שליטה בה
ציון שמות השותפים בנכס
מחזיקים ,בעקיפין ,סך הכל בכ 2%-מחברת הנכס .לפרטים נוספים ראה סעיף [13ב] (תקנה
 )24בחלק ד' לדוח.
( 5.8.2015ראה סעיף  1.3.2בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת )2017
תאריך רכישת הנכס
חכירה ( )ground leaseמ ,First Sterling Corporation and West Realty Co.-עד לשנת
פירוט זכויות משפטיות בנכס
.2095
רשומה
מצב רישום זכויות משפטיות
-זכויות בנייה בלתי מנוצלות משמעותיות
-נושאים מיוחדים
שיטת השווי המאזני
שיטת הצגה בדוחות כספיים
ל.ר.
פרטים על נכס שנמכר
(*) שוכר בנכס החל בשיפוץ לשטח שלו בסוף שנת  2019אשר צפוי להיות מושלם בשנת  .2020למיטב ידיעת החברה ,העלות הכוללת הינה כ10-
מיליון דולר ,אשר תשולם על-ידי השוכר.

[ב]

נתונים עיקריים:

נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס – )48.02%
שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי דולר)

2019
365,000

2018
370,000

2017
385,000

365,000
)(2,666
ל.ר.

370,000
)(12,006
ל.ר.

385,000
2,968
ל.ר.

בתאריך רכישת הנכס
עלות הרכישה  /הקמה כ 72,481-במזומן וכ73,500-
בחוב
(באלפי דולר)
5.8.2015
מועד הרכישה
100%
שיעור תפוסה ()%
10,629
( NOIבאלפי דולר)

ערך בספרים בסוף תקופה (באלפי דולר)
רווחי או הפסדי שערוך (באלפי דולר)
במקרה שהנכס נמדד לפי עלות – ערך בספרים
בסוף תקופה (באלפי דולר)
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
במקרה שהנכס נמדד לפי עלות – ירידת (ביטול
ירידת) ערך שנזקפה בתקופה (באלפי דולר)
100%
100%
100%
שיעור תפוסה ממוצע ()%
236,215
236,215
236,215
שטחים מושכרים בפועל (בר"ר)
31,191
32,299
33,438
סה"כ הכנסות (באלפי דולר)
100.73
103.39
105.07
דמי שכירות ממוצעים לר"ר (לשנה) (בדולר)
ל.ר.
ל.ר.
124.63
דמי שכירות ממוצעים לר"ר בחוזים שנחתמו
בתקופה (בדולר)
21,426
21,798
20,601
( NOIבאלפי דולר)
21,426
21,798
20,601
 NOIמותאם (באלפי דולר)
5.6%
5.8%
5.6%
שיעור תשואה בפועל ()%
5.6%
5.8%
5.6%
שיעור תשואה מותאם ()%
7
7
7
מספר שוכרים לתום תקופת דיווח
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
יחס דמי הפדיון הממוצע לר"ר לדמי השכירות
הממוצעים לר"ר (*)
מספר שוכרים אינם נדרשים לדווח נתוני מכירות בנכס זה .השוכרים הנדרשים לדווח נתוני מכירות עושים זאת בלוחות זמנים שונים .לכן,
(*)
נתונים אלו אינם זמינים באופן מצרפי לנכס זה.
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[ג]

הכנסות והוצאות בקשר לנכס (באלפי דולר)
נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס –
)48.02%
הכנסות:
הכנסות שכירות
סה"כ הכנסות
עלויות:
הוצאות בגין שטחים ציבוריים
מיסי נדל"ן
עמלות שכירות
דמי ניהול
סה"כ עלויות:
רווח:
:NOI

[ד]

2019

2018

2017

33,438
33,438

32,299
32,299

31,191
31,191

1,255
8,991
2,093
498
12,837

1,342
8,664
495
10,501

1,160
8,130
475
9,765

20,601

21,798

21,426

שוכרים עיקריים בנכס
להלן פרטים אודות שוכרים עיקריים בנכס לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2019לעניין
זה" ,שוכר עיקרי" הינו שוכר עוגן או שוכר אשר ההכנסה ממנו מניבה עשרים אחוזים ()20%
לפחות מהכנסות הנכס):

תיאור הסכם השכירות
שיוך ענפי
האם
האם
שיעור
נתונים לפי ( 100%חלק
הוא אחראי ל -של השוכר
משטח
–
בנכס
החברה
מנגנון
אופציות
תקופת
 20%או
שוכר
הנכס
)48.02%
עדכון או
להארכה
ההתקשרות
יותר
עוגן?
המשויך
הצמדה של
(בשנים) (*)
המקורית
מהכנסות
לשוכר ()%
דמי
והתקופה שנותרה
הנכס?
ב2019-
השכירות
(בשנים)
אין
הנמוך מבין
ארבע
6.4.1998בידור
כן
כן
50.3%
Regal Cinemas
תנאי שוק
אופציות ,כל
( 30.4.2023נותרו
(Regal Entertainment
אחת ל 5-שנים ו ,12%-כל
כ 3-שנים)
)Group
 5שנים
אין
 10%כל 5
ארבע
13.11.2009קמעונאות
לא
כן
19.5%
Best buy (Best buy
שנים
אופציות ,כל
( 31.1.2025נותרו
)Co, Inc.
אחת ל 5-שנים
כ 5-שנים)
אין
תנאי שוק
שתי אופציות,
9.3.2010בנקאות
כן
לא
4.1%
Citibank (Citibank,
כל אחת ל5-
( 31.3.2028נותרו
)N.A.
שנים
כ 8-שנים).
אין
 8%כל 5
שלוש
1.5.2010קמעונאות
לא
כן
13.6%
Nordstrom Rack
שנים
אופציות ,כל
( 30.6.2025נותרו
 אופנה)(Nordstrom, Inc.
אחת ל 5-שנים
כ 5.5-שנים)
הערכת השווי ביחס לנכס לוקחת בחשבון את תקופות אופציות ההארכה האמורות בטבלה לעיל (אם האופציות הינן בתוך תקופת
(*)
השווי) ,על-ידי יישום ההסתברות לחידוש כמקובל בשוק.
פירוט
ערבויות
(אם
קיימות)

[ה]

ציון
תלות
מיוחדת
ל.ר.

ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
הערכת

הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים
להלן נתונים אודות הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם הנכס (*):

נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס – )48.02%

לשנת 2020

לשנת 2021

לשנת 2022
באלפי דולר

לשנת 2023

לשנת  2024ואילך

מרכיבים קבועים (דמי שכירות חוזיים על בסיס
חוזי שכירות חתומים)
103,377
23,684
25,249
25,218
24,905
סה"כ
(*) להערכת החברה ,הכנסותיה מרכיבים משתנים (שיעור מתוך מכירות ברוטו של השוכרים ,ככל שעולות על סכום מסוים) ,במהלך התקופות
האמורות לעיל ,יהיו לא מהותיות לחברה .לא נלקחו בחשבון אופציות הארכה של השוכרים.
24,905

25,218

25,249

23,684

103,377

הערכות החברה לעיל בדבר ההכנסות הצפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם הנכס ,הינן מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על חוזי שכירות חתומים אשר בידי החברה ,ועל
הערכותיה של החברה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן
שונה ,לרבות באופן מהותי ,מכפי שנצפה ,כתוצאה מביטול מוקדם ו/או הפרה של חוזה שכירות או
מיכולת עמידתם של השוכרים עימם קשורה החברה בהסכמי שכירות ו/או עקב התממשותם של כל
או חלק מגורמי הסיכון כמתואר בסעיף  18לחלק זה.
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[ו]

מימון מסוים לנכס

מימון מסוים .חלק החברה בנכס – )*( 48.02%
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2019
יתרות בדוח
(אלפי דולר)
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
המאוחד על
המצב
מוצג כהלוואות לזמן קצר:
31.12.2018
הכספי(**)
(אלפי דולר)
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
שווי הוגן של ההלוואה ליום ( 31.12.2019אלפי דולר)
תאריך נטילת הלוואה המקורי
גובה הלוואה מקורי (אלפי דולר)
גוף מממן
שיעור הריבית בפועל (אפקטיבית) ליום )%( 31.12.2019
מועדי פרעון קרן וריבית

תניות פיננסיות מרכזיות
תניות מרכזיות אחרות
ציון האם החברה עומדת בתניות מרכזיות ובאמות המידה
הפיננסיות ליום 31.12.2019
האם מסוג non-recourse
(*)

(**)

הלוואה
ל.ר.
)*(75,000
ל.ר.
)*( 75,000
76,731
9.8.2011
)*( 75,000
Ladder Capital Finance
ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.88%
ריבית :ביום השישי בכל חודש קלנדרי;
מועד פירעון 6 :בספטמבר ;2021
פירעון מוקדם :לא יתאפשר עד ליום  6ביוני  ;2021פדיון החוב ( )defeaseאפשרי
החל משנתיים מה "startup day"-או שלוש שנים ממועד הסכם ההלוואה ,לפי
המוקדם.
----

כן ,למעט ערבות  Bad Actsוערבות סביבתית (.)environmental guarantee
לפרטים נוספים אודות ערבויות ראה סעיפים  11.2לחלק זה ו[12-ז] (תקנה )22
בחלק ד' לדוח.
בהתאם להסכם השותפות ( )LLC Agreementביחס ל( Union Square Retail Lessee, LLC-חברת הנכס)Related Union Square ,
( Retail Associates, LLCשהינה הבעלים בשיעור של  49%בחברת הנכס) קיבלה את כל ההטבות מההלוואה של  75,000אלפי דולר
המובטחת בנכס ובהתאם הינה האחראית לכל התשלומים וההתחייבויות הקשורות בה .החברה הינה הבעלים בעקיפין בשיעור של  98%ב-
.Related Union Square Retail Associates, LLC
הואיל ו Union Square Retail-אינה ישות מאוחדת ,יתרת ההלוואה המוצגת לעיל לא נכללת בדוחות המאוחדים על המצב הכספי הכלולים
בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

[ז]

שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיים בנכס
להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיים בקשר עם הנכס:

סוג
שעבוד

פירוט

דרגה ראשונה

[ח]

הסכום המובטח בשעבוד
ליום 31.12.2019
(באלפי דולר)
75,000

שעבוד מדרגה ראשונה ,על כל זכויות הלווה בנכס.

פירוט בדבר הערכת השווי בקשר עם הנכס

נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס )48.02% -
השווי שנקבע (באלפי דולר)
זהות מעריך השווי
האם המעריך בלתי תלוי?
האם קיים הסכם שיפוי?
תאריך התוקף של הערכת השווי
מודל הערכת השווי
הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי:
שטר בר השכרה ברוטו שנלקח בחשבון בחישוב (בר"ר)
גישת היוון
תזרימי
פניות ( )Vacancyוהפסדי גביה ()%
מזומנים
שיעור היוון ()%( )Going In Capitalization Rate
(  Incomeשיעור היוון ()%( )Discount Rate
 Capitalizationשיעור היוון טרמינלי ( Terminal Capitalization
)%( )Rate )Approach
הוצאות מכירה בסוף תקופת ההחזקה
()%( )Reversionary Sales Cost
 NOIלשנה (באלפי דולר) (**)
שטר בר השכרה ברוטו שנלקח בחשבון (בר"ר)
גישת
ההשוואה
מחיר לר"ר בר השכרה שנלקח בחישוב (בדולר)
( Sales
טווח מחירים לר"ר בר השכרה של נכסים ברי השוואה
 Comparisonשנלקחו בחישוב (בדולר)
 )Approachמספר הנכסים ברי השוואה ( )#שנלקחו בחישוב

2019
365,000
כן
כן
31.12.2019
גישת ההשוואה (*) וגישת
היוון תזרימי מזומנים

2018
370,000
Cushman & Wakefield
כן
כן
31.12.2018
גישת ההשוואה (*) וגישת
היוון תזרימי מזומנים

2017
385,000
כן
כן
31.12.2017
גישת ההשוואה (*) וגישת
היוון תזרימי מזומנים

236,215
2%
5%
6%
5%

236,215
2%
4.8%
6%
4.75%

236,215
2%
4.5%
6%
4.75%

4%

4%

4%

18,928
236,215
1,545.20
2,437.84-14,675.08

18,541
236,215
1,545.20
2,741.72-14,675.08

18,375
236,215
1,608.70
2,741.72-14,675.08

11

9

7
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2018

2019

102 Greene Street, SoHo,
Manhattan (9,231 Sqf of
GLA)
10 Madison Square West,
1107 Broadway,
Flatiron/Union Sq., Manhattan
(20,609 of GLA)
155 Mercer Street, SoHo,
Manhattan (14,589 of GLA)

412-414 West 14th Street,
Meatpacking, Manhattan
(17,236 Sqf or GLA)
766 Madison Ave, UES,
Manhattan (6,024 of GLA)

412-414 West 14th Street,
Meatpacking, Manhattan
(17,236 Sqf or GLA)
766 Madison Ave, UES,
Manhattan (6,024 of GLA)

102 Greene Street, SoHo,
Manhattan (9,231 Sqf of
GLA)
10 Madison Square West,
1107 Broadway,
Flatiron/Union Sq.,
Manhattan (20,609 of GLA)
155 Mercer Street, SoHo,
Manhattan (14,589 of GLA)

102 Greene Street, SoHo,
Manhattan (9,231 Sqf of
GLA)
10 Madison Square West,
1107 Broadway,
Flatiron/Union Sq.,
Manhattan (20,609 of GLA)
155 Mercer Street, SoHo,
Manhattan (14,589 of GLA)

516 Eighth Avenue, Herald
Square, Manhattan (7,500 of
GLA)
123 East 86th Street, Upper
East Side, Manhattan (8,936
of GLA)
690 Madison Avenue, Upper
East Side, Manhattan (7,848
of GLA)
730 Lexington Avenue, East
Side, Manhattan (4,100 of
GLA)

516 Eighth Avenue, Herald
Square, Manhattan (7,500 of
GLA)
123 East 86th Street, Upper
East Side, Manhattan (8,936
of GLA)
690 Madison Avenue, Upper
East Side, Manhattan (7,848
of GLA)
730 Lexington Avenue, East
Side, Manhattan (4,100 of
GLA)
250 Bowery B/w Prince and
Houston Streets, Lower East
Side, Manhattan (10,255 SqF
GLA)
212 Fifth Ave S/W/C E. 26th
Street NoMad, Manhattan
(4,620 SqF GLA)

516 Eighth Avenue, Herald
Square, Manhattan (7,500 of
GLA)
123 East 86th Street, Upper
East Side, Manhattan (8,936
of GLA)
690 Madison Avenue, Upper
East Side, Manhattan (7,848
of GLA)
730 Lexington Avenue, East
Side, Manhattan (4,100 of
GLA)

.ר.ל
.ר.ל
.ר.ל

.ר.ל

.ר.ל

.ר.ל

)48.02% -  (חלק החברה בנכס100% נתונים לפי
)**(
פרטים לעניין נכסים עיקריים ברי השוואה שנבחנו

)שינוי בשווי (באלפי דולר
:)***( ניתוחי רגישות לשווי
)37,000(
(46,200)
)37,200(
0.5% עליה של
)Capitalization Rate( שיעור היוון
13,900
2,000
8,500
0.5% ירידה של
)28,300(
(37,700)
)30,800(
0.5% עליה של
)Discount rate( שיעור היוון
500
(10,900)
)1,700(
0.5% ירידה של
 אולם מעריך השווי הסתמך על גישת היוון תזרימי מזומנים לצורך חוות דעתו על, כי בהערכת השווי מצוטטות מכירות של נכסים ברי השוואה לנכס,יצוין
)*(
. גישת ההשוואה שימשה את מעריך השווי לבחינת הסבירות.שווי הנכס
, דולר18,927,515- ו18,541,682 ,18,375,215  בגישת היוון תזרימי המזומנים הינו2019  עד2017  לשנה ששימש את הערכת השווי לשניםNOI-(**) ה
. לא קיימות הפחתות רלוונטיות בדמי שכירות הבסיס2019  עד2017  לשנה לשניםNOI- ביחס ל.בהתאמה
 הערכים. אשר מהווה את נקודת הייחוס הראשונית,)פי השווי המוערך הסופי (הלוקח בחשבון מספר מתודולוגיות הערכה-(***) תנודות ברגישות מחושבות על
. בלבדDCF-הרגישים משקפים את ההשפעה על הערכת השווי במתודולוגיית ה
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פרק ד' – עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה
.8

רכוש קבוע ומתקנים
למועד הדוח ,פועלת החברה ממשרדי רילייטד בנכס )60 Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19
(אשר למועד הדוח מושכר לרילייטד על-ידי החברה) ,ואין בבעלותה רכוש קבוע .לפרטים אודות הסכם הניהול
מכוחו פועלת החברה ממשרדי רילייטד כאמור ,ראה סעיף [12א] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.

.9

.10

הון אנושי
9.1

ביום  25בפברואר  2015התקשרה החברה עם רילייטד בהסכם ניהול ותפעול ,מכוחו מספקת רילייטד
לחברה ,בין היתר ,שירותי מטה (לרבות העמדת נושאי משרה ודירקטורים לחברה) .לפרטים אודות הסכם
הניהול כאמור ,ראה סעיף [12א] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.

9.2

להערכת החברה ,נכון למועד הדוח ,לחברה ו/או למי מהחברות המהותיות המוחזקות על-ידה אין תלות
במי מנושאי המשרה בהן.

הון חוזר
לפרטים אודות הרכב ההון החוזר של החברה ליום  31בדצמבר  2019וההשפעה של אירועים אחרונים ,ראה סעיף
 1.4לדוח הדירקטוריון וכן הרכב הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות בדוח על המצב הכספי (מאזן) הכלול
בדוחות הכספיים והבאורים הכלולים בו.

.11

מימון
 11.1כללי
פעילותה של החברה והחברות המוחזקות על-ידה ממומנת באמצעות הון עצמי ,הון חוזר ,הזרמת השקעות
על-ידי החברה (באמצעות תאגידים מוחזקים) ועל-ידי שותפיה לחברות הנכס או לתאגידים המחזיקים
בהם ,וכן באמצעות אשראים מתאגידים בנקאיים וממוסדות פיננסיים אחרים (לרבות תאגידים
ממשלתיים) ("תאגיד פיננסי אחר") ובאמצעות אגרות חוב.
ככלל ,חברות הנכס ("החברה הלווה") נוהגות ליטול מימון ייעודי לכל נכס מתאגיד בנקאי או מתאגיד
פיננסי אחר ,במתווה הלוואה התואם את שלב הפיתוח של הנכס הנרכש ,כאשר ההלוואה הינה לרוב ללא
זכות חזרה לחברה הלווה ,המחזיקה בנכס ,למעט חריגים המאפשרים חזרה לחברה הלווה או לרילייטד
(בגין ערבויות שהועמדו) בנסיבות מסוימות (בגין מלוא סכום החוב או עד תקרה שנקבעה ,לפי העניין ועל-
פי תנאי הסכם המימון) .ההלוואה המועמדת לחברה הלווה מובטחת ,בין היתר ,בשעבוד זכויות החברה
הלווה בנכס ובתקבולים הנובעים ממנו ,לפי העניין ,וכן באמצעות ערבויות מסוגים שונים ,כמפורט בסעיף
 11.2לחלק זה.
במסגרת הסכמי המימון מוטלות על החברה הלווה מגבלות מקובלות ובכללן (בהתאם לנסיבות) ,מגבלות
ביחס ל :שימוש בנכס למטרות שונות מהקבוע בהסכם המימון; ביצוע המחאות נוספות של הזכויות
במקרקעין; לקיחת מימון נוסף המובטח על-ידי הנכס; עיסוק בפעילות שאינה הפעילות הייעודית שלשמה
הוקמה החברה ולצרכיה הועמד המימון; שינוי שליטה (במישרין או בעקיפין ,לפי העניין) בחברת הנכס,
לרבות בדרך של סיום תפקידה של החברה (באמצעות החברה הבת הרלוונטית) כ Managing Member-של
הלווה 31ולרבות שינוי השליטה של רילייטד בחברת הנכס; שינוי תנאי הסכמי השכירות בנכס ו/או
ביטולם; ביצוע עבודות מסוימות בנכס; וכן שחרור שוכרים מהתחייבויות מסוימות ,והכל ללא קבלת
אישור מהמלווה ,וכיו"ב .ככלל ,במסגרת הסכמי מימון לבנייה כפופה החברה הלווה גם למגבלות על
חלוקת דיבידנדים .אי עמידה במגבלות כאמור (וכן ביחס לנכסים הכפופים גם להסכמים רגולטורים (ראה
סעיף  7.2.2לחלק זה) ,גם אירועי הפרה על-פי אותם הסכמים) עלול להוות ,בהתאם למסמכי המימון של
הנכס הרלוונטי ,עילה לפירעון מיידי של יתרת חובה של חברת הנכס הרלוונטית כלפי הגוף המממן וכן

31

ראה גם סעיף  18.14לחלק זה ביחס לזכויות אשר עשויות להיות לשותפיה של החברה תחת הסכמי שותפים ()Operating Agreement
מסוימים לסיים את תפקידה של החברה (באמצעות החברה הבת הרלוונטית) כ Managing Member-כאמור.
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להעברת זכויותיה של החברה בנכסי הנדל"ן האמורים לידי הגורם המממן (בדרך של עיקול) 32.לפרטים
אודות גורם סיכון של החברה בהקשר זה ,ראה סעיף  18.18לחלק זה .להלן מספר הבהרות שהובאו בדוח
החברה לרבעון השני של שנת  2019כפי שפרסמה החברה ביום  29באוגוסט ( 2019אסמכתא מספר2019- :
:)01-075045
11.1.1

במקרה של העברת הזכויות בנכס לידי הגורם המממן כאמור לעיל ,המלווה רשאי ,בהתאם
ובכפוף לדין הרלוונטי בטריטוריה בה מצוי אותו הנכס ,בין היתר להגיש בקשה לבית המשפט
הרלוונטי למכירת הנכס במכירה פומבית ,כאשר תמורת המכירה תשמש לפירעון החוב .לרוב ,עם
כניסתה לתוקף של פסיקת בית המשפט בדבר עיקול ומכירת הנכס ,הליך מימוש הנכסים מפוקח
על-ידי גורם הממונה מטעם המדינה .בהקשר זה יצוין ,כי הואיל והמכירה נעשית בדרך כלל
בדרך של מכירה פומבית (למגיש ההצעה הגבוהה ביותר) ,קיימת הנחה כי מחיר המכירה הוגן,
אך מאחר שמחיר המכירה נקבע על-פי תוצאות המכירה הפומבית ,התהליך אינו מבטיח את
הערך המקסימלי (לדוגמה ,כאשר יש רק מציע אחד; או אם יש יותר ממציע אחד ,הרי
שההתמחרות עשויה להיסגר בסכום שנקבע על-ידי מי מהצדדים ,בסכום מתחת לערך השוק).
במקרה של אירוע כשל המוביל להליכי עיקול כאמור ,בעל הנכס זכאי לעודף ,ככל שישנו ,של
מחיר המכירה העולה על סכום ההלוואה .החברה עצמה תהיה זכאית לחלקו היחסי של העודף
האמור (ככל שישנו) על בסיס אחוזי הבעלות שלה בחברת הנכס הרלוונטית .יחד עם זאת ,יצוין
כי לא קיימת סבירות גבוהה שאם תתקיים מכירה פומבית של הנכס המעוקל כאמור ,יהיו
מספיק כספים זמינים מתמורת מכירת העיקול שייוותרו מאותה מכירה לצרכי תשלום למחזיקי
אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב") על-פי התחייבויות החברה בשטר
הנאמנות .מאידך יצוין ,כי הסכום שהחברה צפויה לקבל מהליכי עיקול כאמור ,במקרה של
אירוע כשל חוב של נכס בודד ,מוגבל עבור אותו נכס אך לא משפיע על תזרים המזומנים הזמין
מכל שאר הנכסים הנותרים.
ככלל ,בהליך העיקול על הנתבעים ( )Defendantsלכלול כל צד שיש לו עניין בנכס שמבקשים
לממשו ,כאשר בדרך כלל מדובר בחברה הלווה ,כל מחזיק בשעבוד משני ,וכל בעל אינטרס נחות
נדרש אחר .מובהר ,כי מחזיקי אגרות החוב אינם זכאים להיכלל כצד להליך העיקול ,וזאת
הואיל ולמחזיקי אגרות החוב אין יחסים משפטיים ( )privityעם בעל הנכס אלא עם החברה
עצמה .לפיכך ,למחזיקי אגרות החוב לא קיימות זכויות בנכסים במקרה של פעולה משפטית
כלשהי כאמור (ובהתאם גם לא קיימות להם זכויות עצמאיות להתנגדות להליכי העיקול).

11.1.2

בהתייחס למקרה של אירוע כשל חוב כאמור לעיל ,יצוין כי קיימות בהסכמי המימון הרלוונטיים
הוראות המאפשרות למלווה ,במקרים מסוימים ,לקבל סכום גבוה יותר מערך החוב בהליך
מימוש הנכס ,כדלקמן:
ככלל ,המלווה בכל אחד ממסמכי ההלוואה של החברה ,זכאי להעברה של שווי ההלוואה,
כמפורט במסמכי החוב .יחד עם זאת ,בנסיבות שונות ,המלווה זכאי לסכומים שונים ,אשר
עלולים להיות גבוהים יותר מהערך האמור .כך למשל ,על-פי מסמכי ההלוואה ,למלווה קיימת
הזכות להגן על זכויותיו בביטחונות ,והעלויות הכרוכות בהעמדת בטחונות עשויות להיחשב
כהתחייבות נוספת כנגד החברה הלווה אשר תתווסף לסכום קרן החוב ותשולם על-ידי החברה
הלווה כשהיא נושאת ככלל את ריבית ההלוואה (אך בכל מקרה לא תעלה על השיעור המירבי
המותר בחוק) .בנוסף ,במקרה של כשל חוב של החברה הלווה ,למלווה יש זכות להחזר מהחברה
הלווה בגין עלויות מסוימות של המלווה כגון ריבית ,דמי איחור ,שכר טרחת עורך דין וכדומה.

11.1.3

32

יצוין ,כי לא קיימות הוראות  cross defaultבין הלוואות על הנכסים השונים של החברה .כל נכס
עומד בפני עצמו.

יצוין ,כי בין המגבלות המקובלות שבגין הפרתן קמות למלווה זכויות לפתוח בהליכים כאמור (מלבד מקרים של אי תשלום חוב ,הפרה של
התחייבויות פיננסיות ( ,)Covenantשל כתבי אחריות ( )warrantyאו של מצגים ,וכל יתר המגבלות המפורטות בסעיף  11.1זה) ,במקרים
מסוימים שנקבעו בהסכמי ההלוואה המלווה אף עשוי לקבוע כי אירוע כשל פוטנציאלי צפוי להתרחש ( )likely to occurבעתיד הקרוב
ובעקבות כך עלול להיות רשאי להכריז על התקיימותו של אירוע כשל תחת הסכמי ההלוואה.
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לפרטים אודות הסכמי המימון בהם קשורות חברות הנכס נכון למועד הדוח ,ראה טבלאות מימון מסוים
לנכס בסעיפים  7.15ו 7.16-לחלק זה .כן ראה פרטים בבאור  10לדוחות הכספיים .ליום  31בדצמבר 2019
ומאז אותו מועד ועד למועד סמוך למועד פרסום הדוח ,החברה עומדת בכל ההתחייבויות המהותיות מכוח
הסכמי המימון בהם היא קשורה.
לפרטים אודות אגרות החוב (סדרה א') של החברה ,ראה סעיף  3לדוח הדירקטוריון.
 11.2ערבויות
ככלל ,כחלק מהסכמי המימון בהם מתקשרות החברות הלוות עם התאגידים המלווים ,נדרשת רילייטד,
בעלת השליטה בחברה 33,להעמיד ערבויות להבטחת התחייבויות מסוימות של החברות הלוות ,בהתאם
לשלבי הפיתוח של הנכס ,כמפורט בתמצית להלן34:
11.2.1

ערבות  -Bad Actsככלל ,על-פי תנאי ערבות זו ,הערב מקבל על עצמו כי יחוב להתחייבויות
החברה הלווה בגין כל הפסד ,הוצאה או נזק שייגרמו למלווה כתוצאה ,בין היתר ,מהפעולות
הבאות ,ובמקרים מסוימים אף למלוא חוב החברה הלווה כלפי המממן )1( :מצג שווא או הונאה
של החברה הלווה או הערב; ( )2אי שימוש ראוי ו/או מעילה בכספי הפיקדונות של השוכרים; ()3
אי שימוש ראוי ו/או מעילה בתקבולים שנתקבלו מהביטוח ו/או אי תשלום פרמיית הביטוח; ()4
השחתה פיזית של הנכס; ( )5רשלנות רבתי או מעשה פלילי בקשר עם הנכס המשועבד; ( )6אי
תשלום מיסי מקרקעין ו/או הוצאות הקשורות בנכס המשועבד; ( )7העברה לא מורשית של
זכויות הבעלות בנכס; ( )8עיסוק בפעילות שאינה הפעילות הייעודית של החברה הלווה; או ()9
הגשת בקשה או גרימה להגשת בקשה ,לפשיטת רגל של החברה הלווה.

11.2.2

ערבות סביבתית ( -)Environmental Guarantyערבות (הערב והחברה הלווה) לתשלומי תיקון
נזקים סביבתיים שהתגלו בנכס (כנדרש על מנת להעמידו על שוויו אלמלא הנזקים כאמור) .חלק
מן הערבויות הסביבתיות כאמור מכסות גם תיקונים הנדרשים לצורך עמידת הנכס בתקני ה-
.ADA

לפרטים נוספים אודות הערבויות שהועמדו לטובת כל אחת מחברות הנכס (ככל שהועמדו) ,ראה טבלאות
המימון המסוים של הנכסים בסעיפים  7.15ו 7.16-לחלק זה וכן סעיף [12ז] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.
 11.3שעבודים להבטחת מימון
יתרת ההתחייבויות של החברה ,המובטחות בשעבודים ,נכון ליום  31בדצמבר של כל אחת מהשנים  2019ו-
 ,2018הסתכמה בסך של כ 1,507,000-אלפי דולר וכ 1,509,000-אלפי דולר ,בהתאמה.
 11.4מעבר ריבית הLIBOR-
רגולטורים פיננסיים ,קבוצות תעשייתיות ( )Industry groupsומנפיקים ממשיכים לעבוד על ניסיונות
מעבר בקשר עם הפסקת השימוש הצפויה של ה .)"LIBOR"( London Interbank Offered Rate-ניסיונות
מעבר ה LIBOR-כללו בחינה ונקיטת צעדים בקשר עם ההשפעות הפוטנציאליות של הפסקת השימוש
הצפויה של ה LIBOR-ופיתוח ושימוש במדדים חלופיים .ליום  31בדצמבר  ,2019לחברה הלוואות בסך
 266,800אלפי דולר אשר נמשכות מעבר לשנת ( 2021באותה עת צפוי כי ריבית ה LIBOR-כבר לא
תפורסם) עם מרווחי שיעורי ריבית נקובים המשתמשים ב LIBOR-כשיעור בסיס ,מתוכן  225,000אלפי
דולר של הלוואות משתנות אשר הוחלפו לתנאי שיעור ריבית קבועה עם צדדים בהסכמים מבוססי
 .LIBORבעוד שהחברה מעריכה כי החשיפה להלוואות מבוססות  LIBORכאמור תהיה מהותית באופן
משמעותי ,היא לא יכולה לוודא או להעריך באופן סביר בעת הזו ,מה ,אם בכלל ,ההשפעה של ביטול ה-
 LIBORעל הדוחות הכספיים .החברה תמשיך לעקוב אחר נושא זה ותבקש להפחית כל חשיפה
פוטנציאלית הקשורה למעבר זה.

33
34

במקרים מסוימים העמדת הערבויות הינה על-ידי רילייטד בלבד ובמקרים אחרים יחד עם שותפיה בחברת הנכס הרלוונטית ,תוך
שרילייטד ושותפיה מסדירים את חלקו של כל אחד בחיובים מכוח הערבויות במסגרת מערכת הסכמית ביניהם.
ערבויות כאמור עשויות להיות מועמדות לטובת הגורם המממן העיקרי של החברה הלווה ו/או לטובת גורם אחר שהעמיד ערבות לטובת
הגורם המממן בקשר עם המימון שהועמד על-ידו לחברה הלווה.
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.12

מיסוי
 12.1מיסוי נדל"ן
בהינתן הפיזור הגיאוגרפי של החברה בארה"ב ,תשלום מסי הנדל"ן (( )Real Estate Taxesמס הדומה
במהותו לארנונה בישראל) על נכסי נדל"ן כפוף לתשלומי מס בשיעורים שונים בהתאם למיקום הנכס.
למיטב ידיעת החברה ,מסי הנדל"ן מחושבים על-ידי הרשות המקומית לאחר בחינת הנכס ופרטים
רלוונטיים אחרים .בהתאם לסמכות השיפוט שבה ממוקם הנכס ,מידע זה עשוי לכלול מכירות רלוונטיות
בשוק באותה עת (אם בכלל) ,הוצאות תפעוליות וניתוח הכנסות מהשכרה על מנת לבחון האם הן גדלו,
קטנו או נשארו ללא שינוי ,המצב הכלכלי בשוק ככלל ומספר גורמים נוספים .בנוסף ,הרשות המקומית
יכולה להביא בחשבון את ההעלאות במסי הנדל"ן שהוערכו לנכס בעבר ,וזאת על מנת להימנע מהטלת נטל
מופרז על הנכס.
 12.2מיסוי החברה והתאגידים המוחזקים על-ידה
ראה לעניין זה באור .2כ לדוחות הכספיים של החברה.
12.2.1

החברה הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים .החברה אינה כפופה למס באיי הבתולה
הבריטיים .על-פי דיני המס של ארה"ב ,החברה הינה חברה שקופה (,)Look-Through Entity
קרי החברה אינה נישומה לצרכי מס ,וחבות המס הינה של בעלי מניותיה .יובהר ,כי ככל שבעל
המניות של החברה (להלן בס"ק זה בלבד" :בעל השליטה") לא ישלם את סכומי המס הנובעים
מחבות המס מהחברה ו/או כל חבות מס אחרת של בעל השליטה ,לא תהא לרשות המסים
האמריקאית זכות חזרה לחברה ( .)Recourseיצוין ,כי רשות המסים האמריקאית אינה הופכת
לנושה של החברה במקרה בו בעל השליטה לא משלם את סכומי המס שנובעים מחבות המס
מהחברה ו/או כל חבות מס אחרת (לרבות במקרה של חדלות פירעון שלו) ,ומאחר שרשות
המסים האמריקאית אינה נושה של החברה על בסיס מאוחד ,היא לא יכולה להטיל עיקולים וכו'
על נכסי החברה במאוחד.

12.2.2

על-פי דיני המס של ארה"ב ,בנוסף להיותה של החברה שקופה לצרכי דיני המס האמריקאים,
התאגידים שהועברו לחברה וכן ישויות חדשות שנוצרות על-ידי החברה לצורך רכישת נכסים
בעתיד( 35להלן בס"ק זה" :החברות המוחזקות") ,הינם גופים שקופים לצרכי דיני המס
האמריקאים ,קרי אין להם ככלל חבות במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילותם .כתוצאה מכך,
למעט מיסוי נדל"ן ,לחברה ולחברות המוחזקות אין חבות במס (להלן בס"ק זה" :חבות המס").
במקרה בו החברה על בסיס מאוחד תחדל מלהיות שקופה לצרכי מס במועד כלשהו (להלן בס"ק
זה" :מועד החתך") מכל סיבה שהיא ,הרי שעד מועד החתך חבות המס תחול על בעל השליטה
וממועד החתך על החברה על בסיס מאוחד ,בכפוף למפורט להלן.

12.2.3

א .בעל השליטה והחברה התחייבו כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב (סדרה א') במחזור,
ובכפוף לחוקי המס הקיימים ,החברה והחברות המוחזקות (למעט Related Clifton Commons
( )I, Inc.להלן" :החברה על בסיס מאוחד") לא יבחרו להיחשב "תאגידים" ( )Corporationsאלא
ימשיכו להיחשב כחברות שקופות לצרכי מס אמריקאי (להלן בס"ק זה" :התחייבות לשמירת
שקיפות מס") .מובהר ,כי ההתחייבות לשמירת שקיפות המס כאמור הינה התחייבות של בעל
השליטה והפרתה תהווה הפרה של בעל השליטה.
ב .בהתייחס לחברות המוחזקות :על-פי קוד המס האמריקאי ,הפיכת 'חברה שקופה' ל'-חברה'
יוצר אירוע מס רעיוני כאילו בעלי מניותיה של החברה (להלן בס"ק זה לצורך הנוחות" :בעל
השליטה") העבירו לחברה את הנכסים וההתחייבויות בתמורה למניות הקיימות שלהם בחברה
(להלן בס"ק זה" :ההעברה הרעיונית") .ההעברה הרעיונית מוחרגת ממס ומהווה אירוע מס

35

ישויות מסוג  LLCאו שותפויות ,להבדיל מחברה מסוג " ,"inc.כגון השותפים הכלליים בקשר עם חלק מהתאגידים המועברים שלמועד
התשקיף הינם חברות מסוג "."inc.
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נדחה 36.במקרה של העברה רעיונית ,בסיס המס של החברה מהנכסים המועברים יהיה בסיס
המס המועבר של בעל השליטה בנכסים המועברים ,ובסיס המס של בעל השליטה במניות החברה
יהיה זהה לבסיס שהיה לו ערב המכירה הרעיונית לחברה.
כלומר ,במקרה בו בעל השליטה יפר את התחייבותו לשמירת שקיפות המס של החברות
המוחזקות ויגרום לכך שהחברות המוחזקות יחדלו להיות שקופות לצרכי מס ,בסיס המס של
הנכסים יהיה בסיס המס ההיסטורי של בעל השליטה בנכסים 37.במקרה כזה ,בעת מכירה של
נכסים ,החברה עלולה להיות חשופה לחבות מס בגין מלוא הפער שבין מחיר המכירה לבין בסיס
המס ,כפי שהיה אצל בעל השליטה ,ושבגינם לא הופרשו מיסים נדחים בדוחות הכספיים .בנוסף,
החברה תהא כפופה לחבות במסים בגין פעילותה השוטפת (הכנסות מהשכרת נכסים ,הכנסות
ממכירת נכסים וכו').
יובהר ,כי אירוע כאמור יתרחש ככלל רק במקרה בו בעל השליטה יפר את ההתחייבות לשמירה
על שקיפות המס והחברה עצמה תשתף פעולה עם ההפרה האמורה38.
12.2.4

א .בכל אירוע אחר 39בו בעל השליטה יעביר את כל מניותיו 40בחברה לצד שלישי ,לרבות למחזיקי
אגרות החוב (להלן בס"ק זה" :בעלי השליטה החדשים") ,בין באירוע מרצון ובין באירוע שאינו
מרצון ,האירוע ייחשב כאירוע מס מבחינתו של בעל השליטה 41שהעביר את מניותיו בחברה,
וייווצר לבעלי השליטה החדשים מחיר למניות החברה בסכום שווי השוק של מניות החברה,
ובמקביל צפוי להיווצר בסיס מס חדש לנכסים המוחזקים על-ידי החברה על בסיס מאוחד בגובה
שווי השוק של הנכסים האמורים (להלן" :בסיס המס החדש").
יצוין ,כי במקרה כאמור ,לא צפויה להיות לכך בהכרח השפעה על המשך השקיפות לצרכי מס של
החברה .משכך ,במצב שהחברה ממשיכה להיות שקופה לצרכי מס ,במקרה של מימוש של נכסים
על-ידי החברה ,לא יחול כלל מס על החברה על בסיס מאוחד .במקרה של מימוש נכסים כאמור
בתמורה נמוכה מבסיס המס החדש 42,לא יחול מס על בעלי השליטה החדשים ,ובמקרה של
מימוש של נכסים על-ידי החברה על בסיס מאוחד בתמורה העולה על בסיס המס החדש 43,יחול
מס על בעלי השליטה החדשים.
ב .לחילופין וככל שיחול שינוי בשקיפות המס של החברה והיא תחדל להיות שקופה כתוצאה
מהאירוע האמור ,אזי במקרה של מימוש של נכסים על-ידי החברה על בסיס מאוחד ,בתמורה
נמוכה מבסיס המס החדש 44,ייווצר לחברה הפסד לצרכי מס ולא יחול מס על החברה על בסיס
מאוחד ,ובמקרה של מימוש של נכסים על-ידי החברה בתמורה העולה על בסיס המס החדש45,
יחול מס על החברה על בסיס מאוחד.
ג .במקרה שייקבע לנכסים בסיס מס חדש הנמוך מסכום החוב למחזיקי אגרות החוב ,וכתוצאה
מכך ייגרם למחזיקי אגרות החוב הפסד (להלן בס״ק זה :״ההפסד״) ,אזי לאחר שייקבע בסיס

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45

אירוע מס נדחה עד למועד שבו ימכור בעל השליטה את מניותיו או יחשב לפי דיני המס של ארה"ב כמי שמכר את מניותיו באירוע חייב
במס או עד למועד שבו החברה תמכור נכסים או תיחשב לפי דיני המס של ארה"ב כמי שמכרה נכסים באירוע חייב במס .יצוין ,כי ככל
שלא התקיימו התנאים הקבועים בדיני המס האמריקאי לפטור ואירוע מס נדחה ,ייחשב הדבר כאירוע מס עבור בעל השליטה ויחול
האמור בסעיף 12.2.4א להלן.
להבדיל מהפרת ההתחייבות של בעל השליטה לשקיפות מס בקשר עם החברה בלבד (חברת ה )BVI-ולא בקשר עם החברות האמריקאיות
המוחזקות על-ידי החברה ,שאז צפוי שיעשה ייחוס בשווי השוק ( )Stap-upשל הנכסים וייווצר בסיס מס חדש.
וזאת מאחר שעל מנת שהחברות המוחזקות יחדלו מלהיות שקופות לצרכי מס ,על החברות המוחזקות בעצמן לדווח לרשויות המס
האמריקאיות על הבחירה להפסיק להיות שקופות כאמור.
לרבות אירוע בו ה BVI-חדלה להיות שקופה כתוצאה של הפרת בעל השליטה את ההתחייבות לשמירה על שקיפות המס ,אך החברות
המוחזקות ממשיכות להיות שקופות כמפורט בה"ש  3לעיל.
יצוין ,כי במכירה של חלק ממניות בעל השליטה (להבדיל ממכירת כל המניות) ,יחול האמור בפסקה זו בשינויים המחויבים ,פרו-רטה ,לפי
שיעור האחזקה שיעביר בעל השליטה.
יובהר ,כי גם באירוע מס כזה ,רשויות המס לא יהפכו לנושה של החברה במקרה בו בעל השליטה לא שילם את חבות המס כתוצאה
מאירוע זה ויחול האמור בסעיף  12.2.1לעיל.
כפי שיתואם מעת לעת לפי כללי המס.
כפי שיתואם מעת לעת לפי כללי המס.
כפי שיתואם מעת לעת לפי כללי המס.
כפי שיתואם מעת לעת לפי כללי המס.
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המס החדש כאמור ויימכרו נכסים בשווי הגבוה מבסיס המס החדש (להלן בס״ק זה :״הרווח״),
ההפסד כאמור מאגרות החוב (סדרה א') המוחזקות בידי מחזיקים שאינם אמריקאים לא יהיה
בר קיזוז בארה״ב כנגד רווחים ממכירת נכסי נדל״ן או רווחים ממכירת המניות ,ולעניין ההפסד
מניירות ערך בישראל ,הוא יקוזז ככל שיקוזז ההפסד ,בהתאם לסטטוס המס האישי של כל אחד
מהמחזיקים.

.13

12.2.5

יובהר ,כי במקרה של העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה א') שתביא למינוי בעל
תפקיד לחברה ,אשר יפעל למכירת נכסיה ,לא צפוי לחול שינוי בסטטוס המס של החברה מבחינת
מחזיקי אגרות החוב ,כל עוד המניות תיוותרנה בידי בעל השליטה ו/או כל עוד החברה תיוותר
שקופה לצרכי מס.

12.2.6

יובהר ,כי החברה שרטטה בקווים כלליים ,כאמור לעיל ,את עקרונות המס הרלוונטיים בשיטת
המס האמריקאית ביחס לעניינים שנידונים בסעיף זה; יחד עם זאת ,אין ביכולתה של החברה
להעריך את ההיתכנות המדויקת של המצבים שתוארו בסעיפים  12.2.3עד  12.2.4לעיל ,או את
המשמעויות של מצבים אלה ,לרבות היקף החשיפה של החברה ,ככל שתהא ,שכן מצבים אלה
תלויים בנסיבות ובמשתנים רבים ובלתי ניתנים לחיזוי באופן סביר מקום בו החברה הינה עסק
חי ,לרבות עמידה בדרישות השונות של דיני המס האמריקאי ,סיכון של שינוי חקיקה וכדומה.
אין בתיאור האמור בסעיף  12זה כדי להחליף את ייעוץ המס שמחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן
ו/או המנהל המיוחד ייטלו במקרה בו יועמדו אגרות החוב (סדרה א') של החברה לפירעון מיידי.

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
לפרטים ראה סעיף  7.8.2לחלק זה.

.14

מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
לפרטים ראה סעיף  7.8לחלק זה.

.15

הסכמים מהותיים שאינם במהלך העסקים הרגיל
במהלך שנת  2019ועד מועד הדוח לא התקשרה החברה בהסכמים מהותיים שאינם במהלך העסקים הרגיל.

.16

התחייבויות מסוימות של החברה
לפרטים אודות עסקאות בהן קשורה החברה ו/או חברות בנות וקשורות של החברה ,לפיהן הן משלמות תמורה
המבוססת על שיעור מרכושן ,הכנסותיהן ו/או רווחיהן – ראה סעיף [12ו] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.

.17

יעדים ואסטרטגיה עסקית; צפי להתפתחות בשנה הקרובה
למועד הדוח ,פעילותה של החברה מתמקדת באחזקת ותפעול נכסי נדל"ן מניב איכותיים לצרכי מגורים ,מסחר
ומשרדים ,המצויים בעיר ניו-יורק ובמטרופולין שלה ובשיקגו .החברה עשויה להגדיל את פורטפוליו נכסי הנדל"ן
שבבעלותה באמצעות השקעה בנכסי נדל"ן נוספים מסוגים שונים ,או באמצעות העמדת מימון לבעלים של נכסי
נדל"ן נוספים מסוגים שונים ,כאשר נכון למועד הדוח ,בכוונת החברה להתמקד בנכסים מניבים להשכרה ,בערים
מרכזיות בארה"ב.
להערכת החברה ,החלטות השקעה של הדירקטוריון שלה ,יהיו תלויות באופן משמעותי במצב הנזילות של
החברה והמזומנים העומדים לרשותה וכן בגורמים נוספים ,ובכללם סוג הנכס ,מיקומו ויעוד הנכס כנכס מניב או
כנכס לפיתוח ו/או מכירה.
החברה פועלת תוך מטרה למקסם את תזרימי המזומנים שלה ,וכתוצאה מכך את ערך נכסיה .בכוונת החברה
לפעול ליישום מטרתה כאמור ,בין היתר ,תוך שיתוף פעולה עם רילייטד וחברות קשורות שלה העוסקות (בין
היתר) בהשכרה ,שיווק וניהול נכסי נדל"ן ובמקרים מסוימים החברה אף עשויה לקחת חלק בפיתוח של נכסי
נדל"ן תוך שיתוף פעולה עם צדדים קשורים העוסקים (בין היתר) בעיצוב ,פיתוח ובניית נכסי נדל"ן .למועד הדוח
לחברה אין פרויקטים חדשים ספציפיים בהם בכוונתה להשקיע ,אם בכלל.
כוונותיה של הנהלת החברה כאמור הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
הערכותיה של הנהלת החברה והבנתה את המצב בשוק הנדל"ן בארה"ב ,נכון למועד הדוח .כוונות אלה עלולות
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שלא להתממש ,כולן או חלקן או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה מהערכות לא נכונות,
משינויים בתכנית העבודה של החברה ,משינויים בלתי צפויים בשוק הנדל"ן בארה"ב ו/או כתוצאה
מהתממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  18לחלק זה.
.18

דיון בגורמי סיכון
פעילותה של החברה מאופיינת בגורמי הסיכון הבאים:
סיכוני מקרו
 18.1ריכוז גיאוגרפי -למועד הדוח ,עיקר נכסי החברה ממוקמים באזור מטרופולין ניו-יורק (למעט פרויקט
 Lake Shore Driveהממוקם בשיקגו) ,כאשר שלושה ( )3מהם ממוקמים בבלוק אחד במנהטן .החמרה
במצב הכלכלי ,בתנאי השוק ,במזג האוויר ובגורמים דומים נוספים בארה"ב בכלל ובמטרופולין ניו-יורק
בפרט ,עלולים להשפיע לרעה (לרבות באופן מהותי) על עסקי החברה ,לרבות לירידה בפעילותה ולפגיעה
בתוצאותיה ,במצבה הכספי ובתזרימי המזומנים שלה.
 18.2שינויים ו/או החמרה במצב הכלכלי -הביקושים וההיצעים בתחומי הנדל"ן מושפעים ,בין היתר,
מהתפתחויות ומגמות מקרו-כלכליות בארה"ב העשויות לגרום להאטה במשק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט.
באופן כללי ,האטה כלכלית ומיתון עלולים לגרום ,בין היתר ,לפגיעה בהכנסות של משקי בית ובפעילות
הכלכלית של המגזר העסקי ,לעליה בשיעורי האבטלה ולפגיעה בכושר התשלום של שוכרי הדירות
והשטחים המסחריים .כמו-כן ,שינויים ו/או החמרה במצב הכלכלי בארה"ב ,כגון ירידה בקצב הצמיחה
במשק ועליה בשיעורי האבטלה ,עלולים לגרום ,בין היתר ,לירידה בפעילות הנדל"ן ולירידה בביקושים
ולפיכך להשפיע ,בין היתר ,על נזילותה של החברה ,על ההון העצמי ועל שווי הנכסים שלה ועל יכולתה
לממש את נכסיה .בנוסף ,ענף הנדל"ן עלול להיות מושפע בתקופות של מיתון בדרך של צמצום מקורות
המימון ,קושי בקבלת ליווי בנקאי ,צמצום היכולת לבצע מימון מחדש של פרויקטים ,גידול בהוצאות
המימון וקיטון בביקושים .גורמים כאמור עלולים להביא לגידול בתחרות ולירידה ברווחים ,ובכך לפגוע
בתוצאותיה הכספיות של החברה46.
 18.3שווקים פיננסיים -תנודתיות ומשברים בשווקים הפיננסיים בארה"ב ובעולם עלולים להקשות על הערכת
הנכסים של החברה ,ולהשפיע לרעה על שווי הנכסים של החברה ותזרימי המזומנים מהם.
 18.4סיכוני מימון -החברה חשופה לשינויים בשיעורי הריבית הפדראלית בארה"ב ,המשפיעים באופן ישיר
ועקיף על תוצאותיה הכספיות ועל שווי התחייבויותיה .לפרטים אודות סיכוני השוק להם חשופה החברה
(לרבות פעולות הגנה בקשר עם סיכונים כאמור) ,ראה באור  15לדוחות הכספיים.
 18.5זמינות ועלות אשראי -עיקר מימון פעילותה של החברה נעשה באמצעות מימון חיצוני (בנקאי וחוץ בנקאי).
הקשחת מדיניות הגורמים המממנים בארה"ב במתן אשראי בכלל ולענף הנדל"ן בפרט ,והדרדרות בשווקי
האשראי ,עלולות להביא להאטה כלכלית (בין אם במשק בכללותו ובין אם בענף הנדל"ן באופן ספציפי)
ולקושי בקבלת אשראי ו/או לגידול בעלותו .ייקור הריבית עלול להקשות על החברה לממן או לממן מחדש
נכסים שבבעלותה ,ובהתאם עלול להשפיע לרעה על כמות הנכסים אשר החברה תרכוש ,להגדיל את סכומי
החובות שעל החברה לפרוע ולהשפיע לרעה על תזרימי המזומנים שלה ותוצאות פעילותה .היה ועל החברה
לפרוע חוב קיים בתקופות של עלייה בריבית ,היא עלולה להידרש למכור את השקעתה בנכס אחד או יותר
באופן שלא יאפשר מקסום התשואה על השקעה כאמור .כמו-כן ,להקשחת מדיניות מתן אשראי ולעלייה
בעלותו עלולה להיות השפעה לרעה על יכולתם של השוכרים (הן בענף הדיור והן בענפי המסחר
והקמעונאות) לממן את השכירות בנכסי החברה וכתוצאה מכך לירידה בביקוש ו/או הפחתה בדמי
השכירות ,ובהתאם לפגיעה בתוצאות פעילות החברה וברווחיותה.
בנוסף ,בהגיע מועד פירעונן של ההלוואות המובטחות בנכסי הנדל"ן בהם מחזיקה החברה ,תידרש החברה
לבצע מימון מחדש של אותם נכסים .מימון כאמור עלול שלא להיות זמין לחברה באותה עת .במקרה
כאמור ,זכויותיה של החברה בנכסי הנדל"ן האמורים עלולות להיות מועברות לידי הגורם המממן.

46

יצוין ,כי להערכת החברה ,חשיפתה לשינויים בסביבה המקרו-כלכלית בה היא פועלת הינה מוגבלת בטווח הרחוק ,וזאת ,בין היתר,
כתוצאה מפורטפוליו נכסים מגוון לצד רמה מקצועית גבוהה ונסיון רב שנים של מטה החברה בשוק הנדל"ן האמריקאי (לרבות במהלך
ולאחר משבר האשראי העולמי).
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 18.6משבר בריאות הציבור -מגיפות כלל עולמיות ( Pandemicsו ,)Epidemics-כמו אלה הנגרמות על-ידי הנגיף
החדש "קורונה" ( ,)COVID-19עלולות להשפיע לרעה על הכלכלות העולמיות ,הלאומיות והמקומיות ועל
השוכרים של החברה .קיים קושי לחזות את ההשפעה הפוטנציאלית השלילית על הכלכלה כתוצאה
ממשבר בריאות הציבור והיא עלולה להשפיע על השוויים ועל תזרימי המזומנים מהנכסים של החברה.
סיכונים ענפיים
 18.7חוסן פיננסי ומוסר תשלומים בעייתי של שוכרים -כחברה אשר מלוא הכנסותיה תלויות בשוכרים איתם
היא מתקשרת ,חשופה החברה לשינוי לרעה בחוסנם הפיננסי של השוכרים ובאי עמידתם בתנאי התשלום
המוסכמים עימם בהסכמי השכירות ,דבר אשר עלול להשפיע על תוצאותיה הכספיות של החברה.
 18.8סיכוני פניות ( )Vacancyוהוצאות אחזקת נכסים -תזרימי המזומנים של החברה תלויים ביכולתה של
החברה לייצר הכנסות מחד ולהגביל את הוצאותיה מאידך בקשר עם הנדל"ן שבבעלותה .אחזקת נכסי
נדל"ן להשכרה כרוכה בהוצאות קבועות מסוימות (כגון מיסוי מוניציפאלי וביטוח) ,אשר החובה או הצורך
בביצועם חלים ללא תלות בשיעורי האכלוס של הנכסים המושכרים (קרי ,בין אם הנכס מניב לחברה
הכנסה כלשהי ובין אם לאו) .מצב של אכלוס חלקי לאורך זמן בנכסי החברה ,עלול להביא לשחיקה
ברווחיות החברה ואף להפסד וזאת אם כנגד ההוצאות הקבועות בנכסי החברה לא יהיו הכנסות מספקות
מדמי שכירות .בנוסף ,ערכם של נכסים כאמור עלול לרדת שכן ערך השוק של נכסים מניבים מושפע ,בין
היתר ,ממספר השכירויות הקיימות ומשך הזמן שנותר בכל אחת מהן .יצוין ,כי הוצאות תפעוליות
מסוימות ,כגון הוצאות ההחזקה ,שכר עבודה והוצאות מסים כפופות לגורמים חיצוניים שאינם בשליטת
החברה כגון מו"מ עם ארגוני עובדים והשלטון המקומי .השכירויות של בנייני המגורים של החברה הינן
לתקופות קצרות באופן יחסי (שנה עד שנתיים) ובהתאם ,נכסים אלו הינם חשופים יותר לסיכון זה מאשר
הנכסים המסחריים ,בהם השכירויות הינן לתקופות שנעות בין חמש ( )5עד עשרים ( )20שנים.
 18.9סיכון נזילות -נזילותן של השקעות במקרקעין הינה נמוכה באופן יחסי ,דבר העלול לפגוע ביכולת של
החברה לממש נכסים .היה והחברה תידרש לממש את מי מנכסיה במימוש מהיר ,התמורה בגין אותו נכס
עלולה להיות נמוכה משוויו ההוגן ובהתאם תיפגע רווחיותה של החברה .לאור הסביבה הכלכלית הנוכחית
אשר מושפעת מהתפשטות נגיף הקורונה החדש ( )COVID-19קיים סיכון נזילות פוטנציאלי נוסף ,כפי
שמתואר בסעיף  1.4לדוח הדירקטוריון.
 18.10תחרות -תחרות עלולה לייקר באופן משמעותי את המחירים שהחברה תידרש לשלם עבור נכסים שהיא
תבקש לרכוש ,ובהתאם להגביל את יכולת החברה לרכוש הזדמנויות השקעה אטרקטיביות .יתירה מכך,
ירידה במחירי השכירות בנכסים דומים המתחרים בנכסי החברה ,או בנייה לרבות בנייה מוגברת של
נכסים כאמור ,עלולות לפגוע ביכולת החברה להשכיר את נכסיה או לשמור על רמת מחירי השכירות או
להעלות את מחירי השכירות.
 18.11מזג אוויר וסיכוני שינוי אקלים -החברה חשופה לסיכוני אסונות טבע כגון הוריקנים ומזג אוויר קיצוני,
אשר עלולים לגרום נזקים כבדים לנכסיה .סיכון זה יכול ויגבר כתוצאה משינויי אקלים .על-פי רוב,
מבטחת החברה את נכסיה מפני סיכונים כאמור ,אך במקרים מסוימים החברה עשויה שלא להיות
מבוטחת כנגד נזקים קטסטרופאליים מסוימים .במקרים כאמור ייתכן ולחברה לא יהיו מקורות לממן את
תיקון הנזקים .מימון תיקון ושיקום נכסים בגין נזקים אלו עלול להיות בהיקף משמעותי עבור החברה.
יתרה מזו ,שינויים בחקיקה פדראלית ומדינתית ותקנות לגבי שינויי אקלים עלולים לגרום לעליה
בהוצאות הוניות על מנת לשפר יעילות אנרגטית ,שיחייבו את החברה להשקיע בפיתוח נכסיה ,וזאת מבלי
שתהיה עליה מקבילה בהכנסות.
 18.12סיכוני רגולציה -בהיותה הבעלים והמתפעלת של נכסי נדל"ן שונים ,החברה חשופה לחבות אפשרית בגין
דינים שונים העוסקים בנדל"ן ,בריאות הציבור ,בטיחות ובאיכות סביבה ,וזאת לרבות בגין עלויות ניקיון
סביבתיות ונזקים עקב זיהום (בהווה או בעבר) הקשורים לנכסיה ובקשר לצבע מבוסס עופרת ,אסבסט,
איכות אוויר תוך-מבני ,גז רדון וחדירת ריחות והתפשטות עובש .חבות כאמור עלולה להיות בהיקפים
משמעותיים עבור החברה .בנוסף ,החברה עלולה לשאת בעלויות משמעותיות על מנת לשפר או להתאים
את נכסיה כך שיעמדו בדרישות דיני נגישות מסוימים כגון ה ADA-וקיימות ( .)sustainabilityכל שינוי
בדינים המדינתיים או הפדראליים בעניין זה (או בעניינים דומים) עלול להגדיל את העלויות המוטלות על
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החברה בגין נכסיה (בין כהוצאות קבועות ובין כהוצאות חד פעמיות) ולהשפיע לרעה על נזילותה .בנוסף,
הפעילות בענף הנדל"ן מושפעת וכפופה להליכים רגולטורים ולדרישות החוק בתחום התכנון והבנייה
והמיסוי ,ולשינויים שחלים בהם .שינוי בדרישות אלו וקביעת דרישות נוספות ו/או מחמירות עלול להשפיע
לרעה על החברה ועל יכולתה לממש את פעילותה בתחום הפעילות.
 18.13קיטון בשווי נכסים כתוצאה מעליה בשיעור הריבית -שיעורי הריבית ירדו והם נמוכים באופן יחסי לשיעורי
הריבית ההיסטוריים ,ומשפיעים לחיוב על שווי נכסי הנדל"ן של החברה .עליות בשיעורי הריבית עלולות
להקטין את שווי הנכסים כאמור ובמקרים מסוימים ,לשווי הנמוך משווי ההלוואה על הנכס.
סיכונים מיוחדים
 18.14ליקויי בנייה -אם יתגלו ליקויי בנייה בהיקפים מהותיים במי מנכסי החברה ,עשוי הדבר להשפיע לרעה על
רווחיותה של החברה (לאור הוצאות אשר החברה תידרש לשלם) ועל המוניטין שלה.
 18.15סיכוני מיזמים משותפים -בעלותה המשותפת של החברה בנכסים מסוימים עלולה לגרום לסיכונים אשר
אינם קשורים באופן ישיר לבעלותה של החברה באותם נכסים ,כגון )1( :סירובם של שותפי החברה (בסעיף
זה" -השותפים") לבצע השקעות הון במיזם; ( )2סמכות משותפת של החברה ושל השותפים בקבלת
החלטות על ענייני הנכס ,כאשר עשויים להיות לשותפים יעדים שאינם עולים בקנה אחד עם יעדיה של
החברה; ( )3קיומן של זכויות של השותפים למכור את חלקם במיזם המשותף ,בכפוף לתנאים מסוימים
וללא קבלת הסכמתה של החברה; ( )4מכוח הסכמי מיזמים משותפים מסוימים ,החברה עלולה להיות
מוגבלת ביכולתה לרכוש או למכור זכויות בנכס המשותף ,ו/או כפופה לזכות סירוב ראשונה של השותפים,
וייתכן ותאלץ לממש זכויות כאמור בזמן שהדבר אינו מעשי או אינו משרת את האינטרסים שלה; ()5
בתנאים מסוימים (כגון הפרת תנאי הסכם השותפים ( )Operating Agreementאו חדלות פרעון של
החברה) השותפים עשויים להיות רשאים להביא לסיום תפקידה של החברה בתור מנהל הנכס המשותף;
( )6במקרים מסוימים ,עשויים השותפים לנקוט בצעדים הנוגדים את האינטרסים ,האסטרטגיה ו/או
היעדים של החברה; ( )7במקרים מסוימים מכירה או העברה של זכויותיה של החברה בנכס המשותף
תדרוש הסכמה מוקדמת של השותפים; ( )8סכסוכים בין החברה לבין השותפים עלולים להביא להתדיינות
משפטית יקרה וארוכה אשר עלולה להפריע לפעילותה השוטפת של החברה; ( )9בתנאים מסוימים (כגון
הפרת תנאי הסכם השותפים ( ))Operating Agreementהשותפים עשויים להיות רשאים להביא לסיום
תפקידה של החברה בתור השותף המנהל של המיזם המשותף או להפעיל מנגנון היפרדות .בהקשר זה
יצוין ,כי במקרים מסוימים סיום תפקידה של החברה כשותף המנהל עשוי אף להיחשב בהתאם להסכמי
מימון מסוימים בהם קשורות חברות הנכס כאירוע "שינוי שליטה" אשר עשוי ,על-פי שיקול דעתו של
המלווה ,להוות הפרה של אותם הסכמים (ראה סעיפים  11.1ו 18.18-לחלק זה) .לפרטים נוספים ראה סעיף
[12ב] (תקנה  )22בחלק ד' לדוח.
 18.16טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות פרויקט -לצורך ייזום פרויקט נדרשת החברה ,בין היתר ,להעריך את
עלויות ביצוע הפרויקט עבורה .טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות הבנייה ,עלולות לפגוע ברווחיות
הפרויקט עבור החברה או אף לגרום להפסד וכתוצאה מכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות .כמו-כן ,רכישת
קרקעות ו/או מבנים מניבים נעשית לאחר חישוב אומדנים בדבר ההכנסות הצפויות ,העלויות הצפויות
וכנגזרת מהן הרווח הצפוי ושווי הקרקע או הנכס .טעות או הערכת חסר בחישוב אומדנים כאמור ,עלולות
לפגוע ברווחיות הפרויקט עבור החברה או אף לגרום להפסד וכתוצאה מכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות.
 18.17סיכוני שער חליפין -למועד הדוח ,פעילותה העסקית של החברה מרוכזת בארה"ב ונעשית בדולרים בלבד.
לאור העובדה שהנפקת אגרות החוב (סדרה א') של החברה נעשתה בישראל בש"ח ,עלולה החברה להיות
חשופה לייסוף של הש"ח אל מול הדולר ,וכתוצאה מכך רווחיותה של החברה עלולה להיפגע .יצוין ,כי
החברה עשויה ,מעת לעת ,לגדר את חשיפתה לתנודות בשערי החליפין כאמור על-ידי רכישת הגנה ()SWAP
ומכשירי גידור אחרים47.
 18.18אי עמידת ה HUD-בהתחייבויותיה בהסכם ה -HAP-לגורם סיכון זה ראה סעיף  7.2.2לחלק זה.

47

לפרטים אודות עסקאות הגנת מטבע ( )SWAPכאמור על סכום מצטבר של  133,875אלפי דולר בה קשורה החברה למועד הדוח ,ראה
באור  15לדוחות הכספיים.
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 18.19אי עמידה בהתחייבויות מכוח הסכמי מימון -ככלל ,בהתאם להסכמי המימון הרלוונטיים לנכסי הנדל"ן
של החברה ,חלות על חברות הנכס מגבלות שונות .מגבלות כאמור ,כוללות ,בין היתר ,התחייבויות לפירעון
ההלוואה; לתשלום הוצאות תפעוליות ומיסים; לא להעביר את זכויותיהן בנכסים; להתמיד ולפעול
כחברות ייעודיות ( ;)SPCלהחזיק בפוליסות ביטוח מסוימות; וכיו"ב .לפרטים נוספים ראה סעיף 11.1
לחלק זה .אי עמידה בהתחייבויות כאמור עלולה לגרום להעמדה לפירעון מיידי של יתרת סכומי ההלוואה,
בהתאם לתנאיה ,וכן להעברת זכויותיה של החברה בנכסי הנדל"ן האמורים לידי הגורם המממן (בדרך של
עיקול).
 18.20דיני חדלות פירעון ותביעה שתוגש על-ידי נושה זר -החברה נתאגדה ונרשמה מחוץ לישראל על-פי הדין החל
באיי הבתולה הבריטיים ,והציעה תעודות התחייבות (לא המירות) לציבור בישראל לראשונה על-פי תשקיף
להשלמה הנושא תאריך  27בפברואר  2015והודעה משלימה מיום  8במרס  .2015לפיכך ובהתאם להוראות
סעיף 39א לחוק ניירות ערך ,יחולו על החברה הוראות שונות של חוק החברות (ובכלל זה הוראות לעניין
מינוי דירקטורים חיצוניים ,מבקר פנים וועדת ביקורת) וכן החברה תחיל על עצמה הוראות בקשר עם
פשרה או הסדר לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח( 2018-לרבות פרק ג' לחלק י' העוסק
באישור הסדר חוב מהותי בחברת אגרות חוב) וההוראות הללו תחולנה בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות
של החברה ודיני איי הבתולה הבריטיים.
כמו כן ,החברה ,בעלי השליטה ונושאי המשרה נטלו על עצמם התחייבויות תשקיפיות בלתי חוזרות
המפורטות בפרק  4לתשקיף המדף ,שעניינן תחולת הדין הישראלי והתחייבויות שונות הקשורות בהליכי
חדלות פירעון אשר עיקרן התחייבויות שלא להתנגד לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב אשר תוגש
לבית משפט בישראל בהליך שיוגש כנגד החברה ,להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה או הסדר וחדלות
פירעון בקשר עם החברה ,ועוד התחייבויות רלבנטיות המנויות בפרק  4כאמור.
על אף האמור לעיל ,לעניין דיני חדלות פירעון ,תיתכן תחולה של הדינים בכל אחת משלוש הטריטוריות,
ישראל ,איי הבתולה הבריטים וארה"ב (הן לעניין סמכות מקומית והן לעניין סמכות עניינית) .עם זאת,
לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות החברה ,בעלי השליטה ונושאי המשרה (בהווה ובעתיד ,לפי
העניין) ,אזי הליך של חדלות פירעון ,שלא על-פי הדין הישראלי ו/או בבתי משפט לא ישראליים ,יכול לנבוע
רק מתביעה של נושה זר .לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון כנגד החברה ,שלא על-פי
הדין הישראלי ו/או בבית משפט זר ,הנובע מתביעה של נושה זר ,התחייבה החברה כי תעשה כמיטב
יכולתה ותטען ל"פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין.
כמו כן ,לעניין נושה זר ,יצוין כי החברה תתחייב במסגרת שטרי הנאמנות כי לא תיטול אשראי ממוסדות
פיננסיים שאינם ישראלים ולא תעניק שעבודים למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ,למעט בגין מסגרות
אשראי אשר יכול שיועמדו על-ידי מוסדות פיננסיים בארה"ב לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין
של השקל מול הדולר ביחס לאגרות חוב אותן תנפיק החברה וזאת באמצעות העמדת שעבודים ספציפיים
להבטחת אותן מסגרות אשראי .יובהר ,כי החברה תהא רשאית להעמיד ערבויות בקשר פעילותה בחברות
המוחזקות.
בעת ניהול הליכי חדלות פירעון בינלאומיים ,בתי המשפט נדרשים לבחון איזה מבין ההליכים – ההליך הזר
או ההליך הישראלי – הוא ההליך העיקרי ואיזה ההליך המשני .מכאן ,הרי שככל שייקבע על-ידי בית
משפט בישראל או על-ידי בית משפט זר ,כי ההליך בישראל הוא הליך משני ,המשמעות המשפטית מבחינת
מחזיקי אגרות החוב תהא ,כי בית המשפט המוסמך יהיה בית משפט זר ,וכי הם יצטרכו לנהל את הליכי
חדלות הפירעון במדינה זרה .בהתאם ,סמכויות בית המשפט בישראל יהיו מצומצמות והסעדים אותם
יוכלו מחזיקי אגרות החוב לקבל מבית המשפט בישראל ,עשויים להיות מצומצמים אף הם.
לאור כל האמור לעיל ,החברה מעריכה כי מידת השפעת הסיכון על החברה הינה קטנה.
יצוין כי ככל שיפתחו הליכי חדלות פירעון בישראל אין כל ודאות כי בתי המשפט הזרים באיי הבתולה
הבריטיים ו/או בארה"ב יאכפו את ההחלטות ופסקי הדין מכוח הליכי חדלות הפירעון בישראל כאמור.
כמו-כן ,ככל שיפתחו הליכים מקבילים של חדלות פירעון בנוסף לזה שבישראל ,בטריטוריות הזרות ,אזי
אין כל ודאות כי בתי המשפט הזרים יכירו בהליך בישראל.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר ,כי נכסי החברה ,ממוקמים בארה"ב ולפיכך הליכי מימוש הנכסים ודיני חדלות
הפירעון של החברות המחזיקות בנכסי החברה המאוגדות בארצות הברית יתבצעו בהתאם לדיני ארה"ב.
להלן יוצגו גורמי הסיכון המפורטים לעיל ,בטבלה המדרגת את מידת השפעתם המוערכת של גורמי הסיכון על
עסקי החברה לפי חלוקה לסוגי סיכונים:
גורמי הסיכון

השפעה גדולה

מידת השפעת הסיכון על החברה
השפעה בינונית

השפעה קטנה

סיכוני מקרו
•
•
•
•

שינויים ו/או החמרה במצב
הכלכלי
שווקים פיננסיים
סיכוני מימון
משבר בריאות הציבור

• זמינות ועלות אשראי

• ריכוז גיאוגרפי

סיכונים ענפיים
•
•
•
•

פניות ( )Vacancyוהוצאות
אחזקת נכסים
רגולציה
קיטון בשווי נכסים כתוצאה
מעליה בשיעור הריבית
נזילות

• חוסן פיננסי ומוסר תשלומים
בעייתי של שוכרים
• מזג אוויר וסיכוני שינוי
אקלים
• תחרות

סיכונים מיוחדים
• שער חליפין
• אי עמידת הHUD-
בהתחייבותיה בהסכם ה-
HAP

•
•
•
•
•

ליקויי בנייה
מיזמים משותפים
טעות או הערכת חסר בחישוב
עלויות פרויקט
אי עמידה בהתחייבויות מכוח
הסכמי מימון
דיני חדלות פירעון ותביעה
שתוגש על-ידי נושה זר

Related Commercial Portfolio, Ltd.

'חלק ב
דוח הדירקטוריון

Related Commercial Portfolio Ltd.
דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
.1

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה ,תוצאות פעולותיה ,הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה
רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטד ("( )Related Commercial Portfolio Ltd.החברה") התאגדה ביום 17
בנובמבר  2014באיי הבתולה הבריטיים כחברה פרטית מוגבלת במניות ,בהתאם להוראות הBVI Business -
.Companies Act, 2004
המצב הכספי על-פי הדוחות מאוחדים על המצב הכספי של החברה
 .1.1ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה:

סעיף

יתרה ליום
31.12.2018 31.12.2019
אלפי דולר

נכסים שוטפים

98,850

92,258

נכסים לא
שוטפים

1,698,958

1,730,135

סה"כ נכסים

1,797,808

1,822,393

התחייבויות
שוטפות

226,551

39,921

התחייבויות לא
שוטפות

800,184

986,883

סה"כ הון

771,073

795,589

סה"כ
התחייבויות והון

1,797,808

1,822,393

הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים
(נתונים כספיים באלפי דולר)
הנכסים השוטפים של החברה ליום  31בדצמבר  2019מורכבים ממזומנים ושווי מזומנים ,מזומן מוגבל,
נגזרים פיננסיים ,הוצאות מראש ונכסים אחרים ,והכנסות לקבל משוכרים.
הגידול בנכסים השוטפים ליום  31בדצמבר  2019בהשוואה ליום  31בדצמבר  ,2018נבע בעיקר מנכס
נגזר פיננסי המסווג כנכס שוטף כיוון שמועד הפירעון של ההסכם הינו ביום  30בספטמבר .2020
האמור קוזז במעט על-ידי קיטון ביתרות המזומנים של החברה כתוצאה מתשלומים הקשורים
לחלויות השוטפות של אגרות החוב (סדרה א') במהלך שנת .2019
הנכסים הלא שוטפים של החברה ליום  31בדצמבר  2019מורכבים מנדל"ן להשקעה ,השקעה
בחברות כלולות והלוואות לאחרים.
הקיטון בנכסים הלא שוטפים ליום  31בדצמבר  2019לעומת יום  31בדצמבר  ,2018נבע מקיטון
בהשקעה בחברות כלולות והנכס הנגזר הפיננסי אשר מסווג כעת כנכס שוטף .האמור קוזז חלקית
על-ידי גידול בנדל"ן להשקעה.
הקיטון בהשקעה בחברות כלולות נבע בעיקר מהפסדי שיערוך ב Abington House -ובנכס 530
 ,West 30thאשר נבע מחוקי השכירות החדשים במדינת ניו-יורק אשר נכנסו לתוקף בחודש יוני
 ,2019וכן מהפסד שיערוך בנכס  500 Lakeshore Driveהנובע מ NOI-חזוי נמוך יותר כתוצאה
מעליות מיסי נדל"ן הצפויות עבור הנכס .בנוסף ,ישנו הפסד בנגזר ב 530 West 30th -עקב ירידת
שיעורי הריבית במהלך שנת .2019
הגידול בנדל"ן להשקעה נבע בעיקר מעלייה בשווי של  Bronx Terminal Marketעם הכללת החכירה
כנכס זכות מימוש ( )inclusion of the ground lease as a right-of-use assetבהתאם לאימוץ של
 IFRS 16ועלייה בשווי של  Gateway IIעקב גידול ב NOI-העתידי.
ראה לעיל.
ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום  31בדצמבר  2019מורכבות מהחלויות השוטפות של אגרות
חוב והלוואות ,מזכאים ויתרות זכות ומפיקדונות משוכרים.
הגידול בהתחייבויות השוטפות ליום  31בדצמבר  2019בהשוואה ליום  31בדצמבר  2018נובע בעיקר
מהסיווג של כל אגרות החוב (סדרה א') של החברה כהתחייבויות שוטפות בשל פירעון אגרות החוב
ביום  30בספטמבר .2020
ההתחייבויות הלא שוטפות של החברה ליום  31בדצמבר  2019מורכבות מהלוואות ממוסדות
פיננסיים ,הלוואות מצדדים קשורים (למידע נוסף ראה באור 10ג לדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה ליום  31בדצמבר  ,2019המובאים בחלק ג' לדוח זה ("הדוחות הכספיים")) והתחייבויות
אחרות.
הקיטון בהתחייבויות לא שוטפות ליום  31בדצמבר  2019בהשוואה ליום  31בדצמבר  ,2018נובע
בעיקר מהסיווג של כל אגרות החוב (סדרה א') של החברה כהתחייבויות שוטפות .הקיטון מתקזז
חלקית מהכללת התחייבות חכירת inclusion of the Bronx Terminal ( Bronx Terminal Market
 ,)Market ground lease liabilityבהתאם לאימוץ של .IFRS 16
ההון העצמי של החברה ליום  31בדצמבר  2019היה ( 771,073מתוכו כ 314,152-יוחס לזכויות שאינן
מקנות שליטה) לעומת  795,589ליום  31בדצמבר ( 2018מתוכו  313,424יוחס לזכויות שאינן מקנות
שליטה) .הקיטון בין שנת  2018לשנת  ,2019מיוחס לחלוקות והפסד בתקופה הנוכחית.
ראה לעיל.

 .1.2חוב ל( CAP-סך הון בתוספת חוב

פיננסי)1

יחס חוב ל( CAP-סך הון בתוספת חוב פיננסי) ליום  31בדצמבר  2019הינו כ .56.38%-יחס חוב לCAP-
נטו (סך הון בתוספת חוב פיננסי נטו) ליום  31בדצמבר  2019הינו כ.54.37%-

1

יצוין ,כי ההגדרות אשר שימשו לצורך חישוב הנתונים בסעיף זה הינן שונות מן ההגדרות המקבילות אשר שימשו לצורך חישוב אמות
המידה הפיננסיות בהן התחייבה החברה לעמוד במסגרת שטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה א') של החברה ,כאמור בסעיף 3
לחלק זה.

 .1.3ניתוח עיקרי תוצאות הפעילות על-פי הדוחות הכספיים המאוחדים:
הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים
(נתונים כספיים באלפי דולר)

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
סעיף
2017
2018
2019
אלפי דולר
 91,443הגידול בהכנסות בשנת  2019לעומת שנת  2018היה בעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות השכירות ב-
95,938
98,566
הכנסות
מדמי
 Clifton Commonsוב Gateway (phase II) -בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,עקב עלייה
שכירות
בהחזרים הקשורים בעלויות שנצברו לתחזוקת השטחים המשותפים .כמו-כן ,היה גידול בהכנסות
משכירות בסיס עבור  Bronx Terminal Marketבהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול בהכנסות בשנת  2018לעומת שנת  2017נבע בעיקר מגידול בהכנסות השכרה מBronx -
 Terminal Marketכתוצאה מעיתוי הכנסות מהחזרי תחזוקת שטחים ציבוריים ומגידול בהחזרים
שנצברו בגין עלויות תחזוקת שטחים ציבוריים.
 26,063הוצאות תפעול הנכסים לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2019היו עקביות בהשוואה לתקופה
28,999
29,179
הוצאות
המקבילה אשתקד.
תפעול
נכסים
הגידול בהוצאות תפעול הנכסים בשנת  2018בהשוואה לשנת  2017נבעו בעיקר מגידול בהוצאות ב-
 Bronx Terminal Marketכתוצאה מגידול בעלויות של תיקונים ותחזוקה ,אבטחה וניקיון.
 50,166הוצאות המימון לשנת  2019בהשוואה לשנת  2018נותרו עקביות ולא השתנו באופן משמעותי.
50,326
49,873
הוצאות
מימון
הוצאות המימון לשנת  2018בהשוואה לשנת  2017נותרו עקביות ולא השתנו באופן משמעותי.
()14,191
12,186
שינוי נטו
 20,064מייצג את השינוי בשווי ההוגן בקשר עם עסקאות הגנת מטבע ( )SWAPבהן התקשרה החברה עם
בשווי הוגן
תאגידים בנקאיים בינלאומיים ,לצורך גידור חשיפתה של החברה לתנודות בשערי החליפין של
של נגזרים
הדולר אל מול הש"ח.
( )19,242מייצג הכנסות (הפסדים) מהפרשי שער בין הדולר ארה"ב לש"ח .סכום זה מקוזז ככלל על-ידי
14,819
הפרשי שער ()14,665
השינוי בשווי ההוגן של הנגזרים הפיננסיים האמורים לעיל.
חליפין ,נטו
הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות לשנת  2019בהשוואה לשנת  2018נבע בעיקר מהוצאות
1,087
969
1,153
הוצאות
משפטיות הקשורות לתשקיף מדף שהוגש בשנת .2019
הנהלה
וכלליות
הוצאות ההנהלה וכלליות לשנת  2018בהשוואה לשנת  2017נותרו עקביות ולא השתנו באופן
משמעותי.
 18,194רווחי שיערוך בשנת  2019היו נמוכים יותר בהשוואה לשנת  2018מכיוון שההנחות ,הכוללות דמי
28,124
2,570
רווחי
שכירות חוזיים ששימשו את הערכות השווי בשנת  ,2019היו עקביות עם ההנחות של שנת .2018
שיערוך
נדל"ן
רווחי שערוך בשנת  2018היו גבוהים יותר בהשוואה לשנת  ,2017וזאת בעיקר כתוצאה מרווחי
להשקעה
שערוך גבוהים יותר שהוכרו בגין  Bronx Terminal Marketו Gateway (phase II)-בשנת 2018
בהשוואה ל ,2017-עקב דמי שכירות חוזיים גבוהים יותר בנכסים שנבעו משינויים בהסכמי שכירות
או משינויים בשוכרים חדשים.
4,580
()27,552
חלק
 13,491הקיטון בחלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות ,נבע בעיקר מהפסדי שערוך בAbington -
החברה
 ,Houseבנכס  530 West 30thוב 500 Lakeshore Drive-כאמור לעיל בנכסים לא שוטפים .בנוסף,
ברווח
היה הפסד בגין שינוי בשווי עתידי של נגזר פיננסי בנכס  530 West 30thעקב ירידה בשיעורי הריבית
(בהפסד)
במהלך שנת .2019
מחברות
הקיטון בחלק החברה ברווחי חברות כלולות בשנת  2018בהשוואה לשנת  2017נבע בעיקר
כלולות
מקיטון בהערכת השווי של ( Union Square Retailלאור קיטון בדמי שכירות) ורווחי שערוך
קטנים יותר בנכס  530 West 30thוגידול בהוצאות הריבית שהוכרו במסגרת הרווח הנקי בניגוד
להיוון בתקופת הבנייה של ( 530 West 30thלאור כך שהנכס עבר להיות מנכס בהקמה לנכס
מופעל).

לתוצאות הפעילות של החברה בשנת  2019על בסיס רבעוני ,ראה סעיף ( 3תקנה 10א) בחלק ד' לדוח.
 .1.4הון חוזר:
ליום  31בדצמבר  2019לחברה הון חוזר שלילי בסך של  127,701אלפי דולר לפי הדוחות הכספיים המאוחדים
של החברה וכן הון חוזר שלילי בסך של  143,331אלפי דולר ,לפי המידע הכספי הנפרד (סולו) של החברה.
הגירעון הן בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  2019והן בדוח הכספי הנפרד
(סולו) של החברה ליום  31בדצמבר  ,2019נובע בעיקר מ 207,440-אגרות חוב (סדרה א') המבשילות ביום
 30בספטמבר  .2020בכוונת הנהלת החברה למחזר את אגרות החוב (סדרה א') באמצעות גיוס חוב בשוק
ההון הישראלי או באמצעות חלופות פוטנציאליות אחרות כגון ,מימון מחדש ברמת הנכס ,מכירת נכסים
בודדים וקבלת מימון  Mezzanineאשר ישמשו את ההון העצמי העיקרי של החברה בסך  456,921אלפי
דולר ליום  31בדצמבר  .2019תכניות החברה הינן דינמיות והחברה עשויה להתאים את תכניותיה
בתגובה לשינויים בתנאי השוק.
במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,2020כתוצאה מההתפרצות ומההתפשטות העולמית של נגיף הקורונה
( ,)COVID-19מדינות רבות ,כולל אלה בהן פועלת החברה ,נוקטות בצעדים נרחבים למניעת התפשטות
הנגיף ,כגון סגירת גבולות והגבלות על תנועה והתקהלות .בשלב זה ,אין ביכולתה של החברה להעריך
האם סיטואציה כאמור הינה אירוע לטווח קצר או משבר מתמשך ,אשר עלול להוביל לירידה בביקוש
בתחום הנדל"ן בכלל ובתחומי פעילות החברה בפרט ,ובנוסף אין ביכולתה של החברה לכמת את היקף
ההשפעה הפוטנציאלית של הסיטואציה על עסקי החברה.

המשך משבר גולבלי כאמור עלול להשפיע על הכנסות החברה ,בשל האטה אפשרית בביקוש ופגיעה בעסק
של שוכרים שונים ,אשר עלול לגרום לירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ,כמו גם לירידה ברמות
התפוסה וירידה אפשרית של מחירים ו/או אובדן ערך בנכסי הנדל"ן של החברה ,לצד השפעה שלילית
פוטנציאלית על זמינות כח האדם בנכסים .המשבר והמשכו עלול להשפיע גם על שווקי ההון והאשראי
עליהם מסתמכת החברה למקורות מימון.
דירקטוריון החברה בחן את נזילות ומקורות תזרים המזומנים של החברה בשילוב עם סביבת השוק
הנוכחית וקבע כי מתקיים סימן אזהרה (כהגדרתו בתקנה (10ב)(()14א)( )4לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות הדוחות")) .בנוסף ,מתקיים סימן אזהרה שני בשל חוות
דעתם של רואי החשבון המפנה את תשומת הלב בדבר ספק משמעותי להמשך פעילותה של החברה כעסק
חי עקב סיכון הגירעון בהון החוזר ,אשר נובע כתוצאה מאירועי  COVID-19הנוכחיים ואי הודאות
הנובעת מכך של ההנהלה לביצוע תכניותיה .בהתאם ,בחן הדירקטוריון סימני אזהרה כאמור והציג את
הסבריו ,כנדרש בתקנה קטנה (א )1לתקנה (10ב)(.)14
ההערכות כאמור הינם בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968-חוק
ניירות ערך") ,המבוססות על מידע ונתונים המצויים בידי הנהלת החברה במועד הדוח .הערכות כאמור
עלולות שלא להתממש ,באופן מלא או חלקי ,או להתממש באופן שונה ,ואף שונה מהותית מהצפוי,
כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה שעלולים להביא לידי הרעה בשווקי האשראי ו/או שינויי
חקיקה ו/או שינויים רגולטוריים אשר עלולים להשפיע על תכניות כאמור.
 .1.5ניתוח נזילות ומקורות מימון של החברה:
הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים
(נתונים כספיים באלפי דולר)

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
סעיף
2017
2018
2019
אלפי דולר
 63,079הגידול בתזרימי המזומנים מפעילות השוטפת בשנת  2019בהשוואה לשנת  2018נובעת בעיקר מעיתוי
66,109
67,488
מזומנים
נטו
קבלת התשלומים מהשוכרים ב.Bronx Terminal Market -
מפעילות
הגידול בתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת בשנת  2018בהשוואה לשנת  ,2017נבע בעיקר מעיתוי
שוטפת
קבלת התשלומים מהשוכרים ב.Gateway (phase II)-
הגידול בתזרימי המזומנים שנבעו מפעילות השקעה בשנת  2019בהשוואה לשנת  ,2018קשור בעיקר
3,618
11,911
14,138
מזומנים
נטו שנבעו
להבשלה של תעודת פיקדון ( )certificate of depositב Bronx Terminal Market-אשר קוזז
מפעילות
חלקית על-ידי קיטון בחלוקות מחברות כלולות בשנת .2019
השקעה
הגידול בתזרימי המזומנים שנבעו מפעילות השקעה בשנת  2018בהשוואה לשנת  ,2017קשור בעיקר
להשקעה של תעודת פיקדון ( )certificate of depositברבעון השני של שנת  2017ובגידול בחלוקות
מחברות כלולות בשנת .2018
( )68,712הגידול בתזרימי המזומנים ששימשו לפעילויות מימון בשנת  2019בהשוואה לשנת  ,2018נבע בעיקר
()78,190
()86,942
מזומנים
משני פדיונות בשיעור של  5%מקרן אגרות החוב (סדרה א') של החברה בשנת  2019בהשוואה לפדיון
נטו ששימשו
אחד בשיעור של  5%בשנת  ,2018אשר קוזז חלקית על-ידי חלוקות נמוכות יותר למחזיקי הון של
לפעילות
חברת האם בשנת  2019בהשוואה לשנת .2018
מימון
הגידול בתזרימי המזומנים ששימשו לפעילויות מימון בשנת  2018בהשוואה לשנת  ,2017נבע בעיקר
מהפדיון בשיעור  5%מקרן אגרות החוב (סדרה א') של החברה בשנת  ,2018אשר קוזז באופן חלקי
מחלוקות נמוכות יותר למחזיקי הון של חברת האם בשנת  2018בהשוואה לשנת .2017

)Funds From Operations( FFO .1.6
 FFOאשר הינו הרווח הנקי המדווח לתקופה ,בניכוי הכנסות חד פעמיות והוצאות חד פעמיות (לרבות
רווחים או הפסדים משערוכי נכסים ,הכנסות או הוצאות בגין הפרשי שער ,עסקאות גידור וכדומה),
מכירות נכסים ,פחת והפחתות וסוגי רווח נוספים ,הינו מדד מקובל לבחינת תוצאותיהן הכספיות של
חברות נדל"ן מניב.
להלן פרטים אודות נתוני ה FFO-של החברה לשנים  2018 ,2019ו:2017-

FFO

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי דולר
22,801
22,998
29,491

הסברי החברה לשינויים המהותיים

השינוי בשנת  2019בהשוואה לשנת  2018נבע בעיקר מגידול ברווחים ברוטו של חברות כלולות ,בשל
תוצאות של שנה שלמה ב One Hudson Yards-בשנת  ,2019בעוד שהנכס לא התייצב בשנת  2018עד
לרבעון השני.
 FFOלשנת  2018היה עקבי בהשוואה לשנת .2017

לפרטים אודות התאמות בין הרווח הנקי לתקופה המשויך לבעלי המניות של החברה לבין רווחי FFO
המשויכים לאותם בעלי מניות לשנים  2018 ,2019ו ,2017-ראה סעיף  7.14.2בחלק א' לדוח.

 ,)Net Operating Income( NOI .1.7לרבות חלק יחסי ב NOI-של חברות כלולות
 NOIהינו מדד המייצג את רווחי החברה מהשכרת נכסים והפעלתם ואינו מדד פיננסי המבוסס על כללי
חשבונאות מקובלים .עם זאת ,להערכת החברה NOI ,הינו אחד מן הפרמטרים החשובים ביותר בקביעת
שוויים של נכסי נדל"ן להשקעה וכן משמש למדידת תזרים המזומנים הפנוי לשירות החוב הפיננסי אשר
ניטל לשם מימון נכסים כאמור .כתוצאה מכך ,מהווה ה NOI-נדבך פיננסי חשוב בהבנת תוצאותיה
הכספיות של החברה (בנוסף וכפוף לתוצאות הכספיות של החברה כפי שאלו מוצגות בדוחותיה
הכספיים).
להלן פרטים אודות נתוני ה NOI-של החברה לשנים  2018 ,2019ו:2017-
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי דולר
NOI

99,412

93,874

91,477

הסברי החברה לשינויים המהותיים

הגידול ב NOI-בשנת  2019בהשוואה לשנת  2018נבע בעיקר מתוצאות של שנה שלמה בOne Hudson -
 Yardsבשנת  ,2019בעוד שהנכס לא התייצב בשנת  2018עד לרבעון השני.
th
הגידול ב NOI-בשנת  2018בהשוואה לשנת  2017נבע בעיקר מגידול ב NOI-של West 30 Highline
 Holdingsכתוצאה מתחילת פעילות ב 530 West 30th-בשנת .2018

 .2היבטי ממשל תאגידי
 .2.1דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בלתי תלויים
ביום  7ביוני  2015קבע דירקטוריון החברה כי המספר המזערי הנדרש בדירקטוריון החברה של
דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,בהתאם להוראות סעיף (92א)( )12לחוק החברות,
התשנ"ט"( 1999-חוק החברות") ,הינו שני ( )2דירקטורים (לרבות דירקטורים חיצוניים) ,וזאת בהתחשב,
בין היתר ,בסוג החברה ,גודלה ,היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה.
למועד הדוח ,הדירקטורים אשר דירקטוריון החברה קבע כי הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
הינם :ורדה לוי (דירקטורית חיצונית) ואיתן מחובר (דירקטור חיצוני) (ביום  7ביוני  ;)2015דיוויד זסמן
(דירקטור ומנהל כספים ראשי) (ביום  21במרס  ;)2018ודיוויד דיסטסו (דירקטור) (ביום  26בדצמבר
 .)2018לפרטים אודות הכישורים ,ההשכלה ,הניסיון והידע של כל אחד מהדירקטורים האמורים ,אשר
בין היתר בהסתמך עליהם החברה רואה אותם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,ראה סעיף 16
(תקנה  )26בחלק ד' לדוח.
תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים .יצוין ,כי נכון למועד הדוח
מכהנים בדירקטוריון החברה שלושה ( )3דירקטורים בלתי תלויים  -ורדה לוי (דירקטורית חיצונית),
איתן מחובר (דירקטור חיצוני) ודניאל קסלר (דירקטור בלתי תלוי).
 .2.2מבקר פנימי
ביום  10ביוני  2015אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת באותו מועד) את
מינויו של מר אייל בש ("מר בש" או "המבקר הפנימי") כמבקר הפנימי של החברה ,וכהונתו של מר בש
החלה באותו מועד.
פרטים אודות המבקר הפנימי ,למיטב ידיעת החברה
מר בש הינו בעל תואר מוסמך במנהל עסקים ( )MBAמהמכללה למינהל ,ובעל תואר בוגר בכלכלה ()BA
מהאוניברסיטה העברית  .נוסף על כך ,המבקר הפנימי הינו מבקר פנימי מוסמך ( )CIAומבקר ניהול
סיכונים מוסמך ( .)CRMAכמו-כן ,למועד הדוח מכהן מר בש כמנהל תחום ניהול סיכונים וכלכלה
במשרד רו"ח רוזנבלום-הולצמן ("רוזנבלום-הולצמן") אשר משמש כגורם החיצוני מטעמו מכהן מר בש
כמבקר הפנים בחברה.
במועד מינויו כמבקר הפנימי של החברה ומאז אותו מועד ועד למועד הדוח ,מר בש עומד בתנאים
הקבועים בסעיפים (3א) ו 8-לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב"( 1992-חוק הביקורת הפנימית") ובסעיף
(146ב) לחוק החברות .כמו-כן ,למיטב ידיעת החברה ,מר בש ורוזנבלום-הולצמן אינם מחזיקים בניירות
ערך של החברה ו/או של גוף קשור אליה ואין להם קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים

עם החברה או עם גוף קשור אליה .לעניין זה" ,גוף קשור" -כהגדרתו בסעיף  1לתוספת הרביעית לתקנות
הדוחות.
לפרטים נוספים אודות מבקר הפנים ראה סעיף  7.2לתשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 15
בנובמבר ( 2019אסמכתא מספר.)2019-01-111373 :
דרך המינוי וזהות הממונה על המבקר הפנימי
כאמור לעיל ,מינוי מר בש כמבקר הפנימי של החברה אושר על-ידי דירקטוריון החברה ביום  10ביוני
 . 2015במסגרת החלטתם וכרקע לאישור המינוי כאמור ,הדירקטורים שקלו ודנו בפרטי השכלתו,
ידיעותיו ,וניסיונו המקצועי של מר בש כאמור לעיל ובתפקידיו ,חובותיו ,סמכויותיו ומחויבויותיו
בחברה ,אל מול סוג החברה ,גודלה ,היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה.
הממונה הארגוני בחברה על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון.
תכנית עבודת הביקורת הפנימית
ככלל ,תכנית העבודה של המבקר הפנימי הינה שנתית ,מבוססת סקר סיכונים ומתייחסת לחברה
ולנכסיה ולבחינת נושאים מהותיים בפעילות החברה לפחות אחת לארבע ( )4שנים .הגורמים המעורבים
בקביעת תכנית העבודה הם המבקר הפנימי ,הנהלת החברה ,ועדת הביקורת והדירקטוריון (אשר מאשר
את התכנית) .כל אחד מיו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת הביקורת רשאי לדרוש מהמבקר הפנימי לבצע
פעולות ביקורת פנימית נוספות על תכנית העבודה בנוגע לעניינים הדורשים בחינה דחופה.
היקף העסקה ותגמול
תכנית העבודה השנתית לביקורת פנימית שאושרה על-ידי הדירקטוריון ,הינה בהיקף מוערך של כ400-
שעות עבודה בשנה .בשנת  2019הקדיש המבקר הפנימי כ 375-שעות עבודה לצורך ביצוע תפקידו .לדעת
הדירקטוריון ,תכנית עבודת הביקורת הפנימית ,וכן היקף ההעסקה שנקבע למימוש תכנית זו ,תואמים
את צרכי החברה .כן ,לדעת הדירקטוריון ,היקף ,אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותכנית עבודתו
סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה .במידת הצורך ,יש
לחברה אפשרות להרחיב את היקף ההעסקה האמור.
תגמול המבקר הפנימי נעשה על בסיס שעות עבודה שבוצעו בפועל .בגין שנת  2019שולם למבקר הפנימי
סך כולל של כ 125-אלפי ש"ח תמורת עבודתו .להערכת דירקטוריון החברה ,אין בתגמול האמור כדי
להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי.
עריכת הביקורת הפנימית ,גישה למידע ודין וחשבון
בהתאם למידע שנמסר להנהלת החברה ולדירקטוריון על-ידי המבקר הפנימי ,עבודת הביקורת הפנימית
מבוצעת על-פי תקני ביקורת מקובלים ,הנחיות מקצועיות ותדריכים ,כפי שאושרו ופורסמו על-ידי לשכת
המבקרים הפנימיים העולמית (ה )IIA-ואיגוד המבקרים הפנימיים בישראל (ה IIA-ישראל) ועל-פי חוק
הביקורת הפנימית .הדירקטוריון הסתמך על דיווחיו של המבקר הפנימי בדבר עמידתו בדרישות התקנים
המקצועיים האמורים .למבקר הפנימי ולעובדיו נתונה גישה למידע כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת
הפנימית ,ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה והחברות המוחזקות שלה,
לרבות נתונים כספיים ,בהתאם לדרישתו.
במסגרת עבודת המבקר הפנימי לשנת  2019הוכנו והוגשו על-ידו (בכתב) דוח בנושא אבטחת סייבר ודוח
בדבר יישום המלצות המבקר הפנימי מדוחות קודמים ,והם נדונו בישיבות ועדת הביקורת שהתקיימה
בחודש מרס  .2019כן הוכן והוגש בכתב דוח בנושא כיסוי ביטוחי ,והוא נדון בישיבת ועדת הביקורת
שהתקיימה בחודש נובמבר  .2019כמו-כן ,בישיבות ועדת הביקורת והדירקטוריון שהתקיימו בחודש
נובמבר  2019נדונה ואושרה תכנית העבודה של המבקר הפנימי לשנת  .2020בנוסף ,במסגרת עבודת
המבקר הפנימי לשנת ( 2019עד מועד הדוח) הוכנו והוגשו על-ידו (בכתב) דוח בנושא נכס מגורים ( One
 ,)Hudson Yardsוהוא נדון בישיבת ועדת הביקורת שהתקיימה בחודש מרס .2020

 .2.3גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר של החברה
להלן פרטים אודות שכר רואה החשבון המבקר של החברה (קוסט פורר גבאי את קסירר  )EY -בגין
השנים  2019ו .2018-שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר ,בהתאם
להיקף העבודה ,לאופי העבודה ,ניסיון העבר ותנאי השוק .הגורם המאשר את השכר הינו דירקטוריון
החברה:
בגין -2019
בשנת  2019הסתכם שכר טרחת רואה החשבון המבקר (כולל משרדי  EYבארה"ב) ,בגין שירותי ביקורת,
שירותים הקשורים לביקורת ושירותי מס ,בסך של כ 247,000-אלפי דולר ,בגין כ 3,200-שעות.
בגין -2018
בשנת  2018הסתכם שכר טרחת רואה החשבון המבקר (כולל משרדי  EYבארה"ב) ,בגין שירותי ביקורת,
שירותים הקשורים לביקורת ושירותי מס ,בסך של כ 255,000-אלפי דולר ,בגין כ 3,000-שעות.
 .3גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב
מועד ההנפקה
סך ערך נקוב במועד ההנפקה
יתרת ערך נקוב ליום 31
בדצמבר 2019
שנצברה
הריבית
סכום
בספרים ליום  31בדצמבר 2019
ערך בספרים של יתרת אגרות
החוב (כולל ריבית צבורה) ליום
 31בדצמבר 2019
שווי בורסאי ליום  31בדצמבר
2019
יתרת ערך נקוב למועד הדוח
סוג הריבית ושיעורה

אגרות החוב (סדרה א') (*)
 10במרס 2015
 847,000,000ש"ח
 719,950,001ש"ח
 7,568,674ש"ח
 727,518,675ש"ח
 745,148,251ש"ח

 719,950,001ש"ח
ריבית קבועה בשיעור שנתי של .5.1%
יצוין ,כי בשטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה א') 2,נקבעו מספר מנגנונים להתאמה של שיעור הריבית
השנתית בגין אגרות החוב ,וזאת כתוצאה משינויים מסוימים בהון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא
כולל זכויות מיעוט) ו/או ביחס ההון המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לסך מאזן ,ו/או כתוצאה
משינויים מסוימים בדירוג אגרות החוב .בהתאם למנגנוני ההתאמה האמורים (במצטבר) ,שיעור הריבית
שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') לא יעלה בכל מקרה על שיעור שנתי של ( 6.85%למעט במקרה שקמה זכאות
לריבית פיגורים) ולא יפחת משיעור שנתי של  .5.1%לפרטים ראה סעיפים  5.2ו 5.3-לשטר הנאמנות3.
חמישה ( )5תשלומים חצי שנתיים ,החל מיום  30בספטמבר  ,2018באופן שכל אחד מארבעת התשלומים
מועדי תשלום הקרן
הראשונים (היינו ,התשלומים שישולמו (או שולמו ,לפי העניין) בימים  30בספטמבר  31 ,2018במרס 30 ,2019
בספטמבר  2019ו 31-במרס  )2020יהיה בשיעור של חמישה אחוזים ( )5%מגובה הקרן המקורית של אגרות
החוב (סדרה א') ,והתשלום האחרון ,אשר ישולם ביום  30בספטמבר  ,2020יהיה בשיעור של שמונים אחוזים
( )80%מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב (סדרה א')4 3.
תשלומים חצי שנתיים בימים  31במרס ו 30-בספטמבר של כל אחת מהשנים  2015עד  ,2020החל מיום 30
מועדי תשלום הריבית
בספטמבר  2015ועד ליום  30בספטמבר ( 2020כולל).
אגרות החוב (סדרה א') אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו.
תנאי הצמדה
זכות החברה לבצע פדיון החברה תהא רשאית ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להעמיד את אגרות החוב (סדרה א') לפדיון מוקדם,
מלא או חלקי ,והכל בהתאם להוראות סעיף  7.2לשטר הנאמנות.
מוקדם
שטראוס לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ ,מרחוב יצחק שדה  ,17תל-אביב .6777517
הנאמן
טלפון ;03-6237777 :אחראי :רו"ח אורי לזר .יצוין ,כי ביום  20ביולי  2017אישררה אסיפת מחזיקי אגרות
החוב (סדרה א') את כהונתו של הנאמן למחזיקי אגרות החוב ,בהתאם להוראות סעיף 35ב(א )1לחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח ,1968-וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.
ראה בטבלה נפרדת להלן.
דירוג
אגרות החוב (סדרה א') אינן מובטחות בבטוחות ,בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר .לפרטים אודות
בטוחות
שעבודים שליליים להם התחייבה החברה ,ראה סעיף  6.2לשטר הנאמנות.
מגבלות עיקריות החלות על החברה מכוח שטר הנאמנות
לפרטים ראה סעיף  4.2בחלק א' לדוח.
מגבלות על ביצוע חלוקה

2
3

4

שטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה א') של החברה מיום  26בפברואר  2015כפי שצורף לתשקיף להשלמה שפרסמה החברה באותו
יום ("שטר הנאמנות").
ריבית אגרות החוב (סדרה א') כפופה להתאמה בהתבסס על דירוג האשראי .לפי סעיף  5.2לשטר הנאמנות ,הריבית תעלה בשיעור של
 0.25%לשנה בגין כל דרגה ( )Notchמתחת לדירוג הבסיס של "( "A+קרי ,בגין ירידה לדירוג " )"Aעד לתוספת מקסימלית של 1%
לשנה לכל היותר .השיעור המצטבר המקסימלי של שיעור הריבית הנוסף לא יעלה על  1.75%מעל הריבית המקורית של  .5.1%בנוסף,
לפי סעיף  8.1.23לשטר הנאמנות ,ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה א') יופחת לדירוג הנמוך מדירוג " "BBBעלולה להיות העמדה
לפירעון מיידי של יתרת קרן אגרות החוב.
עלולה להיות העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה א') אם רואי החשבון כוללים מלל בחוות דעתם המפנה את תשומת הלב
בדבר ספק משמעותי להמשך פעילותה של החברה כעסק חי למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.

אגרות החוב (סדרה א') (*)
(א) ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ 200-מיליון דולר (לא צמוד
התחייבויות פיננסיות
למדד) .ליום  31בדצמבר  2019עמד ההון העצמי של החברה כאמור על כ 456.9-מיליון דולר;
(ב) יחס ההון המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן לא יפחת
מ .30%-ליום  31בדצמבר  2019עמד יחס ההון כאמור על כ;42.89%
(ג) יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל CAP-נטו לא יעלה על שיעור של  5.70%ליום  31בדצמבר  2019עמד יחס
החוב כאמור על כ;53.53%
כמו-כן  -יחס חוב פיננסי נטו מתואם ל CAP-נטו ,אשר יחושב (במצטבר) אך ורק ביחס לחברות מוחזקות
של החברה שאינן חברות מאוחדות בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ,לא יעלה על שיעור של
 . 75%לעניין זה יחולו המונחים האמורים לעיל ,בשינויים המחויבים ,באופן שכל אחד מהם יחושב,
במצטבר ,ביחס לחברות שאינן חברות מאוחדות כאמור .ליום  31בדצמבר  2019עמד יחס החוב כאמור על
;48.84%
(ד) יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל EBITDA-מתואם לא יעלה על  6.17ליום  31בדצמבר  2019עמד יחס החוב
כאמור על כ.8.9-
כל עוד אגרות החוב (סדרה א') במחזור ,החברה התחייבה לעמוד בכל המגבלות שלהלן:
פעילות החברה
(א) כי  85%לפחות משווי נכסיה (על-פי שוויים בדוחותיה הכספיים המאוחדים) יהיו קשורים לפעילות נדל"ן
מכל סוג שהוא ,בארה"ב;
(ב) סך ההשקעה בנכסי נדל"ן בהקמה ,מכל סוג שהוא ,הרשומה בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה,
לרבות חלקה היחסי של החברה בחברות שאינן מאוחדות המחזיקות נכסי נדל"ן בהקמה כאמור ,בכל
רבעון ,לא יעלה על שיעור של  25%מסך נכסי החברה (על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים).
החברה התחייבה ,כי עסקאות חריגות של החברה (כמשמען בחוק החברות) ,עם בעל השליטה בה (כמשמעות
עסקאות בעלי שליטה
המונח בסעיף  268לחוק החברות) ,או עסקאות חריגות של החברה עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בהן עניין
אישי ,אשר נדרשים לאישורן הליכי אישור כאמור בסעיף (275ג) לחוק החברות ,תהיינה כפופות ,בנוסף
לאישורים על-פי דין כאמור ,לקבלת אישור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהחלטה שתתקבל באסיפת מחזיקי
אגרות החוב ,ברוב רגיל.
יחד עם זאת ,אישור מחזיקי אגרות החוב לא יידרש בקשר עם אישורן של עסקאות בעל שליטה המפורטות
להלן( :א) עסקאות בעל שליטה שהינן עסקאות במהלך העסקים הרגיל של החברה והחברות המוחזקות על-ידה
להתקשרות בהסכמי ניהול של החברה והחברות המוחזקות על-ידה ,בהסכמי פיתוח בקשר עם נכסי החברה
ובהסכמי תיווך ( )brokerלרכישת/מכירת והשכרת נכסי נדל"ן; (ב) עסקאות בעל שליטה שהינן עסקאות
לרכישת נכסים מבעל השליטה ועומדות באחד או יותר מהתנאים שנקבעו בסעיף (5.11.2א) או (ב) לשטר
הנאמנות; (ג) עסקאות בעל שליטה מן הסוגים המנויים בסעיף (5.11.2ג) לשטר הנאמנות.
זכות להעמדה לפירעון מיידי אם יועמדו לפירעון מיידי ) 1( :סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר רשומה למסחר בבורסה; או ()2
חוב מהותי אחר של החברה אשר הערך ההתחייבותי שלו הינו  30מיליון דולר לפחות או אשר היקפו עולה על
מתוקף עילת Cross default
 10%מסך הנכסים של החברה ,על-פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו (מבוקרים
או סקורים ,לפי המקרה) ,לפי הנמוך מביניהם; או ( )3חוב של חברה כלולה שמכפלת שיעור ההחזקה של
החברה (בשרשור סופי) בחברה הכלולה בערך ההתחייבותי של החוב מהווה  30מיליון דולר לפחות לפי הדוחות
הכספיים האמורים .לפרטים נוספים ,ראה סעיף  8.1.13לשטר הנאמנות.
(*) בהתאם להוראות סעיף (10ב)(()13א) לתקנות הדוחות ,סדרת אגרות חוב זו הינה סדרה מהותית של החברה.

נכון ליום  31בדצמבר  2019ולמועד הדוח החברה עומדת בכל תנאי אגרות החוב .כמו-כן ,עמדה החברה בכל
תנאי ההתחייבויות לפי שטר הנאמנות.
דירוג אגרות החוב (סדרה א')
שם חברה
מדרגת

דירוג למועד הדוח

דירוג שנקבע במועד
הנפקת הסדרה

תאריך מתן הדירוג
העדכני למועד הדוח

S&P Maalot

ilA+/Stable

ilA+/Stable

30.6.2019

דירוגים נוספים בתקופה שבין מועד
ההנפקה המקורי לבין הדירוג העדכני
דירוג
תאריך
8.3.2015
( ilA+דירוג מקדמי)
3.11.2015
( ilA+דירוג סופי)
13.6.2016
12.6.2017
( ilA+אשרור דירוג)
18.6.2018

לפרטים אודות דוח הדירוג העדכני לאגרות החוב (סדרה א') של החברה ולדוח דירוג החברה העדכני למועד הדוח
( ,)ilA+/Stableראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  1ביולי ( 2019אסמכתא מספר )2019-01-056370 :המובא
בדוח זה על דרך ההפניה.

5

6

" CAPנטו"  -חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) ובתוספת מסים נדחים לזמן
ארוך בדוח על המצב הכספי; "חוב פיננסי נטו מתואם"  -חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסיים בתוספת
חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות חוב שהנפיקה החברה ,בניכוי מזומן ושווי מזומן ,וכן בניכוי השקעות לזמן קצר ,ניירות ערך
סחירים ופיקדונות (לרבות נכסים כאמור המוגבלים בשימוש) ,והכל על בסיס הדוחות המאוחדים של החברה.
" EBITDAמתואם" – רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות בנטרול/בתוספת רווחי/הפסדי שערוך נדל"ן להשקעה ובתוספת איחוד
יחסי של רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות ,בנטרול/בתוספת רווחי/הפסדי שערוך נדל"ן להשקעה בחברות כלולות ובחברות
בשליטה משותפת .ה EBITDA-המתואם יחושב לפי נתוני ארבעת הרבעונים האחרונים המצטברים שקדמו לכל נקודת בדיקה.

.4

גילוי בהתאם לתקנה (10ב)( )14לתקנות הדוחות
נכון ליום  31בדצמבר  2019מתקיימים בחברה שני סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה (10ב)( )14לתקנות הדוחות.
סימן האזהרה הראשון נובע מגירעון בהון החוזר ומההשפעה על נזילות החברה עקב הסביבה הכלכלית הנוכחית
הקשורה להתפשטות נגיף הקורונה החדש ( .)COVID-19סימן האזהרה הנוסף נובע מהכללת המלל בדוח רואי
החשבון הן לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה והן לפי הדוח הכספי הנפרד (סולו) של החברה המפנה
את תשומת הלב בדבר ספק משמעותי להמשך פעילותה של החברה כעסק חי עקב סיכון הגירעון בהון החוזר,
אשר נובע כתוצאה מאירועי  COVID-19הנוכחיים ואי הודאות הנובעת מכך של ההנהלה לביצוע תכניותיה.
לדיון אודות הבחינה שביצע דירקטוריון החברה בקשר עם הגירעון בהון החוזר ראה סעיף  1.4לעיל.
ראה להלן תזרים המזומנים החזוי של החברה המפרט את התחייבויות החברה ואת המקורות הכספיים בהם
מתכוונת החברה להשתמש בכדי לפרוע את ההתחייבויות האמורות עד ליום  31בדצמבר ( 2021באלפי דולר).
דוח תזרים המזומנים החזוי כולל נתונים המתבססים על הערכות ,תחזיות ותכניות החברה ביחס לפעילויות
השוטפות שלה וביחס לפעילויות השוטפות של החברות הכלולות שלה .ההערכות כאמור הינם בגדר מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על מידע ונתונים המצויים בידי הנהלת החברה במועד
הדוח .הערכות כאמור עלולות שלא להתממש ,באופן מלא או חלקי ,או להתממש באופן שונה ,ואף שונה
מהותית מהצפוי ,כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה שעלולים להביא לידי הרעה בשווקי האשראי
ו/או שינויי חקיקה ו/או שינויים רגולטוריים אשר עלולים להשפיע על תכניות כאמור.

יתרות מזומנים בפתיחה
מקורות לתקופה:
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
חלוקות רווחים מחברות כלולות
תזרים מזומנים מפעילות מימון
תזרים מהסדר נגזרים ()Inflow from settlement of derivatives
הנפקת אגרות חוב (סדרה ב') ,עלויות מימון נטו
מקורות מפעילות השקעה
חלוקות הון על-ידי חברות כלולות
סה"כ מקורות לתקופה
שימושים לתקופה:
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
הוצאות שוטפות
תזרים מזומנים עבור פעילות מימון
פירעון אגרות חוב (סדרה א')
תשלום ריבית של אגרות חוב
סה"כ שימושים לתקופה
יתרות מזומנים בסגירה

לשנה שתסתיים ביום  31בדצמבר 2020
45,573

לשנה שתסתיים ביום  31בדצמבר 2021
59,519

17,631

17,938

12,743
194,000

-

9,321
233,695

9,545
27,483

()1,118

()1,152

()208,319
()10,312
()219,749
59,519

()7,800
()8,952
78,050

ביום  31במרס  ,2020צפויה החברה לפרוע חמישה אחוזים מהקרן המקורית של אגרות החוב (סדרה א') וכן את
התשלום העשירי של הריבית החצי-שנתית וביום  30בספטמבר  2020צפויה החברה לפרוע את יתרת קרן אגרות
החוב והריבית לאגרות החוב (סדרה א') של החברה.
תזרים המזומנים החזוי לעיל מבוסס על ההנחה כי הנכסים המוחזקים על-ידי החברה ,באמצעות חברות
כלולות ,ימשיכו לגבות את דמי השכירות החוזיים משוכרים ויחליפו ו/או יחדשו שוכרים כלשהם לנכסים אשר
יש להם שכירויות לטווח קצר אשר מסתיימות במהלך תקופת התחזית .בנוסף ,אגרות החוב של החברה נקובות
בשקל הישראלי (ש"ח) ,כאשר שינוי כאמור בשער החליפין של הדולר לעומת השקל יכול להשפיע על יתרות
תזרים המזומנים הקשורות לתשלומי הקרן והריבית אשר הובאו לעיל .חשיפה זו מתקזזת באופן חלקי על-ידי
נגזרת של שער הדולר לש"ח בה התקשרה החברה עם תאגידים בנקאיים בינלאומיים (שורת "תזרים מהסדר
נגזרים" לעיל).
בנוסף ,תזרים המזומנים החזוי מניח כי החברה תוכל לגייס הון נוסף באמצעות הנפקת אגרות חוב סדרה ב'
בשוק הישראלי .יחד עם זאת ,החברה בוחנת ביסודיות חלופות פוטנציאליות אחרות ,אשר ישמשו את ההון
העצמי העיקרי של החברה בנכסים לגיוס ההון הדרוש לפירעון אגרות החוב סדרה א' .לפרטים נוספים ראה
סעיף  1.4לחלק זה.
הערכות החברה לגבי הנפקות ומימון מחדש של החוב מבוססות על צרכי תזרים המזומנים החזוי שלה ועל
ניסיונה בגיוס כספים משוק ההון ,מבנקים ומישויות מלוות אחרות.
נכון למועד זה ,על-פי הערכת הנהלת החברה ,בשל אופיו חסר התקדים של נגיף הקורונה ( ,)COVID-19לא ניתן
לקבוע את השפעתו על תזרימי המזומנים של החברה.

.5

אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר 2019
ראה באור  17לדוחות הכספיים.

ניו יורק 22 ,במרס 2020

Jeff T. Blau, Chairman

Richard O'Toole, C.E.O

נספח לדוח דירקטוריון  -הערכות שווי
.1

הערכות שווי מהותיות מאד
לפרטים אודות הערכות שווי מהותיות מאוד לנכסים ) Bronx Terminal Market ,Gateway (phase IIוUnion -
 Square Retailשל החברה ,ראה סעיפים  7.16.1עד  7.16.3בחלק א' לדוח.

הערכות השווי האמורות מצורפות לדוחות הכספיים.
.2

הערכות שווי מהותיות
להלן פרטים לפי תקנה 8ב(ט) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל ,1970-ביחס להערכות
שווי מהותיות אשר שימשו לקביעת ערכם של נתונים בדוחותיה הכספיים של החברה ,הכל ביחס לנכסים 500
60 Columbus Circle, ,Clifton Commons (phases I and II) ,529 West 29th ,Abington House ,Lake Shore Drive
) Office Unit A-1 (Floors 18/19ו 530 West 30th-של החברה:
:500 Lake Shore Drive .2.1

נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס )43.75% -
השווי שנקבע (באלפי דולר)
זהות מעריך השווי
האם המעריך בלתי תלוי?
האם קיים הסכם שיפוי?
תאריך התוקף של הערכת השווי
מודל הערכת השווי

הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי:
מספר היחידות שנלקחו בחשבון
גישת היוון
תזרימי מזומנים
פניות ( )vacancyוהפסדי גביה
( Income
שיעור היוון ישיר
Capitalization
דמי שכירות ליחידה (שנתי ,בדולר)
)Approach
 NOIשנה ( 1אלפי דולר)
גישת ההשוואה
( Sales
Comparison
)Approach

ניתוחי רגישות לשווי
שיעור היוון ישיר
שווי ליחידה

מספר היחידות/שטח ניתן לבנייה
הערך המצוין ליחידה/ר"ר
שווי השבחות בנכס (אלפי דולר)
נכסים רלוונטיים להשוואה

עליה של 0.25%
ירידה של 0.25%
עליה של 10%
ירידה של 10%

2019
268,700
כן
כן
31.12.2019
Income Capitalization
Approach & Sales
Approach Comparison

2018
280,500
Cushman & Wakefield, Inc.
כן
כן
31.12.2018
Income Capitalization
Approach & Sales
Approach Comparison

כן
כן
31.12.2017
Income Capitalization
Approach & Sales
Approach Comparison

500
4.5%
4.3%
33,971
11,398
 500יחידות
 536,000ליחידה
ל.ר.

500
5%
4.3%
33,632
11,911
 500יחידות
 561,000ליחידה
ל.ר.

500
4%
4.3%
33,075
11,778
 500יחידות
 554,000ליחידה
ל.ר.

504 N Green St Apartments
500 North Milwaukee Avenue
Chicago, IL
 227יחידות 376,652 ,דולר ליחידה
Circa 922
922 West Washington Boulevard
Chicago, IL
 149יחידות 422,819 ,דולר ליחידה
LINEA
215 West Lake Street
Chicago, IL
 265יחידות 456,981 ,דולר ליחידה
Optima Chicago Center (Aston
)Place
200 East Illinois Street
Chicago, IL
 325יחידות 476,923 ,דולר ליחידה
The Parker
730 West Couch Place
Chicago, IL
 227יחידות 490,513 ,דולר ליחידה

200 East Illinois Street (Chicago,
)IL
 325יחידות 476,923 ,דולר ליחידה

1333 South Wabash Avenue
)(Chicago, IL
 305יחידות 410,164 ,דולר ליחידה

)730 W. Couch Pl. (Chicago, IL
 227יחידות 490,513 ,דולר ליחידה

)Madison at Racine (Chicago, IL
 216יחידות 461,111 ,ליחידה

)11 South Green St (Chicago, IL
 167יחידות 501,198 ,דולר ליחידה

)850 Lake Shore (Chicago, IL
 198יחידות 707,071 ,דולר ליחידה

North Water Apartments
)(Chicago, IL
 398יחידות 603,799 ,דולר ליחידה

North Water Apartments
)(Chicago, IL
 398יחידות 603,799 ,דולר ליחידה

-

)OneEleven (Chicago, IL
 504יחידות 651,240 ,דולר ליחידה

()15,400
16,300
26,800
()26,800

שינוי בשווי (באלפי דולר)
)(15,800
17,300
28,050
)(28,050

2017
277,000

()15,400
17,300
27,700
()27,700

:Abington House .2.2
נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס ( 43.912% -ראה הערה בסעיף  7.15.2בחלק א' לדוח))
השווי שנקבע (באלפי דולר)
זהות מעריך השווי
האם המעריך בלתי תלוי?
האם קיים הסכם שיפוי?
תאריך התוקף של הערכת השווי
מודל הערכת השווי
הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי:
מספר היחידות שנלקחו בחשבון
גישת היוון תזרימי
מזומנים
( Discounted Cash
דמי שכירות ממוצעים למגורים ()Market
Flow
פניות ( )vacancyוהפסדי גביה
)
Approach
שיעור היוון טרמינלי ()Terminal capitalization rate
עלויות מכירה ושיווק בסוף תקופת ההחזקה ( Reversion selling and
)marketing expenses
שיעור היוון ()Discount rate
 NOIשנה  1לא כולל הטבות מס (אלפי דולר)
עלויות הקמה נותרות (אלפי דולר)
שווי הטבת המס בגין תכנית Section 421-a (Discounted Value of 421-a
)( Tax Abatementאלפי דולר)
ניתוחי רגישות לשווי
שיעור ההיוון הטרמינלי ( )Terminal capitalization rateעליה של 0.5%
ירידה של 0.5%
עליה של 0.5%
שיעור היוון ()Discount rate
ירידה של 0.5%

2019
351,100
כן
כן
31.12.2019
DCF

2018
371,000
Cushman & Wakefield
כן
כן
31.12.2018
DCF

2017
369,500
כן
כן
31.12.2017
DCF

 389( 390ניתנות
להשכרה)
 85.00דולר לר"ר
2.5%
4%
4%

 389( 390ניתנות
להשכרה)
 82.50דולר לר"ר
3%
4%
4%

 389( 390ניתנות
להשכרה)
 88.25דולר לר"ר
3%
4%
4%

5.3%
10,964
-

5.3%
9,880
-

5.3%
9,713
-

64,600

65,500

65,000

)(23,000
28,000
)(11,500
11,500

שינוי בשווי (באלפי דולר)
)(27,500
28,000
)(16,500
11,500

()22,500
28,000
()11,500
11,500

:529 West 29th .2.3
נתונים לפי ( 100%חלק החברה בנכס – ( 39.521%ראה הערה בסעיף  7.15.3בחלק א' לדוח))
השווי שנקבע (באלפי דולר)
זהות מעריך השווי
האם המעריך בלתי תלוי?
האם קיים הסכם שיפוי?
תאריך התוקף של הערכת השווי
מודל הערכת השווי
פרמטרים עיקריים ששימשו לצורך הערכת השווי:
מספר היחידות שנלקחו בחשבון
גישת היוון
תזרימי
דמי שכירות ממוצעים למגורים (( )Marketמגורים)
מזומנים
פניות ( )vacancyוהפסדי גביה
( Discounted
Cash Flow
שיעור היוון טרמינלי ()Terminal capitalization rate
)Approach
עלויות מכירה ושיווק בסוף תקופת ההחזקה ( Reversion selling and marketing
)expenses
שיעור היוון (( )Discount rateמגורים)
 NOIשנה  1לא כולל הטבות מס (אלפי דולר)
שווי הטבת המס בגין תכנית Section 421-a (Discounted Value of 421-a Tax
)( Abatementאלפי דולר)
מספר היחידות שנלקחו בחשבון
שיעור היוון ישיר ()Direct Cap Rate
 NOIלשנה לא כולל הטבות מס (אלפי דולר)
עלויות שנותרו להשלמת הבנייה (אלפי דולר)

גישת היוון
תזרימי
מזומנים
( Income
Capitalization
)Approach
ניתוחי רגישות לשווי (בהתאמה לגישה שנבחרה)
עליה של 0.5%
שיעור ההיוון הטרמינלי ( Terminal
ירידה של 0.5%
)DCF( )capitalization rate
עליה של 0.5%
שיעור היוון ()DCF( )Discount rate
ירידה של 0.5%

2019
146,700
כן
כן
31.12.2019
DCF

2018
113,100
Cushman & Wakefield
כן
כן
31.12.2018
DCF

2017
111,700
כן
כן
31.12.2017
DCF

139
 75-80דולר לר"ר
מגורים – 2.5%
מסחר 5% -
מגורים – 4.5%
מסחר – 4.5%
4.0%

139
 70-75דולר לר"ר
מגורים – 3%
מסחר 5% -
מגורים – 4.5%
מסחר – 4.5%
4.0%

139
 70-75דולר לר"ר
מגורים 3% -
מסחר 5% -
מגורים 4.5% -
מסחר – 4.5%
4.0%

מגורים – 5.3%
מסחר – 5.5%
5,054
14,800

מגורים – 5.3%
מסחר – 5.5%
3,721
16,500

מגורים – 5.3%
מסחר – 5.5%
3,490
20,300

139
3.75%
4,441
-

139
3.75%
3,665
-

ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

)(8,400
11,600
)(2,100
3,200

שינוי בשווי (באלפי דולר)
()6,500
8,100
()1,900
2,000

()6,200
7,700
()1,800
1,800

:530 West 30th .2.4
2017
400,000

2018
414,000
Cushman & Wakefield
כן
כן
כן
כן
31.12.2017
31.12.2018
DCF less completion costs
DCF less completion
costs

2019
355,000

43.912% -  (חלק החברה בנכס100% נתונים לפי
)השווי שנקבע (באלפי דולר
זהות מעריך השווי
?האם המעריך בלתי תלוי
?האם קיים הסכם שיפוי
תאריך התוקף של הערכת השווי
מודל הערכת השווי

כן
כן
31.12.2019
DCF

179
 דולר לר"ר87.5
3%
4.0%
4.0%

179
 דולר לר"ר87.5
3%
4.0%
4.0%

179
 דולר לר"ר90
2.5%
4.0%
4.0%

5.3%
11,671
7,882
57,000

5.3%
10,506
2,088
50,500

5.3%
11,117
1,530
50,900

)30,500(
33,500
)10,000(
5,000

)שינוי בשווי (באלפי דולר
)28,300(
36,400
)7,400(
7,600

(23,000)
29,000
(6,000)
6,000

:הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי
 מספר היחידות שנלקחו בחשבוןDiscounted
)Market(  דמי שכירות ממוצעים למגוריםCash Flow
) והפסדי גביהvacancy(  פניותApproach
)Terminal capitalization rate( ( שיעור היוון טרמינליless
 עלויות מכירה ושיווק בסוף תקופת ההחזקהcompletion
)Reversion selling and marketing expenses( costs)
)Discount rate( שיעור היוון
) לא כולל הטבות מס (אלפי דולר1  שנהNOI
)עלויות הקמה נותרות (אלפי דולר
Section 421-a שווי הטבת המס בגין תכנית
(Discounted Value of 421-a Tax Abatement)
)(אלפי דולר
ניתוחי רגישות לשווי
0.5% עליה של
Terminal ( שיעור ההיוון הטרמינלי
0.5% ירידה של
)DCF( )capitalization rate
0.25% עליה של
)DCF( )Discount rate( שיעור היוון
0.25% ירידה של

:Clifton Commons (phases I and II) .2.5
2017
81,500
כן
כן
31.12.2017
Income Capitalization
Approach & Sales
Comparison Approach

2018
80,000
Cushman & Wakefield
כן
כן
31.12.2018
Income Capitalization
Approach & Sales
Comparison Approach

2019
80,500
כן
כן
31.12.2019
Income Capitalization
Approach & Sales
Comparison Approach

2%
5.5%

2%
5.5%

2%
5.5%

6.3%
6.0%

6.5%
6.0%

6.5%
6.0%

3.0%

3.0%

3.0%

4,480
187,794

4,443
187,794

4,456
187,794

424.93

420.14

430.26

350.85-447.17

364.32-465.96

362.79-453.92

5

8

8

Mill Creek Mall, 1-31 Mill
Creek Dr, Secaucus, NJ
(312,457 SqF GLA)
Millburn Gateway Center, 187
Millburn Avenue, Millburn, NJ,
(102,725 SqF GLA)
Essex Green, 495 Prospect
Avenue, West Orange, NJ,
(351,430 SqF GLA)

Wall Towne Center, 2433-2445
Highway 34, Manasquan, NJ
(99,070 SqF GLA)
Kearny Square, 16 Passaic
Avenue, Kearny, NJ
(138,895 Sqf GLA)
Festival Plaza, 1711-1783 State
Route 27, Edison, NJ, (151,763
SqF GLA)

Wall Towne Center, 2433-2445
Highway 34, Manasquan, NJ
(99,070 SqF GLA)
Kearny Square, 160 Passaic
Avenue, Kearny, NJ
(138,895 Sqf GLA)
Festival Plaza, 1711-1783 State
Route 27, Edison, NJ,
(181,273 SqF GLA)

)48.99% –  (חלק החברה בנכס100% נתונים לפי
)השווי שנקבע (באלפי דולר
זהות מעריך השווי
?האם המעריך בלתי תלוי
?האם קיים הסכם שיפוי
תאריך התוקף של הערכת השווי
מודל הערכת השווי

:הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי
גישת היוון
) והפסדי גביהvacancy( פניות
תזרימי מזומנים
Going In Capitalization ( שיעור היוון
Income (
)Rate
Capitalization
)Discount rate( שיעור היוון
)Approach
Terminal ( שיעור היוון טרמינלי
)capitalization rate
הוצאות מכירה בסוף תקופת ההחזקה
)Reversionary sales cost(
) (אלפי דולר1  שנהNOI
גישת ההשוואה
)"GLA"( שטר בר השכרה ברוטו
)שנלקח בחשבון (בר"ר
Sales (
Comparison
מחיר לר"ר בר השכרה שנלקח בחישוב
)Approach
)(בדולר
טווח מחירים לר"ר בר השכרה של
נכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב
)(בדולר
) שנלקחו#( מספר הנכסים ברי השוואה
בחישוב
פרטים לעניין נכסים ברי השוואה
שנבחנו

2017

2018

2019

Mullica Hill Plaza, 141
Bridgeton Pike, Mullica Hill,
NJ, (86,842 SqF GLA)
Chester Springs Shopping
Center, 141-237 Route 206 S,
Chester, NJ, (222,792 SqF
GLA)

Centerton Square, 2 Centerton
Road, Mount Laurel, NJ
(426,436 SqF GLA)
Mill Creek Mall, 1-31 Mill
Creek Dr, Secaucus, NJ (312,457
SqF GLA)

Centerton Square, 2 Centerton
Road, Mount Laurel, NJ
(426,436 SqF GLA)
Mill Creek Mall, 1-31 Mill
Creek Dr, Secaucus, NJ
(312,457 SqF GLA)

.ר.ל

West Belt Plaza, 57 State Route
23, Wayne, NJ (84,202 SqF
GLA)

.ר.ל

Millburn Gateway Center, 187
Millburn Avenue, Millburn, NJ,
(102,725 SqF GLA)

.ר.ל

Plaza 23, 500 Route 23 North,
Pomton Plains, NJ (161,035 SqF
GLA)

Teterboro Landing
US Highway Route 46 and
Industrial Avenue
Teterboro, NJ
(222,126 GLA)
Lakewood Plaza
1700 Madison Avenue
Lakewood, NJ
(204,547 GLA)
Convery Plaza Shopping Center
365 Convery Boulevard
Perth Amboy, NJ
(88,000 GLA)

)48.99% –  (חלק החברה בנכס100% נתונים לפי

)שינוי בשווי (באלפי דולר
:)*( ניתוחי רגישות לשווי
)3,600(
(3,500)
(4,200)
0.5% עליה של
שיעור ההיוון הטרמינלי
4,400
4,100
3,800
0.5% ) ירידה שלTerminal capitalization rate(
)2,900(
(3,200)
(2,000)
0.25% עליה של
)Discount rate( שיעור היוון
3,200
3,300
1,000
0.25% ירידה של
 הערכים הרגישים. אשר מהווה את נקודת הייחוס הראשונית,)פי השווי המוערך הסופי (הלוקח בחשבון מספר מתודולוגיות הערכה-תנודות ברגישות מחושבות על
)*(
. בלבדDCF-משקפים את ההשפעה על הערכת השווי במתודולוגיית ה

:60 Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19) .2.6
2017
130,000
כן
כן
31.12.2017
Income
Capitalization
Approach
1.0%
.ר.ל
5.5%
4.5%
4.0%
5,752
)9,300(
12,500
)4,700(
5,700

2018
132,000
Cushman & Wakefield
כן
כן
31.12.2018
Income
Capitalization
Approach
1.0%
.ר.ל
5.8%
4.5%
4.0%
5,752
)שינוי בשווי (באלפי דולר
)9,800(
12,400
)5,100(
5,500

2019
132,000
כן
כן
31.12.2019
Income
Capitalization
Approach
1.0%
.ר.ל
6.0%
4.8%
4.0%
5,752
(9,000)
11,000
(5,000)
5,000

)100% –  (חלק החברה בנכס100% נתונים לפי
)השווי שנקבע (באלפי דולר
זהות מעריך השווי
?האם המעריך בלתי תלוי
?האם קיים הסכם שיפוי
תאריך התוקף של הערכת השווי
מודל הערכת השווי

:הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי
גישת היוון
) והפסדי גביהvacancy( פניות
תזרימי מזומנים
)Going In Capitalization Rate( שיעור היוון
Income (
)Discount rate( שיעור היוון
Capitalization
)Terminal capitalization rate( שיעור היוון טרמינלי
)Approach
)Reversionary sales cost( הוצאות מכירה בסוף תקופת ההחזקה
) (אלפי דולר1  שנהNOI
:ניתוחי רגישות לשווי
0.5% עליה של
)Terminal capitalization rate( שיעור ההיוון הטרמינלי
0.5% ירידה של
0.5% עליה של
)Discount rate( שיעור היוון
0.5% ירידה של

Related Commercial Portfolio, Ltd.

'חלק ג
דוחות כספיים

Related Commercial Portfolio, Ltd.

דוחות כספיים מאוחדים

ליום  31בדצמבר 2019
באלפי דולר ארה"ב

תוכן העניינים
עמוד
דוח רואה החשבון המבקר  -בקרה פנימית על דיווח כספי

2

דוח רואה החשבון המבקר

3

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

4

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

5

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

6

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

7-8

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

9-51

----------

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

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

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

Related Commercial Portfolio, Ltd.

בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף 9ב(ג) בתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של  Related Commercial Portfolio, Ltd.וחברות בנות (להלן ביחד
 החברה) ליום  31בדצמבר  .2019רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .הדירקטוריון וההנהלה שלהחברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה
פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל .אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית
על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל)  911של לשכת רואי חשבון
בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" ועל תיקוניו( ,להלן  -תקן ביקורת (ישראל)  .)911רכיבים
אלה הינם )1( :בקרות ברמת הארגון ,לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של
מערכות מידע; ( )2בקרות על הכנסות שכירות נדל"ן מניב מסחרי וחייבים; ( )3בקרות על קביעת שווי הוגן של נדל"ן
להשקעה (כל אלה יחד מכונים להלן  -רכיבי הבקרה המבוקרים).
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל)  .911על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו
באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,זיהוי
רכיבי הבקרה המבוקרים ,הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחינה והערכה
של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך .ביקורתנו ,לגבי אותם רכיבי
בקרה ,כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי
הבקרה המבוקרים ,להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי ,ולפיכך חוות
דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו כן ,ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי
הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך ,חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.
בשל מגבלות מובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למנוע או
לגלות הצגה מוטעית .כמו כן ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה
לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים
תשתנה לרעה.
לדעתנו ,החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 31
בדצמבר .2019
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים
 31בדצמבר  2019ו 2018-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2019והדוח שלנו מיום
 22במרס 2020 ,כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 22במרס2020 ,

-2-

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

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

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של

Related Commercial Portfolio, Ltd.

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של ( Related Commercial Portfolio, Ltd.להלן -
החברה) לימים  31בדצמבר  2019ו 2018-ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי
המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019 ,דוחות כספיים אלה הינם
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על
ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון
(דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות
הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  31בדצמבר  2019ו 2018-ואת תוצאות
פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 2019בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) )IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע-
.2010
מבלי לסייג את חוות דעתנו לעיל ,אנו מפנים את תשומת הלב לבאור 1ב' בדוחות הכספיים .נכון ליום 31
בדצמבר 2019 ,לחברה במאוחד גרעון בהון חוזר בסכום של  127,701אלפי דולר .הסיכון בגרעון בהון החוזר המונע
מאירועי  COVID-19הנוכחיים יחד עם תכניות ההנהלה אשר אינן בשליטתה המלאה של החברה ,מעלות ספקות
משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי .תכניות ההנהלה בקשר עם הגרעון בהון החוזר מפורטות
בבאור 1ב' בדוחות הכספיים .בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם
שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".
ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת (ישראל)  911של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה
פנימית על דיווח כספי" ,רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר  2019והדוח שלנו מיום
 22במרס 2020 ,כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 22במרס2020 ,
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

דוחות מאוחדים על המצב הכספי
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור
נכסים
נכסים לא שוטפים
נדל"ן להשקעה
השקעה בחברות כלולות
הלוואות לאחרים
נגזרים פיננסיים
מזומן מוגבל בשימוש לא שוטף

6
7
10ג'
15
8א'

ליום  31בדצמבר
2018
2019
1,342,844
327,108
29,006
-

1,332,000
365,444
29,292
2,999
400

1,698,958

1,730,135

1,896
4,973
63,944
13,812
14,225

3,264
4,476
6,000
67,011
11,507
-

98,850

92,258

סה"כ נכסים

1,797,808

1,822,393

הון
הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון מניות ופרמיה על מניות
קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
יתרת רווח

81,127
120,811
254,983

81,109
120,811
280,245

סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

456,921
314,152

482,165
313,424

סה"כ הון

771,073

795,589

התחייבויות
התחייבויות לא שוטפות
הלוואות ממוסדות פיננסיים
אגרות חוב
הלוואות מצדדים קשורים
התחייבויות אחרות

757,753
30,501
11,930

757,946
190,723
30,501
7,713

800,184

986,883

207,440
17,634
553
924

21,764
16,795
473
889

226,551

39,921

סה"כ התחייבויות

1,026,735

1,026,804

סה"כ הון והתחייבויות

1,797,808

1,822,393

נכסים שוטפים
הכנסות לקבל משוכרים
הוצאות מראש ונכסים אחרים
השקעות לזמן קצר
מזומנים ושווי מזומנים
מזומן מוגבל בשימוש
נגזרים פיננסיים

8ב'
8א'

10
4
10ג'

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
ספקים וזכאים ויתרות זכות
פקדונות משוכרים
חלויות שוטפות בגין הלוואות ממוסדות פיננסיים

4
9
10

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
תאריך אישור הדוחות הכספיים 22 :במרס.2020 ,
David Zussman
Chief Financial Officer

Richard O'Toole
Chief Executive Officer
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Jeff T. Blau
Chairman of the Board

Related Commercial Portfolio, Ltd.

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
98,566
()29,179

95,938
()28,999

91,443
()26,063

הכנסות משכירות
הוצאות תפעול נכסים
רווח גולמי

69,387

66,939

65,380

הוצאות הנהלה וכלליות
עליית ערך נדל"ן להשקעה
חלק החברה ברווחי (בהפסדי) חברות כלולות

()1,153
2,570
()27,552

()969
28,124
4,580

()1,087
18,194
13,491

43,252
()49,873
12,186
()14,665

98,674
()50,326
()14,191
14,819

95,978
()50,166
20,064
()19,242

רווח נקי (הפסד)

()9,100

48,976

46,634

סה"כ רווח (הפסד) כולל

()9,100

48,976

46,634

רווח נקי (הפסד) ורווח (הפסד) כולל מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

()24,662
15,562

16,534
32,442

21,958
24,676

()9,100

48,976

46,634

רווח תפעולי ,נטו
הוצאות מימון
שינויים בשווי ההוגן של נגזרים ,נטו
הפרשי שער ,נטו

13א'

7
8

13ב'

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

דוחות מאוחדים על השינויים בהון
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
קרן בגין
עסקה עם
בעל
שליטה

יתרת
רווח

סה"כ הון
המיוחס
לבעלי
מניות
החברה

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בינואר 2017

81,075

120,811

250,903

452,789

285,741

738,530

סה"כ רווח כולל
השקעות בעלים ,נטו
דיבידנד
חלוקות בגין זכויות שאינן מקנות שליטה,
נטו

18
-

-

21,958
()5,700

21,958
18
()5,700

24,676
-

46,634
18
()5,700

-

-

-

-

()14,877

()14,877

יתרה ליום  31בדצמבר 2017

81,093

120,811

267,161

469,065

295,540

764,605

סה"כ רווח כולל
השקעות בעלים ,נטו
דיבידנד
חלוקות בגין זכויות שאינן מקנות שליטה,
נטו

16
-

-

16,534
()3,450

16,534
16
()3,450

32,442
-

48,976
16
()3,450

-

-

-

-

()14,558

()14,558

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

81,109

120,811

280,245

482,165

313,424

795,589

סה"כ רווח (הפסד) כולל
השקעות בעלים ,נטו
דיבידנד
חלוקות בגין זכויות שאינן מקנות שליטה,
נטו

18
-

-

()24,662
()600

()24,662
18
()600

15,562
-

()9,100
18
()600

-

-

-

-

()14,834

()14,834

יתרה ליום  31בדצמבר 2019

81,127

120,811

254,983

456,921

314,152

771,073

הון מניות
ופרמיה על
מניות

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת

2019
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי (הפסד)

()9,100

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
48,976

2017
46,634

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
עליית ערך נדל"ן להשקעה
חלק החברה בהפסדי (ברווחי) חברות כלולות
הוצאות מימון ,נטו
חלוקת רווחים מחברות כלולות
שכר דירה נדחה
שינויים בשווי ההוגן של נגזרים ,נטו
הפרשי שער ,נטו

()2,570
27,552
49,873
563
()1,922
()12,186
14,665

()28,124
()4,580
50,326
1,075
()2,006
14,191
()14,819

()18,194
()13,491
50,166
1,625
()3,474
()20,064
19,242

75,975

16,063

15,810

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
1,368
()497
()258

387
()1,497
2,180

106
955
()426

613

1,070

635

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

67,488

66,109

63,079

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
שינוי בפיקדונות בנאמנות
שינוי בהשקעות לזמן קצר
תוספות לנדל"ן להשקעה
תקבולים מהלוואות לאחרים
חלוקות הון מחברות כלולות

()1,378
6,000
()1,009
286
10,239

()1,938
()370
283
13,936

2,341
()6,000
()832
276
7,833

מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

14,138

11,911

3,618

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
פרעון הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים
פרעון אגרות חוב
דיבידנד לבעלי מניות החברה
חלוקות בגין זכויות שאינן מקנות שליטה
ריבית ששולמה
תשלומים בגין נגזרים ,נטו

()889
()23,759
()600
()14,834
()47,820
960

()850
()11,836
()3,450
()14,558
()47,921
425

()137
()5,700
()14,877
()47,998
-

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

()86,942

()78,190

()68,712

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

2,249

()2,629

4,250

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

()3,067

()2,799

2,235

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

67,011

69,810

67,575

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

63,944

67,011

69,810

פעילויות שלא במזומן
תוספת בגין זכויות שימוש בנכס כתוצאה מיישום IFRS 16
תוספת בגין התחייבות חכירה כתוצאה מיישום IFRS 16
השקעות בעלים ,נטו

5,343
()5,343
18

16

ירידה בהכנסות לקבל משוכרים
ירידה (עלייה) בהוצאות מראש ונכסים אחרים
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :1

כללי
א.

תיאור כללי של החברה ופעילותה
חברת ( RELATED COMMERCIAL PORTFOLIO, LTD.להלן  -החברה) התאגדה ביום 17
בנובמבר  2014כחברה פרטית מוגבלת במניות לפי חוק החברות העסקיות של איי הבתולה
הבריטיים .)BVI BUSINESS COMPANIES ACT( 2004 ,החברה רשאית להנפיק כמות
מקסימלית של  1,000מניות רגילות ללא ערך נקוב,
בעת ההתאגדות החברה הנפיקה תעודה אחת שכוללת  100מניות רגילות ללא ערך נקוב.
החברה והחברות הבנות שלה (להלן  -הקבוצה) פועלות בארה"ב ועוסקות בעיקר בהשכרת
נכסים למגורים ונכסים מסחריים.
החברה היא חברה בת בבעלות מלאה של ( THE RELATED COMPANIES, LPלהלן -
 RELATED .)RELATEDהינה חברה פרטית שהוקמה בהתאם לחוק החברות בערבון מוגבל
של מדינת דלאוור ( )DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY ACTביום  13בדצמבר
 .1992בעל השליטה הסופי בחברה הוא מר סטיבן מ .רוס (להלן  -בעל השליטה).

ב.

נזילות וארועים לאחר תאריך הדיווח
ליום  31בדצמבר 2019 ,לחברה במאוחד גרעון בהון חוזר בסכום של  .127,701הגרעון נובע
בעיקר מאגרות חוב בסך של  207,440אשר אמורות להיפרע ב 30 -לספטמבר .2020 ,היסטורית,
לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ( 67,488לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
 )2019וגישה למקורות מימון .ההנהלה מתכוונת למחזר את החוב של אגרות החוב (סדרה א')
בעי קר באמצעות גיוס חוב בשוק ההון הישראלי או באמצעות חלופות מימון פוטנציאליות
אחרות כגון מימון מחדש של הלוואות בכירות ברמת הנכסים ,מכירת נכסים או השגת
הלוואות מזנין ,אשר יתאפשרו על ידי ניצול הונה העצמי המשמעותי של החברה אשר ליום
 31בדצמבר 2019 ,הינו  .456,921תכניות החברה הינן דינמיות והיא עשויה להתאים את
תכניותיה בתגובה לשינויים בתנאי השוק כולל תנאי שוק אשר מושפעים מנגיף הקורונה.
במהלך רבעון  1של שנת  ,2020כתוצאה מהתפרצות עולמית של נגיף הקורונה (,)COVID-19
מדינות רבות ,כולל המדינות בהן פועלת החברה ,נוקטות בצעדים מרחיקי לכת בכדי למנוע
את התפשטות הנגיף ,כגון סגירת גבולות ,הגבלות תנועה והתקהלות .בשלב זה ,אין ביכולת
החברה להעריך האם מדובר באירוע לטווח קצר או במשבר ארוך טווח ,אשר יוביל לירידה
בביקושים במגזר הנדל"ן באופן כללי ,ובתחומי פעילות בהם פועלת החברה בפרט ,בנוסף ,אין
ביכולת החברה לכמת את היקף ההשפעה של אירועים אלו על פעילותה העסקית של החברה.
התמשכות משבר עולמי עלול להשפיע על הכנסות החברה ,לאור האטה אפשרית בביקושים
ופגיעה בפעילות העסקית של מגוון שוכרים ,אשר יגרמו לירידה אפשרית של תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת ,כמו גם ,ירידה בשיעורי התפוסה וירידה אפשרית במחירי השכירות ו/או
ירידה בשוויים ההוגן של נכסי החברה ,זאת לצד אפשרות של חוסר בכוח אדם זמין בנכסים.
התמשכות המשבר עלולה להשפיע בנוסף על שוק החוב וההון אשר החברה נסמכת עליו
למקורות מימון.
בהתאם להערכות ההנהלה ,נכון למועד זה ,בשל האופי חסר התקדים ,לא ניתן להעריך בשלב
זה את ההשפעה האפשרית על הדוחות הכספיים של החברה.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :1

כללי (המשך)
אי הוודאות השוררת בעת הנוכחית עלולה להשפיע על שיעורי הריבית של אגרות החוב של
החברה ,ועל מועד התשלום .בהתאם לשטר הנאמנות ,ירידה בדירוג אגרות החוב מתחת
לדירוג של  +Aתגרום לעלייה בשיעור הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שבמחזור .יתרה
מזאת ,למחזיקי אגרות החוב אפשרות לדרוש העמדה לפרעון מידי של יתרת קרן אגרות החוב
שבמחזור ,אם במקרה של ירידה בדרוג אגרות החוב (סדרה א') מתחת לדירוג  ,BBBאו במקרה
של הכללת הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים בקשר עם יכולת החברה להמשיך
כעסק חי בחוות דעת רואה החשבון המבקר במשך שתי תקופות דיווח רצופות .לפרטים
נוספים ראה באור .4
עקב השילוב בין הגרעון בהון החוזר וההשפעה האפשרית על שוק ההון והחוב כתוצאה
ממשבר  ,COVID-19ההנהלה מכירה בכך שקיימת אי ודאות ליכולת החברה לבצע מימון
מחדש של אגרות החוב אשר עומדים לפרעון ביום  20בספטמבר .2020 ,יתרה מזאת ,אם
מסיבה כלשהי החברה תהיה מנועה מלבצע מימון מחדש לאגרות החוב עקב שיבוש של שוק
ההון והחוב הנגרם מ ,COVID-19 -אזי עלולה להיות השפעה על יכולת החברה לממש נכסים
ולפרוע התחייבויות במהלך העסקים הרגיל בהתאם לשוויים בדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה.
לאור האמור לעיל ,ישנן ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי .תכניות
ההנהלה בקשר עם הגרעון בהון מפורטות לעיל .הדוחות הכספיים נערכו על בסיס מוסכמת
העסק החי ולא נכללו בדוחות כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן
ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".
ג.

חוק הגנת הדייר ( )Housing Stability and Tenant Protection Act of 2019
ביום  14ביוני 2019 ,אושרה במדינת ניו יורק בארה"ב חקיקה חדשה שמטרתה להגן על שוכרים
במדינת ניו יורק .החקיקה משנה היבטים מסוימים של חוקי השכירות בניו יורק ביחס לנכסי
נדל"ן מסוימים .למרות שבדומה לשאר החברות במגזר ,החברה נמצאת עדיין בשלב של
הערכת והבנת ההשפעה של החקיקה החדשה על השוק שבו היא פועלת ,היא מעריכה כי
החקיקה תגביל את הצמיחה העתידית בדמי שכירות בנכסים ב ABINGTON HOUSE-וב530 -
 WEST 30THהמוחזקים בחברה הכלולה .WEST 30TH HOLDINGS
למרות שלחקיקה לא תהיה השפעה על הפעילות ההיסטורית של נכסים אלה ,היא תשפיע על
הפעילות העתידית ועל הערכת השווי של נכסי הנדל"ן להשקעה הנ"ל שנמדדים לפי השווי
ההוגן.
כתוצאה מכך הכירה החברה הכלולה בהפסד משערוך של הנדל"ן להשקעה הנ"ל ,חלק החברה
בהפסד הנ"ל הסתכם לסך של  39,976ונזקף כחלק מרווחי (הפסדי) חברות כלולות בתקופה
של שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019 ,ולהשקעה בחברות כלולות ליום  31בדצמבר,
.2019
כמצוין בבאור  3לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ,הערכת השווי מייצגת
אומדן מהותי בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ושינויים כלשהם בהנחות שבבסיסו
עלולים להוביל לשינוי בשווי ההוגן .מאחר והחקיקה אושרה לאחרונה ,ההנחות ששימשו את
החברה מייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה למועד הדיווח.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :1

כללי (המשך)
ד.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה –
החברה

-

הקבוצה

 -החברה והחברות המוחזקות שלה המצוינות בביאור .7

חברות מאוחדות

 חברות אשר לחברה שליטה בהן (כהגדרתה ב )IFRS 10-ואשרדוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.

חברות כלולות

 חברות אשר לחברה השפעה מהותית ו/או שליטה משותפתבהן ואשר מדווחות בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
על בסיס השווי המאזני.

חברות מוחזקות

 -חברות מאוחדות ,חברות בשליטה משותפת וחברות כלולות.

צדדים קשורים

-

בעלי עניין ובעל שליטה -
דולר
באור - :2

Related Commercial Portfolio, Ltd.

כהגדרתם ב.IAS 24-
כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע.2010-

 -דולר ארה"ב.

עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות ,בכל התקופות המוצגות,
למעט אם נאמר אחרת.
א.

בסיס עריכת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  .)IFRS -כמו כן,
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע.2010-
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ,למעט :נדל"ן להשקעה ,נכסים
והתחייבויות פיננסיות (כולל מכשירים נגזרים) המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

ב.

תקופת המחזור התפעולי
המחזור התפעולי של הקבוצה הינו שנה.

ג.

דוחות כספיים מאוחדים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות
מאוחדות) .שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת ,חשיפה או
זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש
בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת .בבחינת שליטה
מובאת
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות .איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד
השגת השליטה ,ועד למועד בו הופסקה השליטה.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים.
המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי
עם זו שיושמה בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה .יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות
ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות המאוחדות בוטלו במלואם
בדוחות הכספיים המאוחדים.
במקרה של הסדרים חוזיים לחלוקת רווחים וזאת בשעורים שונים משיעורי הבעלות באותן
חברות הכוללים גם מנגנונים של מפלי רווחים מיישמת החברה את שיטת הפירוק התיאורטי
בערך פנקסני ( .)Hypothetical liquidation at book valueקרי ,חלקם של החברה ושל בעלי זכויות
שאינן מקנות שליטה ברווחים של החברה המאוחדת מחושבים תחת ההנחה שהחברה
המאוחדת הייתה מכירה בנכסים או מחלקת אותם בהתאם לערכם הפנקסני וזאת תוך
התחשבות בחלוקות והשקעות נוספות שבוצעו.
זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות מאוחדות מייצגות את ההון בחברות המאוחדות
שאינו ניתן לייחוס ,במישרין או בעקיפין ,לחברה האם .רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל
אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה.
ד.

צירופי עסקים
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה .עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של
התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת.
בעת רכישת חברות מאוחדות או פעילויות שאינן מהוות עסק (כהגדרתו ב ,)IFRS 3-תמורת
הרכישה מוקצית בין הנכסים המזוהים וההתחייבויות שנרכשו בלבד על בסיס שווים ההוגן
היחסי במועד הרכישה .עלויות המיוחסות ישירות נזקפות כחלק מעלות הרכישה.
באשר לצירוף עסקים תחת אותה שליטה ,ראה ביאור .1

ה.

השקעה בהסדרים משותפים
הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת .שליטה משותפת היא
שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר ,אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות
הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.
.1

עסקאות משותפות ()Joint Ventures
בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של
ההסדר .עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

ו.

השקעות בחברות כלולות
חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית
שלהן ,אך לא שליטה .ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ז.

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
השקעות הקבוצה בחברות כלולות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
על פי שיטת השווי המאזני ,ההשקעה בחברה כלולה מוצגת לפי עלות בתוספת השינויים
שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו .רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין
הקבוצה לבין החברה הכלולה מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה.
במקרה של הסדרים חוזיים לחלוקת רווחים וזאת בשעורים שונים משיעורי הבעלות באותן
חברות הכוללים גם מנגנונים של מפלי רווחים מיישמת החברה את שיטת "הפירוק התיאורטי
בערך פנקסני" ( .)Hypothetical liquidation at book valueקרי ,חלקו של המשקיע ברווחים של
החברה המוחזקת מחושבים תחת ההנחה שהחברה המוחזקת הייתה מכירה בנכסים או
מחלקת אותם בהתאם לערכם הפנקסני וזאת תוך התחשבות בחלוקות והשקעות נוספות
שבוצעו.
הדוחות הכספיים של החברה והחברה הכלולה או העסקה המשותפת ערוכים לתאריכים
ולתקופות זהים .המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה או העסקה
המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד
השליטה המשותפת בעסקה המשותפת ,או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה.

ח.

מטבע הפעילות ,מטבע ההצגה ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע הפעילות של החברה ומטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו דולר אמריקאי.
החברה קובעת עבור כל חברה בקבוצה ,לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי
המאזני ,מהו מטבע הפעילות של כל חברה.

.2

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין
במועד העסקה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים
במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד
זה .הפרשי שער ,למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים להון בעסקאות
גידור ,נזקפים לרווח או הפסד .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ
המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה .נכסים והתחייבויות
לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות
בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.

ט.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן
קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד
ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס ,ומהווים
חלק מניהול המזומנים של הקבוצה.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
י.

פקדונות לזמן קצר ומזומן מוגבל בשימוש
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר ומזומן מוגבל בשימוש מייצגים כספים שבגינם חלות
על החברה הגבלות שימוש ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים.

יא.

הפרשה לחובות מסופקים (המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  31בדצמבר )2017
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה
גבייתם מוטלת בספק .כמו כן ,החברה מכירה בהפרשה בגין קבוצות לקוחות המוערכות באופן
קבוצתי לירידת ערך בהתבסס על מאפייני סיכוני האשראי שלהם.

יב.

הכרה בהכנסה
ביום  1בינואר  2018יישמה הקבוצה לראשונה את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר – 15
הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן "התקן") ,הקבוצה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע
עם הקלות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.
המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום  1בינואר  2018בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן
בהתאם לתקן ,הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או
בשירות מועברות ללקוח .הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל
בהתאם לתנאי החוזה ,בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מסים).
בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות ,הקבוצה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי
או כסוכן בחוזה .הקבוצה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח
טרם העברתו ללקוח .במקרים אלה ,הקבוצה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה.
במקרים בהם הקבוצה פועלת כסוכן ,מכירה הקבוצה בהכנסה בסכום נטו ,לאחר ניכוי
הסכומים המגיעים לספק העיקרי.
המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  31בדצמבר  2017בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן
הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה
ניתנות למדידה באופן מהימן .ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה
בניכוי הנחות מסחריות ,הנחות כמות והחזרות.
לאימוץ לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי  15לא היתה השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים של הקבוצה מאחר שכל ההכנסות המהותיות מתייחסות להכנסות מדמי שכירות
מחוזי שכירות אשר הוחרגו מתקן דיווח כספי בינלאומי  .15להלן הקריטריונים הספציפיים
בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו בטרם תכיר הקבוצה בהכנסה בשנים 2018 ,2017
ו:2019 -
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
הכנסות מדמי שכירות
הכנסות מדמי שכירות מינימליים הנובעים מהשכרה של נדל"ן להשקעה מוכרות לפי שיטת
הקו הישר על פני תקופת השכירות .תקופת השכירות התפעולית של נדל"ן למגורים להשקעה
של הקבוצה היא בדרך כלל פחות משנה .הכנסות מדמי שכירות המיוחסות לשכירות של נדל"ן
למגורים מוכרות במועד קבלתן מהשוכרים ומוכרות על בסיס חודשי ,שיטה שאינה שונה
באופן מהותי משיטת הקו הישר .תקופות השכירות הראשוניות של הנדל"ן המסחרי להשקעה
של הקבוצה נעות בדרך כלל בין שלש לעשר שנים .הקבוצה מכירה בהכנסות מותנות מדמי
שכירות (כגון דמי שכירות המבוססים על מכירות של שוכר) רק כאשר הושג הרף המינימלי.
הסכמי שכירות מסוימים כוללים עלייה קבועה בדמי השכירות שמוכרת לפי שיטת הקו הישר.
הסכמי שכירות אחרים כוללים גם החזר בגין הוצאות תפעול מסוימות כגון מסי נדל"ן ,מים,
חשמל ועלויות של אחזקת שטח משותף ששולמו על ידי הקבוצה .הכנסות אלו נרשמות כחלק
מהכנסה מאחר שהיא בהתאם לתנאי חוזה השכירות .בשנים  2019ו 2018 -רשמה הקבוצה
הכנסות בגין החזרי הוצאות ניהול בסכום של  17,113ו ,14,980 -בהתאמה.

יג.

חכירות
כמפורט בבאור 2כב' 1בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  – 16חכירות (להלן
"התקן") ,הקבוצה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע חלקי (ללא הצגה מחדש של מספרי
השוואה).
המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום  1בינואר 2019 ,בגין חכירות הינה כדלקמן:
הקבוצה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה
לתקופת זמן בעבור תמורה.
.1

הקבוצה כחוכר
עבור העסקאות בהן הקבוצה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות
שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה ,במסגרת מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה הקבוצה
ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה
כגון :שירותי ניהול ,שירותי אחזקה ועוד ,הכלולים באותה עסקה.
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים
בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית
התוספתי של הקבוצה .לאחר מועד התחילה מודדת הקבוצה את ההתחייבות בגין חכירה
בשיטת הריבית האפקטיבית.
נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי
חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו .נכס זכות
השימוש אשר מהוון לנדל"ן להשקעה מטופל בשווי הוגן בהתאם להוראות .IAS-40

.2

הקבוצה כמחכיר
סיווג חוזה השכירות כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית נקבע על סמך מהות הסכם
השכירות .על פי התקן ההערכה נעשת במועד תחילת החכירה.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
חכירה מימונית
חכירה בה מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס לחוכר,
מסווגת כחכירה מימונית.
במועד התחילה הנכס החכור נגרע וכנגד מוכר נכס "חייבים בגין חכירה מימונית" השווה לערך
הנוכחי של תקבולי החכירה מהוונים בריבית הגלומה בחכירה .הפרש כלשהו בין יתרת הנכס
החכור לפני הגריעה לבין יתרת החייבים בגין חכירה מימונית מוכר ברווח או הפסד.
חכירה תפעולית
עסקת חכירה בה לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על
הנכס ,מסווגת כחכירה תפעולית .תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר
על פני תקופת החכירה .עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה ,מתווספות
לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס.
.3

תשלומי חכירה משתנים
תשלומי חכירה משתנים אשר מבוססים על ביצוע או שימוש ואינם תלויים במדד או בריבית,
מוכרים כהוצאה בעסקאות בהן הקבוצה מהווה חוכר וכהכנסה בעסקאות בהן הקבוצה מהווה
כמחכיר ,במועד היווצרותם.

.4

אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה
תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך
את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות על
ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.
במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול ,מודדת
הקבוצה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת ,לפי
שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי ,כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות השימוש
עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.

.5

תיקוני חכירה
כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל כעסקת
חכירה נפרדת ,מודדת הקבוצה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי
החכירה המתוקנים ,לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת
ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.
כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה ,מכירה הקבוצה ברווח
או בהפסד הנובע מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש וההתחייבות בגין
החכירה .לאחר מכן ,מודדת הקבוצה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי
החכירה המתוקנים ,לפי שיעור ההיוון המעודכן במועד התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת
ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  31בדצמבר 2018 ,בגין חכירות הינה כדלקמן:
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים
במועד ההתקשרות על-פי הכללים להלן שנקבעו ב:IAS 17-
הקבוצה כחוכר
חכירה מימונית
נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוצה ,מסווגים
כחכירה מימונית .הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן
של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים.
חכירה תפעולית
נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס
החכור ,מסווגים כחכירה תפעולית .תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו
ישר על פני תקופת החכירה.
הקבוצה כמחכיר
חכירה תפעולית
נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס,
מסווגים כחכירה תפעולית .תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר על פני
תקופת החכירה .עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה ,מתווספות לעלות
הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס.
תקבולי חכירה מותנים נזקפים לדוח רווח או הפסד כהכנסה במועד שבו לקבוצה זכאות
לקבלם .הכנסות בגין החזרי הוצאות משוכרים עבור הוצאות תפעול מסויימות נרשמות
כהכנסה בתקופה בה נשאה החברה בהוצאות תפעול אלו.
יד.

עלויות אשראי
הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה ,הקמה או ייצור של נכסים כשירים אשר
נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתם לשימושם המיועד.
היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו ,התחילו הפעולות
להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי ,ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת
ה נכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו .הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת
הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות ועלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.

טו.

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן (קרקע או מבנה ,או שניהם) המוחזק על ידי הבעלים (מחכיר
בחכירה תפעולית) או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך,
או שתיהן ,ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות
מנהלתיות ,או מכירה במהלך העסקים הרגיל.
נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות
כלכליות עתידיות ממימושו.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
נדל" ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות .לאחר ההכרה
הראשונית ,נדל"ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן ,אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח.
רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה ,נזקפים לרווח או
הפסד במועד התהוותם .נדל"ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי.
נדל"ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן
כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה .כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה
מהימנה ,בשל אופי והיקף סיכוני הפרויקט ,אזי הוא נמדד על פי עלותו ,בניכוי הפסדים
מירידת ערך במידה שקיימים ,עד למועד שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה או השלמת
הבנייה ,כמוקדם מביניהם .בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין
בתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה ,עלויות תכנון ופיתוח ישירות תוספתיות
ודמי תיווך בשל התקשרויות בהסכמים להשכרתו.
לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה לפחות אחת לשנה על
הערכת שווי שמבוצעת על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות
שווי של נדל" ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים .כמו כן ,בתקופות עוקבות לתקופה בה
מתקבלת הערכת שווי ממעריכים חיצוניים ,בוחנת הנהלת הקבוצה את השווי ההוגן על ידי
בחינת שינויים בפרמטרים כגון שינוי בתנאי השוק ,הוצאות המיוחסות להקמת הנכס וכן
שינויים בהכנסות שכירות שוטפות ועתידיות) וזאת לעומת הערכת השווי החיצונית האחרונה
שהתקבלה.
טז.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
הקבוצה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה
מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת-השבה.
במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר-
ההשבה שלהם ,מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .הסכום בר-ההשבה הינו הגבוה
מבין שווי הוגן בניכוי עלויות למימוש ושווי שימוש .בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי
המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס.
הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
השקעה בחברה כלולה
לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת
ערך של ההשקעה בחברות כלולות .בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה
אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת .בחינת ירידת
הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה ,כולל המוניטין המיוחס לקבוצה הכלולה.

יז.

מכשירים פיננסיים
ביום  1בינואר  2018יישמה הקבוצה לראשונה את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר – 9
מכשירים פיננסים (להלן "התקן") ,הקבוצה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע ללא הצגה
מחדש של מספרי השוואה.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום  1בינואר  2018בגין מכשירים פיננסיים הינה
כדלקמן
.1

נכסים פיננסים
נכסים פיננסים בתחולת התקן נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן
ובתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי ,למעט
במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,לגביו עלויות
עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
הקבוצה מסווגת ומודד ת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס
הקריטריונים להלן:
א)

הקבוצה מוד דת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר
המודל העסקי של הקבוצה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות
תזרימי מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות
במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום
הקרן שטרם נפרעה .לאחר ההכרה הראשונית ,מכשירים בקבוצה זו יוצגו על
פי תנאיהם לפ י העלות בתוספת עלויות עסקה ישירות ,תוך שימוש בשיטת
העלות המופחתת.

ב)

נכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר
נכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר כגון נגזרים ,לרבות נגזרים משובצים
שהופרדו מחוזה מארח ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אלא אם הם
מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.

.2

ירידת ערך נכסים פיננסים
הקבוצה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים
אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .ה קבוצה מבחינה בין שני מצבים
של הכרה בהפרשה להפסד;
א)

מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות מ שמעותית באיכות האשראי שלהם
מאז מועד ההכרה לראשונה ,או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך – ה הפרשה
להפסד שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים
בתקופה של  12חודשים לאחר מועד הדיווח ,או;

ב)

מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז
מועד ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך ,ההפרשה
להפסד שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים  -לאורך יתרת תקופת
חיי המכשיר.
הקבוצה מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי
של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע
במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך ,למשל כאשר המכשיר
הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה".
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד
כנגד הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח
כולל אחר תיזקף לרווח או הפסד כנגד רווח כולל אחר ולא תקטין את הערך בספרים
של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.
לקבוצה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות ,בגינם היא
מיישמת את ה הקלה שנקבעה במודל ,קרי הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסד
בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר .הקבוצה מיישמת את
ההקלה שנקבעה בתקן בגין נכסים פיננסיים אלה.
.3

גריעת נכסים פיננסים
הקבוצה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי
המזומנים מהנכס הפיננסי.

.4

התחייבויות פיננסיות
במועד ההכרה לראשונה ,הקבוצה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת
התקן בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של
ההתחייבות הפינ נסית ,וזאת למעט במקרה של התחייבות פיננסית אשר נמדדת
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,לגביה עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
לאחר ההכרה הראשונית ,הקבוצה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי
שיטת העלות המופחתת ,פרט להתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
כגון נגזרים.

.5

גריעת התחייבויות פיננסיות
הקבוצה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר ,היא מסולקת – דהיינו ,כאשר
המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת .התחייבות פיננסית
מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים
אחרים ,בסחורות או שירותים ,או משוחרר משפטית מההתחייבות.

.6

קיזוז מכשירים פיננסים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב
הכספי אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן
קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס
ולסלק את ההתחייבות במקביל.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  31בדצמבר 2017 ,בגין מכשירים פיננסים הינה
כדלקמן:
.1

נכסים פיננסים
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן
ובתוספת עלויות עסקה ישירות ,למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד ,אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם
כמפורט להלן:
א)

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר .מכשירים נגזרים
מסווגים כמוחזקים למסחר.

ב)

הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים
לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות מוצגות
על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות ,תוך שימוש בשיטת
הריבית האפקטיבית ,ובניכוי הפרשה לירידת ערך.

.2

התחייבויות פיננסיות
ההתחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן .הלוואות והתחייבויות אחרות
הנמדדות בעלות מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עסקה ישירות.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם
כמפורט להלן:
א)

התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות והתחייבויות אחרות ,מוצגות על פי תנאיהן
לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית.

ב)

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות
התחייבויות פיננסיות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם
ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מכירה
בתקופה הקרובה .רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר
נזקפים לרווח או הפסד.
נגזרים ,לרבות נגזרים משובצים שהופרדו ,מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם
הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.

- 20 -

Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
.3

קיזוז מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב
הכספי אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן
קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק
את ההתחייבות במקביל.
הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של
הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים.

.4

גריעת מכשירים פיננסיים
א)

נכסים פיננסיים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס
הפיננסי ,או כאשר הקבוצה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי
המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי
המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי ,ללא עיכוב משמעותי.

ב)

התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה,
בוטלה או פקעה .התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה) פורע את
ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים אחרים ,בסחורות או
שירותים ,או משוחרר משפטית מההתחייבות.

.5

ירידת ערך נכסים פיננסיים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך נכס
פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:
א.

נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו
באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה.
סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות
הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים (שאינם
כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו) ,המהוונים בהתאם לשיעור
הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי.

יח.

מדידת שווי הוגן
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות
בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או
ההתחייבות ,או בהיעדר שוק עיקרי ,בשוק הכדאי ( )Advantageousביותר.
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו
בעת תמחור הנכס או ההתחייבות ,בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים
הכלכליים שלהם.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק
הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר
בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים
שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן ,תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים
לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים
לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן ,בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר ,המשמעותית
למדידת השווי ההוגן בכללותה:

יט.

רמה - 1

מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.

רמה - 2

נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין
או בעקיפין.

רמה - 3

נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא
שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה).

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או
משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על
מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות
משתמעת כת וצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,כאשר יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש
למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

כ.

מסים
בהתאם לחוקי המס החלים על קבוצה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים וקבוצה המאוגדת
בארה"ב ,החברות בקבוצה נחשבות ישויות "שקופות" לצורכי מס .לפיכך ,לא בוצעה בדוחות
הכספיים הפרשה למס הכנסה פדרלי ומס מדינה בארה"ב או בגין הטבות מס אחרות מאחר
שהכנסה חייבת במס או הפסדים לצורכי מס מדווחים בדוחות המס של בעלי המניות.

כא.

השקעות וחלוקות
השקעות וחלוקות כוללים סכומים לשלם/לקבל מצדדים קשורים ומזומנים ושווי מזומנים
שלא הועברו לקבוצה מהישויות המעבירות בעקבות הרכישה של נכסים במועד ההנפקה
הראשונית לציבור.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
כב.

שינוי במדיניות חשבונאית  -יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני
חשבונאות קיימים
.1

יישום לראשונה של  - IFRS 16חכירות
בחודש ינואר  2016פורסם על ידי ה IASB -תקן דיווח כספי בינלאומי  – 16חכירות
(להלן – "התקן") .התקן מפרט את העקרונות להכרה ,למדידה ,להצגה ולגילוי של
חכירות .התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי ( 17להלן – "התקן הישן") ,את
פרשנות מספר  4של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  15של הוועדה המתמדת
לפרשנויות .בהתאם לתקן ,חכירה מוגדרת כחוזה ,או חלק מחוזה ,אשר מעביר בתמורה
לתשלום את הזכות לשלוט בנכס לתקופת זמן .הקבוצה בחרה שלא לבחון לפי הכללים
בתקן האם חוזים מהווים חוזי חכירה או כוללים חכירה אלא המשיכה לסווג את
החוזים כחוזי חכירה לפי הוראות .IAS 17
התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה החל מיום  1בינואר .2019 ,כמתאפשר על
פי התקן בחרה הקבוצה לאמץ את התקן לפי גישת יישום למפרע חלקי .הקבוצה הכירה
בהתחייבויות בגין חכירה במועד היישום לראשונה עבור חכירות שסווגו כחכירות
תפעוליות בעת יישום התקן הישן .יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן לראשונה,
מחושבת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של הקבוצה הקיימת במועד יישום
התקן לראשונה .יתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת ההתחייבויות בגין חכירה.
לקבוצה חכירה אחת כחוכר שסווגה בעבר כחכירה תפעולית לפי  .IAS 17במועד המעבר
נמדדה ההתחייבות בגין חכירת קרקע של  BTMלפי השווי הנוכחי של יתרת תשלומי
החכירה ,המהוונים לפי שיעור הריבית התוספתית של  BTMליום  1בינואר 2019 ,אשר
נקבע על  .5%נכס זכות השימוש המקביל נמדד לפי סכום השווה להתחייבות בגין
החכירה.
ההשפעה על הדוחות הכספיים
במועד המעבר ליישום של  IFRS 16הכירה הקבוצה בנכסי זכות שימוש נוספים בסך
של  6,950שנכללו בנדל"ן להשקעה בדוח המאוחד על המצב הכספי והתחייבות בגין
חכירה בסך של  6,950שנכללה בהתחייבויות אחרות בדוח המאוחד על המצב הכספי.
במדידה של נכס זכות שימוש והתחייבות בגין החכירה היוונה הקבוצה תשלומי חכירה
באמצעות שימוש בשיעור ריבית תוספתית של  5%ליום  1בינואר.2019 ,
בתקופת הדוח רשמה הקבוצה הוצאות ריבית על ההתחייבות בגין חכירה בסך של 259
לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019 ,הוצאות הריבית נכללו בהוצאות
המימון בדוח המאוחד על הרווח הכולל .יתרת ההתחייבות בגין חכירה ונכס זכות
השימוש נכון ליום  31בדצמבר 2019 ,בדוחות על המצב הכספי הינה .5,343
הוצאות משתנות בגין החכירה אשר מחושבות כאחוז מהכנסות דמי השכירות בנכס
לא נכללו במדידת ההתחייבות בגין החכירה הינם  499בשנת  .2019הוצאות אלו נכללו
בדוחות על הרווח הכולל במסגרת הוצאות תפעול נכסים .סך תשלומי החכירה בשנת
 2019הינם .630
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
להלן נתונים לגבי מועדי פירעון ההתחייבות בגין חכירה
 31בדצמבר2019 ,

עד שנה
לאחר שנה ועד חמש שנים
לאחר חמש שנים

באור - :3

תשלומי
חכירה
מינימליים
40
13,860

( )9
()8,548

13,900

()8,557

מרכיב
ההיוון

ערך
נוכחי
של
תשלומי
חכירה
31
5,312
5,343

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים ,הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים ,שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות
הכספיים:
א.

השיקולים
-

מוסכמת העסק החי
למרות קיומם של אי וודאויות ,בפרט ביחס ליכולתה של החברה לממן מחדש את
אגרות החוב ,החברה אינה מתכוונת לפרק את החברה ויש לה חלופות מימון
פוטנציאליות לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות .לפיכך הוכנו הדוחות הכספיים תחת
מוסכמת העסק החי .לפרטים נוספים ראה באור  1לעיל.

-

סיווג חכירה
לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית ,בוחנת הקבוצה האם
החכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס .בכלל זה
בוחנת הקבוצה ,בין היתר ,את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי ,את תקופת
החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס ואת הערך הנוכחי של תשלומי החכירה
המינימליים ביחס לשווי ההוגן של הנכס.

-

הכנסות מדמי שכירות
הסכמי חכירה מסוימים כוללים הכנסות מהשוכרים בגין החזר הוצאות תפעול
מסוימות כגון מסי נדל"ן ,מים ,חשמל ועלויות של אחזקת שטחים משותפים אשר
שולמו על ידי הקבוצה .כאשר הקבוצה פועלת כסוכן ולא כספק עיקרי ,היא מדווחת
על הכנסות אלה על בסיס נטו .כאשר הקבוצה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים
הנגזרים מהעסקה ההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו .הקביעה אם הקבוצה משמשת
כספק עיקרי או כסוכן דורשת הפעלת שיקול דעת.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :3

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)
ב.

אומדנים והנחות
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים והנחות המשפיעים על
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות
והוצאות .שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח
ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי
לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
-

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה הניתן למדידה מהימנה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר
שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד .השווי ההוגן נקבע בדרך כלל על ידי
מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים ,בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש
בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס
ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה .אם ניתן ,השווי ההוגן נקבע
בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל"ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך.
במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת הקבוצה
להשתמש בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה ,מחירי
ההשכרה העתידיים ,שיעורי התפוסה ,חידושי חוזים ,הסתברות להשכרת שטחים
פנויים ,הוצאות תפעול הנכסים ,איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות
מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי ,על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים
מהנכסים .שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי
בשווי ההוגן.

באור - :4

הנפקת אגרות חוב
ביום  10במרס  2015הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה א') בערך נקוב של  847,000אלפי ש"ח (כ-
 .)209,602עלות ההנפקה הסתכמה לסך של  8,046והתקבולים נטו הסתכמו לסך של  .201,556אגרות
החוב רשומות למסחר בבורסה בתל-אביב (להלן  -הבורסה בת"א) .אגרות החוב הינן שקליות
ונושאות ריבית בשיעור של  .5.1%אגרות החוב (סדרה א') אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה
כלשהו.
קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון בחמישה ( )5תשלומים חצי שנתיים ,כשהתשלום הראשון בוצע
ביום  30בספטמבר  .2018כל אחד מארבעת התשלומים הראשונים (כלומר התשלומים שיבוצעו
בימים  30בספטמבר  31 ,2018במרס  30 ,2019בספטמבר  2019וביום  31במרס  )2020יהיה בשיעור
של חמישה אחוזים ( )5%מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב (סדרה א') ,והתשלום האחרון ,אשר
ישולם ביום  30בספטמבר  ,2020יהיה בשיעור של שמונים אחוזים ( )80%מגובה הקרן המקורית של
אגרות החוב (סדרה א').
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה א') תשולם באחד עשר ( )11תשלומים
חצי שנתיים ביום  31במרס וביום  30בספטמבר של כל אחת מהשנים  2015ועד  ,2020החל מיום 30
בספטמבר  2015ועד ליום  30בספטמבר ( 2020כולל) .שיעור הריבית האפקטיבית ,לאחר ניכוי עלויות
הנפקה בסך של  32מיליון ש"ח ( 8.1מיליון) ,הוא .6.0%
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :4

הנפקת אגרות חוב (המשך)
בשטר הנאמנות נקבעו התחייבות לשעבוד שלילי והתחייבות לעמידה באמות מידה מסוימות בכללם:
א.

ההון הנומינלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מסך של
 200מיליון.

ב.

יחס ההון המאוחד של החברה (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לסך הנכסים לא יפחת
משיעור של .30%

ג.

יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל CAP-נטו לא יעלה על שיעור של .70%

ד.

יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל EBITDA-מתואם לא יעלה על .17

בנוסף ,ניתן לבצע חלוקות לבעלי השליטה רק אם ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה אינו
נמוך מסך של  260מיליון לאחר ביצוע החלוקות והחלוקות המצטברות לא עולות על שיעור של 65%
מהרווח הנקי שהצטבר לאחר  1בינואר  ,2015למעט רווחי שערוך .למועד הדוח החברה עומדת בכל
תנאי אגרות החוב.
שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה א') יותאם אם החברה תחרוג מאמות המידה הפיננסיות
להלן:
א.

ההון הנומינלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) יהיה שווה או גבוה
מסך של  240מיליון;

ב.

יחס ההון המאוחד של החברה (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לסך הנכסים יהיה שווה
או גבוה משיעור של .35%

בנוסף ,שיעור הריבית של אגרות החוב (סדרה א') כפוף לשינויים בהתאם לדירוג אגרות החוב .שטר
הנאמנות קובע העלאה של  0.25%בשיעור הריבית השנתית על כל הורדת דרגה ( )NOTCHבדירוג
מתחת לדירוג הבסיס ( A+לדוגמה ,הורדת הדירוג ל  )Aועד להעלאה מירבית של  .1%הריבית
המקסימלית המצטברת הנוספת מעבר לריבית המקורית בשיעור  5.1%תהיה לא יותר מ .1.75% -אם
דירוג אגרות החוב (סדרה א') יהיה נמוך מ BBB -למחזיקי אגרות החוב עומדת הזכות להעמיד את
יתרת אגרות החוב שבמחזור לפרעון מידי .בהתאם לשטר הנאמנות ,למחזיקי אגרות החוב (סדרה
א') תעמוד הזכות להעמיד את אגרות החוב שבמחזור לפרעון מידי אם חוות דעת רואה החשבון
תכלול הפניית תשומת בקשר עם ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה להמשיך ולפעול
כעסק חי במשך שתי תקופות דיווח ברצף.
להלן מובאות כל יתרות אגרות החוב שטרם נפרעו לתאריך הדוח:
 31בדצמבר
2019

2018

באלפי ש"ח

719,950

804,650

שער המרה (דולר/שקל)

3.456

3.748

באלפי דולר
בניכוי עלויות גיוס נדחות נטו (באלפי דולר)

208,319
()879

214,688
()2,201

207,440

212,487

207,440

190,723
21,764

חלויות לא שוטפות של אגרות חוב
חלות שוטפת של אגרות חוב
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :4

הנפקת אגרות חוב (המשך)
השווי ההוגן של אגרות החוב (סדרה א') (רמה  1במדרג של שווי הוגן) הינו  745,148( 215,610אלפי
ש"ח) ו 840,055( 224,134-אלפי ש"ח) נכון לימים  31בדצמבר  2019ו ,2018-בהתאמה.
נכון ליום  31בדצמבר  2019החברה עומדת בכל האמות המידה הפיננסיות המתוארות לעיל.

באור - :5

מידע על מגזרי פעילות
מגזרי הפעילות מדווחים באופן עקבי ביחס למסגרת הדיווח הפנימי שנקבעה על ידי מקבלי
ההחלטות הראשיים בחברה .מקבלי ההחלטות הראשיים בחברה הם יו"ר הדירקטוריון ,המנכ"ל
וסמנכ"ל הכספים של החברה והם אחראים להקצאת משאבים והערכת הביצועים של מגזרי הפעילות
ולביצוע החלטות אסטרטגיות.
ההנהלה קבעה שמגזרי הפעילות מבוססים על הדוחות שנסקרים על ידי ההנהלה הבכירה בביצוע
ההחלטות האסטרטגיות .לצורך כך ,בוחנת החברה את התוצאות העסקיות לפי מגזרי הפעילות
הבאים:
-

נדל"ן למגורים  -רכישה ופיתוח של נכסי נדל"ן הכוללים בעיקר בניינים רב משפחתיים (multi-
 )familyלצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך ,או שתיהן .כמו כן ,רכישת נדל"ן וזכויות
בנייה אחרות ליצירת מכלול של זכויות על מנת לנצל את הערך הגלום בנכסים אלה באמצעות
פיתוח של נכסים כאמור.

-

נדל"ן מסחרי  -רכישה ופיתוח של נדל"ן להשקעה הכוללים בעיקר מרכזי קניות מסחריים
לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך ,או שתיהן .כמו כן ,רכישה של נדל"ן וזכויות
בנייה אחרות ליצירת מכלול של זכויות על מנת לנצל את הערך הגלום בנכסים אלה באמצעות
פיתוח של נכסים כאמור.

לא בוצע קיבוץ של מגזרי פעילות ברי דיווח .לא בוצעו עסקאות בין המגזרים השונים.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :5

מידע על מגזרי פעילות (המשך)

מגורים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
התאמת
ההצגה
סכומים
בדוחות
שאינם
הכספיים
מיוחסים
מסחרי

סה"כ

הכנסות *)
הוצאות תפעול נכסים *)

31,892
()10,809

114,951
()35,469

-

()48,277
17,099

98,566
()29,179

רווח גולמי מגזרי
התאמת ההצגה בדוחות הכספיים

21,083
()21,083

79,482
()10,095

-

()31,178
31,178

63,387
-

רווח גולמי
הוצאות הנהלה וכלליות
עליית ערך נדל"ן להשקעה
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות
כלולות (**)

-

69,387
2,570

()1,153
-

-

69,387
()1,153
2,570

()29,561

2,009

-

-

()27,552

רווח (הפסד) תפעולי
הוצאות מימון
שינויים בשווי הוגן של נגזרים ,נטו
הפרשי שער ,נטו

()29,561
-

73,966
()35,200
-

()1,153
()14,673
12,186
()14,665

-

43,252
()49,873
12,186
()14,665

רווח נקי (הפסד)

()29,561

38,766

()18,305

-

()9,100

נכסי המגזר במאוחד
השקעה בחברות כלולות

219,999

1,404,128
107,109

66,572
-

-

1,470,700
327,108

סה"כ נכסי המגזר

219,999

1,511,237

66,572

-

1,797,808

התחייבויות המגזר

-

816,831

209,903

-

1,026,735

השקעות הוניות לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2019

-

1,009

-

-

1,009

*)
**)

הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים
בהתאם לחלקה של החברה בחברות האלה.
ראה ביאור  1לפרטים נוספים בדבר ההפסד שהוכר מהשקעה בחברות כלולות.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :5

מידע על מגזרי פעילות (המשך)

מגורים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018
התאמת
ההצגה
סכומים
בדוחות
שאינם
הכספיים
מיוחסים
מסחרי

סה"כ

הכנסות *)
הוצאות תפעול נכסים *)

29,159
()11,927

111,764
()34,144

-

()44,985
17,072

95,938
()28,999

רווח גולמי מגזרי
התאמת ההצגה בדוחות הכספיים

17,232
()17,232

77,620
()10,681

-

()27,913
27,913

66,939
-

רווח גולמי
הוצאות הנהלה וכלליות
עליית ערך נדל"ן להשקעה
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות
כלולות

-

66,939
28,124

()969
-

-

66,939
()969
28,124

6,507

()1,927

-

-

4,580

רווח (הפסד) תפעולי
הוצאות מימון
שינויים בשווי הוגן של נגזרים ,נטו
הפרשי שער ,נטו

6,507
-

93,136
()34,901
-

()969
()15,425
()14,191
14,819

-

98,674
()50,326
()14,191
14,819

רווח נקי (הפסד)

6,507

58,235

()15,766

-

48,976

נכסי המגזר במאוחד
השקעה בחברות כלולות

255,669

1,392,639
109,775

64,310
-

-

1,456,949
365,444

סה"כ נכסי המגזר

255,669

1,502,414

64,310

-

1,822,393

התחייבויות המגזר

-

811,706

215,098

-

1,026,804

השקעות הוניות לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2018

-

370

-

-

370

*)

הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים
בהתאם לחלקה של החברה בחברות האלה.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :5

מידע על מגזרי פעילות (המשך)

מגורים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
התאמת
ההצגה
סכומים
בדוחות
שאינם
הכספיים
מיוחסים
מסחרי

סה"כ

הכנסות *)
הוצאות תפעול נכסים *)

22,614
()8,925

106,727
()30,848

-

()37,898
13,710

91,443
()26,063

רווח גולמי מגזרי
התאמת ההצגה בדוחות הכספיים

13,689
()13,689

75,879
()10,499

-

()24,188
24,188

65,380
-

רווח גולמי
הוצאות הנהלה וכלליות
עליית ערך נדל"ן להשקעה
חלק החברה ברווחי חברות כלולות

8,207

65,380
18,194
5,284

()1,087
-

-

65,380
()1,087
18,194
13,491

רווח (הפסד) תפעולי
הוצאות מימון
שינויים בשווי הוגן של נגזרים ,נטו
הפרשי שער ,נטו

8,207
-

88,858
()34,638
-

()1,087
()15,528
20,064
()19,242

-

95,978
()50,166
20,064
()19,242

רווח נקי (הפסד)

8,207

54,220

()15,793

-

46,634

נכסי המגזר במאוחד
השקעה בחברות כלולות

258,955

1,359,394
116,904

82,217
-

-

1,441,611
375,859

סה"כ נכסי המגזר

258,955

1,476,298

82,217

-

1,817,470

התחייבויות המגזר

-

809,648

243,217

-

1,052,865

השקעות הוניות לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2017

-

832

-

-

832

*)

הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים
בהתאם לחלקה של החברה בחברות האלה.

*)

הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים
בהתאם לחלקה של החברה בחברות האלה.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :6

נדל"ן להשקעה
א.

תנועה
מסחרי

ב.

יתרה ליום  31בדצמבר 2017

1,301,500

רכישות ושיפורים
מיצוע הכנסות שכירות
התאמת שווי הוגן

370
2,006
28,124

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

1,332,000

רכישות ושיפורים
תוספתנכס זכות שימוש בגין חכירה
מיצוע הכנסות שכירות
התאמת שווי הוגן

1,009
5,343
1,922
2,570

יתרה ליום  31בדצמבר 2019

1,342,844

מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה נמדד על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך
שווי חיצוני בלתי תלוי  - Cushman & Wakefield, Inc. -שהינם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים
וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך .השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות
שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה,
וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס .באמידת תזרימי
המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם באמצעות שימוש בתשואה על ההשקעה
המשקפת את הסיכונים הגלומים בנכס בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק הנדל"ן תוך
התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו.
בהערכת השווי של נדל"ן להשקעה בהקמה נעשה שימוש בגישת החילוץ או בשיטת היוון
תזרימי המזומנים ,כפי שמצא לנכון מעריך השווי .קביעת השווי ההוגן מבוססת על אומדן
ההכנסות העתידיות הצפויות מהפרויקט המוגמר ,תוך שימוש בתשואות מותאמות לסיכונים
הרלוונטיים לתהליך ההקמה ,לרבות עלויות הבנייה וההשכרה או מחירי מכירה של נכסי נדל"ן
להשקעה דומים כשהם גמורים .העלויות הצפויות הנותרות להשלמה ,בתוספת רווח יזמי,
מנוכות מאומדן ההכנסות העתידיות כאמור לעיל ,ומשמשות בקביעה של שווי השוק במצב
הקיים של הנכסים.
מדידת השווי ההוגן מסווגת כרמה  3במדרג השווי ההוגן.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :6

נדל"ן להשקעה (המשך)
ג.

הנתונים העיקריים ששימשו בחישוב
להלן ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב הערכות השווי (על בסיס ממוצע משוקלל):
 31בדצמבר
2018

2019
נדל"ן להשקעה
דמי שכירות בסיס ממוצעים לרגל רבוע (בדולר ארה"ב)
הוצאות תפעול ממוצעות לרגל רבוע (בדולר ארה"ב)
שיעור היוון
אחוז שטחים פנויים
ד.

 42דולר
 11דולר
5.33%
1.80%

 40דולר
 11דולר
5.31%
1.74%

הטבלה הבאה מציגה את הרגישות של הערכת השווי לשינויים בהנחות המהותיות ביותר
בבסיס הערכת השווי של נדל"ן להשקעה
 31בדצמבר
2018

2019
נדל"ן להשקעה
עלייה של  25נקודות בסיס בשיעור היוון של נדל"ן
להשקעה
ה.

()17,100

()25,852

דמי השכירות המינימליים המצטברים שיתקבלו בעתיד בהתאם להסכמי חכירה תפעולית
מסחרית שאינם ניתנים לביטול הינם כדלקמן
 31בדצמבר
2019
עד שנה
משנה עד חמש שנים
מעל חמש שנים
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2018

69,033
269,380
270,366

65,152
260,380
327,498

608,779

653,030

Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :7

השקעה בחברות מוחזקות
א.

ההרכב של השקעות בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת המדווחות לפי שיטת השווי
המאזני
 31בדצמבר
2019

ב.

2018

הון מניות ופרמיה
יתרת רווח

99,741
227,367

111,139
254,305

סה"כ

327,108

365,444

תנועה בהשקעות
 31בדצמבר
2019

ג.

2018

יתרת פתיחה
חלוקות ,נטו
חלק החברה ברווחי חברות כלולות ,נטו

365,444
()10,784
()27,552

375,859
()14,995
4,580

סה"כ

327,108

365,444

סכומים שחולקו לחברה מחברות כלולות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2017
2018
2019
West 30th Highline Holdings
Union Square Retail Lessee, LLC
Related BIT 500 Lake Shore Company LLC
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5,546
4,675
563

8,718
5,202
1,075

2,627
5,188
1,625

10,784

14,995

9,440

Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :7

השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
ד.

תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברות כלולות ומידע נוסף
.1

נתונים מהדוחות הכספיים של חברות כלולות
 31בדצמבר
2019

2018

נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים *)
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות

24,653
1,628,857
()10,482
()892,572

22,647
1,687,539
()9,523
()876,320

הון

750,456

824,343

הון המיוחס לבעלי המניות של החברות הכלולות
(בחלוקה לפי מנגנון מפלי רווחים)

327,108

365,444

*) ראה ביאור  1לפרטים נוספים בדבר ההפסד שהוכר מהשקעה בחברות כלולות
בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2019 ,
חלק החברה בתוצאות הפעולות
של החברות הכלולות בהתאם
לשיעור ההחזקה בהן בשנה:

2019

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018

2017

הכנסות

98,044

90,698

76,475

רווח גולמי

65,530

56,313

48,839

רווח נקי (*)

()47,949

12,722

30,870

חלק החברה ברווחי (בהפסדי)
החברות הכלולות (**)

()27,552

4,580

13,491

*) כולל שערוך נדל"ן להשקעה

()60,811

()178

9,720

**) ראה ביאור  1לפרטים נוספים בדבר ההפסד שהוכר מהשקעה בחברות כלולות
בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2019 ,
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :7

השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
.2

גילוי לתמצית הנתונים אודות כל חברה כלולה מהותית המדווחת לפי שיטת השווי
המאזני
להלן תמצית מידע אודות כל חברה כלולה מהותית בכל תקופות הדיווח:
א)

מידע תמציתי לגבי הדוח על המצב הכספי ודוח רווח והפסד
)100%( Highline Holdings

של West 30th

 31בדצמבר
2019

2018

נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות

11,986
853,891
()3,117
()501,400

10,924
898,100
()3,422
()486,933

הון

361,360

418,669

הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
הכלולה (בחלוקה לפי מנגנון מפלי רווחים)

173,914

204,017

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
הכנסות

47,021

40,781

27,693

רווח גולמי

33,382

26,083

17,661

רווח נקי (הפסד) *) **)

()45,903

8,439

20,298

חלק החברה ברווחי (הפסדי)
החברה הכלולה (בחלוקה
לפי מנגנון מפלי רווחים)

()24,558

*) כולל שערוך נדל"ן
להשקעה

()46,188

4,330
8,306

10,243
12,977

**) ראה ביאור  1לפרטים נוספים בדבר ההפסד שהוכר מהשקעה בחברות
כלולות בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2019 ,
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :7

השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
ב)

של Union Square

מידע תמציתי לגבי הדוח על המצב הכספי ודוח רווח והפסד
)100%( Retail Lessee, LLC
 31בדצמבר
2018
2019
נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות

10,708
506,266
()3,587
()216,461

10,487
508,939
()2,183
()214,872

הון

296,926

302,371

הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
הכלולה (בחלוקה לפי מנגנון מפלי רווחים)

107,109

109,776

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
הכנסות

33,438

32,299

31,191

רווח גולמי

20,600

21,798

21,426

רווח נקי (הפסד) *)

7,962

()71

14,645

חלק החברה ברווחי
(בהפסדי) החברה הכלולה
(בחלוקה לפי מנגנון מפלי
רווחים)

2,010

()1,927

5,284

*) כולל שערוך נדל"ן
להשקעה

()2,666

()12,006

2,968

במסגרת הנכסים הלא שוטפים של  Union Square Retail Lesseeכלולים נדל"ן
להשקעה בסכום של  365,000ונכס זכות שימוש בסכום של  141,266בגין חכירת
הקרקע של .Union Square Retail Lessee
במסגרת ההתחייבויות הלא שוטפות של  Union Square Retail Lesseeכלולה הלוואה
ממוסד פיננסי בסכום של  75,000וכן התחייבות בגין חכירה בסכום של 141,266
בגין חכירת הקרקע של .Union Square Retail Lessee
בשנת  2019רשמה  Union Square Retail Lesseeהוצאות ריבית בגין ההתחייבות בגין
חכירה בסכום של .6,261
שיעור הריבית אשר שימשה בחישוב ההתחייבות בגין חכירה הינה .4.5%
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :7

השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
להלן נתונים לגבי מועדי פירעון ההתחייבות בגין חכירה בחברת

Union Square

Retail Lessee

 31בדצמבר2019 ,

עד שנה
לאחר שנה ועד חמש שנים
לאחר חמש שנים

תשלומי
חכירה
מינימליים
3,934
16,443
760,806

מרכיב
ההיוון
()170
()2,361
()637,386

ערך
נוכחי
של
תשלומי
חכירה
3,764
14,082
123,480

781,183

()639,917

141,326

דמי השכירות המינימליים המצטברים שיתקבלו בעתיד בהתאם להסכמי חכירה
תפעולית מסחרית שאינם ניתנים לביטול בחברת  Union Square Retail Lesseeהינם
כדלקמן
 31בדצמבר
2019
עד שנה
משנה עד חמש שנים
מעל חמש שנים

ג)

2018

24,905
100,400
77,128

24,820
59,640
40,003

202,433

124,463

מידע תמציתי לגבי הדוח על המצב הכספי ודוח רווח והפסד של
)100%( Lake Shore Company LLC

Related BIT 500

 31בדצמבר
2019

2018

נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות

1,959
268,700
()3,778
()174,711

1,236
280,500
()3,918
()174,515

הון

92,170

103,303

הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
הכלולה (בחלוקה לפי מנגנון מפלי רווחים)

46,085

51,651
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :7

השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019

.3

הכנסות

17,585

17,618

17,591

רווח גולמי

9,548

8,432

9,752

רווח נקי (הפסד) *)

()10,008

4,354

()4,073

חלק החברה ברווחי
(בהפסדי) החברה הכלולה
(בחלוקה לפי מנגנון מפלי
רווחים)

()5,004

2,177

()2,036

*) כולל שערוך נדל"ן
להשקעה

()11,957

3,522

()6,225

מידע נוסף על חברות כלולות המוחזקות ישירות על ידי החברה (באמצעות חברות
מאוחדות)
מידע כללי

שם החברה

West 30th Highline
Holdings LLC

שם הפרויקט

זכויות
הצבעה
%

שיעור
החזקה
וזכויות
בעלות *)
%

סה"כ השקעה בחברה
הכלולה ליום
 31בדצמבר
2018
2019

Abington House
(א) 529 West 29th
530 West 30th

50%

49.9%

173,914

204,017

(ב) Union Square Retail

50%

49.0%

107,109

109,776

50%

50.0%

46,085

51,651

327,108

365,444

Purchase Corporate
Park Associates LP
Related BIT 500
(ג) Lake Shore
Lake Shore
Company LLC

כל הישויות המופיעות לעיל התאגדו בארה"ב.
(א)
(ב)

מוחזקת באמצעות ( Related West 30th Highline Holdings LLCראה סעיף ד' להלן).
מוחזקת באמצעות ( Related Union Square Retail Associates, LLCראה סעיף ד'
להלן).
מוחזקת באמצעות ( Related 500 Lake Shore LLCראה סעיף ד' להלן).

*)

בהתבסס על מפל הרווחים בסוף השנה.

(ג)
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :7

השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
ד.

חברות מאוחדות
מידע נוסף לגבי חברות מאוחדות המוחזקות ישירות על ידי החברה
מידע כללי

שם הפרויקט

שם החברה
Related West 30th Highline Holdings LLC

Related BTM Development Partner, LLC
Purchase Corporate Park Associates, LP
TWC Office Associates LLC
Related Gateway Phase II LLC
Related 500 Lake Shore LLC
** Clifton Commons I LLC
** Clifton II LLC

Abington House
529 West 29th
530 West 30th
Bronx Terminal Market
Union Square Retail
18th&19th Fl. of TWC
Gateway Phase II
Lake Shore
Clifton Commons Phase I
Clifton Commons Phase II

שיעור
ההחזקה
בהון/
בזכויות
הצבעה *)
%

סה"כ ההשקעה בחברה
המאוחדת ליום
 31בדצמבר
2018
2019

88%

154,810

182,169

81.5%
98%
100%
82%
87.5%
48.99%
48.99%

111,884
106,227
104,141
67,793
40,324
14,046
1,027

112,261
109,646
103,500
65,818
45,195
13,407
956

כל הישויות המופיעות לעיל התאגדו בארה"ב.

ה.

*)

חברות הפרויקט לעיל מאוחדות בדוחות הכספיים של החברות הבנות .החברה הינה
השותף המנהל של החברות הבנות ויש לה את מלוא הכוח בקבלת החלטות פיננסיות
ותפעוליות.

**)

צדדים קשורים מחזיקים ב 32.5%-בחברת  Clifton Commons I LLCו 21.8%-בחברת
.Clifton II LLC

דוחות כספיים של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
הדוחות הכספיים של חברת  West 30th Highline Holdingsמצורפים לדוחות כספיים אלה.
החברה לא צירפה את הדוחות הכספיים של  Union Square Retail Lessee, LLCמאחר שהדוחות
הנ"ל אינם מהותיים לדוחות הכספיים של החברה ואין בהם כדי להוסיף מידע משמעותי
מעבר למידע המפורט לעיל בגין .Union Square Retail Lessee, LLC
החברה לא צירפה את הדוחות הכספיים של  Related BIT 500 Lake Shore Company, LLCמאחר
שהדוחות הנ"ל אינם מהותיים לדוחות הכספיים של החברה ואין בהם כדי להוסיף מידע
משמעותי מעבר למידע המפורט לעיל בגין .Related BIT 500 Lake Shore Company, LLC
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :7

השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
ו.

נתונים כספיים של חברות מאוחדות עם זכויות שאינן מקנות שליטה מהותיות
Gateway

 31בדצמבר
2019

2018

הדוח על המצב הכספי של החברה המאוחדת לתאריך
הדיווח (כמוצג בדוחות הכספיים של החברה
המאוחדת):
נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות

6,380
504,006
()5,741
()333,615

5,806
499,292
()5,619
()333,438

סה"כ הון

171,030

166,041

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
תוצאות הפעילות של החברה המאוחדת
(כמוצג בדוחות הכספיים של החברה
המאוחדת):
הכנסות

34,478

33,401

32,724

רווח נקי

16,710

15,768

10,010

סה"כ רווח כולל

16,710

15,768

10,010

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
תזרימי המזומנים של החברה המאוחדת
(כמוצג בדוחות הכספיים של החברה
המאוחדת):
נבעו מפעילות שוטפת
נבעו מפעילות (שימשו לפעילות) השקעה
שימשו לפעילות מימון

24,491
39
()24,731

עלייה (ירידה) נטו במזומנים ושווי
מזומנים

()201
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25,408
()668
()24,635
105

23,216
506
()24,120
()398

Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :7

השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
 31בדצמבר
2019
103,238

יתרת זכויות שאינן מקנות שליטה

2018
100,223

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות
שליטה

9,980

9,417

5,978

BTM

 31בדצמבר
2019

2018

הדוח על המצב הכספי של החברה המאוחדת לתאריך
הדיווח (כמוצג בדוחות הכספיים של החברה
המאוחדת):
נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות

18,182
655,344
()7,537
()385,625

17,748
650,000
()6,599
()380,910

סה"כ הון

280,364

280,239

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
תוצאות הפעילות של החברה המאוחדת
(כמוצג בדוחות הכספיים של החברה
המאוחדת):
הכנסות

49,283

48,444

45,382

רווח נקי

12,674

37,418

25,223

סה"כ רווח כולל

12,674

37,418

25,223

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
תזרימי המזומנים של החברה המאוחדת
(כמוצג בדוחות הכספיים של החברה
המאוחדת):
נבעו מפעילות שוטפת
נבעו מפעילות (שימשו לפעילות) השקעה
שימשו לפעילות מימון

32,910
3,541
()29,994

30,490
()548
()29,694

31,526
()4,287
()31,445

עלייה (ירידה) נטו במזומנים ושווי
מזומנים

6,457

248

()4,206
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Related Commercial Portfolio, Ltd.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :7

השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
 31בדצמבר
2019
168,480

יתרת זכויות שאינן מקנות שליטה

2018
167,979

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות
שליטה

7,509

22,170

14,945

סכומי דיבידנדים ששולמו על ידי חברות מאוחדות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

2019
Gateway
BTM
Clifton I and II

באור - :8

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018

2017

6,965
7,007
682

6,952
6,952
431

6,682
7,887
-

14,654

14,335

14,569

מזומנים ושווי מזומנים ומזומן מוגבל בשימוש
א.

מזומן מוגבל בשימוש
בהתאם להסכמי הלוואות וכתב נאמנות עליהם חתמה החברה ,מחויבת החברה ליצור
חשבונות נאמנות בגין תשלומי ביטוח ,מסי נדל"ן ,השקעות הוניות וריבית לשלם .הכספים
ישוחררו מחשבונות הנאמנות בהתאם לתנאי הסכמי ההלוואות הרלוונטיים .סכום נוסף של
 6,774אשר כלול ביתרה ליום  31בדצמבר  6,231( 2019ליום  31בדצמבר  )2018הינו בגין תשלום
הריבית על אגרות חוב בהתאם לשטר נאמנות.

ב.

מזומנים ושווי מזומנים
 31בדצמבר
2019

2018

מזומנים למשיכה מיידית בדולר
מזומנים למשיכה מיידית בשקל

41,215
22,729

35,884
31,127

סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

63,944

67,011
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ספקים וזכאים ויתרות זכות
 31בדצמבר
2019
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים והתחייבויות אחרות
ריבית לשלם
הכנסות שכירות נדחות

באור - :10

2018

5,476
4,594
7,564

3,905
4,802
8,088

17,634

16,795

הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים
שיעור
ריבית

נכסים

52,024
300,000
380,000
30,000

52,913
300,000
380,000
30,000

סה"כ הלוואות ממוסדות פיננסיים

762,024

762,913

בניכוי – עלויות עסקה

()3,347

()4,078

סה"כ הלוואות ממוסדות פיננסיים

758,677

758,835

סה"כ הלוואות לא שוטפות ממוסדות פיננסיים
סה"כ חלויות שוטפות בגין הלוואות ממוסדות פיננסיים

757,753
924

757,946
889

Clifton I and II
Gateway Phase II
Bronx Terminal Market
TWC Office Associates

4.45%
4.28%
4.53%
4%

מועד
פרעון
6.10.2022
6.9.2024
15.4.2024
1.12.2021

סכום ההלוואה
ליום  31בדצמבר
2018
2019

מועדי הפרעון של ההלוואות בדוחות הכספיים הינם כדלקמן
 31בדצמבר
2019
שנה ראשונה
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
לאחר מכן
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924
30,973
50,127
680,000
-

889
924
30,973
50,127
680,000

762,024

762,913
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הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים (המשך)
מועדי הפרעון של תשלומי הקרן והריבית העתידיים בגין ההלוואות הינם כדלקמן
 31בדצמבר
2019
שנה ראשונה
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
לאחר מכן

2018

34,995
64,912
82,450
30,455
693,941
-

34,548
34,598
64,584
82,450
30,455
693,941

906,753

940,576

א.

המשכנתאות של החברה מובטחות על ידי נכסי הנדל"ן .

ב.

השווי ההוגן של ההלוואות השוטפות תואם בקירוב לערכם הפנקסני מאחר שלהיוון אין
השפעה מהותית .השווי ההוגן בהשוואה לערך הפנקסני של הלוואות לא שוטפות בריבית
קבועה הסתכם לסך של  789,147לעומת סך של  761,100ליום  31בדצמבר  ,2019בהתאמה
ולסך של  760,772לעומת סך של  762,024ליום  31בדצמבר  ,2018בהתאמה.
מדידת השווי ההוגן מסווגת כרמה  3במדרג השווי ההוגן .השווי ההוגן נמדד באמצעות מודל
תזרים מזומנים מהוון על בסיס שיעורי ריבית שוק שוטפים.

ג.

הלוואות מצדדים קשורים והלוואות לאחרים
בחודש פברואר  ,2013בקשר עם רכישת פרויקט ( Gateway Phase IIלהלן  -חברת הפרויקט),
נתנה חברה מאוחדת( Gateway Leverage Lender ,חברה מאוחדת אחרת של חברת Gateway
 ,Relatedלהלן  ,)GLL -הלוואות לצדדים שלישיים בסכום כולל של  30,501וזאת בקשר עם
השקעתם הכוללת (הלוואות והון) בפרויקט .תנאי ההלוואות שקיבלו הצדדים השלישיים מ-
 GLLזהים לתנאים של הלוואה בסך של  30,501אשר הועמדה בעקיפין על ידי הצדדים
האמורים ,באמצעות צד ג' ,לפרויקט .בנוסף ,השקיעו הצדדים השלישיים בפרויקט הון בסך
של  .14,748השקעה זו אפשרה לצדדים השלישיים לנצל הטבות מס מסוימות ( New Market
 )Tax Creditבקשר עם השקעתם בפרויקט .בתום תקופת הטבת המס (שנת  ,)2020לצדדים
השלישיים קיימת זכות למכור ( )Putאת זכויותיהם בפרויקט ( )0.76%ל GLL-בתמורה לסכום
זניח אשר תגרור התחשבנות ברוטו של ההלוואות ופדיון זכויותיהם ההוניות .לחילופין ל-
 GLLקיימת אופציית רכש ( )Callלרכוש בשווי הוגן את הזכויות ההוניות או שהמשקיעים
ימשיכו להחזיק בזכויותיהם ( .)0.76%אם אחת מהאופציות תמומש ,תסולקנה ההלוואות.
בשנים  2019ו 2018-קיבלה  GLLתשלומים על חשבון פרעון ההלוואה בסך של  286ו,282 -
בהתאמה שנבעו מחלוקות שנעשו לצדדים שלישיים בגין חלקם בזכויות ההוניות בחברת
הפרויקט .מזומן כאמור יחד עם ההלוואה לקבל יקוזזו מההלוואות לשלם במסגרת
התחשבנות ברוטו שתוארה לעיל.
ההלוואות נושאות ריבית בשיעור של  0%עד לשנת  2015ושיעור ממוצע כ 1.33%-החל משנת
 .2016קרן ההלוואה לא נפרעת במשך תקופה של  10שנים (עד שנת  ,)2023ולאחר מכן ,קרן
ההלוואה תפרע בתשלומים שנתיים שווים על פני  20שנה .הלוואות כאמור מוצגות בברוטו
בדוחות הכספיים.
לאחר תאריך הדוח מומשה האופציה על ידי הצדדים השלישיים וההלוואות שהועמדו
וההלוואות שניתנו סולקו במלואן.
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עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים
החברה התקשרה במספר הסכמים עם צדדים קשורים לקבלת שירותי ניהול נכסים והנהלה .בגין
שירותים אלה משלמת החברה לצדדים קשורים את החיובים הבאים:
סוג השירות

העסקה

דמי ניהול נכסים
דמי ניהול

בשיעור של  5%-2%מהכנסות ברוטו
ביום  25בפברואר  2015חתמה החברה על הסכם ניהול עם צדדים קשורים
לקבלת שירותים הנדרשים על ידי החברה לצורכי פעילותה .דמי הניהול
השנתיים עבור השירותים לפי ההסכם הינם  100והם ישולמו מראש מדי
רבעון .דמי הניהול יוגדלו בשיעור של  5%מדי שנה במהלך תקופת
ההסכם.

הטבלה הבאה מסכמת את החיובים שהתהוו עבור השירותים הנ"ל
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
1,988
122

דמי ניהול נכסים
דמי ניהול

1,980
116

1,768
110

הטבלה הבאה מסכמת את היתרות של השירותים הנ"ל בדוח על המצב הכספי
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
דמי ניהול נכסים

153

173

145

במהלך שנת  2018בעל מניות בחברה קיבל פטור ממתן ערבויות בסך של  30,000להבטחת הלוואה
שניתנה ל West 30th Highline-מאחר שההלוואה מומנה מחדש .ההלוואות ניתנו בתנאי שוק.
ביום  16במרס 2016 ,אישר דירקטוריון החברה את רכישת  100%מזכויות שתי קומות בבניין משרדים
) Time Warner Center, New York (TWCמבעלי השליטה בחברה אשר חתמו במקביל על הסכם שכירות
המשרדים למשך עשר שנים מהחברה .ביום  8באפריל ,2016 ,הושלמה רכישת  100%מזכויות .TWC
להלן נתונים על הכנסות שכירות שנבעו לחברה מעסקה זו.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
5,740

הכנסות שכירות
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 למעט אם צוין אחרת,באלפי דולר ארה"ב
) (המשך-עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים
בטבלה שלהלן פירוט של נושאי משרה המחזיקים בחברות מוחזקות של החברה
שיעור האחזקה
של המחזיק
הנוסף

שם המחזיק

שם החברה

4%
0.667%

Jeff T. Blau
Michael J. Brenner *)

Clifton Commons I, LLC

9.01%
0.667%

Jeff T. Blau
Michael J. Brenner *)

Clifton II, LLC

Richard L. O'Toole

Related Gateway Phase II, LLC

Stephen M. Ross
Jeff T. Blau
Michael J. Brenner *)
Richard L. O'Toole

Gateway Center Properties Phase II, LLC

1%
7.5%

Richard L. O'Toole
Jeff T. Blau

Related BTM Development Partners LLC

1%

Richard L. O'Toole

Purchase Corporate Park Associates, LP

2%
16.54%
7.64%
1.1%
0.22%

.נושא משרה לשעבר

)*

.'ג10  ראה באור,באשר להלוואות שהתקבלו מצדדים קשורים
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מידע נוסף לדוחות על הרווח הכולל
א.

הוצאות תפעול נכסים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
מסי נדל"ן
עלויות ניהול נכסים (ראה באור )11
ביטוח
הוצאות תפעול אחרות

ב.

7,214
1,988
600
19,377

6,671
1,980
503
19,845

6,183
1,768
446
17,666

29,179

28,999

26,063

הוצאות מימון
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
הוצאות ריבית
הוצאות ריבית של אגרות חוב
הפחתת עלויות אשראי

באור - :13

34,468
13,352
2,053

33,355
14,566
2,405

33,947
14,051
2,168

49,873

50,326

50,166

הון מניות ופרמיה על מניות
כמתואר בבאור  ,1החברה התאגדה ביום  17בנובמבר  .2014למועד ההקמה לחברה היו  1,000מניות
רגילות ללא ערך נקוב והיא הנפיקה תעודה אחת הכוללת  100מניות רגילות ללא ערך נקוב.
ב 10 -למרס 2015 ,הנפיקה החברה  900מניות רגילות נוספות ללא ערך נקוב.

באור - :14

התקשרויות והתחייבויות תלויות
תביעות משפטיות
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים לא עומדות תביעות משפטיות כנגד החברה והחברות
המאוחדות.
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מכשירים פיננסיים
השווי ההוגן של מזומנים ,פקדונות ,זכאים ויתרות זכות והתחייבויות לשלם מהווה בקירוב את
ערכם הפנקסני וזאת בשל מועדי הפרעון הקצרים של מכשירים אלה .השווי ההוגן של הלוואות
מתואר בבאור .10
עסקאות גידור
ביום  31ביולי  2015התקשרה החברה בחוזה החלפת מטבע בסך של  125,000עם בנק בינלאומי כדי
לגדר את החשיפה לתנודות בשער החליפין של הדולר מול הש"ח בקשר לאגרות החוב השקליות.
העסקה כללה שני מרכיבים )1( :החלפת סך של  62,500הנושא ריבית בשיעור קבוע של  5.1%תמורת
ריבית בשיעור קבוע של  ;6.875%וכן ( )2החלפת סך של  62,500הנושא ריבית בשיעור קבוע של 5.1%
תמורת ריבית בשיעור משתנה המחושב לפי שיעור הליבור בתוספת של  .5.16%מועדי הפרעון של
שני המרכיבים הנ"ל תואמים לאלו של אגרות החוב  -חודש ספטמבר  .2020בחודש ספטמבר 2018
פרעה החברה סך של  6,250בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של  6,580מהצד לחוזה .בחודש מרס 2019
פרעה החברה סך של  6,250בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של  6,536מהצד לחוזה .בחודש ספטמבר
 2019פרעה החברה סך של  6,250וקיבלה סך של  6,719מהצד לחוזה.
ביום  6באפריל  2016התקשרה החברה בחוזה החלפת מטבע בסך של  32,500עם בנק בינלאומי כדי
לגדר את החשיפה לתנודות בשער החליפין של הדולר מול הש"ח .העסקה כללה החלפת ריבית
בשיעור קבוע של  5.1%תמורת ריבית בשיעור קבוע של  .6.84%מועד הפרעון של ההחלפה תואם
למועד הפרעון של אגרות החוב שעומדות בבסיס ההחלפה  -חודש ספטמבר  .2020בחודש ספטמבר
 2018פרעה החברה סך של  1,625בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של  1,720מהצד לחוזה .בחודש מרס
 2018 2019פרעה החברה סך של  1,625בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של  1,698מהצד לחוזה .בחודש
ספטמבר  2019פרעה החברה סך של  1,625בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של  1,756מהצד לחוזה.
החברה אינה מיישמת חשבונאות גידור בעסקאות אלה.
השווי ההוגן של עסקאות ההחלפה נקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי  ,Chatham Financialמעריך
שווי חיצוני בלתי תלוי שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע לעסקאות ההחלפה
שהוערכו .השווי ההוגן של עסקאות החלפת ריבית קבועה בריבית קבועה נקבע בהתבסס על שער
החליפין המיידי של הדולר מול הש"ח ,עקומת הניכיון של הדולר ועקומת הניכיון של הש"ח ליום 31
בדצמבר  .2019השווי ההוגן של עסקאות החלפת ריבית קבועה בריבית משתנה נקבע בהתבסס על
שער החליפין המיידי של הדולר מול הש"ח ,עקומת הניכיון של הדולר ,עקומת הניכיון של הש"ח
ועקומת שיעור הליבור לשלושה חודשים ליום  31בדצמבר  .2019שער החליפין המיידי של הדולר
מול הש"ח היה  .3.456מדידת השווי הוגן סווגה כרמה  2במדרג השווי ההוגן.
איכות אשראי של נכסים פיננסיים
הערך הפנקסני של חייבים ויתרות חובה מייצג את החשיפה המקסימלית לסיכון אשראי.
איכות האשראי של שוכרים נקבעת לפני חתימת הסכמי החכירה עימם .לא קיים ריכוז משמעותי
של סיכונים בגין חייבים ויתרות חובה.
סיכון אשראי הנובע מיתרות עם בנקים ומוסדות פיננסיים אינו מהותי מאחר ומוסדות פיננסיים
אלה ממוקמים בארצות הברית על בסיס קבוע ואיכות האשראי שלהם נמדדת על בסיס קבוע.
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מכשירים פיננסיים (המשך)
ניהול סיכונים פיננסיים:
גורמי סיכון פיננסי
פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים כגון סיכוני שוק (סיכון ריבית וסיכון
מחיר) ,סיכון אשראי וסיכון נזילות .תוכנית הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות
לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה .המדיניות בנוגע
למכשירים פיננסיים אלה מתוארת בבאור  .2צוות ההנהלה הבכירה של החברה מפקח על ניהול
סיכונים אלה.
סיכון ריבית
סיכון ריבית הוא הסיכון שהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי ישתנה
כתוצאה משינויים בשיעורי ריביות השוק.
החשיפה של החברה לסיכון של שינויים בשיעורי ריביות השוק מתייחסת בעיקר להתחייבויות לזמן
ארוך של החברה הנושאות ריבית משתנה .החברה מנהלת את סיכון הריבית באמצעות שימוש
בפורטפוליו מאזן של הלוואות בריבית משתנה לבין הלוואות בריבית קבועה.
לאור שינויים רגולטורים המתרחשים בעולם ,לא מעט מדינות שוקלות להחליף את ריביות
הבנצ'מרק ( )INTERBANK OFFERED RATES( IBORSאשר אחת הדוגמאות הנפוצות לריבית זו
הינה ריבית ה LIBOR -הנקבעת על ידי בנקים בלונדון) בריבית אלטרנטיבית חסרת סיכון ( RFRS -
 )RISK FREE INTEREST RATESאשר מתבססת במידה רבה יותר על נתוני העסקאות הספציפיות.
רפורמה זו בריביות מובילה לאי-ודאות בכל הקשור להלוואות ומכשירי גידור בחברות כלולות אשר
תנאיהן מבוססים על שיעורי ריבית  .IBORהחברה בוחנת את ההשפעה ,אם בכלל ,אשר תהיה
כתוצאה מביטול ה LIBOR -על הדוחות הכספיים.
סיכון אשראי
סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו הנובעות
ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לחברה הפסד .החברה חשופה לסיכון אשראי כתוצאה
מהפעילות התפעולית שלה (בעיקר מיתרות לקוחות) ומהפעילות הפיננסית שלה ,לרבות מפיקדונות
בבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים ,מעסקאות במטבע חוץ וממכשירים פיננסיים אחרים.
החברה מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים ,השקעות לזמן קצר ולזמן ארוך ומכשירים פיננסיים אחרים
במוסדות פיננסיים שונים .מוסדות פיננסיים אלה ממוקמים בארה"ב .החברה מפזרת את השקעותיה
בין המוסדות השונים ומבצעת באופן שוטף הערכות על איתנות האשראי היחסית של המוסדות
הפיננסיים השונים.
סיכון נזילות
החברה בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות תקציב חודשי.
מטרת החברה הינה לשמור על איזון בין מימון מתמשך לבין גמישות על ידי שימוש בהלוואות
ממוסדות פיננסיים ואחרים .החברה עוקבת אחר מועדי הפירעון של ההלוואות באופן שוטף כדי
להבטיח שכל האשראי שעומד לפירעון במהלך  12החודשים הקרובים ימומן מחדש או יפרע כנהוג
בשוק הנדל"ן .ליום  31בדצמבר , 2019לחברת  I CLIFTONחוב בסך של  842שעומד לפירעון תוך
פחות משנה,לחברת  II CLIFTONחוב בסך של  82שעומד לפירעון תוך פחות משנה .לחברות כלולות
אין חוב שעומד לפירעון תוך פחות משנה מיום  31בדצמבר .2019 ,על החברה לפרוע שני תשלומים
בגין אגרות חוב בחודשים מרס וספטמבר  2020בסכומים של  12,254ו.196,605 -
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :15

מכשירים פיננסיים (המשך)
נכון ליום  31בדצמבר ,2019 ,לחברה במאוחד גירעון בהון חוזר בסך של  .127,690הגירעון בהון החוזר
נובע בעיקר מתשלום קרן אגרות חוב אשר תאריך פירעונן הינן ביום  30לספטמבר .2020 ,הנהלת
החברה מאמינה כי ביכולת החברה למחזר את אגרות החוב (סדרה א') באמצעות גיוס אגרות חוב
חדשות .באמצעות גיוס חוב חדש זה במהלך העסקים הרגיל של החברה ,או באמצעות אפשרויות
פוטנציאליות אחרות ,החברה צפויה לעמוד בהתחייבויותיה בעתיד הנראה לעין.
סיכון שוק:
סיכון מחיר
החברה חשופה לסיכונים בגין דמי שכירות ומחירים של נדל"ן .החברה אינה חשופה לסיכון שוק
ביחס למכשירים פיננסיים מאחר שהיא אינה מחזיקה ניירות ערך הוניים כלשהם.
סיכוני שיעור ריבית בגין תזרימי מזומנים ושווי הוגן
מאחר שלחברה אין נכסים מהותיים הנושאים שיעור ריבית משתנה ,ההכנסות ותזרימי המזומנים
שלה מפעילות שוטפת למעשה אינם חשופים לשינויים בשיעורי ריבית שוק.
סיכון שיעור הריבית של החברה נובע בעיקר מהלוואות לזמן ארוך (ראה באור  .)10הלוואות
הנושאות שיעור ריבית משתנה חושפות את החברה לסיכון שיעור ריבית בגין תזרימי מזומנים.
הנהלת החברה מפקחת באופן שוטף על סיכון שיעור הריבית של החברה בגין תזרימי מזומנים ושווי
הוגן .החברה מנתחת את ההשפעות של תנודות ברמות הקיימות של שיעורי ריבית השוק על המצב
הכספי ותזרימי המזומנים שלה .עלויות ריבית עלולות לגדול כתוצאה משינויים אלה .הן יכולות
להפחית או ליצור הפסדים במקרה של תנודות בלתי צפויות .תרחישים מסוימים נלקחים בחשבון
בהתבסס על מימון חוזר ,חידוש פוזיציות קיימות ,מימון חלופי וגידור .בהתבסס על תרחישים אלה,
החברה מחשבת את ההשפעה על הרווח והפסד של תנודה מוגדרת בשיעור ריבית .התרחישים
מורצים רק עבור התחייבויות שמייצגות פוזיציות עיקריות נושאות ריבית.
יתרות בגין שוכרים וזכאים ויתרות זכות והתחייבויות שנצברו אינן נושאות ריבית ולהן מועדי פרעון
של עד שנה.
ניתוחי הרגישות שלהלן מבוססים על שינוי בהנחות בעוד ששאר ההנחות נותרות ללא שינוי .בפועל,
תרחיש זה אינו סביר ושינויים בכמה מההנחות יהיו כנראה חופפים ,למשל ,שינוי בשיעור ריבית
ושינוי בערכי שוק.
עלייה של  1.0%בשיעורי הריבית הקיימים הייתה מפחיתה את הרווח לשנים שהסתיימו בימים 31
בדצמבר  2018 ,2019ו 2017 -בסכומים לא מהותיים.
ניהול סיכוני הון
ההון של החברה כולל הלוואות והון עצמי .החברה מנהלת את ההון שלה על מנת להבטיח עמידה
באמות מידה פיננסיות .החברה מפקחת על ההון שלה בעיקר באמצעות (א) יחס הלוואה לשווי
( )LTVו(-ב) יחס כיסוי שירות חוב.
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באור - :15

מכשירים פיננסיים (המשך)
התאמת התחייבויות הנובעות מפעילויות מימון

באור - :16

 31בדצמבר
2018

תזרימי
מזומנים

שינויים שאינם קשורים למזומנים
שינויים
הפחתת
שינויים
בשערי
הוצאות
בשווי הוגן
חליפין
מימון

789,336
212,487

()889
()23,759

731
1,322

17,390

-

 31בדצמבר
2019
789,178
207,440

הלוואות
אגרות חוב
התחייבויות (נכסים) בגין
נגזרים המוחזקים
לגידור אגרות חוב

()2,999

960

-

-

()12,186

()14,225

סה"כ התחייבויות
מפעילויות מימון

998,824

()23,688

2,053

17,390

()12,186

982,393

 31בדצמבר
2017

תזרימי
מזומנים

שינויים שאינם קשורים למזומנים
שינויים
הפחתת
שינויים
בשערי
הוצאות
בשווי הוגן
חליפין
מימון

 31בדצמבר
2018

הלוואות
אגרות חוב
התחייבויות (נכסים) בגין
נגזרים המוחזקים
לגידור אגרות חוב

789,456
240,414

()850
()11,836

730
1,807

()17,898

-

789,336
212,487

()17,615

425

-

-

14,191

()2,999

סה"כ התחייבויות
מפעילויות מימון

1,012,255

()12,261

2,537

()17,898

14,191

998,824

אירועים במהלך תקופת הדיווח
ביום  19במרס  2019אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  600לבעל המניות של החברה.
הדיבידנד חולק ביום  20במרס.2020 ,

באור - :17

אירועים לאחר תאריך הדיווח
התפשט ברחבי העולם זן חדש של נגיף הקורונה (COVID-

א.

במהלך הרבעון הראשון לשנת 2020
 )19אשר גרם לתנודתיות משמעותית בשווקים בארה"ב וברחבי העולם .קיימת אי ודאות
משמעותית בנוגע להיקף ולמשך השיבושים העסקיים הקשורים ל COVID-19 -כמו גם
להשפעתה על ארה"ב וכלכלות בינלאומיות ,כתוצאה ,החברה אינה יכולה לקבוע אם תהיה
להתפשטות הנגיף השפעה מהותית על פעילותה.

ב.

ראה באור  1לגבי נזילות וארועים לאחר תאריך הדיווח.

ג.

ראה באור 10ג' לגבי פרעון הלוואות לאחר תאריך הדיווח.

---------F:\W2000\w2000\6001719\M\19\12-RCP.docx
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דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר 2019
באלפי דולר ארה"ב

תוכן העניינים
עמוד
דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'

2-3

דוחות על המצב הכספי

4

דוחות על הרווח הכולל

5

דוחות על תזרימי המזומנים

6
7-11

באורים לדוחות הכספיים

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

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'
נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה
להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 31
בדצמבר  2019המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן  -דוחות כספיים מאוחדים) ,המוצגים בהתאם
לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור  2לדוחות הכספיים
המאוחדים.
חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור  1בדוחות הכספיים המאוחדים.

-2-

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

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

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד
לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל 1970-של ( Related Commercial Portfolio, Ltd.להלן  -החברה) לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2019 ,המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא
לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת
כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם
בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על
ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותה .אנו סבורים
שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
מבלי לסייג את חוות דעתנו לעיל ,אנו מפנים את תשומת הלב לבאור  1בדוחות הכספיים .נכון ליום 31
בדצמבר 2019 ,לחברה סולו גרעון בהון חוזר בסכום של  143,331אלפי דולר .הגרעון בהון החוזר המונע מאירועי
 COVID-19הנוכחיים יחד עם תכניות ההנהלה אשר אינן בשליטתה המלאה של החברה ,מעלות ספקות משמעותיים
בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי .תכניות ההנהלה בקשר עם הגרעון בהון החוזר מפורטות בבאור 1ב'
בדוחות הכספיים .בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן
ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות
תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 22במרס2020 ,
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דוחות על המצב הכספי
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
ליום  31בדצמבר
2018
2019

באור
נכסים
נכסים לא שוטפים
מזומן מוגבל בשימוש לא שוטף
נגזרים פיננסיים
השקעה בחברות מוחזקות

600,252

400
2,999
632,950

600,252

636,349

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
מזומן מוגבל בשימוש
נגזרים פיננסיים
חייבים אחרים

4

סה"כ נכסים

45,573
6,774
14,225
-

55,069
5,831
11

66,572

60,911

666,824

697,260

הון
הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון מניות ופרמיה על מניות
קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
יתרת רווח

81,127
120,811
254,983

81,109
120,811
280,245

סה"כ הון

456,921

482,165

התחייבויות
התחייבויות לא שוטפות
3

אגרות חוב

-

190,723

-

190,723

התחייבויות שוטפות
207,440
2,463

21,764
2,608

3

חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
זכאים ויתרות זכות

209,903

24,372

סה"כ התחייבויות

209,903

215,095

סה"כ הון והתחייבויות

666,824

697,260

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
תאריך אישור הדוחות הכספיים 22 :במרס.2020 ,

David Zussman
Chief Financial Officer

Richard O'Toole
Chief Executive Officer
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Jeff T. Blau
Chairman of the Board

Related Commercial Portfolio, Ltd.
דוחות על הרווח הכולל
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
2019

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018

2017

חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות
הוצאות הנהלה וכלליות

()6,357
()1,153

32,300
()969

37,751
()1,087

רווח (הפסד) תפעולי

()7,510

31,331

36,664

הוצאות מימון
שינוי בשווי הוגן של נגזרים ,נטו
רווח (הפסד) מהפרשי שער

()14,673
12,186
()14,665

()15,425
()14,191
14,819

()15,528
20,064
()19,242

רווח נקי (הפסד)

()24,662

16,534

21,958

סה"כ רווח (הפסד) כולל

()24,662

15,534

21,958

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.
דוחות על תזרימי מזומנים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
2019
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי (הפסד)

()24,662

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
16,534

2017
21,958

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות
הוצאות מימון ,נטו
חלוקת רווחים מחברות מוחזקות
שינוי בשווי הוגן של נגזרים ,נטו
הפרשי שער ,נטו

6,357
14,673
16,795
()12,186
14,665

()32,800
15,425
15,698
14,191
()14,819

()37,751
15,528
12,503
()20,064
19,242

40,304

()1,805

()10,542

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
11
45

()11
2

()19

ירידה (עלייה) בנכסים אחרים
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות שנצברו

56

()9

()19

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

15,698

14,720

11,397

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
שינוי בפקדונות בנאמנות
חלוקת הון על ידי חברות מוחזקות
השקעות בחברות מוחזקות

()16
9,563
-

()8
13,734
-

()40
9,009
()235

מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

9,547

13,726

8,734

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
פרעון אגרות חוב
דיבידנד לבעלי מניות החברה ,נטו
ריבית ששולמה
תשלומים בגין נגזרים ,נטו

()23,759
()600
()13,591
960

()11,836
()3,450
()13,752
425

()5,700
()14,089
-

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

()36,990

()28,613

()19,789

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים

2,249

()2,629

4,250

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

()9,496

()2,796

4,592

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

55,069

57,865

53,273

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

45,573

55,069

57,865

פעילויות שלא במזומן
השקעה בחברות מוחזקות  -השקעות בהון ,נטו
השקעות על ידי בעלי מניות החברה ,נטו

18
18

16
16

18
18

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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Related Commercial Portfolio, Ltd.
באורים לדוחות הכספיים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :1

כללי
א.

תיאור כללי של החברה ופעילותה
חברת ( Related Commercial Portfolio, Ltd.להלן  -החברה) התאגדה ביום  17בנובמבר 2014
כחברה פרטית מוגבלת במניות לפי חוק החברות העסקיות של איי הבתולה הבריטיים2004 ,
( .)BVI Business Companies Actהחברה רשאית להנפיק כמות מקסימלית של  1,000מניות רגילות
ללא ערך נקוב .בעת ההתאגדות החברה הנפיקה תעודה אחת שכוללת  100מניות רגילות ללא
ערך נקוב.
החברה והחברות הבנות שלה (להלן  -הקבוצה) פועלות בארה"ב ועוסקות בעיקר בהשכרת
נכסים למגורים ונכסים מסחריים.
החברה היא חברה בת בבעלות מלאה של ( The Related Companies, LPלהלן Related .)Related -
הינה חברה פרטית שהוקמה בהתאם לחוק החברות בערבון מוגבל של מדינת דלאוור ( Delaware
 )Limited Liability Company Actביום  13בדצמבר  .1992בעל השליטה הסופי בחברה הוא מר

סטיבן מ .רוס (להלן  -בעל השליטה).
ב.

נזילות וארועים לאחר תאריך הדיווח
נכון ליום  31בדצמבר 2019 ,לחברה גרעון בהון חוזר בסכום של  .143,331הגרעון נובע בעיקר
מאגרות חוב בסך של  207,440אשר אמורות להיפרע ב 30 -לספטמבר .2020 ,היסטורית ,לחברה
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ( 15,698לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר)2019 ,
וגישה למקורות מימון .ההנהלה מתכוונת למחזר את החוב של אגרות החוב (סדרה א') בעיקר
באמצעות גיוס חוב בשוק ההון הישראלי או באמצעות חלופות מימון פוטנציאליות אחרות
כגון מימון מחדש של הלוואות בכירות ברמת הנכסים ,מכירת נכסים או השגת הלוואות מזנין,
אשר יתאפשרו על ידי ניצול הונה העצמי המשמעותי של החברה אשר ליום  31בדצמבר2019 ,
הינו  .456,921תכניות החברה הינן דינמיות והיא עשויה להתאים את תכניותיה בתגובה
לשינויים בתנאי השוק כולל תנאי שוק אשר מושפעים מנגיף הקורונה.
במהלך רבעון  1של שנת  ,2020כתוצאה מהתפרצות עולמית של נגיף הקורונה (,)COVID-19
מדינות רבות ,כולל המדינות בהן פועלת החברה ,נוקטות בצעדים מרחיקי לכת בכדי למנוע את
התפשטות הנגיף ,כגון סגירת גבולות ,הגבלות תנועה והתקהלות .בשלב זה ,אין ביכולת החברה
להעריך האם מדובר באירוע לטווח קצר או במשבר ארוך טווח ,אשר יוביל לירידה בביקושים
במגזר הנדל"ן באופן כללי ,ובתחומי פעילות בהם פועלת החברה בפרט ,בנוסף ,אין ביכולת
החברה לכמת את היקף ההשפעה של אירועים אלו על פעילותה העסקית של החברה.
התמשכות משבר עולמי עלול להשפיע על הכנסות החברה ,לאור האטה אפשרית בביקושים
ופגיעה בפעילות העסקית של מגוון שוכרים ,אשר יגרמו לירידה אפשרית של תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת ,כמו גם ,ירידה בשיעורי התפוסה וירידה אפשרית במחירי השכירות ו/או
ירידה בשוויים ההוגן של נכסי החברה ,זאת לצד אפשרות של חוסר בכוח אדם זמין בנכסים.
ה תמשכות המשבר עלולה להשפיע בנוסף על שוק החוב וההון אשר החברה נסמכת עליו
למקורות מימון.
בהתאם להערכות ההנהלה ,נכון למועד זה ,בשל האופי חסר התקדים ,לא ניתן להעריך בשלב
זה את ההשפעה האפשרית על הדוחות הכספיים של החברה.
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Related Commercial Portfolio, Ltd. .
באורים לדוחות הכספיים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :1

כללי (המשך)
אי הוודאות השוררת בעת הנוכחית עלולה להשפיע על שיעורי הריבית של אגרות החוב של
החברה ,ועל מועד התשלום .בהתאם לשטר הנאמנות ,ירידה בדירוג אגרות החוב מתחת לדירוג
של  + Aתגרום לעלייה בשיעור הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שבמחזור .יתרה מזאת,
למחזיקי אגרות החוב אפשרות לדרוש העמדה לפרעון מידי של יתרת קרן אגרות החוב
שבמחזור ,אם במקרה של ירידה בדרוג אגרות החוב (סדרה א') מתחת לדירוג  ,BBBאו במקרה
של הכללת הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים בקשר עם יכולת החברה להמשיך
כעסק חי בחוות דעת רואה החשבון המבקר במשך שתי תקופות דיווח רצופות .לפרטים נוספים
ראה באור .4
עקב השילוב בין הגרעון בהון החוזר וההשפעה האפשרית על שוק ההון והחוב כתוצאה ממשבר
 , COVID-19ההנהלה מכירה בכך שקיימת אי ודאות ליכולת החברה לבצע מימון מחדש של
אגרות החוב אשר עומדים לפרעון ביום  20בספטמבר .2020 ,יתרה מזאת ,אם מסיבה כלשהי
החברה תהיה מנועה מלבצע מימון מחדש לאגרות החוב עקב שיבוש של שוק ההון והחוב
הנגרם מ ,COVID-19 -אזי עלולה להיות השפעה על יכולת החברה לממש נכסים ולפרוע
התחייבויות במהלך העסקים הרגיל בהתאם לשוויים בדוחות הכספיים של החברה.
לאור האמור לעיל ,ישנן ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי .תכניות
ההנהלה בקשר עם הגרעון בהון מפורטות לעיל .הדוחות הכספיים נערכו על בסיס מוסכמת
העסק החי ולא נכללו בדוחות כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן
ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".

באור - :2

בסיס העריכה
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  .)IFRS -כמו כן ,הדוחות
הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס העלות .הדוחות הכספיים מוצגים באלפי דולר ארה"ב ,אלא אם
צוין אחרת.

באור - :3

הנפקת אגרות חוב
ביום  10במרס  2015הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה א') בערך נקוב של  847,000אלפי ש"ח (כ-
 .)209,602עלות ההנפקה הסתכמה לסך של  8,046והתקבולים נטו הסתכמו לסך של  .201,556אגרות
החוב רשומות למסחר בבורסה בתל-אביב (להלן  -הבורסה בת"א) .אגרות החוב הינן שקליות ונושאות
ריבית בשיעור של  .5.1%אגרות החוב (סדרה א') אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו.
קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון בחמישה ( )5תשלומים חצי שנתיים ,כשהתשלום הראשון בוצע ביום
 30בספטמבר  .2018כל אחד מארבעת התשלומים הראשונים (כלומר התשלומים שיבוצעו בימים 30
בספטמבר  31 ,2018במרס  30 ,2019בספטמבר  2019וביום  31במרס  )2020יהיה בשיעור של חמישה
אחוזים ( )5%מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב (סדרה א') ,והתשלום האחרון ,אשר ישולם ביום
 30בספטמבר  ,2020יהיה בשיעור של שמונים אחוזים ( )80%מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב
(סדרה א').
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה א') תשולם באחד עשר ( )11תשלומים
חצי שנתיים ביום  31במרס וביום  30בספטמבר של כל אחת מהשנים  2015ועד  ,2020החל מיום 30
בספטמבר  2015ועד ליום  30בספטמבר ( 2020כולל) .שיעור הריבית האפקטיבית ,לאחר ניכוי עלויות
הנפקה בסך של  32מיליון ש"ח ( 8.1מיליון) ,הוא .6.0%
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Related Commercial Portfolio, Ltd. .
באורים לדוחות הכספיים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :3

הנפקת אגרות חוב (המשך)
בשטר הנאמנות נקבעו התחייבות לשעבוד שלילי והתחייבות לעמידה באמות מידה מסוימות בכללם:
א.

ההון הנומינלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מסך של
 200מיליון.

ב.

יחס ההון המאוחד של החברה (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לסך הנכסים לא יפחת
משיעור של .30%

ג.

יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל CAP-נטו לא יעלה על שיעור של .70%

ד.

יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל EBITDA-מתואם לא יעלה על .17

בנוסף ,ניתן לבצע חלוקות לבעלי השליטה רק אם ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה אינו נמוך
מסך של  260מיליון לאחר ביצוע החלוקות והחלוקות המצטברות לא עולות על שיעור של  65%מהרווח
הנקי שהצטבר לאחר  1בינואר  ,2015למעט רווחי שערוך.
שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה א') יותאם אם החברה תחרוג מאמות המידה הפיננסיות
להלן:
א.

ההון הנומינלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) יהיה שווה או גבוה
מסך של  240מיליון;

ב.

יחס ההון המאוחד של החברה (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לסך הנכסים יהיה שווה או
גבוה משיעור של .35%

בנוסף ,שיעור הריבית של אגרות החוב (סדרה א') כפוף לשינויים בהתאם לדירוג אגרות החוב .שטר
הנאמנות קובע העלאה של  0.25%בשיעור הריבית השנתית על כל הורדת דרגה ( )NOTCHבדירוג
מתחת לדירוג הבסיס ( A+לדוגמה ,הורדת הדירוג ל  )Aועד להעלאה מירבית של  .1%הריבית
המקסימלית המצטברת הנוספת מעבר לריבית המקורית בשיעור  5.1%תהיה לא יותר מ .1.75% -אם
דירוג אגרות החוב (סדרה א') יהיה נמוך מ BBB -למחזיקי אגרות החוב עומדת הזכות להעמיד את
יתרת אגרות החוב שבמחזור לפרעון מידי .בהתאם לשטר הנאמנות ,למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
תעמוד הזכות להעמיד את אגרות החוב שבמחזור לפרעון מידי אם חוות דעת רואה החשבון תכלול
הפניית תשומת בקשר עם ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה להמשיך ולפעול כעסק חי
במשך שתי תקופות דיווח ברצף.
להלן מובאות יתרות אגרות החוב שטרם נפרעו ושערי החליפין לתאריך הדוח:
 31בדצמבר
2019

2018

באלפי ש"ח

719,950

804,650

שער חליפין (דולר/שקל)

3.456

3.748

באלפי דולר
בניכוי עלויות גיוס נדחות נטו (באלפי דולר)

208,319
()879

214,688
()2,201

207,440

212,487

השווי ההוגן של אגרות החוב (סדרה א') (רמה  1במדרג של שווי הוגן) הינו  745,148( 215,610אלפי
ש"ח) ו 840,055( 224,134-אלפי ש"ח) נכון לימים  31בדצמבר  2019ו ,2018-בהתאמה.
נכון ליום  31בדצמבר  2019החברה עומדת בכל האמות המידה הפיננסיות.
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Related Commercial Portfolio, Ltd. .
באורים לדוחות הכספיים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :4

מזומן מוגבל בשימוש
בהתאם לכתב הנאמנות עליהם חתמה החברה ,חשבון נאמנות שיתרתו  6,774ליום  31בדצמבר 2019
( 6,231ליום  31בדצמבר  )2018מוחזק עבור תשלום הריבית על אגרות החוב.
 31בדצמבר
2019

באור - :5

2018

מזומנים למשיכה מיידית בדולר
מזומנים למשיכה מיידית בשקל

22,844
22,729

23,942
31,127

סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

45,573

55,069

עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים
ביום  25בפברואר  ,2015חתמה החברה על הסכם ניהול עם צדדים קשורים לקבלת שירותים הנדרשים
על ידי החברה לצורכי פעילותה .דמי הניהול השנתיים עבור השירותים לפי ההסכם הינם  100והם
ישולמו מראש מדי רבעון .דמי הניהול יוגדלו בשיעור של  5%מדי שנה במהלך תקופת ההסכם.

באור - :6

מכשירים פיננסיים
ביום  31ביולי  2015התקשרה החברה בחוזה החלפת מטבע בסך של  125,000עם בנק בינלאומי כדי
לגדר את החשיפה לתנודות בשער החליפין של הדולר מול הש"ח .העסקה כללה שני מרכיבים)1( :
החלפת סך של  62,500הנושא ריבית בשיעור קבוע של  5.1%תמורת ריבית בשיעור קבוע של ;6.875%
וכן ( )2החלפת סך של  62,500הנושא ריבית בשיעור קבוע של  5.1%תמורת ריבית בשיעור משתנה
המחושב לפי שיעור הליבור בתוספת של  .5.16%מועדי הפרעון של שני המרכיבים הנ"ל תואמים לאלו
של אגרות החוב  -חודש ספטמבר  .2020בחודש ספטמבר  2018פרעה החברה סך של  6,250בגין חוזה
ההחלפה וקיבלה סך של  6,580מהצד לחוזה .בחודש מרס  2019פרעה החברה סך של  6,250בגין חוזה
ההחלפה וקיבלה סך של  6,536מהצד לחוזה .בחודש ספטמבר  2019פרעה החברה סך של  6,250וקיבלה
סך של  6,719מהצד לחוזה.
ביום  6באפריל  2016התקשרה החברה בחוזה החלפת מטבע בסך של  32,500עם בנק בינלאומי כדי
לגדר את החשיפה לתנודות בשער החליפין של הדולר מול הש"ח .העסקה כללה החלפת ריבית בשיעור
קבוע של  5.1%תמורת ריבית בשיעור קבוע של  .6.84%מועד הפרעון של ההחלפה תואם למועד
הפרעון של אגרות החוב שעומדות בבסיס ההחלפה  -חודש ספטמבר  .2020בחודש ספטמבר 2018
פרעה החברה סך של  1,625בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של  1,720מהצד לחוזה .בחודש מרס 2019
 2018פרעה החברה סך של  1,625בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של  1,698מהצד לחוזה .בחודש
ספטמבר  2019פרעה החברה סך של  1,625בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של  1,756מהצד לחוזה.
החברה אינה מיישמת חשבונאות גידור בעסקאות אלה.
השווי ההוגן של עסקאות ההחלפה נקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי
שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע לעסקאות ההחלפה שהוערכו .השווי ההוגן
של עסקאות החלפת ריבית קבועה בריבית קבועה נקבע בהתבסס על שער החליפין המיידי של הדולר
מול הש"ח ,עקומת הניכיון של הדולר ועקומת הניכיון של הש"ח ליום  31בדצמבר  .2019השווי ההוגן
של עסקאות החלפת ריבית קבועה בריבית משתנה נקבע בהתבסס על שער החליפין המיידי של הדולר
מול הש"ח ,עקומת הניכיון של הדולר ,עקומת הניכיון של הש"ח ועקומת שיעור הליבור לשלושה
חודשים ליום  31בדצמבר  .2019שער החליפין המיידי של הדולר מול הש"ח היה  .3.456מדידת השווי
הוגן סווגה כרמה  2במדרג השווי ההוגן.
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Related Commercial Portfolio, Ltd. .
באורים לדוחות הכספיים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם צוין אחרת
באור - :6

מכשירים פיננסיים (המשך)
תיאום של התחייבויות הנובעות מפעילויות מימון

תזרים
מזומנים

 31בדצמבר
2018

 31בדצמבר
2019

אגרות חוב
נגזרים (נכסים) המוחזקים לגידור
אגרות חוב

212,487

()23,759

1,322

17,390

-

207,440

()2,999

960

-

-

()12,186

()14,225

סה"כ התחייבויות מפעילות מימון

209,488

()22,799

1,332

17,390

()12,186

193,215

שינוי
בשווי
הוגן

 31בדצמבר
2018

 31בדצמבר
2017

באור - :7

שינויים שלא במזומן
תנודות
הפחתת
בשער
הוצאות
החליפין
מימון

שינוי
בשווי
הוגן

תזרים
מזומנים

שינויים שלא במזומן
תנודות
הפחתת
בשער
הוצאות
החליפין
מימון

אגרות חוב
נגזרים (נכסים) המוחזקים לגידור
אגרות חוב

240,414

()11,836

1,807

()17,898

-

212,487

()17,615

425

-

-

14,191

()2,999

סה"כ התחייבויות מפעילות מימון

222,799

()11,411

1,807

()17,898

14,191

209,488

מסים
בהתאם לחוקי המס החלים על חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים וחברה המאוגדת בארה"ב,
החברות בקבוצה נחשבות ישויות "שקופות" לצורכי מס .לפיכך ,לא בוצעה בדוחות הכספיים הפרשה
למס הכנסה פדרלי ומס מדינה בארה"ב או בגין הטבות מס אחרות מאחר שהכנסה חייבת במס או
הפסדים לצורכי מס מדווחים בדוחות המס של בעלי המניות.

באור - :8

אירועים במהלך תקופת הדיווח
ביום  19במרס  2019אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  600לבעל המניות של החברה.
הדיבידנד חולק ביום  20במרס .2019

באור - :9

אירועים לאחר תאריך הדיווח
א .במהלך הרבעון הראשון לשנת  2020התפשט ברחבי העולם זן חדש של נגיף הקורונה ()COVID-19
אשר גרם לתנודתיות משמעותית בשווקים בארה"ב וברחבי העולם .קיימת אי ודאות משמעותית
בנוגע להיקף ולמשך השיבושים העסקיים הקשורים ל COVID-19 -כמו גם להשפעתה על ארה"ב
וכלכלות בינלאומיות ,כתוצאה ,החברה אינה יכולה לקבוע אם תהיה להתפשטות הנגיף השפעה
מהותית על פעילותה.
ב .ראה באור  1לגבי נזילות וארועים לאחר תאריך הדיווח.
------------

F:\W2000\w2000\60012719\M\19\12-RCP-Solo.docx
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Tel-Aviv 6492102, Israel
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ey.com

AUDITORS' REPORT
To the Shareholders of
West 30th Highline Holdings LLC

We have audited the accompanying consolidated statements of financial position of West 30th Highline
Holdings LLC ("the Company") as of December 31, 2019 and 2018 and the related consolidated statements of
comprehensive income, changes in equity and cash flows for each of the years then ended. These financial
statements are the responsibility of the Company's board of directors and management. Our responsibility is to
express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with generally accepted auditing standards in Israel, including those
prescribed by the Auditor's Regulations (Auditor's Mode of Performance), 1973. Those standards require that we
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of
material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and
disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by the board of directors and management, as well as evaluating the overall financial
statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial
position of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2019 and 2018, and the results of their operations,
changes in equity and cash flows for each of the years then ended, in conformity with International Financial
Reporting Standards (IFRS).

KOST FORER GABBAY & KASIERER

Tel-Aviv, Israel

March 22, 2020

A Member of Ernst & Young Global
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West 30th Highline Holdings LLC
Consolidated Statements of Financial Position
As at December 31, 2019 (Audited)
(All amounts in thousands of United States Dollars (USD) unless otherwise stated)

December 31,
Note Note
ASSETS
Non-current assets
Investment properties
Financial derivatives

4
12

2019

2018

853,200
691

898,100
-

853,891

898,100

1,418
507
8,152
1,909

795
415
7,184
2,530

11,986

10,924

865,877

909,024

Equity attributable to Company's equity holders
Paid-in capital
Retained earnings

21,037
310,317

32,309
359,529

Total equity attributable to Company's equity holders
Non-controlling interests

331,354
30,006

391,838
26,831

361,360

418,669

481,928

Current assets
Prepaid expenses and other assets
Interest receivable
Cash and cash equivalents
Restricted cash

6

Total assets
EQUITY

Total equity
LIABILITIES
Non-current liabilities
Loans from financial institutions

7

481,741

Financial derivatives

12

19,659

5,005

501,400

486,933

Current liabilities
Current maturity of loans from financial institutions

7

985

954

Due to affiliates
Accounts payable

10
8

33
2,099

31
2,437

3,117

3,422

Total liabilities

504,517

490,355

Total equity and liabilities

865,877

909,024

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
Approved on March 22, 2020 by:

Jeff T. Blau
Authorized Signatory

David Zussman
Authorized Signatory
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West 30th Highline Holdings LLC
Consolidated Statements of Comprehensive Income
Year Ended December 31, 2019 (Audited)
(All amounts in thousands of United States Dollars (USD) unless otherwise stated)

Year ended December
31,
Note
Revenues
Property operating expenses

9a

Gross profit
Valuation gain (loss) of investment properties
General, administrative and marketing expenses
Operating proft (loss)
Financing expenses
Net change in fair value of derivative

4

9b
12

Net income (loss)
Total comprehensive income (loss)

2019

2018

47,021
(13,639)

40,781
(14,698)

33,382

26,083

(46,188)
-

8,306
(254)

(12,806)
(19,134)
(13,963)

34,135
(20,090)
(5,606)

(45,903)

8,439

(45,903)

8,439

Net income (loss) and total comprehensive income
(loss) attributable to:
Equity holders of the company
Non-controlling interests

(49,212)
3,309
(45,903)

8,678
(239)
8,439

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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West 30th Highline Holdings LLC
Consolidated Statements of Changes in Equity
Year Ended December 31, 2019 (Audited)
(All amounts in thousands of United States Dollars (USD) unless otherwise stated)

Share capital and
paid-in capital

Retained earnings

Total equity
attributable to
Company's equity
holders

49,780

350,851

400,631

-

8,678

8,678

(239)

8,439

Distributions, net

(17,471)

-

(17,471)

(280)

(17,751)

Balance at December 31, 2018

32,309

Balance at January 1, 2018
Total comprehensive income (loss)

Total comprehensive income (loss)

359,529

391,838

-

(49,212)

(49,212)

Distributions, net

(11,272)

-

(11,272)

Balance at December 31, 2019

21,037

310,317

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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331,354

Non-controlling
interests

27,350

26,831
3,309
(134)
30,006

Total equity

427,981

418,669
(45,903)
(11,406)
361,360

West 30th Highline Holdings LLC
Consolidated Statements of Cash Flows
Year Ended December 31, 2019 (Audited)
(All amounts in thousands of United States Dollars (USD) unless otherwise stated)

Year ended December 31,
2019
Cash flows from operating activities
Net income (loss)

2018

(45,903)

8,439

46,188
19,134
13,963
(625)
78,660

(8,306)
20,090
5,606
17,390

(824)
(336)
(1,160)
31,597

(635)
(1,812)
(2,447)
23,382

Cash flows from investing activities
Change in escrow deposits
Investment in investment properties

621
(663)

2,251
(17,117)

Net cash used in investing activities

(42)

(14,866)

(11,272)
(134)

(17,471)
(280)

(954)
(18,227)
(30,587)

228,377
(200,921)
(17,750)
(8,045)

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating
activities:
Valuation (gain) loss of investment properties
Financing expenses
Net change in fair value of derivatives
Deferred Rent

Changes in operating assets and liabilities:
Increase in prepaid expenses and other assets
Decrease in accounts payable and accrued liabilities
Net cash provided by operating activities

Cash flows from financing activities
Distributions to equity holders of the parent
Distributions to non-controlling interests
Proceeds from loans from financial institutions and others,
net of financing costs
Repayment of loan from financial institutions
Interest paid
Net cash used in financing activities
Increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, beginning of the period

968
7,184

471
6,713

Cash and cash equivalents, end of the period

8,152
8,152

7,184

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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West 30th Highline Holdings LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
As at December 31, 2019 (Audited)
(All amounts in thousands of United States Dollars (USD) unless otherwise stated)

NOTE 1:- GENERAL INFORMATION
West 30th Highline Holdings LLC and its subsidiaries were formed as limited liability companies on April 1,
2005 under the laws of the State of Delaware. Although limited liability companies are unincorporated
associations, their members do not generally have liability for the obligations or debts of the entity, similar to
stockholders of a corporation.
West 30th Highline Holdings LLC and its subsidiaries (the Company) operate in the United States and are
primarily involved in developing and constructing residential properties for rent.
The Company is owned 49.9% by Related West 30th Highline Holdings, LLC and 50.1% by Kalimco. Related
West 30th Highline Holdings, LLC is owned 88% by Related Commercial Portfolio, Ltd (managing member).
Definitions:
In these financial statements:
The Company

- West 30th Highline Holdings LLC and Subsidiaries.

The Group

- The Company and its investees, as detailed in Note 5.

Subsidiaries

- Companies that are controlled by the Company (as defined in IFRS 10) and whose
accounts are consolidated with the Company's financial statements.

Related parties

- As defined in IAS 24.

Dollar

- U.S. dollar.

Housing Stability and Tenant Protection Act of 2019:
On Friday, June 14, 2019 New York state lawmakers approved, and the New York governor signed, legislation
entitled “The Housing Stability and Tenant Protection Act of 2019”. This legislation changes certain aspects of
New York State’s rent laws for certain properties. The Company believes the legislation will directly restrict
future rent growth at Abington House and 530 West 30th that are part of West 30th Highline Holdings, LLC.
While the legislation will not impact the historical operations of these properties, the legislation will impact
future operations and the valuation of these investment properties, which are carried at fair value.
As a result, a loss from the revaluation of these investment properties in the amount of $79,751 has been
recognised in Valuation gain (loss) of investment properties for the year ended December 31, 2019 and on
Investment Properties as of December 31, 2019.
As disclosed in Note 3, the valuation represents a significant estimate in the Company’s consolidated financial
statements and changes to assumptions may lead to a change in fair value. The assumptions utilized by the
Company represent management’s best estimate at the reporting date.
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West 30th Highline Holdings LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
As at December 31, 2019 (Audited)
(All amounts in thousands of United States Dollars (USD) unless otherwise stated)

NOTE 2:- BASIS OF PREPARATION
The following accounting policies have been consistently applied in the financial statements for all periods
presented, unless otherwise stated.
a.

Basis of preparation:
The consolidated financial statements are prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards (IFRS).
The Company’s financial statements have been prepared on a cost basis, except for investment
properties, financial assets and liabilities (including derivatives) which are presented at fair value
through profit or loss.
The Company has elected to present the profit and loss items using the function of expense method.

b.

The operating cycle:
The operating cycle of the Group is one year.

c.

Consolidated financial statements:
The consolidated financial statements are comprised of the financial statements of companies that are
controlled by the Company (subsidiaries). Control is achieved when the Company is exposed, or has
rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns
through its power over the investee. Potential voting rights are considered when assessing whether an
entity has control. The consolidation of the financial statements commences on the date on which control
is obtained and ends when such control ceases.
The financial statements of the Company and of the subsidiaries are prepared as of the same dates and
periods. The accounting policies applied in the financial statements of the subsidiaries are uniform and
consistent with the policies applied in the consolidated financial statements of the Company. Significant
intragroup balances and transactions and gains or losses resulting from intragroup transactions are
eliminated in full in the consolidated financial statements.
In respect to profit sharing contractual arrangements that establish different rates than the ownership
interests in those companies that also consist of distribution waterfalls, the Company adopts the
hypothetical liquidation at book value approach. The share of the Company and the non-controlling
interest holders in the subsidiary's earnings is calculated assuming that the subsidiary had recognized or
distributed the assets based on their book value, taking into consideration other distributions and
investments made.
Non-controlling interests in subsidiaries represent the equity in subsidiaries not attributable, directly or
indirectly, to a parent. Profit or loss and components of other comprehensive income are attributed to
the Company and to non-controlling interests.

d.

Functional currency, presentation currency and foreign currency:
The functional and presentation currency of the financial statements is the USD.
The Company determines the functional currency of each Group entity, including companies accounted
for using the equity method.

e.

Cash equivalents:
Cash equivalents are considered highly liquid investments, including unrestricted short-term bank
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West 30th Highline Holdings LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
As at December 31, 2019 (Audited)
(All amounts in thousands of United States Dollars (USD) unless otherwise stated)

NOTE 2:- BASIS OF PREPARATION (Cont.)
deposits with an original maturity of three months or less from the date of investment.
f.

Revenue recognition:
Revenue from contracts with customers is recognized in profit or loss when the control over the asset or
service is transferred to the customer. Revenue is measured and recognized at the fair value of the
consideration that is expected to be received based on the contract terms, less the amounts collected in
favor of third parties (such as taxes).
When determining the amount of revenue from contracts with customers, the Company examines
whether it acts as a main supplier or agent in the contract. When the Company controls the goods or
promised service before it is transferred to the customer, it acts as a main supplier. In such cases, the
Company recognizes revenue on a gross basis. When the Company acts as agent, it recognizes revenue
on a net basis, after deducting the amounts payable to the main supplier.
Rental revenues:
Minimum rental revenues arising from operating leases on investment properties are accounted for on a
straight-line basis over the lease term. Operating lease terms for the Company's investment residential
properties are generally one year or less. Rental revenues attributable to residential leases are recorded
when due from tenants and are recognized monthly as they are earned, which is not materially different
than on a straight-line basis. Initial lease terms for the Company's commercial investment properties
generally range from three to ten years. The Company accrues contingent rents as revenue (such as
rentals based on sales of a lessee) only when the thresholds have been achieved. Certain lease agreements
provide for fixed rental increases which are recognized on a straight-line basis. Certain lease agreements
also provide for the reimbursement of certain operating expenses such as real estate taxes, water,
electricity and common area maintenance costs by the tenants. The reimbursements are recorded as part
of revenue, since they are in accordance with the lease terms.

g.

Leases:
As noted in paragraph o.1, on January 1, 2019 the Company initially adopted IFRS 16, "Leases." The
Company elected to apply the provisions using the modified retrospective method (without restatement
of comparative data).
The accounting policy for leases applied effective from January 1, 2019, is as follows:
The Company accounts for a contract as a lease when the contract terms convey the right to control the
use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.
1.

The Company as a lessee:
For leases in which the Company is the lessee, the Company recognizes on the commencement
date of the lease a right-of-use asset and a lease liability. In measuring the lease liability, the
Company has elected to apply the practical expedient in the Standard and does not separate the
lease components from the non-lease components (such as management and maintenance
services, etc.) included in a single contract.
On the commencement date, the lease liability includes all unpaid lease payments discounted at
the interest rate implicit in the lease, if that rate can be readily determined, or otherwise using the
Company's incremental borrowing rate. After the commencement date, the Company measures
the lease liability using the effective interest rate method.
On the commencement date, the right-of-use asset is recognized in an amount equal to the lease
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NOTE 2:- BASIS OF PREPARATION (Cont.)
liability plus lease payments already made on or before the commencement date and initial direct
costs incurred. Right-of-use assets that meet the definition of investment property are measured
in accordance with IAS 40.
2.

The Company as lessor:
Operating lease:
A lease in which substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset
have not been transferred to the lessee is classified as an operating lease. Lease payments are
recognized as income in profit or loss on a straight-line basis over the lease term. Initial direct
costs incurred in respect of the lease agreement are added to the carrying amount of the underlying
asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income.

The accounting policy for leases applied until December 31, 2018, is as follows:
The criteria for classifying leases as finance or operating leases depend on the substance of the
agreements and are made at the inception of the lease in accordance with the following principles as set
out in IAS 17.
The Company as lessee:
Operating leases:
Lease agreements are classified as operating leases if they do not transfer substantially all of the
risks and benefits incidental to ownership of the leased asset. Lease payments are recognized as
an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.
The Company as lessor:
Operating leases:
Lease agreements where the Company does not transfer substantially all of the risks and benefits
incidental to ownership of the leased asset are classified as operating leases. Rental revenue is
recognized in profit or loss on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred
in respect to the lease agreement are added to the carrying amount of the leased asset and
recognized as part of the fair value adjustments.
Contingent rent is recognized as income in the statement of profit or loss when the Company is
entitled to receive such income. Reimbursements from tenants for certain operating expenses are
recorded as revenue in the period in which the recoverable expenses are incurred.
h.

Borrowing costs:
The Group capitalizes borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production
of qualifying assets which necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended
use.
The capitalization of borrowing costs commences when expenditures for the asset are incurred, the
activities to prepare the asset are in progress and borrowing costs are incurred. Capitalization ceases
when substantially all of the activities to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are
complete. The amount of borrowing costs capitalized in the reporting period includes specific borrowing
costs and general borrowing costs based on a weighted capitalization rate.
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NOTE 2:- BASIS OF PREPARATION (Cont.)
i.

Investment property:
An investment property is property (land or a building or both) held by the owner (lessor under an
operating lease) or by the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both
rather than for use in the production or supply of goods or services, for administrative purposes or for
sale in the ordinary course of business.
Investment property is derecognized on disposal or when the investment property ceases to be used and
no future economic benefits are expected from its disposal.
Investment property is measured initially at cost, including costs directly attributable to the acquisition.
After initial recognition, investment property is measured at fair value which reflects market conditions
at the reporting date. Gains or losses arising from changes in the fair value of investment property are
included in profit or loss when they arise. Investment property is not systematically amortized.
Investment property under construction for future use as investment property is also measured at fair
value, as above, if fair value can be reliably measured. If fair value cannot be reliably measured, due to
the nature and risks of the project, then it is measured at cost less impairment losses, if any, until the
earlier of the date when the fair value can be reliably measured or the date when construction is complete.
The cost basis of investment property under construction includes the cost of land, costs of borrowings
that are used to finance construction, directly attributable planning and development incremental costs
and brokerage fees relating to agreements to lease the property.
In determining the fair value of investment property, the Group relies at least annually on valuations
performed by external independent valuation specialists who are experts in real estate valuations and
who have the necessary knowledge and experience. Also, in periods subsequent to which the Company
receives a valuation based on external independent specialists, the Group's management examines the
changes in fair value by the examining the changes in the parameters (such as changes in market
conditions, expenses attributed to the construction of the property, as well as changes in current and
future rental income) compared to the latest external valuation which was received.

j.

Impairment of non-financial assets:
The Company evaluates the need to record an impairment of non-financial assets whenever events or
changes in circumstances indicate that the carrying amount is not recoverable.
If the carrying amount of non-financial assets exceeds their recoverable amount, the assets are reduced
to their recoverable amount. The recoverable amount is the higher of fair value less costs of sale and
value in use. In measuring value in use, the expected future cash flows are discounted using a pre-tax
discount rate that reflects the risks specific to the asset.
The following criteria are applied in assessing impairment of these specific assets:

k.

Financial instruments:
1.

Financial assets:
Financial assets within the scope of the Standard are measured upon initial recognition at fair
value with the addition of transaction costs that can be directly attributed to the financial asset's
acquisition, excluding financial assets that are measured at fair value through profit or loss
whereby the transaction costs are carried to profit or loss.
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NOTE 2:- BASIS OF PREPARATION (Cont.)
The Company classifies and measures debt instruments in the financial statements based on the
following criteria:
a)

Debt instruments are measured at amortized cost when the following criteria are met:
The Company's business model consists of holding the financial assets for collecting
contractual cash flows therefrom; and the contractual cash flow terms of the financial asset
provide entitlement to cash flows which only include principal payments and interest on
the unpaid principal on predetermined dates. After initial recognition, the instruments in
this category are presented according to their terms at cost with the addition of directly
attributable transaction costs using the amortized cost method.

2.

Impairment of financial assets:
The Company reviews at the end of each reporting period the provision for loss of financial debt
instruments which are not measured at fair value through profit or loss.

3.

Derecognition of financial assets:
A financial asset is only derecognized when the contractual rights to the cash flows from the
financial asset expire.

4.

Financial liabilities:
Financial liabilities within the scope of the Standard are initially recognized at fair value less
transaction costs that are directly attributable to the issue of the financial liability, excluding
financial liabilities measured at fair value through profit or loss whose transaction costs are
carried to profit or loss.
After initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortized cost, except
for financial liabilities at fair value through profit or loss such as derivatives.

5.

Derecognition of financial liabilities:
A financial liability is derecognized only when it is extinguished, that is when the obligation is
discharged or cancelled or expires. A financial liability is extinguished when the debtor
discharges the liability by paying in cash, other financial assets, goods or services; or is legally
released from the liability.

6.

Offsetting financial instruments:
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is presented in the statement
of financial position if there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and
there is an intention either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability
simultaneously.

l.

Fair value measurements:
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between market participants at the measurement date.
The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which
sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and
minimizing the use of unobservable inputs.
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NOTE 2:- BASIS OF PREPARATION (Cont.)
All assets and liabilities measured at fair value or for which fair value is disclosed are categorized into
levels within the fair value hierarchy based on the lowest level input that is significant to the entire fair
value measurement:

m.

Level 1

- quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2

- inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable either
directly or indirectly.

Level 3

- inputs that are not based on observable market data (valuation techniques which
use inputs that are not based on observable market data).

Provisions:
A provision in accordance with IAS 37 is recognized when the Group has a present obligation (legal or
constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic
benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the
obligation.
Following are the types of provisions included in the financial statements:
Legal claims:
A provision for claims is recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a
result of a past event, it is more likely than not that an outflow of resources embodying economic benefits
will be required by the Group to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount
of the obligation.

n.

Taxes:
According to the relevant tax laws in the U.S.A, the companies in the Group are considered as "pass
through" entities. Accordingly, no provision has been made for federal and state income taxes or other
income tax benefits in the accompanying financial statements as taxable income and losses are reported
in the tax return of the shareholders.

o.

Changes in accounting policies - initial adoption of new financial reporting and accounting standards
and amendments to existing financial reporting and accounting standards:
1.

Initial adoption of IFRS 16, "Leases":
In January 2016, the IASB issued IFRS 16, "leases" ("the standard"), which supersedes IAS 17,
"leases" ("the old standard"), IFRIC 4, "determining whether an arrangement contains a lease",
and SIC-15, "operating leases - incentives". The company adopted IFRS 16 on January 1, 2019
and the initial adoption of the new Standard had no material effect on the Company’s financial
statements.
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NOTE 3:- SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS USED
IN THE PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS
In the process of applying the significant accounting policies, the Company has made the following judgments
which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:
a.

Estimates and assumptions:
The preparation of the financial statements requires management to make estimates and assumptions
that have an effect on the application of the accounting policies and on the reported amounts of assets,
liabilities, revenues and expenses.
The key assumptions made in the financial statements concerning uncertainties at the reporting date and
the critical estimates computed by the Group that may result in a material adjustment to the carrying
amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:
-

Investment property:
Investment property that can be reliably measured is presented at fair value at the reporting date.
Changes in its fair value are recognized in profit or loss. Fair value is determined generally by
external independent valuation specialists using valuation techniques and assumptions as to
estimates of projected future cash flows from the property and estimate of the suitable discount
rate for these cash flows. When possible, fair value is determined based on recent real estate
transactions with similar characteristics and location of the valued property.

NOTE 4:- INVESTMENT PROPERTIES
a.

Movement:
Balance at January 1, 2018

881,200

Acquisitions and improvements

8,594

Fair value adjustment

8,306

Balance at December 31, 2018

898,100

Acquisitions and improvements

663

Fair value adjustment

(46,188)

Straight line receivable

625

Balance at December 31, 2019

b.

853,200

Investment property is stated at fair value which has been determined based on valuations performed by
Cushman & Wakefield, Inc., an independent external valuation expert who holds a recognized and
relevant professional qualification and which has experience in the location and category of the property
being valued. The fair value was determined with reference to recent real estate transactions for similar
properties in the same location as the property owned by the Company and based on the expected future
cash flows from the property. In assessing cash flows, their risk is taken into account by using an
investment yield that reflects the property’s underlying risks supported by the standard yield in the real
estate market and by including adjustments for the specific characteristics of the property and the level
of future income therefrom.
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NOTE 4:- INVESTMENT PROPERTIES (Cont.)
The fair value of investment property under construction is either determined on the basis of the residual
or the discounted cash flow (DCF) methods, as deemed appropriate by the valuation expert. The
estimated fair value is based on the expected future income from the completed project using yields
adjusted for the appropriate risks which are relevant to the construction process, including construction
costs and rent or sale prices that are higher than the current yields of similar completed property. The
remaining expected costs of completion plus development profit are deducted from the estimated future
income, as above, in order to determine the market value in as is condition for the properties.
The fair value measurement is classified as level 3 in the fair value hierarchy.
c.

The following main inputs have been used:
Significant assumptions (on the basis of weighted averages) used in the valuations are presented below:
December 31,
2019
2018
Investment property:
85

Average base rental per square foot (whole dollars)

17

17

Capitalization rate

4.08%

4.06%

Vacancy

2.50%

3.00%

Average operating expense per square foot (whole dollars)

d.

82

The table below presents the sensitivity of the valuation to changes in the most significant assumptions
underlying the valuation of investment properties.
December 31,
2019

2018

Investment property: decrease in value based on:
Increase in capitalization rate of 25 bps for investment property

e.

(43,429)

(51,291)

The future aggregate minimum rentals receivable under non-cancellable commercial operating lease are
as follows:
December 31,
2019
No later than 1 year

3,395

2018
2,264

Later than 1 year and no later than 5 years

12,565

8,682

Later than 5 years

13,647

10,617

29,607

21,563
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NOTE 5:- INVESTMENT IN INVESTEES
Additional information about subsidiaries that are held directly by the Company:

Subsidiary Name

Equity interest /
voting rights *)

Project Name

Total Investment in Subsidiary
December 31,
2019

2018

530 West 30th HL LLC

530 West 30th

100

114,460

187,446

500 West 30th LLC

Abington House

100

102,348

121,284

500 West 30th COM LLC

500 West 30th

100

18,938

19,075

529 West 29th COM LLC

529 West 29th

100

4,632

4,332

RK 30 LLC ***)

500 West 30th Affordable

100

22,544

22,575

RK 29 LLC **)

529 West 29th

100

98,438

63,957

General Information:
All the entities above were incorporated in the USA.
*) This is according to waterfall distribution for the end of the year.
**) RK 29 LLC is the managing member of 529 West 29th and has 90% of the economic rights.
***) RK 30, LLC is the managing member of 500 West 30th Affordable and has 90% of the economic rights.

NOTE 6:- PREPAID EXPENSES AND OTHER ASSETS
The components of prepaid expenses and other assets are as follows:
December 31,
2019

2018

Tenant and other receivables

655

-

Advances paid to suppliers

530

538

Prepaid Insurance

233

257

1,418

795

NOTE 7:- LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
2019

Loans

Current
Borrowings

S ecurity

Interest Rate

Maturity

163,200

500 West 30th Property

SIFM A plus 0.75%

Taxable bonds

41,800

500 West 30th Property

LIBOR plus 1.3%

Commercial Loan

16,000

500 West 30th Property

3.99%

Commercial Loan

225,000

530 West 30th Property

LIBOR plus 1.45%

Commercial Loan

41,977

529 West 29th Property

3.17%

August 24, 2050

6,974

529 West 29th Property

3.63%

September 10, 2022

Tax exempt bonds

Commercial Loan
Unamortized Borrowing
Costs:

(12,225)
482,726
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NOTE 7:- LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS (Cont.)
2018

Loans

Current
Borrowings

S ecurity

Interest Rate

Maturity

163,200

500 West 30th Property

SIFM A plus 0.75%

Taxable bonds

41,800

500 West 30th Property

LIBOR plus 1.3%

Commercial Loan

16,000

500 West 30th Property

3.99%

April 11, 2027

Commercial Loan

225,000

530 West 30th Property

LIBOR plus 1.45%

April 9, 2028

Commercial Loan

42,775

529 West 29th Property

3.17%

August 24, 2050

7,131

529 West 29th Property

3.63%

September 10, 2022

Tax exempt bonds

Construction Loan
Unamortized Borrowing
Costs:

M ay 1, 2045
M ay 1, 2045

(13,024)
482,882

On April 9, 2018, West 30th HL LLC closed on a loan refinancing with Landesbank Baden- Württemberg
(“LBBW”) in the amount of USD 225 million. The loan requires interest only payments at a rate equal to
LIBOR plus margin. The margin being 1.70% per annum for each interest period prior to stabilization, and
1.45% per annum for each interest period commencing after stabilization. West 30th HL LLC achieved the
stabilized interest rate beginning on August 3, 2018. The loan matures on April 9, 2028.
The maturity of the carrying amounts of borrowings is as follows:
December 31,
2019
Within one year
Between 1 and 5 years
More than 5 years

2018

985

954

10,379

10,430

483,588

484,522

494,952

495,906

The maturity of the principal and future interest payments of the borrowings is as follows:
December 31,
2019

2018

Within one year

14,750

6,404

Between 1 and 5 years

64,573

31,612

618,348

576,895

697,671

614,911

More than 5 years

The fair value of current borrowings approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not
significant. The fair value of the non-current variable borrowings approximates their carrying value. The fair
value compared to the carrying value of the non-current fixed borrowings was 60,610 and 63,966 respectively,
as of December 31, 2019 and 56,128 and 67,904 respectively, as of December 31, 2018.
The fair value measurement is classified as level 3 in the fair value hierarchy. The fair value is measured using
a discounted cash flow model based on current borrowing rates.
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NOTE 8:- ACCOUNTS PAYABLE
December 31,
2019
Trade payables and other liabilities

2018

1,254

1,527

Accrued expenses

447

514

Accrued interest

398

396

2,099

2,437

Trade payables are interest free and have settlement dates within one year.

NOTE 9:- SUPPLEMENTARY INFORMATION TO THE STATEMENTS OF COMPREHENSIVE
INCOME
a.

Property operating expenses:
Year ended December 31,
2019
Real estate taxes

b.

2018

930

876

Property management fees

1,389

1,064

Other operating expenses

11,320

12,758

13,639

14,698

Finance expenses:
Year ended December 31,
2019
Interest expense

2018

18,336

Amortization of borrowing costs

17,750

798

2,340

19,134

20,090

NOTE 10:- RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES
The Company entered into the following related party transactions:
December 31, 2019
Name of Related Party
Related Companies

Description of
Service / Fee

Amount Due

Management Fee

33

Amount Paid
1,388

December 31, 2018
Name of Related Party

Description of
Service / Fee

Related Companies

Management Fee

Related Companies

General Contractor
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NOTE 11:- COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
Litigation
As of the date of the approval of the financial statements there are no lawsuits against the Company and its
subsidiaries.

NOTE 12:- FINANCIAL INSTRUMENTS
The fair value of cash, deposits, accounts payable and accrued liabilities approximates their carrying amounts
due to their short term nature. The fair value of borrowings is described in Note 7.
Credit quality of financial assets
The carrying amount of accounts receivable represents the maximum credit exposure.
Accounts receivable do not have a significant concentration risk.
Credit risk from balances with banks and financial institutions is immaterial.
Financial risk management
The Group's activities expose it to various financial risks such as market risk (interest rate risk and price risk),
credit risk and liquidity risk. The Group's comprehensive risk management plan focuses on activities that reduce
to a minimum any possible adverse effects on the Group's financial performance. The accounting policy with
respect to these financial instruments is described in Note 2. The Company’s senior management oversees the
management of these risks.
Financial risk factors
The Group's activities expose it to various financial risks such as market risk (interest rate risk and price risk),
credit risk and liquidity risk. The Group's comprehensive risk management plan focuses on activities that reduce
to a minimum any possible adverse effects on the Group's financial performance.
The accounting policy with respect to these financial instruments is described in Note 2. The Company’s senior
management oversees the management of these risks.
Interest rate risk:
The Group is exposed to the risk of changes in the market interest rates on loans with floating interest rates.
The Group's policy is to manage the finance expenses relating to the interest by entering into interest rate caps
and swaps as deemed prudent or as required by lenders.
On September 18, 2015, the Company entered into an interest rate swap agreement with notional amounts of
$163.2 million and $41.8 million, whereby the tax-exempt and taxable bonds which bear interest at fixed rates
of 5.20% and 5.55% respectively, were swapped for variable rates based on SIFMA (municipal bond index) +
0.75%, and LIBOR + 1.30% per annum, respectively.
On April 9, 2018, the Company entered into an interest rate swap agreement with a notional amount of $225
million, whereby the LIBOR portion of the interest rate on the $225 million loan (see Note 7) was swapped for
a fixed rate of 2.804% per annum. The all-in fixed rate as of December 31, 2019 was 4.254% and the all-in
variable rate as of December 31, 2019 was 3.14%.
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NOTE 12:- FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.)
The Company is not utilizing hedge accounting for these derivatives, therefore, changes in valuation are
recorded through financial expenses in the comprehensive income statement.
Due to global regulatory changes, numerous countries have considered introducing a reform in the benchmark
Interbank Offered Rates ("IBORs") (LIBOR, the London Interbank Offered Rate, being one of the most
common examples) and switching to a risk-free interest rate alternative ("RFRs") which extensively rely on
data of specific transactions. The IBOR reform leads to uncertainty regarding certain of the Company’s loans
and derivatives that rely on existing IBORs. The Company is still assessing the impact, if any, the elimination
of LIBOR will have on the financial statements.
Credit risk:
The Group has no significant concentrations of credit risk. The Group has a policy to ensure collection by only
transacting with customers with appropriate credit histories.
The Company maintains cash and short-term deposits in various financial institutions. These financial
institutions are located in the United States. The Company's policy is to diversify its investments among the
various institutions. According to the Company's policy, the relative credit stability of the various financial
institutions is evaluated on a regular basis.
As of December 31, 2019, cash totaled 8,152 (December 31, 2018 – 7,184). All deposits are invested with high
quality financial corporations in the United States.
Liquidity risk
The Group monitors its risk to a shortage of funds using monthly budget tools.
Market risk:
Price risk
The Company is exposed to property price and property sales risk. The Company is not exposed to the market
risk with respect to financial instruments as it does not hold any equity securities.
Cash flow and fair value interest rate risk
As the Company has no significant variable rate interest-bearing assets, its income and operating cash flows are
substantially independent of changes in market interest rates.
The Company’s interest rate risk arises from borrowings (Note 7). Borrowings issued at variable rates expose
the Company to cash flow interest rate risk.
The Company’s cash flow and fair value interest rate risk is periodically monitored by the Company’s
management. The Company analyzes the effects of fluctuations in the prevailing levels of market interest rates
on its financial position and cash flows. Interest costs may increase as a result of such changes. They may reduce
or create losses in the event that unexpected movements arise. Various scenarios are simulated taking into
consideration refinancing, renewal of existing positions, alternative financing and hedging. Based on these
scenarios, the Company calculates the impact on profit and loss of a defined interest rate shift. The scenarios
are run only for liabilities that represent the major interest-bearing positions.
Accounts payable and accrued liabilities are interest-free and have settlement dates within one year.
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NOTE 12:- FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.)
The sensitivity analyses below are based on a change in an assumption while holding all other assumptions
constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated – for
example, change in interest rate and change in market values.
A 1.0% increase in prevailing interest rates would decrease profit by approximately 4,300 for the year ended
December 31, 2019 (the year ended December 31, 2018 – 4,460).
Capital risk management
The Company’s capital consists of borrowings and shareholder’s equity. The Company manages capital to
ensure it covers potential cost overruns and remains within its debt covenants. The Company monitors capital
primarily by reviewing the project budget and projecting cash flows from the sale of condominium units.
Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities:

December 31, 2018

Loans
Derivative liability (asset) held to
hedge loans
Total liabilities from financing
activities

482,882

(954)

5,005

-

487,887

Loans
Derivative liability (asset) held to
hedge loans
Total liabilities from financing
activities

Cash Flows,
net

(954)

Non-Cash Changes
December 31, 2019
Amortization of
Financing
Fair Value
Expenses
Changes
798

-

482,726

-

13,963

18,968

798

13,963

501,694

December 31, 2017

Cash Flows,
net

454,294

27,456

1,132

-

-

-

5,606

5,005

27,456

1,132

5,606

487,887

(601)

453,693

Non-Cash Changes
December 31, 2018
Amortization of
Financing
Fair Value
Expenses
Changes
482,882

NOTE 13:- EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
A novel strain of coronavirus (COVID-19) has spread around the world in the first quarter of 2020 and has
caused significant volatility in U.S. and international markets. There is significant uncertainty around the
breadth and duration of business disruptions related to COVID-19, as well as its impact on the U.S. and
international economies and, as such, the Company is unable to determine if it will have a material impact to
its operations.
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'חלק ד
פרטים נוספים על התאגיד
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חלק ד' – פרטים נוספים
תוכן העניינים
עמוד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

תקנה 25א – פרטי החברה
תקנה 9ד – דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון
תקנה 10א – תמצית דוחות רווח כולל רבעוניים
תקנה 10ג – שימוש בתמורת ניירות הערך
תקנות  )1(11ו – )2(11-רשימת השקעות בחברות בת ובחברות כלולות מהותיות של החברה (בהחזקה
ישירה) ליום  31בדצמבר 2019
תקנה  – )3(11פירוט יתרת אגרות החוב וההלוואות בדוח על המצב הכספי
תקנה  – 12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות מהותיות של החברה בשנת 2019
תקנה  – 13רווחים והפסדים כוללים של חברות בת וחברות כלולות מהותיות של החברה והכנסות
החברה מהן בשנת ( 2019באלפי דולר)
תקנה  – 20מסחר בבורסה
תקנה  – 21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
תקנה 21א – השליטה בחברה
תקנה  – 22עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה עניין אישי בהן
תקנה  – 24החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
תקנה 24א – הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
תקנה 24ב – מרשם בעלי המניות
תקנה  – 26הדירקטורים של התאגיד
תקנה 26א – נושאי משרה בכירה
תקנה 26ב – מורשי חתימה עצמאיים
תקנה  – 27רואה החשבון המבקר של החברה
תקנה  – 28שינוי בתזכיר או בתקנון בשנת הדוח
תקנה (29א) – המלצות והחלטות הדירקטורים בשנת הדוח
תקנה (29ג) – החלטות אסיפה כללית מיוחדת בשנת הדוח
תקנה 29א – החלטות החברה בשנת הדוח

ההפניה לתקנות בחלק זה הינה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
5
5
15
16
16
17
18
18
18
18
18
18
18
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.1

תקנה 25א – פרטי החברה
שם החברה:
Related Commercial Portfolio, Ltd.
(רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטד)
1849766
מספר חברה באיי הבתולה הבריטיים:
המשרד הרשום של החברה באיי הבתולה
C/o Maples Corporate Services (BVI) Limited
הבריטיים:
PO Box 173
Kingston Chambers
Road Town, Tortola
British Virgin Islands
כתובת החברה בארה"ב:
60 Columbus Circle, New York, NY 10023
רחוב יגאל אלון  ,98תל אביב 6789141
כתובת החברה בישראל להמצאת כתבי בי-דין:
אצל משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'
טלפון03-6089999 :
פקס03-6089909 :
כתובת דוא"ל:
RO'Toole@related.com
 31בדצמבר 2019
תאריך הדוח על המצב הכספי:

.2

תקנה 9ד – דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון
נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה כלולים בדוח זה על דרך ההפניה לנתונים כאמור הכלולים בדוח
מיידי של החברה בדבר מצבת התחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון ,אשר החברה פרסמה בד בבד עם דוח
זה.

.3

תקנה 10א – תמצית דוחות רווח כולל רבעוניים
להלן תמצית דוחות רווח כולל של החברה לשנת ( 2019מאוחד) על בסיס רבעוני:

הכנסות משכירות
הוצאות תפעול נכסים
רווח גולמי
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח (הפסד) משערוך נדל"ן להשקעה
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות
רווח תפעולי (הפסד)
הוצאות מימון
שינויים בשווי ההוגן של נגזרים ,נטו
הפרשי שער ,נטו
רווח נקי (הפסד)
סה"כ רווח כולל (הפסד)
רווח נקי (הפסד) ורווח (הפסד) כולל מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

.4

10-12/2019

1-12/2019

1-3/2019

4-6/2019

24,027
()6,496
17,531
()273
()876
685
17,067
()12,559
4,582
()5,718
3,372
3,372

24,401
()6,702
17,699
()171
()1,052
()45,080
()28,604
()12,412
2,595
()3,300
()41,721
()41,721

7-9/2019
באלפי דולר
25,292
()7,640
17,652
()347
()859
()58
16,388
()12,512
3,704
()4,304
3,276
3,276

98,566
)(29,179
69,387
)(1,153
2,570
)(27,552
43,252
)(49,873
12,186
)(14,665
)(9,100
)(9,100

24,846
)(8,341
16,505
)(362
5,357
16,901
38,401
)(12,390
1,305
)(1,343
25,973
25,973

()24,662
15,562

()585
3,957

()40,038
()1,683

()571
3,847

16,532
9,441

תקנה 10ג – שימוש בתמורת ניירות הערך
ביום  10במרס  ,2015הנפיקה החברה לציבור בישראל  847מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') על-פי
הודעה משלימה שפרסמה החברה ביום  8במרס ( 2015אסמכתא מספר )2015-01-046690 :ומכוח תשקיף
להשלמה שפרסמה החברה ביום  26בפברואר ( 2015אסמכתא מספר"( )2015-01-040294 :תשקיף .)"2015
תמורת ההנפקה נטו ,בניכוי הוצאות ההנפקה ,הסתכמה בכ 816.5-מיליון ש"ח .למועד הדוח ,יתרת הערך
הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') הינה  719,950אלפי ש"ח (ערך נקוב).
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להלן פרטים אודות השימושים העיקריים בתמורת אגרות החוב (סדרה א') ממועד הנפקת הסדרה לראשונה
ועד מועד הדוח:
השימוש בתמורה
רכישת הנכסים Bronx
 Terminal Marketו-
Union Square Retail
60
הנכס
רכישת
Columbus Circle, Office
)Unit A-1 (Floors 18/19

הסכום מתוך תמורת ההנפקה בו
השתמשה החברה (באלפי דולר)
כ117,473-

כ70,000-

הערות
לפרטים אודות הסכמים מיום  5באוגוסט  2015במסגרתם
רכשה החברה (בעקיפין) את הזכויות בנכסים האמורים ,ראה
סעיף  1.3.2בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017
(כפי שפורסם ביום  21במרס ( 2018אסמכתא מספר2018-01- :
"( ))022485הדוח התקופתי של החברה לשנת .)"2017
לפרטים אודות הסכם מיום  8באפריל  2016במסגרתו רכשה
החברה (בעקיפין) את הזכויות בנכס האמור ,ראה סעיף 1.3.3
בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת .2017

למועד הדוח ,יתרת תמורת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') ,בניכוי הוצאות ההנפקה ,עומדת על סך של כ48.5-
מיליון ש"ח.
ביום  21במרס  2018אישר הדירקטוריון להנהלת החברה ,בין היתר ,לרכוש ,בסכום של עד  100מיליון ש"ח,
אגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה אשר הונפקו על-ידי חברות שנכסיהן כוללים בעיקר נדל"ן בארה"ב.
רכישות כאמור (אם בכלל) ,בין בבורסה ובין מחוץ לבורסה ,ובחירת אגרות החוב שיירכשו ,ייעשו על-פי שיקול
דעתה של הנהלת החברה לאחר קבלת אישור הדירקטוריון ,במחירים ,כמויות ותנאים אחרים שייראו
מתאימים להנהלה ,לאחר אישור הדירקטוריון .כן נקבע ,כי בכפוף למגבלת הסכום האמורה לעיל ,החברה
תהא רשאית להשתמש ביתרת תמורת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') לצורך רכישת אגרות חוב כאמור.
אישור הדירקטוריון כאמור אינו חל על רכישת אגרות החוב (סדרה א') של החברה.
בנוסף ,בהתאם לפרק  6לתשקיף  ,2015החברה תהא רשאית להשתמש ביתרת תמורת ההנפקה (נטו) ,לצורך
מימון פעילות החברה בתחום הנדל"ן בארה"ב ,ובכלל זאת לייזום ,רכישה ,פיתוח ,הקמה ,מימון הקמה ו/או
השקעה (לרבות על דרך העמדת מימון לצדדים קשורים ואחרים) ,ניהול ,שיווק ומכירה של נכסי נדל"ן
בארה"ב ,והכל על-פי החלטות דירקטוריון החברה ,כפי שיתקבלו מעת לעת .מבלי לגרוע מהאמור ,נכון למועד
הדוח  ,בכוונת החברה למקד את עיקר פעילותה בנכסים מניבים להשכרה ,בערים מרכזיות בארה"ב .במסגרת
פעילותה כאמור עשויה החברה מעת לעת ,לבחון ולבצע ,כפוף לאישורים הנדרשים על-פי דין (והוראות שטר
הנאמנות שנחתם בקשר עם הנפקת אגרות החוב (סדרה א')) ,רכישות והשקעות נדל"ן להשקעה מצדדים
קשורים (לרבות בעלת השליטה בה) .החברה עשויה ,מעת לעת ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות את יעוד
תמורת ההנפקה .החברה עשויה לגדר את החשיפה שלה לתנודות בשערי החליפין של הדולר ארה"ב ,אל מול
הש"ח ,כתוצאה מכך שאגרות החוב נקובות בש"ח ,על-ידי רכישת הגנה ( )SWAPועשויה להשתמש בתמורת
ההנפקה לשם רכישת הגנה כאמור1.
למועד הדוח בוחנת החברה את אופן השימוש ביתרת התמורה ,בהתאם למגבלות המפורטות בסעיף זה לעיל.
.5

תקנות  )1(11ו – )2(11-רשימת השקעות בחברות בת ובחברות כלולות מהותיות של החברה (בהחזקה ישירה)
ליום  31בדצמבר 2019

זכויות החברה בחברה המוחזקת
ערך בדוח הכספי הנפרד של
שם החברה המוחזקת
החברה (באלפי דולר)
שיעור זכויות בהון
שיעור זכויות הצבעה
48.99%
48.99%
14,046
(**) (*) Clifton Commons I, LLC
70.197%
70.197%
1,027
Clifton Managing Member Phase II, LLC
82%
82%
67,793
(*) Related Gateway Phase II, LLC
87.5%
87.5%
40,324
(*) Related 500 Lake Shore, LLC
88%
88%
154,810
(*) Related West 30th Highline Holdings, LLC
81.5%
81.5%
111,884
Related BTM Development Partners, LLC
98%
98%
106,227
Purchase Corporate Park Associates, LP
100%
100%
104,141
TWC Office Associates, LLC
(*) בחברות הנ"ל החברה הינה השותף המנהל ויש לה את מלוא הכוח בקבלת החלטות פיננסיות ותפעוליות משמעותיות.
(**) כולל  1%המוחזק בידי ( Clifton Managing Member, LLCהמוחזק בבעלות מלאה ( )100%על-ידי החברה).
1

לפרטים אודות עסקאות הגנת מטבע כאמור על סכום מצטבר של  133,875אלפי דולר בה קשורה החברה למועד הדוח ,ראה באור 15
לדוחות הכספיים.
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תקנה  – )3(11פירוט יתרת אגרות החוב וההלוואות בדוח על המצב הכספי
לפרטים אודות הסכמי המימון בהם קשורות חברות הנכס (קרי ,החברות המחזיקות במישרין בנכסי הנדל"ן
של החברה) ,נכון למועד הדוח ,ראה טבלאות מימון מסוים לנכס בסעיפים  7.15ו 7.16-בחלק א' לדוח .לפרטים
אודות אגרות החוב (סדרה א') של החברה ,ראה סעיף  3לדוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר  2019הכלול
בחלק ב' לדוח זה ("דוח הדירקטוריון").

.7

תקנה  – 12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות מהותיות של החברה בשנת 2019
להשקעות החברה בחברות בת ובחברות כלולות מהותיות שלה בשנת  ,2019ראה באור  7לדוחות הכספיים.

.8

תקנה  – 13רווחים והפסדים כוללים של חברות בת וחברות כלולות מהותיות של החברה והכנסות החברה
מהן בשנת ( 2019באלפי דולר)
רווח כולל
רווח
אחר של
(הפסד)
של החברה החברה
המוחזקת המוחזקת

שם החברה המוחזקת

Clifton Commons I, LLC
Clifton Managing Member Phase II, LLC
Related Gateway Phase II, LLC
Related 500 Lake Shore, LLC

2,504
257
16,710
)(10,008

-

Related West 30th Highline Holdings, LLC

)(45,903

-

Related BTM Development Partners, LLC
Purchase Corporate Park Associates, LP

12,674
1,981

-

TWC Office Associates, LLC

4,641

-

.9

דיבידנד
שנתקבל שנתקבל לאחר
יום 31.12.2019
בשנת
או שהחברה
2019
זכאית לקבלו
(הכל בגין שנת
 2019או בגין
תקופה שלאחר
מכן) ומועד
התשלום
588
57
4,756
175
492
()25/02/2020
1,073
5,563
()26/02/2020
5,542
490
5,361
()25/02/2020
4,000

דמי ניהול
שנתקבל שנתקבלו לאחר
ו בשנת יום 31.12.2019
או שהחברה
2019
זכאית לקבלם
(הכל בגין שנת
 2019או בגין
תקופה שלאחר
מכן) ומועד
התשלום
-

ריבית
שנתקבלה
שנתקבל
לאחר יום
ה בשנת
 31.12.2019או
2019
שהחברה זכאית
לקבלה (הכל
בגין שנת 2019
או בגין תקופה
שלאחר מכן)
ומועד התשלום
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

תקנה  – 20מסחר בבורסה
כאמור בסעיף ( 4תקנה 10ג) לחלק זה ,בחודש מרס  2015הנפיקה החברה לציבור בישראל  847מיליון ש"ח ערך
נקוב אגרות חוב (סדרה א') .אגרות החוב האמורות נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
בסמוך לאחר הנפקתן כאמור להלן:

.10

נייר ערך

מועד הנפקה

מועד רישום
למסחר

ערך נקוב של
נייר הערך

אגרות חוב (סדרה א')

 10במרס 2015

 11במרס 2015

 1ש"ח

כמות שנרשמה
למסחר במועד
הרישום
847,000,000

כמות שרשומה
למסחר למועד
הדוח
719,950,001

הפסקת מסחר
במהלך שנת 2019
ועד מועד הדוח
-

תקנה  – 21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
לפרטים אודות הסכם ניהול עם "( The Related Companies, LPרילייטד") ,בעלת השליטה בחברה ,מיום
 25בפברואר  ,2015במסגרתו מעמידה רילייטד לחברה שירותי ניהול שונים ,לרבות שירותי יו"ר דירקטוריון,
מנכ"ל וסמנכ"ל כספים ,תמורת סך כולל של  100אלפי דולר לשנה (כפוף להתאמות) ,ראה סעיף [12א] (תקנה
 )22לחלק זה (בסעיף זה" :הסכם הניהול") .בהקשר זה יצוין ,כי החברה אינה מבצעת אלוקציה של התמורה
השנתית כאמור לעלות ההעסקה של כל אחד מנושאי המשרה אשר שירותיהם מועמדים לחברה תחת הסכם
הניהול .בשנת  2019שילמה החברה לרילייטד סך של  122אלפי דולר בגין השירותים שהועמדו לה באותה שנה
תחת הסכם הניהול.
ביום  7ביוני  2015מינה דירקטוריון החברה לראשונה את גב' ורדה לוי ואת מר איתן מחובר כדירקטורים
החיצוניים של החברה ואת מר דניאל קסלר כדירקטור בלתי תלוי של החברה .במסגרת החלטת הדירקטוריון
האמורה ,קבע הדירקטוריון שכל אחד מהדירקטורים האמורים יהיה זכאי לתגמול שנתי בסך של  100אלפי
ש"ח ולתגמול השתתפות בישיבות בסך  3,500ש"ח .גמול הדירקטורים וההוצאות הנלוות שאינן חורגות
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מהמקובל ,ששולמו על-ידי החברה לדירקטורים האמורים בגין שנת ( 2019בסה"כ שלושה ( )3מקבלי תשלום)
הסתכמו בכ 456-אלפי ש"ח.
לפרטים אודות שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,ראה סעיף [12ח] (תקנה  )22לחלק זה.
התגמולים המפורטים בסעיף זה לעיל עומדים בתנאי מדיניות התגמול של החברה ,כפי שאומצה לראשונה על-
ידי דירקטוריון החברה ביום  11בדצמבר  2015וכפי שחודשה על-ידי דירקטוריון החברה ביום  19במרס .2020
.11

תקנה 21א – השליטה בחברה
לפרטים על השליטה בחברה למועד הדוח ,ראה סעיף ( 13תקנה  )24לחלק זה.

.12

תקנה  – 22עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה עניין אישי בהן
למיטב ידיעת החברה ,להלן פרטים ביחס לכל עסקה ,אשר החברה ו/או תאגידים בשליטתה ו/או חברות
קשורות שלה ,התקשרו בה עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה עניין אישי בה ,בשנת 2019
ועד סמוך למועד הדוח ,או במועד מוקדם יותר אם היא עדיין בתוקף במועד הדוח:
עסקאות לפי סעיף  )4(270לחוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות")
[א]

הסכם ניהול עם רילייטד
ביום  25בפברואר  2015התקשרו החברה ורילייטד בהסכם ניהול ,במסגרתו רילייטד (באמצעות
עובדיה ,נושאי המשרה בה ,נותני השירותים שלה וסוכניה )2מעניקה לחברה מגוון שירותי ניהול
ותמיכת משרד מרכזי לרבות סיוע ויעוץ לחברה כפי שהיא עשויה באופן סביר לבקש מעת לעת בקשר
עם מגוון נושאים ,לרבות בין היתר :כינון ותחזוק יחסים בנקאיים משפטיים ועסקיים עבור החברה,
פיתוח ויישום אסטרטגיי ת החברה והאסטרטגיה העסקית ,ייצוג החברה אל מול רשויות ממשלתיות,
מנגנון רכישות והשקעות (לרבות זיהוי ,איתור והערכת הזדמנויות השקעה ,מימוש ומימון עבור
החברה) ,חשבות ,בקרה ,ניהול חשבונות וגזברות לרבות דיווחים ודאגה לחובות גילוי במסגרת הנפקות
החברה ,פיקוח על ניהול הנכסים ,שימוש בשטחי המשרד ,המתקנים ושירותי המשרד
והאדמיניסטרציה של רילייטד ,לרבות שירותי תקשורת ומחשבים ,כיסוי ביטוחי לאחריות דירקטורים
ונושאי משרה (כחלק מהכיסוי הביטוחי הקבוצתי של רילייטד) וכן שירותי יו"ר דירקטוריון ,מנכ"ל
וסמנכ"ל כספים (בסעיף זה" :נושאי המשרה" ו"-שירותי העמדת נושאי המשרה" ,בהתאמה) .החברה
לא תהיה מוגבלת בקבלת השירותים כאמור מרילייטד בלבד ,ותהיה רשאית להתקשר עם צדדים
אחרים לצורך קבלת שירותים כאמור ובלבד שהדבר לא ישפיע על דמי הניהול המגיעים לרילייטד תחת
ההסכם כמתואר להלן.
הסכם הניהול יעמוד בתוקף עד ,ויסתיים ,במוקדם מבין )1( :יום השנה העשירי למועדו ו )2(-אישור
דירקטוריון החברה לביטול ההסכם בהודעה שלא תפחת מ 30-יום.
התמורה השנתית שנקבעה בהסכם עבור השירותים עומדת על סך של  100,000דולר ארה"ב ,והיא
תשולם מראש מדי רבעון 3.תשלום זה יגדל בחמישה אחוזים ( )5%בכל שנה במהלך תקופת ההסכם,
ביום השנה לחתימת ההסכם .בנוסף ,החברה תשלם לרילייטד עבור הוצאותיה בפועל במתן השירותים,
מלבד הוצאות בגין ציוד משרדי ,שטח המשרדים לרבות שכירות והוצאות שימוש ,משכורות (לרבות
תשלומים לעובדי רילייטד שנבחרו כדירקטורים ו/או נושאי משרה של החברה ,)4וכן ציוד וטכנולוגיה.
רילייטד תגיש לחברה עד ליום ה 45-שלאחר תום כל רבעון חשבוניות המעידות על הוצאותיה בפועל

2
3

4

עובדים ונושאי משרה ברילייטד אשר באמצעותם מועמדים ו/או יועמדו השירותים לחברה אינם מועסקים ולא יהיו מועסקים של
החברה והתגמול בגין שירותיהם לא משולם/ישולם להם על-ידי החברה.
להערכת החברה ,התמורה השנתית הכוללת בגין הסכם השירותים הינה הוגנת וסבירה .יצוין ,כי החברה אינה מבצעת אלוקציה של
התמורה השנתית כאמור לעלות ההעסקה של כל אחד מנושאי המשרה אשר שירותיהם מועמדים/יועמדו לחברה תחת הסכם הניהול.
לדעת החברה ,אף אם הייתה מיוחסת במלואה כעלות העסקה של מי מנושאי המשרה כאמור ,היא הייתה הוגנת וסבירה.
על -פי ההסכם ,אם עובד או נושא משרה כלשהו של רילייטד ייבחר לכהן בדירקטוריון או כנושא משרה של החברה ("דירקטור נבחר"),
בתמורה לתשלום המשולם לרילייטד ,רילייטד תגרום לדירקטור הנבחר כאמור לוותר על כל התשלומים והתגמולים האחרים (לרבות
אופציות למניות) שאלמלא כן אותו דירקטור נבחר היה זכאי להם כדירקטור או כנושא משרה ,לכל תקופה שבגינה משולם התשלום
או כל חלק ממנו ושבה אותו דירקטור נבחר ממשיך להיות מועסק על-ידי רילייטד ,למעט פטור ,שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי
משרה שדי רקטור נבחר כאמור עשוי להיות זכאי להם ,בכפוף להחלטות החברה.
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בגין הרבעון הקודם .החזר ההוצאות יבוצע מיד לאחר השלמת בחינת החשבוניות על-ידי החברה .ועדת
הביקורת תדון אחת לשנה בהחזר ההוצאות האמורות ובסבירותן.
במסגרת ההסכם ,הסכימה החברה ,בכפוף לכל חוק שיחול על החברה מעת לעת (לרבות דיני איי
הבתולה הבריטיים והחוק הישראלי ככל שהוא יחול עליה) והוראות תזכיר ותקנון ההתאגדות של
החברה ,לשפות ,להגן ולפטור מאחריות את רילייטד ,חליפיה ונמחיה ,ואת הדירקטורים ,נושאי
המשרה ,השותפים ,החברים ,המנהלים ,העובדים ,הסוכנים ,היועצים ,הנציגים ובעלי השליטה בה (כל
אחד מהם" :משופה") )1( :למעט ככל שייקבע על-ידי בית משפט מוסמך בפסק דין סופי כי חיוב כלשהו
כאמור נבע מרשלנות רבתי או מהתנהגות פסולה מכוונת של המשופה ,מכל חיוב שהוא וכנגד כל חיוב
ש הוא ,בין אם נגרם ביחס לצדדים שלישיים או באופן אחר ,הנגרם ,הנובע ,הקשור ,המבוסס או
המתייחס ,בכל דרך שהיא ,בין היתר ,לכל דיני ניירות ערך או חוקים אחרת של סמכות שיפוט כלשהי,
בהקשר להצעת ניירות ערך או פדיונם ,כל מסמך הקשור להצעת ניירות ערך או מימון ,או כל עסקה
הגלומה בהם ,לכל פעולה או מחדל של החברה והחברות הבנות שלה או של חברה קשורה של רילייטד
או קודמותיה בקשר עם ההסכם או ביצוע על-ידי המשופה של שירותי ניהול ,יעוץ ,פיקוח ,יעוץ פיננסי
או שירותים אחרים עבור החברה; וכן ( )2במידה המרבית המותרת על-פי הדין הרלוונטי ,מכל וכנגד כל
חיובים שהם הנגרמים ,הנובעים ,הקשורים ,המבוססים או המתייחסים ,בכל דרך שהיא (א) לעובדה כי
משופה כאמור הינו או היה בעל מניות ,דירקטור או נושא משרה בחברה או שהוא מכהן או כיהן
לבקשת החברה כדירקטור ,נושא משרה ,עובד או סוכן או יועץ לתאגיד ,שותפות ,מיזם משותף ,נאמנות
אחרים או לעסק אחר ,או (ב) לכל הפרה או הפרה נטענת על-ידי משופה כאמור של חובת האמונים שלו
או שלה כבעל מניות ,דירקטור או נושא משרה בחברה; בכל אחד מהמקרים ,לרבות ,אך לא רק ,כל
התשלומים ,העלויות וההוצאות (לרבות ,ללא הגבלה ,שכר טרחה והוצאות סבירים של עורכי דין),
שנגרמו לכל משופה או מטעמו בעמדו על ,בממשו או באוכפו איזו מזכויותיו ,סמכויותיו ,או סעדיו
ביחס להסכם.
השירותים על-פי ההסכם ,אינם כוללים שירותי פיתוח ובנייה ,שירותי ניהול נכסים ושירותי שיווק
נכסים ,המוענקים לחברות הנכס על-ידי רילייטד ו/או חברות בנות שלה ,כמפורט בסעיפים [12ה] ו[-ו]
(תקנה  )22לחלק זה ואשר עבורם זכאיות רילייטד ו/או חברות בת שלה לתמורה נפרדת.
העניין האישי של רילייטד בעסקה נובע מהיותה צד לה.
יצוין ,כי ביום  11בדצמבר  2015אישר דירקטוריון החברה ,לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול ,מדיניות
תגמול ,לפיה מדיניות התגמול של החברה כוללת את הסכם הניהול .בנוסף ,ביום  19במרס  2020אישר
דירקטוריון החברה ,לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול ,את חידוש מדיניות התגמול לתקופה של שלוש
שנים (החל מיום  10במרס  2020ועד ליום  9במרס .)2023
[ב]

הסכמי שותפות ( )Operating Agreementsבין החברה לבין חברות קשורות שלה
החברה הינה צד להסכמי שותפים ( )Operating Agreementsבקשר עם התאגידים שההחזקות בהם
הועברו אליה או נרכשו על-ידה (לפי העניין) ,ואשר ביחס לחלק מהם בעלי השליטה בחברה (רילייטד
ומר סטפן רוס) וכן "( Related Retail, LPרילייטד ריטייל") 5,הינם גם בעלי זכויות בהם (שלא
באמצעות החברה) .ככאלו ,בעלי השליטה בחברה והחברה (באמצעות חברות מוחזקות) הינם צדדים
להסכמי השותפים ( )Operating Agreementsשל התאגידים כאמור .ראה סעיף [13ב] (תקנה  )24לחלק
זה.
להלן תיאור כללי של התנאים העיקריים של הסכמי השותפים

כאמור6:

בחלק מהתאגידים המוחזקים שלה ,החברה משמשת כשותף הכללי (המנהל) ולה מוקנות כל זכויות
הניהול ,בכפוף לכך שהסכמים מסוימים קובעים כי פעולות מסוימות של התאגיד המוחזק דורשות גם
את הסכמת כל או חלק מהשותפים הנותרים (לפי העניין).
5
6

למיטב ידיעת החברה  ,שותפות המאוגדת תחת חוקי מדינת ניו-יורק ,בבעלות מלאה של רילייטד (במישרין ובאמצעות Related Retail
 ,Corporationתאגיד המאוגד על-פי חוקי מדינת דלאוור אשר הינו בבעלות מלאה של רילייטד).
יצוין ,כי בעלי זכויות אחרים בגופים המוחזקים כאמור כוללים ,בין היתר ,דירקטורים ונושאי משרה אחרים של החברה ,וקרוביהם.
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החברים נדרשים לממן את פעילות התאגיד המוחזק ,בד"כ בהתאם לחלקם היחסי בתאגיד .יצוין ,כי:
( )1בהתאם להסכם השותפות ביחס ל( Union Square Retail Lessee, LLC-חברת הנכס של פרויקט
( Related Union Square Retail Associates, LLC ,)Union Square Retailשהינה הבעלים של 49%
בחברת הנכס) קיבלה את כל ההטבות מההלוואה של  75,000אלפי דולר המובטחת בנכס (ראה סעיף
[7.16.3ו] בחלק א' לדוח) ובהתאם הינה האחראית לכל התשלומים וההתחייבויות הקשורות בה.
החברה הינה הבעלים בעקיפין של  98%ב )2( ;Related Union Square Retail Associates, LLC-על-
פי הסכם השותפות ביחס ל( Related BIT 500 Lake Shore Company, LLC-לתרשים האחזקות
בישות זו ,ראה סעיף  1.6בחלק א' לדוח)  Related 500 Lake Shore, LLCכפופה להוראות המחייבות
אותה להשקיע כספים בתאגיד על מנת לשלם הוצאות ונזקים כתוצאה מ :הפרות של חוקי בנייה ו/או
סטייה מהתוכניות ,הפרה של התוכנית הנוגעות לחוקי הנגישות לנכים או הבנייה על-פיהן ,ו/או במטרה
לבצע תיקונים הנדרשים בנכס כתוצאה מפגמים בבנייתו .כן ,הסכם השותפות ביחס לPurchase -
 ,Corporate Park Associates, LPשבו מחזיקה החברה  98%כשותף מוגבל ,כולל הוראות המאפשרות
לשותף הכללי (רילייטד) ,במקרים מסוימים ,לדרוש מהשותפים לבצע השקעה נוספת בהון השותפות
(על-פי חלקם היחסי).
ההסכמים כוללים הוראות ביחס לאופן ביצוע חלוקות על-ידי התאגיד לשותפיו ,בד"כ על-פי חלקם
היחסי בו .ההסכמים עשויים לכלול הוראות בדבר תשלומים לחבר מסוים אשר ייעשו קודם לביצוע
חלוקות כאמור ,בין בדרך של החזר השקעה (לרבות בתוספת שיעור תשואה מוסכם) ובין כתשלום עבור
שירותים מסוימים.
החברה עשויה להעניק לשותפיה זכות ראשונה להשתתף עמה בפיתוח פרויקטים המוגדרים בהסכם.
ההסכמים עשויים לכלול מגבלות על יכולת החברים להעביר ו/או לשעבד את זכויותיהם בתאגיד
המוחזק .חברים שהינם עובדים של רילייטד אשר קיבלו זכויות בתאגיד ,יאבדו את זכויותיהם אם
העסקתם הסתיימה לפני שזכויותיהם הבשילו בהתאם להוראות ההסכמים.
ההסכמים עשויים לכלול מנגנוני היפרדות ( ,)BMBYבין היתר ,במקרה של מחלוקות מהותיות בין
החברים או ,במקרה של ( West 30th Highline Holdings, LLCהתאגיד המחזיק בתאגידים
המחזיקים במבנים למגורים בניו יורק) ,אם האנשים המנויים בהסכם ,אינם מועסקים עוד בקבוצת
רילייטד .בנוסף ,בהסכם התפעול של  ,500 West 30th Street Affordable, LLCהבעלים של היחידה
( )condominiumהכוללת את יחידות הדיור ברות ההשגה ב ,Abington House-תאגיד קשור הינו
החבר המנהל ומשקיע זיכוי מס ( )tax credit investorהוא החבר האחר .בעוד היחידה אינה תורמת
הכנסה משמעותית לחברה ,פיטורי התאגיד המוחזק כאמור כחבר המנהל ,ללא הסכמת הגוף שהעמיד
הלוואה ביחס לבניין בכללותו ,עלולה להוביל להפרה של הלוואת הנכס .הזכות לפטר את החבר המנהל
תתרחש אם " "bad actsמסוימים בוצעו על-ידי החבר המנהל או אם מעשים מסוימים התרחשו מחוץ
לשליטה של החבר המנהל .דוגמאות של " "bad actsהן :הפרת חובות נאמנות או הונאה ,התנהגות
בלתי הולמת מכוונת ,כישלון במזיד בעמידה בדרישות זיכוי ממס ,כשלי ערב ,כישלון לממן גירעונות
תפעוליים והגשת פשיטת רגל עבור החבר המנהל .במקרה של מעשים שפוגעים לרעה באינטרס המשקיע
אשר לא יכולים להיות לגמרי בשליטת החבר המנהל ,החבר המנהל חייב לרכוש בחזרה את ההחזקות
של החבר המשקיע במחיר נוסחה (החזר התרומה להון ותשלום עלויות כרוכות מסוימות); אם החבר
המנהל נכשל ברכש החוזר ,כישלון זה ייחשב " ."bad actבכל המקרים האמורים החבר המשקיע יכול
לשלוח הודעת פיטורין .לחבר המנהל יש את ההזדמנות עם קבלת הודעה כאמור לרפא את ההפרה או
לרכוש את חלקו של החבר המשקיע במקום פיטוריו ,במחיר נוסחה המייצג את החזר ההון ,תשלום כל
מסי היציאה ,הערך הנוכחי של כל תזרים הכנסה למשקיע לשארית תקופת חמש-עשרה ( )15השנים
עבור ההשקעה של המשקיע ,ועלויות ועמלות כרוכות אחרות .כמו-כן ,במקום פיטורין בנסיבות אלה
החבר המשקיע רשאי למנות חבר אדמיניסטרטיבי אשר ייטול את חובותיו של החבר המנהל.
להלן טבלה המסכמת סוגיות מסוימות במיזמים המשותפים המהותיים של

7

החברה7:

המונח "החברה" בטבלה שלהלן מתייחס ,לפי העניין ,לתאגיד הקשור לחברה שהינו צד להסכם התפעול הרלוונטי.

-8-

ישות (נכסים)

חבר מנהל

West 30th
Highline
Holdings, LLC
(529 West 29th,
500 West 30th
and 530 West
)30th

Related West
30th Highline
Holdings,
LLC

השקעות הון

האחזקות של החבר
זהות השותף
המנהל  -השותף
האסטרטגי
האסטרטגי
חבר יהיה בהפרה אם לא יבצע השקעת
50.1%-49.9%
Kalimco, LLC
הון .אם החבר המקיים מבצע את התרומה
של החבר המפר ,אזי זה ייחשב כהלוואת
חבר הנושאת ריבית בשיעור לפי הגבוה
מבין  7.5%או פריים .5%+אם לא תיפרע
תוך שישה ( )6חודשים ,ההלוואה תומר
להשקעת הון נוספת והחלק של החבר
המפר יופחת ב 150%-המוכפלים בשבר
המורכב מהסכום הנוסף ששולם על-ידי
החבר המקיים מסך השקעות ההון
הכוללות של כל החברים בקריאת ההון.
הלוואות כאמור ייפרעו לחבר המקיים
כתשלום חלוקה/פירוק מועדף.

Related BIT
500 Lake
Shore
Company,
LLC (500
Lake Shore
)Drive

Related 500
Lake Shore,
LLC

BIT
Investment
Fifty-One,
LLC

50%-50%

חבר יהיה בהפרה אם לא יבצע השקעת
הון .אם חבר מפר חובת תשלום ,החבר
המקיים רשאי להשהות השקעות או לשלם
את חלקו של החבר המפר .לאחר תשלום,
חלקו של החבר המפר יופחת בהתאם
לנוסחה המיישמת את הסכום הנוסף
ששולם על-ידי החבר המקיים מסך
השקעות ההון של כל החברים .לחלופין,
החבר המקיים רשאי לבחור להתייחס
לתשלומו כהלוואת הפרה עם ריבית לפי
הגבוה מבין  12%או פריים .5%+הלוואות
הפרה ייפרעו לחבר המקיים כתשלום
חלוקה/פירוק מועדף.

Union Square
Retail Lessee,
LLC (Union
)Square

OTR, as the
duly
authorized
nominee of
the Board of
the State
Teachers
Retirement
System of
Ohio

Related Union
Square Retail
Associates,
LLC

49%-51%

חבר הינו בהפרה אם לא יבצע השקעת הון
או לא ישפה על מימוש ערבות על-ידי ערב
לתאגיד (למעט ערבות להלוואה שהיא
באחריותה הבלעדית של החברה) .אם
החבר המקיים מבצע את ההשקעה של
החבר המפר ,הדבר עשוי להיחשב כתרומה
עדיפה נושאת ריבית בשיעור של .18%
תרומות עדיפות נפרעות לחבר התורם
מהחלוקות לפקודת החבר המפר ,והחבר
התורם יכול גם לנקוט בצעדים משפטיים
נגד החבר המפר אם קיים מחסור .אלא אם
אסור על-פי מסמכי ההלוואה ,ההלוואה
של החבר התורם מובטחת בחלקו של
החבר המפר.

פיטורי החבר המנהל

העברות

ניתן להעביר את החברה כחבר מנהל
בנסיבות מסוימות (קרי ,אי ביצוע
השקעות הון ,נקיטת פעולות הדורשות
את הסכמת החברים ללא קבלת הסכמה
כאמור ,ביצוע העברה של חלקה באופן
שלא הותר על-ידי ההסכם או בהתקיים
" .)"bad actsהחברה תשמור על חלקה
באחזקות בנסיבות כאמור .כמו-כן,
במקרה כאמור חברת הניהול הקשורה
של החברה יכולה להיות מוחלפת על פי
בחירת .Kalimco

לפני מועד הייצוב של הפרויקט
אין העברות מותרות ללא הסכמת
החבר האחר .לאחר התרחשות
האמור ,רק העברות של כל
ההחזקה מותרות .אין איסור על
העברה לנעבר קרוב או העברה
בשלמותה או בחלקה לגוף קשור.
יש זכות סירוב ראשון על העברה
מוצעת לצד שלישי .העברה לא
תותר אם היא תפר הסכם אשר
התאגיד המשותף צד לו או
המשפיע על נכסיו .פרישה או
התפטרות אינם מותרים ללא
הסכמת כל החברים.
מותר לחברה להעביר את חלקה
לחברות בשליטה .קיימת זכות
סירוב ראשון על העברה מוצעת
לגורם שהינו צד שלישי .חבר אינו
רשאי לפרוש או להתפטר אלא
לפי העברה מותרת של כל חלקו
של החבר כאמור .כל ההעברות
בהוראות
לעמוד
חייבות
המסמכים המשפיעים על נכסי
החברה.
בתקופת ההחזקה המינימאלית
(אשר פגה ביום  19באוגוסט
 ,)2018ולמעט כפי שהותר
במפורש בהסכם ,חבר לא יכול
היה לבצע העברה ואין העברות
מותרות ללא הסכמת החברים
(ניתן היה להתעלם מתקופת
האחזקה המינימאלית אם הייתה
קיימת מחלוקת בין החברים,
באירוע העברת שותף מנהל ,או
זכויות מסוימות של חבר שאינו
מנהל לצאת מהחברה).

ניתן להעביר את החברה כחבר מנהל
ב"עילה" בנסיבות מסוימות (קרי ,אי
ביצוע השקעות הון ,הפרת קובננטים
ומצגים והתחייבויות ,הפרות חוזרות
ונשנות של התחייבויות ,נקיטת פעולות
הדורשות הסכמת חברים ללא קבלת
הסכמה כאמור ,ביצוע העברה של חלקה
שלא באופן המותר על-פי ההסכם או
בהתקיים " .)"bad actsהחברה תשמור
על חלקה באחזקות בנסיבות כאמור ,אך
לא יהיו לה זכויות הצבעה או אישור.
כמו-כן ,בנסיבות אלה חברת הניהול
הקשורה עשויה להיות מוחלפת על-פי
בחירת החבר האחר .במקביל ,החבר
שאינו מנהל רשאי (אך אינו חייב) ליזום
הצעת ( Buy-Sellראה להלן) גם אם
תקופת האחזקה המינימאלית לא
הסתיימה ,ובגין " "bad actsב"עילה"
( ,)for causeמחיר הרכישה שתקבל
החברה עבור זכויותיה יפחת ב 1-מליון
דולר .אם פשיטת רגל (ראה להלן) או
העברה פסולה (ראה להלן) של החברה
גורמת לפירוק ,החבר האחר רשאי לבחור
בהמשך קיומו של התאגיד אך החברה לא
תשמש כחבר המנהל ולא יהיו לה כל
זכויות הצבעה או אישור.
למעט כפי שהותר במפורש
ל.ר( .החברה איננה החבר המנהל)
בהסכם ,חבר לא יכול לבצע
העברה .קיימת זכות סירוב
ראשון על העברות מוצעות לצד
שלישי.

שעבודים

פשיטת רגל

מנגנוני היפרדות

חבר לא יכול למשכן או אין הוראה אם עד חלוף שנתיים ממועד ייצוב
הפרויקט (או בכל עת אם כל
לשעבד את חלקו למעט לחבר מפורשת
האחר ,וכל פעולה כאמור בדבר זכויות האנשים המנויים בהסכם אינם
מועסקים עוד בקבוצה) ,קיימת
בטלה מעיקרה .עם זאת חבר וסעדים
מחלוקת לא פתורה בין החברים,
רשאי להמחות על דרך לחברים
השעבוד את חלקו לגוף קשור כאשר חבר אזי על-פי נוסחת הסכם התאגיד
המשותף ,חלקי הפרויקט עשויים
או למלווה מסחרי רק אם פושט רגל.
להיות מוערכים ומחולקים בין
למלווה אין זכות להשתתף
החברים תוך יצירת שני בעלים
בניהול ,ההעברה היא רק של
נפרדים ,כאשר חלק אחד יוחזק
הזכויות הכלכליות ,ולווה
על-ידי החברה וחלק אחר על-ידי
כאמור לא יכול להיות חבר
בתאגיד המשותף או לממש
( Kalimcoעם איזון השוויים).
זכויות תחת הסכם התאגיד
המשותף.
ניתן לשעבד עד  49%מחלקה פשיטת הרגל החברים חייבים לאשר מכירת
חבר נכסים ,וקודם לכן לעבור תהליכי
של החברה למלווה כבטוחת של
חבות בתנאי שהחבות אינה תגרום
( Buy-Sellתהליכי  Buy-Sellגם
עולה על  70%מהשווי של לסיום
פיטורין
לאירועי
משמשים
חלקה של החברה ,לא יוטלו ההסכם על -מסוימים או מחלוקות שותפים
תנאים על החבר שאינו ידי פירוק כמתוארים לעיל) .לכל חבר הזכות
ממשכן ולחבר שאינו ממשכן אלא
אם ליזום הצעת  Buy-Sellלרכוש את
יש את הזכות לרכוש את החבר האחר הנכס או את חלקו של החבר
ההלוואה ואת כל הביטחונות בוחר
האחר .אם ההצעה תתקבל ,ולא
מן המלווה במקרה של להמשיך את תמומש ,אירוע כאמור הינו הפרה
קיום
בהפרה.
והחבר המקיים יוכל לקנות את
התאגיד.
חלקו של החבר המפר עבור מחיר
זכויות החבר ההצעה פחות  1מיליון דולר.
פושט הרגל
יועברו אל עסקת  Buy-Sellחייבת לעמוד
המסמכים
כל
נאמן פושט בהוראות
הרגל ,אבל המשפיעים על נכסי התאגיד .אם
חבר נמצא בהפרה על-פי כל
לנאמן
כאמור לא הוראה אחרת של ההסכם ,אזי
תהיה זכות החבר כאמור לא יוכל ליזום הצעת
הצבעה או .Buy-Sell
אישור.

בנוסף להלוואה שנטלה
החברה כמתואר להלן ,ניתן
למשכן חלק בתאגיד למלווה
כבטוחה להלוואה ,ובלבד
שלחבר האחר תהיה הזכות
לרכוש את ההלוואה וכל
הבטוחות מן המלווה כאמור.
משכון בין גופים קשורים
לחברים מותר כל עוד אין
הפרה של מסמכי הלוואה
המשפיעים על האינטרסים
של התאגיד.

חבר
אם
מגיש בקשה
לפשיטת רגל,
החבר האחר
יכול לבחור
לרכוש את
של
חלקו
החבר פושט
הרגל עבור
שוק
שווי
הוגן.

החברה נטלה הלוואה בסכום קרן
מקורי של  75,000,000דולר
(בסעיף זה" :ההלוואה") כנגד
זכויות התאגיד בנכס One Union
 Squareעם הסכמת .OTR
תשלומים על ההלוואה משולמים
מתוך מזומנים פנויים שאחרת היו
והחברה
לחברה,
מחולקים
אחראית לכל חסר בסכומים
הזמינים לביצוע תשלומי ההלוואה
(לרבות בעת האצת ההלוואה או
במועד פירעון) וכן כל הוצאות
מנהליות של ההלוואה .החבר
המנהל הסכים לעשות מאמצים
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ישות (נכסים)

חבר מנהל

זהות השותף
האסטרטגי

האחזקות של החבר
המנהל  -השותף
האסטרטגי

BTM
Strategic
Development
Partners LLC

49.995%-50.005%

השקעות הון

פיטורי החבר המנהל

העברות

בנוסף לאמור לעיל ,לכל חבר מפר לא תהיה
כל זכות הצבעה בעניינים שבו הוא היה
יכול להצביע על-פי ההסכם ,עד ריפוי
ההפרה.

Related BTM BTM
Development Development
Partners,
Partners, LLC
LLC (through
Related BTM
Development
Manager,
)LLC

חבר יהיה בהפרה אם לא יבצע השקעת
הון .אם חבר אינו מבצע תשלום ,החבר
המקיים רשאי לבצע את ההשקעה של
החבר המפר ,שתיחשב כהלוואת השקעה
נושאת ריבית בשיעור של  .15%החבר
המקיים שנתן את הלוואת ההשקעה רשאי,
לאחר שישה ( )6חודשים ,לבחור לדלל את
החבר המפר .במקרה כזה ,חלקו של החבר
המפר יופחת בהתאם לנוסחה השווה
לתוצאה של  175%המוכפלים בשבר
שהמונה שלו הינו השקעת ההון שלא
שולמה והמכנה שווה לסך כל השקעות
ההון של כל החברים .לחלופין ,החבר
המקיים רשאי ,אם אינו מעמיד את
הלוואת ההשקעה או בוחר לדלל ,לראות
בהפרה כאמור כהפרה של ההסכם.
הלוואות השקעה נפרעות לחבר המקיים
כתשלום חלוקה מועדף.
חבר מפר שאינו חשוף אחרת לסעדים
דלעיל ,יאבד זכויות אישור תחת ההסכם
(למעט החלטות שמשפיעות עליו לרעה).
חבר מקיים רשאי לשלם את התחייבויות
החבר המפר ולקזז תשלום כאמור
מסכומים המגיעים לחבר המפר תחת
ההסכם או להתייחס לתשלום כאמור
כהלוואת השקעה (כאמור לעיל).

ניתן להעביר את החברה כחבר מנהל בגין
אירוע הפרה תחת ההסכם (לדוגמא ,כשל
בביצוע השקעות הון ,חדלות פירעון,
הפרות שלא תוקנו של התחייבויותיה
תחת ההסכם ,ביצוע העברה של חלקה
באופן שאינו מותר על-פי ההסכם או
בהתקיים " .)"bad actsהחברה תשמור
על חלקה בתאגיד בנסיבות אלו ,אך לא
תקבל דמי ניהול לאחר העברה כאמור.

החברים רשאים להעביר את
זכויותיהם בכפוף לזכות סירוב
ראשון ליתר החברים .אם חבר
מסרב להצעת זכות הסירוב
הראשון ,הזכויות יכולות להימכר
לצד שלישי (במחיר שאינו נמוך
מ 98%-ממחיר ההצעה ואם לא
תימכרנה בתוך שישה ()6
חודשים ,זכות ההצעה הראשונה
מושבת על כנה) .לכל חבר זכויות
 .tag-alongאף חבר אינו רשאי
לפרוש או להתפטר ללא הסכמת
כל החברים .כל ההעברות נדרשות
מסמכים
בהוראות
לעמוד
המשפיעים על הנכסים של
התאגיד לרבות הסכם החכירה.

שעבודים

פשיטת רגל

מנגנוני היפרדות

סבירים על מנת להפעיל את
התאגיד באופן שלא תיגרם הפרה
של ההלוואה.
אם החברה כושלת בביצוע תשלום
על חשבון ההלוואה OTR ,יכולה
לקבל בעלות על חלקה של החברה
(ותהיה אחראית לתשלום מרבית
ההלוואה) ולחברה לא יהיה כל
אינטרס נוסף בתאגיד ותהיה
הלוואה
לסכומי
אחראית
מסוימים.
החברים רשאים לשעבד את פשיטת הרגל הנכס של חברת הנכס כפוף
זכויותיהם או זכויותיהם של
חבר להסכם חכירה (.)Ground Lease
הכלכליות למלווה ,בכפוף לכך תיחשב
אם חבר כלשהו גורם לתאגיד
שיותר לו לרפא הפרות של אירוע הפרה להיות בהפרה של הסכם החכירה,
החבר המשעבד וזכותו של תחת
אזי חלקו של החבר המפר יועבר
המלווה לקבל כספים אשר ההסכם.
לחבר המקיים והחבר המפר יקבל
אחרת היו מגיעים לחבר
שטר השווה ל 80%-מחלקו
המלווה.
(תשלומים יבוצעו באותם סכומים
ובאותם מועדים כמו חלוקות תחת
ההסכם ורק מתוך כספים
מחולקים).
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העניין האישי של רילייטד בעסקאות אלה נובע מהיותה (במישרין ובעקיפין ,באמצעות רילייטד ריטייל,
לפי העניין) ובחלק מהמקרים מהיותו של מר סטפן רוס ,צד להן.
[ג]

מיסוי
לפרטים בדבר התחייבות בעל השליטה בחברה ,על-פיה החברה והחברות המוחזקות על-ידה (למעט
 )Related Clifton Commons I, Inc.לא יבחרו להיחשב "תאגידים" ( )corporationsאלא ימשיכו
להיחשב כחברות שקופות לצרכי מס אמריקאי ,ראה סעיף  12בחלק א' לדוח .יצוין ,כי בהתאם למבנה
המיסויי של החברה ושל חברות המוחזקות על-ידה (וכאמור בסעיף  7.2.2בחלק א' לדוח) ,הטבות המס
בגין נכסי החברה מיוחסים ,על-פי רוב ,לבעלים של החברה.
העניין האישי של רילייטד נובע מכך שהיא צד להתחייבות האמורה וכן מכך שהינה מוטבת בגין הטבות
המס כאמור ,והכל כל עוד היא בעלת שליטה בחברה.

[ד]

התחייבות בעלי השליטה להחלת הדין הישראלי בעניינים שונים
ביום  25בפברואר  2015התחייב כל אחד מבעלי השליטה בחברה ,כלפי החברה ,בין היתר בהתחייבויות
כדלקמן( :א) שלא להעלות טענות נגד תחולתו ,תקפותו או אופן יישומו של סעיף 39א לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך"); (ב) החל מיום  10ביוני  2015וכל עוד אגרות החוב (סדרה א')
במחזור ,יכהנו בחברה לפחות שני ( ) 2דירקטורים (ובכלל זה הדירקטורים החיצוניים) שהינם תושבי
ישראל; (ג) שלא להתנגד לבקשת הנאמן בגין אגרות החוב (סדרה א') (בסעיף זה" :הנאמן") ו/או
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') אשר תוגש בבית משפט בישראל ,בהליך שהוגש נגד החברה ,להחלת
הדין הישראלי לעניין פשרה או הסדר וחדלות פירעון בקשר לחברה ,ככל שתוגש; שלא לפנות ביוזמתו
לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט על-ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') של החברה; שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין
פשרה או הסדר וחדלות פירעון בקשר לחברה; ושלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית
המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על-ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של
החברה כנגד החברה ,לרבות תובענה ייצוגית ותביעה נגזרת; (ד) שלא להניע ביוזמתו הליך של חדלות
פירעון לפי דין זר כנגד החברה; (ה) שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת
האכיפה המינהלית בישראל בקשר לעיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו על החברה
ו/או על בעלי השליטה בה ו/או על נושאי המשרה בה (שאינם תושבי ישראל) על-ידי רשות ניירות ערך
ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל ,וזאת על-פי פרק ח' 3ו/או פרק ח' 4לחוק ניירות ערך; וכן לקיים
את החלטותיה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל ,ובכלל זה ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,לשלם את העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליה (אם
יוטלו) ולנקוט פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה; (ו) במקרה שבו מי מהדירקטורים החיצוניים
של החברה הודיע לחברה כי חדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק החברות לכהונתו כדירקטור
חיצוני ,אזי יפעל בעל השליטה בהתאם להוראות תקנון החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות או ישיבת
דירקטוריון (לפי העניין) דחופה ,אשר על סדר יומה יהא קבלת החלטה לפטר את הדירקטור החיצוני
האמור לאלתר ,וכי הוא יצביע בעד החלטה כאמור; במקרה שבו מי מהדירקטורים המכהנים הודיע
לחברה כי הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף (226א)( )1לחוק החברות או (226א )1לחוק החברות,
או שוועדת האכיפה המנהלית החליטה להטיל על אותו דירקטור אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן
כדירקטור בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב ,אזי יפעל בעל השליטה בהתאם להוראות תקנון
החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות או ישיבת דירקטוריון (לפי העניין) ,אשר על סדר יומה יהא קבלת
החלטה לפטר את הדירקטור האמור לאלתר ,וכי הוא יצביע בעד החלטה כאמור.
ההתחייבויות האמורות ,כפי שנחתמו בידי בעלי השליטה ,פורסמו בדיווח מיידי של החברה מיום 10
במרס ( 2015אסמכתא מספר.)2015-01-047551 :
בנוסף ,החברה ,בעלי השליטה ונושאי המשרה בהווה ובעתיד ,התחייבו באופן בלתי חוזר ויתחייבו
באופן בלתי חוזר (לפי העניין) שלא להעלות טענות נגד תחולתם ,תוקפם או אופן יישומם של הסעיפים
הרלבנטיים מחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח 2018-בקשר עם פשרה והסדר ,לרבות פרק ג'
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לחלק י' העוסק באישור הסדר חוב מהותי בחברת אגרות חוב .לפרטים נוספים ראה סעיף  4.1לתשקיף
המדף שפרסמה החברה ביום  14בנובמבר ( 2019אסמכתא מספר"( )2019-01-111373 :תשקיף .)"2019
העניין האישי של רילייטד נובע מכך שהיא צד להתחייבות האמורה כל עוד היא בעלת שליטה בחברה.
[ה]

הסכם פיתוח נכס
במסגרת השלמת הפיתוח וההקמה של פרויקט  ,530 West 30thבמסגרתו העניקה רילייטד (באמצעות
תאגידים בשליטתה) לחברת הנכס שירותי ניהול הקמה ופיתוח כוללים ,בתמורה לTrade Costs + -
 .5%שירותים אלה כללו ,בין היתר ,טרם ההקמה – המלצות לשימוש באתר ,בחינת מסמכי הקמה,
הערכת התכנות ,יעוץ על תוכנית בטיחות ,והשגת רישיונות והיתרים ,ובמהלך ההקמה – ניהול קבלת
הצעות והסכמים ,השגת הצעות תחרותיות ופיקוח על ביצוע על-ידי הקבלנים וסגירת הסכמים עם סיום
ההקמה .לאור השלמת הפרויקט כאמור לעיל ,לא נרשמו נתונים בדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה לשנת .2019

[ו]

ניהול נכסים
"( Related Management Company, LPרילייטד ניהול") ,שותפות בבעלות ובשליטה מלאות של
רילייטד ,מעניקה לחברות נכס בקבוצה שירותי ניהול ושיווק עבור נכסיהן ,במסגרת הסכמי ניהול.
בתמורה להענקת שירותי ניהול כאמור זכאית רילייטד ניהול לתמורה השווה בדרך כלל לעד 3%
מההכנסות ברוטו ,להחזר הוצאות ,לרבות עלויות עובדיה המוצבים בנכס הרלוונטי ,שהוצאו על-ידה
בקשר עם מילוי תפקידה על-פי הסכם הניהול ולצורך ביצועו וכן ,לשיפוי בנסיבות מקובלות בקשר עם
מילוי תפקידה.
יצוין  ,כי ככלל ,במסגרת מסמכי המימון בהם קשורות חברות הנכס (וכן ,לפי המקרה ,במסגרת
הסכמים רגולטורים בהם הן קשורות) קבועות מגבלות בקשר עם חידוש ו/או סיום כהונתה ו/או
החלפתה של רילייטד ניהול ,ללא אישור הגורם המממן.
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להלן פרטים אודות ההסכמים כאמור בהם התקשרו רילייטד ניהול וחברות הנכס:
שם הנכס
Gateway

LakeShore

Clifton

Abington
House

Abington
House
Affordable

529 West
29th

Bronx
Terminal
Market

Union
Square
Retail

530 West
30th

תיאור השירותים המוענקים התמורה על-פי ההסכם במועד זה (בנוסף להחזר הוצאות כאמור)
הצדדים להסכם ,מועד ההסכם ותקופת ההסכם
על-פי ההסכם
פיקוח ,תפעול ,ניהול ותחזוקה  2%מההכנסות ברוטו.
 .Related Gateway Phase II, LLC ( Related Management Company, LPהסכם ניהול של הנכס (לרבות הכנת תקציבתפעולי; לגבות שכירויות; לאכוף
משני להסכם ניהול בין  Gateway Center Propertiesשכירויות; הכנת דוחות שנתיים;
 Phase II, LLCלבין  Related Gateway Phase II, LLCלטפל בפיקדונות המהווים
שמוחזקת בשיעור של  82%על-ידי החברה).
בטחונות; לנהל בטוח).
 11.2.2013 החל מחודש ינואר  19 ,2013חידושים אוטומטייםלתקופות של חמש שנים כל אחת ,אלא אם מסתיים באופן
אחר.
פיקוח ,תפעול ,ניהול ותחזוקה  -דמי ניהול חודשיים :הגבוה מבין  3%מההכנסות ברוטו או  25אלף דולר; וכן
 .Related BIT 500 Lake Shore Owner, LLC ( Related Management Company, LPמפעיל/מנהל של הנכס (לרבות גיוס עובדים  -דמי פיקוח 6% :מסך עלות העבודה של כל תיקון ,שיפוץ או שיפורים.לניהול הפרויקט; קידום וניהול
נכס).
משא ומתן על שכירויות; ניהול
 26.1.2013רישומים לניהול הפרויקט
 החל בתאריך החוזה וממשיך עד לסיומו בהתאם להוראות ותפעולו; התקשרות בחוזי שירותההסכם.
ועבודה).
ניהול ,תפעול ותחזוקה של הנכס  5%מההכנסות ברוטו.
 .Clifton Commons I, LLC & Clifton II, LLC ( Related Management Company, LPמנהל הנכס)( .לרבות ,העסקת צוות ,ביצועתפקידי בעל בית ותחזוקה ,גביית
 1.10.2012דמי שכירות והכנסות אחרות,
 חידושים אוטומטיים לתקופות של שנה.הכנת תקציב והגשתו לבעלים,
ביצוע תיקונים בנכס ,התקשרות
בחוזי שירותים וכדו').
ניהול ,תפעול ותחזוקה של הנכס  2.75%מהגבייה ברוטו מהפרויקט ובנוסף:
 .500 West 30th, LLC(לרבות ,העסקת צוות ,ביצוע ( )1תשלום חד פעמי השווה לדמי שכירות בגין חודש אחד עבור השכרת דירות
 ( Related Management Company, LPמנהל הנכס).תפקידי בעל בית ותחזוקה ,גביית במחיר שוק; ( )2תשלום חד פעמי השווה ל 2-חודשי דמי שכירות עבור השכרת
 .18.9.2015דמי שכירות והכנסות אחרות ,דירות ברות השגה; ( )3שני אחוזים ( )2%מסך העלות (כולל תשלומים מקצועיים
  4שנים .נכון למועד הדוח ,תקופת ההסכם הסתיימה ,הכנת תקציב והגשתו לבעלים ,אחרים) של שיקום או שיפורים עתידיים משמעותיים באתר ,המפוקחים ו/אואולם הצדדים ממשיכים לפעול על-פיו ונמצאים ביצוע תיקונים בנכס ,התקשרות מתואמים על-ידי הסוכן; ( )4שמונה אחוזים ( )8%מסך העלות של שיקום ,תיקון
בתהליכים לטובת הארכתו.
בחוזי שירותים ,ניהול ביטוח ,או שיפורים עתידיים משמעותיים באתר אם הסוכן נשכר כדי להכין היקף
ניהול ספרים ורישומים וכדו') .ומפרט העבודה ,לפקח על מכרזים וליישם את העבודה האמורה; ( )5שישה
אחוזים ( )6%מהחיסכון הדולרי בעלויות השירותים ( )Utilityהקשורות
להפחתות בשימוש בשירותים (כתוצאה מניהול האנרגיה) משנת הכספים
הקודמת; ( )6סכומים נוספים בגין השכרת/חידוש של דיירים בשטחים
המסחריים.
ניהול ,תפעול ותחזוקה של הנכס  2.75%מהגבייה ברוטו מכל פריטי ההכנסה מפעילות שכירות ,ובנוסף:
 .500 West 30th Affordable LLC ( Related Management Company, L.P.מנהל הנכס)( .לרבות ,העסקת צוות ,ביצוע ( )1תשלום חד פעמי השווה ל 2-חודשי דמי שכירות ברוטו עבור יחידות ברותתפקידי בעל בית ותחזוקה ,גביית השגה; ( )2שני אחוזים ( )2%מסך העלות (כולל תשלומים מקצועיים אחרים) של
 .18.9.2015דמי שכירות והכנסות אחרות ,שיקום או שיפורים עתידיים משמעותיים באתר ,המפוקחים ו/או מתואמים על-
  4שנים .נכון למועד הדוח תקופת ההסכם הסתיימה ,אולם הכנת תקציב והגשתו לבעלים ,ידי הסוכן; ( )3שמונה אחוזים ( )8%מסך העלות של שיקום ,תיקון או שיפוריםהצדדים ממשיכים לפעול על-פיו ונמצאים בתהליכים ביצוע תיקונים בנכס ,התקשרות עתידיים משמעותיים באתר אם הסוכן נשכר כדי להכין היקף ומפרט העבודה,
לטובת הארכתו.
בחוזי שירותים ,ניהול ביטוח ,לפקח על מכרזים וליישם את העבודה האמורה; ( )4שישה אחוזים ()6%
ניהול ספרים ורישומים וכדו') .מהחיסכון הדולרי בעלויות השירותים ( )Utilityהקשורות להפחתות בשימוש
בשירותים (כתוצאה מניהול האנרגיה) משנת הכספים הקודמת.
ניהול ,תפעול ותחזוקה של הנכס מגורים  1.84% -מהגבייה ברוטו של הפרויקט בתוספת  2.5דולר ליחידה לחודש,
 .529 West 29th, LLC(לרבות ,העסקת צוות ,ביצוע ותוספת בסך  2.25דולר ליחידה לחודש בגין השתתפות הפרויקט בתכנית ה-
 ( Related Management Company, LPמנהל הנכס).תפקידי בעל בית ותחזוקה ,גביית  .LIHTCבנוסף:
 בתוקף החל מיום .1.10.2015דמי שכירות והכנסות אחרות )1( ,תשלום חד פעמי השווה ל 2-חודשי דמי שכירות עבור השכרת דירות ברות
 שנתיים .חידוש אוטומטי לתקופה של שנה ,אלא אם כן הכנת תקציב והגשתו לבעלים ,השגה; ( )2שני אחוזים ( )2%מסך העלות (כולל תשלומים מקצועיים אחרים) שלהסתיים אחרת.
ביצוע תיקונים בנכס ,התקשרות שיקום או שיפורים עתידיים משמעותיים באתר ,המפוקחים ו/או מתואמים על-
בחוזי שירותים ,ניהול ביטוח ,ידי הסוכן; ( )3שמונה אחוזים ( )8%מסך העלות של שיקום ,תיקון או שיפורים
ניהול ספרים ורישומים וכדו') .עתידיים משמעותיים באתר אם הסוכן נשכר כדי להכין היקף ומפרט העבודה,
לפקח על מכרזים וליישם את העבודה האמורה; ( )4שישה אחוזים ()6%
מהחיסכון הדולרי בעלויות השירותים ( )Utilityהקשורות להפחתות בשימוש
בשירותים (כתוצאה מניהול האנרגיה) משנת הכספים הקודמת.
מסחרי  4.5% -מהגבייה ברוטו מהפרויקט ,ובנוסף תשלומים כמפורט בס"ק (,)2
( )3ו )4(-לעיל וכן סכומים נוספים בגין השכרה/חידוש שכירויות של שוכרים
מסחריים.
פיקוח ,תפעול ,ניהול ותחזוקה  2%מההכנסות ברוטו.
 .Related BTM Development Partners, LLC ( Related Management Company, LPהסכם ניהול של הנכס (לרבות הכנת תקציבתפעולי; גביית דמי שכירות
אכיפת
אחרות;
משני להסכם ניהול בין  BTM Development Partners,והכנסות
 LLCלבין  Related BTM Development Partners,שכירויות; העסקת צוות; ניהול
ספרים ורישומים; הכנת דוחות
.)LLC
שנתיים; טיפול בפיקדונות
 24.10.2008המהווים בטחונות; ניהול ביטוח;
 החל מחודש אפריל  19 ,2009חידושים אוטומטיים ביצוע תיקונים בנכס; התקשרותלתקופות של חמש שנים כל אחת ,אלא אם מסתיים באופן בחוזי שירותים וכדו').
אחר.
ניהול ,תפעול ותחזוקה של הנכס  2% -מההכנסות ברוטו; וכן
 .OTR(לרבות ,העסקת צוות ,גביית דמי  -סכומים חד פעמיים במדרגות של  6.5%-1%מדמי השכירות השנתיים
 ( Related Management Company, LPמנהל הנכס).שכירות והכנסות אחרות ,רכישת בהסכמי שכירות חדשים להם אחראי מנהל הנכס – כאשר בגין כל תקופה
 13.12.1996ביצוע
תקציב,
הכנת
ביטוחים,
בהסכם שכירות כאמור נקבע שיעור תמורה שונה;
 חידושים אוטומטיים לתקופות של שנה.תיקונים בנכס ,השכרת הנכס,
התקשרות בחוזי שירותים וכדו') - .סכום חד פעמי בהיקף משתנה בגין חידוש הסכמי שכירות בהם לקח מנהל
הנכס חלק פעיל.
ניהול ,תפעול ותחזוקה של הנכס  2.75%מהגבייה ברוטו של הפרויקט בתוספת:
 .West 30th HL, LLC(לרבות ,העסקת צוות ,ביצוע ( )1תשלום חד פעמי השווה לחודש דמי שכירות עבור השכרת דירות במחירי
( Related Management Company, LP -מנהל הנכס).
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תפקידי בעל בית ותחזוקה ,גביית
דמי שכירות והכנסות אחרות,
הכנת תקציב והגשתו לבעלים,
ביצוע תיקונים בנכס ,התקשרות
בחוזי שירותים ,ניהול ביטוח,
ניהול ספרים ורישומים וכדו').

 בתוקף החל מיום 15.8.2017 3 -שנים.

שוק; ( )2שני אחוזים ( )2%מסך העלות (כולל תשלומים מקצועיים אחרים) של
שיקום או שיפורים עתידיים משמעותיים באתר ,המפוקחים ו/או מתואמים על-
ידי הסוכן; ( )3שמונה אחוזים ( )8%מסך העלות של שיקום ,תיקון או שיפורים
עתידיים משמעותיים באתר אם הסוכן נשכר כדי להכין היקף ומפרט העבודה,
לפקח על מכרזים וליישם את העבודה האמורה; ( )4שישה אחוזים ()6%
מהחיסכון הדולרי בעלויות השירותים ( )Utilityהקשורות להפחתות בשימוש
בשירותים (כתוצאה מניהול האנרגיה) משנת הכספים הקודמת.

להלן פרטים אודות התשלומים ששולמו לרילייטד ניהול כדמי ניהול בשנת ( 2019באלפי דולר):
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
2,237
1,969
4,206

תשלומים ששולמו על-ידי חברות נכס כלולות
תשלומים ששולמו על-ידי חברות נכס מאוחדות
סה"כ

[ז]

ערבויות של בעלי השליטה
()1

רילייטד עשויה להעמיד ערבויות לטובת צדדים שלישיים ,להבטחת התחייבויות חברות הקבוצה
על-פי הסכמי מימון בהם מתקשרות חברות הקבוצה ,כמפורט בהרחבה בסעיף  11בחלק א'
לדוח .לא משולמת כל תמורה על-ידי החברה כנגד קבלת הערבויות המפורטות להלן .נכון למועד
הדוח ,קיימות הערבויות הבאות אשר הוצאו על-ידי רילייטד להבטחת התחייבויות גופים
המוחזקים על-ידי החברה:
פרויקט
Clifton
Gateway
Lakeshore
Abington House
529 West 29th
530 West 30th
Bronx Terminal Market
Union Square Retail
60 Columbus Circle

Bad Acts
guarantee


ערבות
סביבתית

אחרים





















ערבות תשלום
תקרת ביטוח8
-

לפרטים נוספים ראה סעיף  11.2בחלק א' לדוח.
()2

[ח]

כתבי שיפוי ,פטור וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
()1

8

9
10

רילייטד ורילייטד ריטייל ערבות להתחייבויות החברה לשיפוי יועציה המשפטיים החיצוניים
בקשר עם תשקיף  ,2015בקשר עם תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום  24במאי 2016
(אסמכתא מספר"( )2016-01-032406 :תשקיף  )"2016ובקשר עם תשקיף  .2019לפרטים אודות
התחייבות השיפוי כאמור ,ראה סעיף [11.2א] לתשקיף  ,2015סעיף [10.2א] לתשקיף  2016וסעיף
[10.2א] לתשקיף .2019
כתבי שיפוי  -ביום  26במאי  2016אישר דירקטוריון החברה והתקבלה החלטה בכתב של בעלת
המניות היחידה בחברה ,לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום  26במאי  ,2016בין היתר,
להעניק כתבי שיפוי לכל אחד מהדירקטורים ונושאי המשרה בחברה באותו מועד (ה"ה ג'ף בלאו
(יו"ר דירקטוריון החברה) ,ריצ'ארד א'וטול (דירקטור ומנכ"ל החברה) ,מייקל ברנר (אשר עד
ליום  26בדצמבר ( 2018מועד פרישתו מהחברה) כיהן כדירקטור ומנהל הכספים הראשי של
החברה) ,דיוויד זסמן (דירקטור ומנהל הכספים הראשי של החברה) 9,ורדה לוי (דירקטורית
חיצונית) ,איתן מחובר (דירקטור חיצוני) ודניאל קסלר (דירקטור בלתי תלוי)) 10.כמו-כן ,ביום 26

על-פיה ,לערב לא תהיה כל חבות על-פי הערבות אלא אם )1( :אירע נזק; וכן ( )2לאחר אירוע הנזק לא ניתן להקים את המבנה בשל
נסיבות מעבר לשליטתו של הלווה; וכן ( )3אחריות הערב על-פי ערבות זו תופחת בסכום השווה לתקבולים נטו הקשורים לנזק אשר
התקבלו בפועל על-ידי המלווה והוחלו על החוב.
עד ליום  26בדצמבר  2018כיהן מר זסמן כדירקטור ו.Vice President-
בנוסף ,במסגרת החלטת הדירקטוריון מיום  26במאי  2016כאמור ,אישר הדירקטוריון להעניק כתב שיפוי כאמור למבקר הפנימי
הנוכחי של החברה – מר אייל בש.
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בדצמבר  2018אישר דירקטוריון החברה והתקבלה החלטה בכתב של בעלת המניות היחידה
בחברה ,לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום  26בדצמבר  ,2018בין היתר ,להעניק כתב שיפוי
למר דיוויד דיסטסו (אשר מונה כדירקטור בחברה באותו מועד).
במסגרת כתבי השיפוי שאושרו וכפוף לתנאיהם ,החברה תשפה כל אחד מנושאי המשרה
המפורטים בסעיף [ח] זה לעיל ,בקשר עם חיוב או הוצאה ,אשר יוטלו על נושא המשרה או אשר
בהם הוא יישא ,כתוצאה מפעולה ו/או נגזרות שלה ו/או ממחדל ,אשר נעשו על-ידו בתפקידו
כדירקטור ו/או כנושא משרה של החברה ו/או של חברות בת ו/או קשורות של החברה ,כפי שיהיו
מעת לעת ,ו/או כתוצאה מפעולה ו/או נגזרות שלה ו/או ממחדל ,אשר נעשו על-ידו מכוח היותו
נושא משרה ,עובד או נציג של החברה בכל תאגיד אחר שהוא ,בו מחזיקה החברה ניירות ערך
במישרין ו/או בעקיפין.
סכום השיפוי הכולל לו החברה התחייבה במסגרת כתבי השיפוי ,בגין כל נושאי המשרה
והדירקטורים להם אושרה הענקת כתבי שיפוי כאמור ,ביחד ובמצטבר ,לא יעלה על  25%מהונה
העצמי של החברה ,כפי שיהא מעת לעת ("סכום השיפוי המקסימאלי") .עם זאת ,סכום השיפוי
שישולם לכל נושא משרה בפועל ,יוגבל לאותם סכומים שאינם מכוסים תחת פוליסת ביטוח
אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה ,באופן שנושא המשרה לא יהיה זכאי לתשלום
מהחברה בגין סכומים שהתקבלו על-ידו/ה בפועל תחת פוליסת הביטוח.
יצוין ,כי דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,כפי שיהיו מעת לעת ,המועסקים על-ידי רילייטד או
המכהנים בה כנושאי משרה ,עשויים להיות זכאים לכתבי שיפוי מרילייטד בנוגע לפעילותם
ברילייטד וחברות הבת שלה ,לרבות בחברה .הדירקטורים המכהנים בחברה במועד הדוח
המועסקים על-ידי רילייטד או המכהנים בה כנושאי משרה (קרי ,למעט הדירקטורים החיצוניים
והדירקטור הבלתי תלוי) קיבלו כתבי שיפוי כאמור מרילייטד.

[ט]

()2

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  -ביום  21בנובמבר  2019אישר דירקטוריון החברה
והתקבלה החלטה בכתב של בעלת המניות היחידה בחברה ,לאחר קבלת אישור ועדת התגמול
מיום  13בנובמבר  ,2019לרכוש לטובת כל אחד מהדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,פוליסת
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה (החל מיום  24ביוני ,)2019והיקף
הכיסוי שנקבע בה הינו בסכום של עד  100מיליון דולר לתביעה ובמצטבר לכל תקופת הפוליסה.
לפרטים אודות פוליסת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שהייתה בתוקף עד
אותו מועד ,ראה סעיף [12ח]( )2בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת ( 2018כפי שפרסמה
החברה ביום  20במרס ( 2019אסמכתא מספר.))2019-01-023196 :

()3

התחייבות לפטור  -בחודש פברואר  2015אישרה החברה להעניק לדירקטורים ולנושאי המשרה
בה ,שכיהנו בה לאותו מועד וכפי שיהיו מעת לעת ,התחייבות לפטור ("כתב הפטור") .בהתאם
לכתב הפטור ובכפוף להוראות כל דין ,החברה תהא מחויבת לפטור את נושאי המשרה מראש
מכל אחריות כלפיה בלבד ,בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה ,בין במישרין ובין בעקיפין,
בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה במסגרת פעולותיהם שנעשו על-ידם בתום לב ובתוקף היותם
נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ,כפי שתהיינה
מעת לעת.

פוליסת ביטוח מבנים ואחריות
רילייטד קונה בשם כל הנכסים שבבעלותה כיסוי ביטוחי של מבנים ואחריות ומחייבת את חברות
הנכסים בעלות היחסית של הפוליסה כאמור ,בהתבסס על פרמטרים כגון שטח ועלות החלפה מוערכת.
ההוצאות של החברה בקשר עם ההחזר לרילייטד של העלויות של פוליסות הביטוח אינן מהותיות.

[י]

עסקת ( Gatewayראה סעיף  7.16.1בחלק א' לדוח לעניין פרטים אודות הנכס)
תאגיד אשר השותף המנהל בו ( )Managing Memberהינה רילייטד ,העמיד יחד עם תאגיד נוסף (להלן
בסעיף זה" :המלווים") הלוואות ל ,Gateway Center Properties Phase II, LLC-תאגיד בשליטת
החברה ,בסכום כולל של כ 30-מיליון דולר .המלווים מחזיקים בGateway Center Properties Phase -
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 II, LLCבשיעור זניח וההלוואות שהועמדו על-ידם כאמור מובטחות בזכויות של בעלי הזכויות
האחרים ב ,Gateway Center Properties Phase II, LLC-לרבות הזכויות (העקיפות) של החברה.
בנוסף ,הלוואות בסכום כאמור הועמדו לצדדים שלישיים המחזיקים במלווים על-ידי חברה בת של
החברה .לפרטים נוספים ראה באור .10ג לדוחות הכספיים.
עסקאות אחרות שאינן לפי סעיף  )4(270לחוק החברות
[יא] הסכם שכירות עם רילייטד
כאמור בסעיף  1.3.3בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2017בד בבד עם השלמת רכישת
הזכויות ב ,60 Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19)-התקשרה חברת הנכס עם
רילייטד בהסכם להשכרת הנכס לרילייטד .העסקה כאמור אושרה בועדת הביקורת ובדירקטוריון
החברה ובהחלטה בכתב של בעלת המניות היחידה בחברה ביום  16במרס 11.2016
להלן ההוראות העיקריות של הסכם השכירות:
פרמטר
תקופת השכירות
דמי שכירות
בסיסיים
שיפורים ,שיפוצים
ושינויים בנכס
אחזקה ותפעול
שכירות משנה
והמחאה
משכון; בטוחה;
ערבות

תנאים
עשר ( )10שנים ,החל ממועד השלמת העסקה (חודש אפריל  .)2016תחילת תשלום שכ"ד הינה 12
חודשים לאחר מכן – אפריל .2017
בגין כל שנה החל משנה ממועד תחילת השכירות ,במהלך ארבע ( )4שנות השכירות העוקבות – סך של
 5,830אלפי דולר; בגין כל שנה במהלך חמש ( )5שנות השכירות הבאות – סך של כ 6,413-אלפי דולר
לשנה .דמי השכירות ישולמו בתשלומים חודשיים.
בכפוף להוראות הסכם השכירות (לרבות הסכמת הבעלים) ,השוכר יהא רשאי לבצע שיפוצים ,שיפורים
ושינויים בנכס ,וכל פעולה כאמור תבוצע על חשבונו הבלעדי.
כפוף להוראות ולחריגים שנקבעו ,מלוא העלויות והאחריות להוצאות האחזקה ותפעול הנכס ומיסי
הנדל"ן יחולו על השוכר .עם זאת ,אחזקה ,תפעול ותיקון של מערכות בבניין אשר מספקות שירותים
לנכס (למעט מערכות כאמור אשר מצויות בתוך הנכס) יהיו באחריות הבעלים ועל חשבונו.
בכפוף לחריגים שנקבעו ,השוכר רשאי בכל זמן ומעת לעת ,ללא צורך בהסכמת הבעלים ,להמחות את
הסכם השכירות או זכויות השוכר בו ,וכן רשאי להשכיר את הנכס או כל חלק ממנו בשכירות משנה.
ההמחאה ושכירות המשנה לא ישחררו את השוכר מאיזו מהתחייבויותיו תחת תנאי הסכם השירות.
תחת הסכם השכירות לא נדרשת העמדת בטוחות להבטחת התחייבויות השוכר .יחד עם זאת ,על
השוכר לרכוש ולהחזיק ביטוחים מסוגים שונים לצורך ,בין היתר ,הגנה על המושכר ,למשך כל תקופת
השכירות .יצוין ,כי בנוסף לכך חלה חובה גם על הבעלים לרכוש ולהחזיק ביטוח נגד נזקים או אובדן
כתוצאה משריפה או פגיעה אחרת בנכס (לרבות כל שיפוץ או שיפור שנעשה בו על-ידי השוכר).

העניין האישי של רילייטד בהתקשרות נובע מהיותה צד לה.
.13

תקנה  – 24החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
למועד הדוח ,מלוא ( )100%הונה המונפק והנפרע של החברה ( 1,000מניות רגילות ללא ערך נקוב) מוחזק בידי
רילייטד.
למיטב ידיעת החברה:
[א]

11

רילייטד הינה שותפות מוגבלת המאוגדת תחת חוקי מדינת ניו-יורק ,אשר השותף הכללי היחיד בה
הינה  ,The Related Realty Group, Inc.אשר בעל המניות היחיד בה הוא מר סטפן מ .רוס ( Stephen
.)M. Ross

יצוין ,כי ועדת הביקורת ,לאחר ששקלה פרמטרים שונים ,לרבות תנאי הסכם השכירות האמור ומהותיותו ,סיווגה את השכירות
כעסקה לא חריגה.
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[ב]

להלן פרטים ,למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,אודות החזקות בעלי עניין בחברה ועובדים של
בעלי שליטה בחברה ,בחברות בנות וקשורות של החברה אשר פעילותן מהותית לפעילות החברה:
שם החברה
Clifton Commons I, LLC

Clifton II, LLC

Clifton Managing Member Phase II, LLC
Related 500 Lake Shore, LLC
Related West 30th Highline Holdings, LLC
Related Gateway Phase II, LLC

שם המחזיק (*)
רילייטד ריטייל
Jeff T. Blau
עובדים מקבוצת רילייטד
רילייטד ריטייל
Jeff T. Blau
עובדים מקבוצת רילייטד
רילייטד ריטייל
עובדים מקבוצת רילייטד
עובדים מקבוצת רילייטד

שיעור האחזקה של המחזיק הנוסף
32.509%
4%
2.367%
1%
9.01%
6.867%
29.803%
12.5%
11%
2%
16%
0.44%
16.54%
7.64%
0.22%
8.66%
0.5%
7.5%
1%
5.5%
1%
1%

Richard L. O'Toole
עובדים מקבוצת רילייטד
)**(  Gateway Center Properties Phase II, LLCרילייטד
Stephen M. Ross
Jeff T. Blau
Richard L. O'Toole
עובדים מקבוצת רילייטד
 Related BTM Development Partners, LLCרילייטד ריטייל
Jeff T. Blau
Richard L. O'Toole
עובדים מקבוצת רילייטד
 Purchase Corporate Park Associates, LPרילייטד
Richard L. O'Toole
לרבות באמצעות תאגידים בבעלות ו/או שליטה של מי מהמחזיקים המפורטים לעיל.
(*)
(**)
בנוסף Gateway Leverage Lender, LLC ,הינה חברה אחות של חברה זו ומוחזקת בקירוב באותם שיעורי החזקה על-ידי בעלי עניין
ונושאי משרה בחברה והעובדים מקבוצת רילייטד; וכן הינה מוחזקת בשיעור זניח על-ידי גוף אשר השותף המנהל שלו הוא רילייטד – ראה
סעיף [12י] (תקנה  )22לחלק זה.

.14

תקנה 24א – הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
סוג המניה
מניות ללא ערך נקוב

.15

רשום
1,000

מונפק ונפרע
1,000

תקנה 24ב – מרשם בעלי המניות
ראה דוח מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של החברה והשינויים בה ,כפי שפרסמה החברה ביום  2באוקטובר
( 2019אסמכתא מספר ,)2019-01-100444 :הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.
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.16

תקנה  – 26הדירקטורים של התאגיד

שם (כמופיע
בדרכון):
מספר ת.ז/.דרכון:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי
בי-דין:
נתינות:
תאריך תחילת כהונה
כדירקטור:
חברות בועדת
דירקטוריון של
החברה:

האם הינו דירקטור
בלתי תלוי או
דירקטור חיצוני:
האם הדירקטור הינו
עובד של החברה ,של
חברה בת או של
חברה קשורה שלה
או של בעל עניין בה:
השכלה:

עיסוק בחמש השנים
האחרונות:

תאגידים בהם
משמש כדירקטור:

האם הדירקטור הינו
בן משפחה של בעל
עניין אחר בחברה:
האם דירקטור
שהחברה רואה אותו
כבעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית
לצורך עמידה במספר
המזערי שקבע
הדירקטוריון לפי
סעיף (92א)()12
לחוק החברות

430641202
11.4.1968
60 Columbus
Circle, New
York, NY 10023
אמריקאית
17.11.2014

ריצ'ארד אוטול,
מנכ"ל
Richard Lawrence
O'Toole
220600469
18.12.1956
60 Columbus
Circle, New York,
NY 10023
אמריקאית
17.11.2014

ג'ף ת .בלאו ,יו"ר
הדירקטוריון
Jeff Todd Blau

ורדה לוי

דיוויד זסמן ,מנהל
דיוויד דיסטסו
כספים ראשי
Varda Levy
David Klein
David Michael
Zussman
DiStaso
057089369
526249731
547707088
26.5.1961
18.10.1986
20.1.1965
 60 Columbus Circle,ארלוזורוב  ,12רעננה
60 Columbus
4360810
New York, NY
Circle, New York,
10023
NY 10023
ישראלית
אמריקאית
אמריקאית
7.6.2015
7.6.2015
26.12.2018

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

מנכ"ל ()CEO
The Related
Companies LP

תואר ראשון
(– )BBA
University of
Michigan
תואר שני (- )MBA
Wharton School
of Business, the
University of
Pennsylvania

מנכ"ל ()CEO
The Related
Companies LP

Equinox
;Holdings, Inc
ותאגידים בשליטת
רילייטד ו/או בעלי
המניות בה;
חבר דירקטוריון
בארגונים נוספים
שאינם למטרות
רווח

לא
לא

מנהל כספים ראשי
סגן נשיא ויועץ משפטי Chief Accounting
(The Related ,)CFO
(Executive Vice
Officer, The
President and
Companies, LP
Related Companies
)General Counsel
LP
The Related
Companies LP
תואר במנהל עסקים
תואר ראשון ()BS
תואר ראשון (– )BA
מאוניברסיטת מישיגן
(חשבונאות) –
St. John's
;Rutgers College
University
תואר ראשון
Certified Public
במשפטים (St. - )JD
Accountant
John's University
School of Law
תואר שני במשפטים –
New York
University

איתן מחובר

דניאל קסלר

Eitan Machover

Daniel Kessler

057258402
1.12.1961
רופא המחתרות ,15
תל-אביב 6937234

332534205
17.11.1958
אופנהיימר  ,8תל-
אביב 6939508

ישראלית
7.6.2015

ישראלית
7.6.2015

כן .ועדת ביקורת
כן .ועדת ביקורת
(המשמשת גם כוועדה
(המשמשת גם
לבחינת דוחות כספיים)
כוועדה לבחינת
וועדת תגמול .מכהן
דוחות כספיים)
כיו"ר ועדת תגמול
וועדת תגמול .מכהנת
כיו"ר ועדת ביקורת
כן .דירקטור חיצוני
כן .דירקטורית
חיצונית
לא

לא

כן .ועדת ביקורת
(המשמשת גם
כוועדה לבחינת
דוחות כספיים)
וועדת תגמול
כן .דירקטור בלתי
תלוי
לא

תואר ראשון
תואר ראשון בתקשורת
תואר ראשון
בחשבונאות וכלכלה
בהיסטוריה ( )BAמ-
( )BAמEmerson -
( )BAמאוניברסיטת
 ;Collegeתואר שני
Haverford
תל-אביב
בשיווק ופיננסים
 ;Collegeתואר שני
במשפטים
( )MBAמBoston -
ודיפלומטיה ()MA
College
מTufts -
 ;Universityתואר
ראשון במשפטים
( )JDמUniversity -
of Chicago Law
School
נשיא של גבעון
סגן נשיא ויועץ משפטי
דירקטורית באמות  CEOשל Enhanced
 Vice Presidentב-
Chief Financial
יועצים בע"מ (החל
(Executive Vice
Officer, iStar
השקעות בע"מ (Surface Dynamics 2005
The Related
משנת )2011
עד  )2014ויועצת
President and
עד
2010
(
Financial
(החל
Companies,
LP
)Inc. (Wellsense
עצמאית
( 2012עד אפריל )2014
)General Counsel
משנת  ;)2015דירקטור
Chief ;)2016
The Related
וVice President-
Accounting
בחברה ( 2015עד
Companies LP
Officer, The
 Related Companiesדצמבר Chief ;)2018
( LPהחל משנת ,Financial Officer )2017
The Related
( Companies, LPהחל
מדצמבר )2018
מנדלסון תשתיות
תאגידים בשליטת
Ziegler Meditech
;Sterling Bancorp
רילייטד ו/או בעלי
ותעשיות בע"מ (החל ;Equity Partners, LP
Equinox Holdings,
מחודש פברואר
המניות בה;
Meditech Medical,
;Inc.
)2012
חבר דירקטוריון
ותאגידים בשליטת
LLC; VVT Medical,
בארגונים נוספים
בעלי
ו/או
רילייטד
Ltd; EM Advisory
שאינם למטרות רווח
המניות בה
;Services Ltd
;MedyMatch, Ltd
בית השאנטי (חבר ועד
מנהל); אלקטרה נדל"ן
בע"מ; אפסילון חיתום
והנפקות בע"מ; STG
International, Inc.
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא

כן

כן

כן

כן

לא
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.17

תקנה 26א – נושאי משרה בכירה
למועד הדוח ,נושא משרה בכירה נוסף בחברה (שאינו דירקטור בחברה) הינו מר אייל בש ,המבקר הפנימי של
החברה .לפרטים אודות מר בש (המובאים בזאת בדרך של הפניה) ,ראה סעיף  7.2לתשקיף  2019וכן סעיף 2.2
לדוח הדירקטוריון (המובא בחלק ב' לדוח).

.18

תקנה 26ב – מורשי חתימה עצמאיים
אין.

.19

תקנה  – 27רואה החשבון המבקר של החברה
קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון – דרך מנחם בגין 144א ,תל-אביב .6492102

.20

תקנה  – 28שינוי בתזכיר או בתקנון בשנת הדוח
אין.

.21

.22

תקנה (29א) – המלצות והחלטות הדירקטורים בשנת הדוח
[א]

תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה – ראה סעיף  4.1בחלק א' לדוח.

[ב]

עסקאות שאינן בהתאם לתנאי השוק ,בין החברה ובעל עניין בה  -על אף שהחברה בדעה כי העסקה
המתוארת בסעיף [12ח](( )2תקנה  )22לחלק זה ,אשר אושרה בשנת  ,2019הינה בתנאי שוק ,מפנה
החברה לסעיף זה לשם הזהירות.

תקנה (29ג) – החלטות אסיפה כללית מיוחדת בשנת הדוח
ביום  21בנובמבר  2019התקבלה החלטה בכתב של בעלת המניות היחידה בחברה לרכוש לטובת הדירקטורים
ונושאי המשרה בחברה פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

.23

תקנה 29א – החלטות החברה בשנת הדוח
לפרטים אודות שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה (לפי העניין) ,ראה סעיפים [12ח]( )1ו)2(-
(תקנה  )22לחלק זה.

Jeff T. Blau, Chairman

תאריך החתימה 22 :במרס 2020

Richard O'Toole, CEO

Related Commercial Portfolio, Ltd.

'חלק ה
אפקטיביות הבקרה הפנימית

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א)
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל:1970-
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטד ()Related Commercial Portfolio, Ltd.
(להלן – התאגיד) ,אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
 .1ריצ'ארד לורנס או'טול ( ,)Richard Lawrence O'Tooleמנהל כללי ודירקטור;
 .2דיוויד קליין זסמן ( ,)David Klein Zussmanסמנכ"ל כספים ודירקטור.
בקרה פנימית על הד יווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנהל הכללי
ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים,
בפיקוח דירקטוריון התאגיד ,אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת
הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על-פי הוראות הדין,
נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור ,נצבר
ומועבר להנהלת התאגיד ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל
את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה
מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד
והאפקטיביות שלה;
הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:
 .1מיפוי וזיהוי תהליכים חשבונאים ועסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותיים לדיווח הכספי .רכיבי הבקרה
הפנימית שזוהו הינם( :א) בקרות ברמת הארגון; (ב) בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי; (ג)
בקרות כלליות של מערכות מידע; (ד) תהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי (בקרות על קביעת שווי
הוגן של נדל"ן להשקעה ובקרות על הכנסות שכירות מנדל"ן מסחרי וחייבים).
 .2מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד אשר נועדו לתת מענה לסיכוני הדיווח והגילוי ,הערכת אפקטיביות
התכנון של הבקרות וניתוח פערי הבקרה הקיימים ,תיקון ליקויים בתכנון הבקרה ובחינת קיומן של בקרות
מפצות.
 .3הערכת אפקטיביות התפקוד של בקרות המפתח.
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ,הדירקטוריון והנהלת
התאגיד הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  31בדצמבר  2019היא
אפקטיבית.

הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
לפי תקנה 9ב(ד)( )1לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל:1970-
אני ,ריצ'ארד לורנס או'טול ( ,)Richard Lawrence O'Tooleמצהיר כי:
( )1בחנתי את הדוח התקופתי של רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטד ()Related Commercial Portfolio, Ltd.
(להלן – התאגיד) לשנת ( 2019להלן – הדוחות);
( )2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת
הדוחות;
( )3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות,
את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים
הדוחות;
()4

()5

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,בהתבסס
על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
(א)

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד,
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות
הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –

(ב)

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

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
(א)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות
כספיים שנתיים) ,התש"ע ,2010-מובא לידיעתי על-ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט
במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –

(ב)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים להבטיח
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

(ג)

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,והצגתי בדוח זה את
מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

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

 22במרס 2020
Richard L. O'Toole
מנהל כללי ודירקטור

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
לפי תקנה 9ב(ד)( )2לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל:1970-
אני ,דיוויד קליין זסמן ( ,)David Klein Zussmanמצהיר כי:
()1

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטד ( Related
( )Commercial Portfolio, Ltd.להלן – התאגיד) לשנת ( 2019להלן – הדוחות);

( )2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה
מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו
אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
( )3לפי ידיעתי  ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות,
את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים
הדוחות;
( )4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,בהתבסס
על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

()5

(א)

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות,
העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי
באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;
וכן –

(ב)

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

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
(א)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות
כספיים שנתיים) ,התש"ע , 2010-ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות,
מובא לידיעתי על-ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות;
וכן –

(ב)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו ,המיועדים להבטיח
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

(ג)

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא מתייחסת
לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור
הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

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

 22במרס 2020
David K. Zussman
סמנכ"ל כספים ודירקטור

