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

 17ביום התאגדה  "(החברה)" (.Related Commercial Portfolio, Ltdו מסחרי לימיטד )רילייטד פורטפולי 1.1
 ,The Related Companies ידי-( עלthe British Virgin Islandsבאיי הבתולה הבריטיים ) 2014בנובמבר 

LP "(קבוצת רילייטד: "בשליטתה", וביחד עם חברות רילייטד ,)"תאם כחברה פרטית מוגבלת במניות, בה
הנפיקה החברה לראשונה  2015במרס  10ביום  .BVI Business Companies Act, 2004-ה להוראות

 26תשקיף להשלמה שפרסמה החברה ביום  מכוח )אגרות חוב )סדרה א'(( לציבור בישראל ניירות ערך
ת מלוא פעילולמועד הדוח, החל ממועד ההנפקה לראשונה כאמור ו ."(2015תשקיף )" 2015בפברואר 

 .לחלק זה( 7-ו 2סעיפים גם )ראה  להשקעה בארה"בל"ן בתחום הנדהינה החברה 

הינה  רילייטדלמיטב ידיעת החברה,  רילייטד. מלוא הון מניות החברה מוחזק בידי, הדוחנכון למועד 
 Theהינה בה היחיד הכללי השותף אשר, יורק-ניו מדינתהמאוגדת תחת חוקי מוגבלת פרטית שותפות 

ealty Group, Inc.Related R ,רוס. מ סטפן מר הוא בה היחיד המניות בעל אשר (Stephen M. Ross).1 

יחד עם פעילותה של החברה.  ל  בנוגע ה לבין רילייטד לא קיים הסכם לתיחום פעילויות  , בין החברדוח למועד ה  1.2
ת מעותי במצב הנזילו פן משת באו ו חברה צופה, כי החלטות השקעה של הדירקטוריון שלה, יהיו תלויה זאת, 

  . חלק זה ל  17ראה גם סעיף    – מדים לרשותה זומנים העווהמ  החברה   של 

 עד למועד הדוחמקבוצת רילייטד זכויות רכישת ו העברת 1.3

ת ישויו בחברה, ו/או עםהשליטה , בעלת רילייטד לפרטים אודות הסכמים בהם התקשרה החברה עם
 2016-ו 2015נים ש"(, במסגרתם רכשה החברה במהלך ההתאגידים המעביריםבשליטת רילייטד )יחדיו: "

( 7( נכסי נדל"ן להשקעה בארה"ב )שבעה )10המעבירים )בעקיפין( בעשרה )את ההחזקות של התאגידים 
המהווים )( 2015ה לראשונה בחודש מרס מהם במסגרת השלמת הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( של החבר

התקופתי  בחלק א' לדוח 1.3 ףאת מלוא פורטפוליו נכסי הנדל"ן של החברה(, ראה סעי למועד פרסום הדוח

הדוח )" ((2018-01-022485)אסמכתא מספר:  2018במרס  21)כפי שפורסם ביום  2017של החברה לשנת 
 ."(2017התקופתי של החברה לשנת 

  :ד הדוחלמוע הסי הנדל"ן של החברכנלהלן רשימת  1.4

שנת   בנכס העיקרי השימוש  שם הנכס ומיקומו 
השלמת  

 הקמה 

  שווי הנכס
  31 וםלי (100%)

 2019 דצמברב
 (2)מיליוני דולר 

אופן ההצגה   חברת הנכס
  תהחשבונאי

של חברת 
 הנכס 

שיעור האחזקה  
של  האפקטיבי 

החברה בחברת 
 )**(הנכס

לפרטים 
אודות הנכס  

 ראה:

 מגורים 
500 Lake Shore Drive 

  שיקגו, אילינוי()
 מגורים בניין 

(Luxury Multi Family) -  
 יח"ד 500

2013 268.7 Related BIT 500 
Lake Shore 
Owner, LLC 

כלולה 
)שליטה  
 משותפת( 

  7.15.1סעיף  43.75%
 חלק זהל

Abington House 
 יורק( -יורק, ניו-)ניו

 Luxury)מגורים  בניין 
Multi Family)- 390 יח"ד 

0142  351.1 500 West 30th, 
LLC 

כלולה 
)שליטה  
 משותפת( 

%43.912(i,))*(  7.15.2סעיף  
 חלק זהל

529 West 29th 
 יורק( -יורק, ניו-)ניו

 Multi)  מגוריםבניין 
Family)- 139 יח"ד 

2014 146.7 529 West 29th, 
LLC & 529 West 
29th COM, LLC 

כלולה 
)שליטה  
 משותפת( 

9.521%3(ii),)*(  7.15.3ף סעי  
 החלק זל

530 West 30th 
יורק( -יורק, ניו-)ניו  

 Luxury)מגורים  בניין 
Multi Family)- 179 דח"י 

2017 355.0 West 30th HL, 
LLC 

כלולה 
)שליטה  
 משותפת( 

  7.15.4סעיף  )*(43.912%
 חלק זהל

 ומשרדים  ' מסחר וקמעונאות'
Gateway (phase II) 

 ק( ר וי-ניו(,  )ברוקלין  יורק -)ניו
אלפי   600-כ -סחרימרכז מ

 (****)"(ר"ררגל רבוע )להלן: "
2014 475.0 Gateway Center 

Properties Phase 
II Owner, LLC   

  7.16.1סעיף  40.278% מאוחדת 
 חלק זהל

Clifton Commons (phase I) 
 )***((ג'רסי -)קליפטון, ניו

אלפי   187-כ -מרכז מסחרי
 ר"ר

1999 74.3 Clifton 
Commons I, LLC 

  7.15.5 סעיף 48.99% מאוחדת 
 חלק זהל

Clifton Commons (phase II) 
 ***()ג'רסי(-)קליפטון, ניו

3200  6.2 Clifton II, LLC  48.99% מאוחדת 

Bronx Terminal Market 
יורק( -יורק )ברונקס(, ניו -)ניו    

מרכז מסחרי קמעונאי  
(Retail Power Center) - כ-

  6 חניון בן ןכאלפי ר"ר ו 912
 קומות 

2009 650.0 BTM 
Development 
Partners, LLC 

  7.16.2סעיף  40.754% מאוחדת 
 לחלק זה

 
  חברה.דירקטוריון ה "ר(, יוlauB .T Jeffאו )לת. ב ר ג'ףמת א ן היתר,לים, בילכו יטדיליברעניין נוספים  בעלי  1
 דולר ארה"ב. -" רלדוה, "בדוח ז  2
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שנת   בנכס העיקרי השימוש  שם הנכס ומיקומו 
השלמת  

 הקמה 

  שווי הנכס
  31 וםלי (100%)

 2019 דצמברב
 (2)מיליוני דולר 

אופן ההצגה   חברת הנכס
  תהחשבונאי

של חברת 
 הנכס 

שיעור האחזקה  
של  האפקטיבי 

החברה בחברת 
 )**(הנכס

לפרטים 
אודות הנכס  

 ראה:

Union Square Retail 
יורק( -יורק )מנהטן(, ניו -)ניו   

מרכז מסחרי קמעונאי  
(Retail Condominium 

Unit )- אלפי ר"ר 236-כ 

1996 365.0 Union Square 
Retail Lessee, 
LLC  

ה לוכל
ליטה  )ש

 משותפת( 

  7.16.3סעיף  48.02%
 לחלק זה

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

 יורק( -ניו   (, טן מנה ק ) ור י -ניו ) 

 office)   משרדים   יחידת 
condominium  הכוללת את )

 במגדל  19-וה   18-הקומות ה 
 Time Warner -ה   של   הצפוני 

Center  , השכרה   בר   בשטח  
 "רר   אלפי   73.4-כ   של 

2004 132 TWC Office 
Associates, LLC 

  7.15.6סעיף  100% מאוחדת 
 לחלק זה

LLC ,th500 West 30; ( חברות נכס )3"(, חברה המחזיקה בשלוש )רילייטד הייליין)"  LLC ,Holdings Highline th0d West 3Relateהאחזקה הינה באמצעות  )*( 
CLL ,LH thand West 30 ;LCL ,th529 West 29מזכויות   88%חזיקה שותפת של החברה. על אף שהחברה מבדוחות הכספיים כחברה בשליטה מ וצגת ( והמ

 החברה הזרימה לרילייטד הייליין את כל ההון הנדרש ובהתאם היא זכאית לתשואה מועדפת. , (חלק זה ל 1.6עיף  סאה  )ר ילייןהבעלות ברילייטד הי
  ( 24)תקנה [ ב]13 סעיף , במי מחברות הנכס, ראה ם בקבוצת רילייטדה בחברה ו/או נושאי משרה ועובדימשר נושאי  וו/א עלי עניין ת אחזקות בפרטים אודול )**( 

 .ח ' לדוחלק דב
  מוצגים בתיאור תחום פעילות החברה כנכס אחד.  Clifton Commons (phases I and II)הנכסים  *( **)

 )****( Square Feet –  נעשית על-( ל)ר"ררבוע'  'רגלהמרת מידת )ר"ר הינם  10,000מ"ר. לדוגמה,  0.09290304-ר"ר שווה לכ 1פי המפתח הבא: כל -'מטר רבוע' )מ"ר
 ."רמ 929-כ

(i ) ברות 'יחידות הדיור -ב ותהזכויעם זאת,  .)לרבות היחידה המסחרית בנכס זה( בחברת הנכס )האפקטיבי( של החברה  המשפטי חזקה אה  מייצג את שיעור  
, אשר הינה LLC, ableAfford th500 West 30ידי  -מוחזקות עלהטבות המס המזכות הצמודות להן(  לרבות) eAbington Hous-ב י הכנסה נמוכה'לבעלההשגה 

מס   כויית בזי ו עקהש קרן ידי -עלרווחים( וב 90%-בהון ו 0.01%( כחבר מנהל )Highline Holdings, LLC thWest 30)תאגיד בבעלות  RK 30, LLCבבעלות של 
חלקה האפקטיבי של החברה  ,אם בהת .ברווחים( 10%-בהון ו Low Income Housing Tax Credit Investment Fund( )99.99%לדיור לבעלי הכנסה נמוכה )

   . חלק זה ל]א[ 7.2.2-ו 1.6פים לפרטים נוספים ראה סעי. 39.521%'רכיב בר ההשגה' הינו -ב
(ii ) שיעור  עם זאת, מחברת הנכס. , לרבות לעניין חלוקות )למעט השטח המסחרי בנכס זה( בחברת הנכסהאפקטיבי של החברה האחזקה יעור את ש מייצג

  ldings, LLCHighline Ho thWest 30( של 100%)אה מל לות בבען הינ רי בנכס זה המסח  ברכיב כן, הזכויות-כמו .0.004%הינו  רה חבה  שלי חזקה המשפטאה 
 [ לחלק זה. ב]7.2.2-ו 1.6. לפרטים נוספים ראה סעיפים 43.912%בה חלקה האפקטיבי של החברה הינו 

       

 ותפעול הסכם ניהול 1.5

 ,רהבחלרילייטד  מספקת ווחמכ, ותפעול החברה עם רילייטד בהסכם ניהולה שרתקה 2015 פברוארבחודש 
סעיף (. לפרטים נוספים ראה ודירקטורים לחברה משרה העמדת נושאי)לרבות  מטה שירותי, יתרבין ה

 .דוחחלק ד' לב (22[ )תקנה א]12
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  חזקותאתרשים מבנה  1.6

  :דוחה נכון למועד החברהלהלן תרשים מבנה האחזקות של 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

th529 West 29 ,-מ  לוקותבח  ,CLL RK 29של ה , חלקLLCthest 29529 W ,-ב  יה שותפו  LLC2RK ,9ות בין זאת, בהתאם להסכמ הדוח. עםלמועד נכון    C, LLthst 29We529 ון שלבה  CRK 29, LL של ת שיעור הזכויו יצג אתמי )*( 

LLC  של   (100%)לאה  ות מעלהינן בבה ס זנכברכיב המסחרי ב ת. הזכויו %90הינוLLC, MOC th9 West 2952חלק זה.ל  ]ב[27.2.יף ה סעראם נוספים . לפרטי 

 הכספיים. וחות דל .ג10 ור באראה  – Gateway Leverage Lender LLC-ב 49.5%-ב מחזיקה  Related Gateway Phase II, LLCבנוסף,  )**( 

 )***( managing membership  עלות מלאה. גיד בבתא תומוחזק באמצעה 

  LLC ,K 30R שלה קחל,  CLL ,efordablAf htest 30W500 -תפיה בשוו LLC ,0K 3Rבין  מותלהסכ תאםבה ד הדוח. עם זאת, ועלמנכון   LLCfordableAf th0est 3W500 ,ל בהון ש LC, LRK 30של  תוהזכוי שיעורת ייצג אמ ***( )*
   זה. לחלק ]א[7.2.2אה סעיף ספים ר לפרטים נו .%39.521 נוהישגה' הבר ה  ב'רכי-בהחברה  יבי של טהאפק  , חלקה בהתאם. 90% ינוה   LC, LAffordable thest 30W500-מבחלוקות 
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 פעילות םתחו .2

-ניושל אזור המטרופולין בבעיקר  ,הדוחלמועד פועלת בתחום הנדל"ן להשקעה בארה"ב )ברה , החדוחהעד למו
חשבונאי  מגזר פעילות תחת) (ותירהשקעה בנדל"ן למגורים )בנייני דה שיקגו(, במסגרתו מבצעת החברויורק 

 פעילות זרמגתחת הכל )רדים משלו (מסחריים )מרכזים 'נאותוקמעומסחר '-לבנדל"ן ו ים"("נדל"ן למגור
לרבות על ) הקמה ו/או השקעה , מימוןהקמהייזום, רכישה, פיתוח, באמצעות  לרבות, "נדל"ן מסחרי"(חשבונאי 

 מענפי דאח כל .ק ומכירה של נכסי נדל"ן בארה"בווישל, ניהו, (לצדדים קשורים ואחריםעמדת מימון דרך ה
חלק ב יוצג( ולמשרדים 'מסחר וקמעונאות'-עה לונדל"ן להשק ,להשקעה למגורים"ן )קרי, נדל יםהאמור הפעילות

 .נדל"ן להשקעהתחום פעילות -כתת להלן זה

 .חלק זהל 7ברה, ראה סעיף של הח פעילותהאודות תחום נוספים לפרטים 

 אחרונותבשנתיים ה יהבמניות ועסקאות החברה בהון עותקשה .3

יבה להקצות מניות נוספות של החברה יברה ולא התחלא הקצתה הח  דוח ה עד למו ועד  2019-ו  2018במהלך השנים 

  . ות בהונה של החברה , וכן לא קיימת כל התחייבות להשקעות נוספו/או ניירות ערך המירים במניות

 בידנדים יד .4

 - ד מועד הדוחעו 9120-ו 8120השנים ושרו לחלוקה( במהלך א)או ידנדים שחולקו דיב 4.1

 קהלוהח סכום 
 (דולר)באלפי 

חלוקה עד אישור ה ו מ 
 קטוריון החברהבדיר 

מועד תשלום הדיבידנד 
 בפועל

 :של החברה מיום לפרטים ראה דיווח מיידי

 ( 2018-01-022464)אסמכתא מספר:    2018במרס    21 2018במרס    22 2018במרס    21 1,100
 ( 2018-01-052870מספר:   )אסמכתא   2018במאי    30 2018במאי    31 2018במאי    29 2,000
 (2018-01-105406א מספר:  )אסמכת  2018בנובמבר    19 2018בנובמבר    21 2018בנובמבר    19 350
 ( 2019-01-022956)אסמכתא מספר:    2019במרס    19 2019במרס    20 2019במרס    19 600

    

 - ביצוע חלוקהעל חיצוניות  ומגבלות בהתאם לשטר הנאמנות סך רווחים הניתנים לחלוקה 4.2

רף כפי שצו 2015בפברואר  26החברה מיום א'( של רה )סד ת החובת בגין אגרוונאמנר הבמסגרת שט
בין  ,החברהיבה התחי, ("תנאמנושטר האו " "דרה א'(גרות החוב )סשטר הנאמנות בגין א)" 2015לתשקיף 

 ובכלל, כלשהי( "(החברותחוק )" 1999-ט, התשנ")כמשמעה בחוק החברות חלוקההיא לא תבצע  כיהיתר, 
 סכום( 1): אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן ,דידנדיב כל תחלק וא תשלם, זריכת לא זה

חברה חרונים של הוחדים האהמאים ספיכדוחות הנקיים במהרווחים ה 65% על יעלה לא החלוקה
( 2015הראשון של שנת  )הרבעון 2015 בינואר 1ין( החל מיום ניים או השנתיים, לפי העני)הרבעו

מומשו( הנובעים משינוי בשוויים ההוגן של נכסיה ביחס  ו )שטרםנט פסדי שערוךספת רווחי/הול/בתטרובנ
הרווחים )" ניהםהמאוחר מבי סים, לפינכשו הנרכ מועד בואו ל 2015בינואר  1 לשוויים ההוגן ליום

ם אבהת וט(ברה )לא כולל זכויות מיעשל החהמאוחד  הנומינאלי( ההון העצמי 2); "(הניתנים לחלוקה
, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת דים האחרוניםאוחהמ הכספייםוחותיה לד

פי הדוחות הכספיים -החלוקה ועל רקטוריון עליחלטת הדועד המב( 3; )ד(מדל צמוד דולר )לאיון מיל 260-מ
תקנה " כהגדרתם בהאזהרני בחברה "סיממתקיימים לא  ם או השנתיים,האחרונים של החברה, הרבעוניי

 5.5סעיף  לפרטים נוספים ראה .1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל( 14))ב(10
 א'(. דרהוב )סהחרות ן אגנות בגיטר הנאמלש

 21,486-על כעמד  רתם לעיל(הגד)כ סך הרווחים הניתנים לחלוקה של החברה 2019בדצמבר  31ליום  וןנכ
 תהא אותוהמקסימאלי  הסכום, לעילנות כאמור הנאמשטר חייבות החברה בהתל אםתבה 3לר.וי דאלפ

 31ליום  .תנים לחלוקה כאמורים הנימסך הרווח 65%-להו הוגבל במועד כלש לחלק רשאית החברה
וזאת לאור , 2019לשנת ון הרביעי פעילות החברה ברבעבקשר עם  דיבדנדחלוקת תבוצע לא , 2019מבר בדצ

 .לדוח הדירקטוריון 4בסעיף  יםהמתואראזהרה" ה ני"סימ

 
ידי -על בפועל חולק לא אשר, 2015 ארבינו 1 מיום להח, מסוים ןלרבעו לוקהחל יםנהנית םהרווחי תיתרמ םסכו לכ ,הנאמנות שטרפי -על  3

 שאיתר תהא חברהוה ואחרישל ןוברבע שבותח אשר הוקלחל יתניםהנ הרווחים סכום ליתרת תווסףי, וןרבע אותו וניתנ בסיס לע החברה
 ,כאמור מצטברתה היתרה תוךמ ועלבפ רהבהחי די-על קיחול לאש וםסכ כל .רכאמו המצטברת היתרה םסכו בסיס על לוקהח עצבל

 .המחויבים בשינויים לוא אותהור ויחולו, אהב רבעוןה של קהלחלו יםהניתנ הרווחים ליתרת יתווסף
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לצורך ביצוע חלוקה נדרשת באיי הבתולה הבריטיים,  ראות הדיןבהתאם להו, דוחנכון למועד ה , כיןוייצ 4.3

ה לוי הבתונטיות באיורלאות הדין ההורלפרטים אודות  4ד.ן יכולת פירעון בלבהחברה לעמוד במבח
 15 אריךא תהנוש ברההמדף של החקיף שתל 4.4 ףסעיידי החברה, ראה -נוגע לביצוע חלוקה עלבריטיים בה
 ."(תשקיף המדף)" (2019 נובמברב 14ביום  רההחבמה רסיכפי שפ) 2019 נובמברב

ת מע פעולה לונתובכואית, שר ההחברתהא  לעיל,ף זה כאמור בסעית אמנוושטר הנכפוף להוראות הדין  4.4
 תאםבהוהכל , החברה מתוך תזרים המזומנים הפנוי של ת דיבידנדים לבעלי מניותיהלוקלח ,עתל

 עת.מעת ל ותקבלשי רקטוריון, כפיחלטות הדילה

 
רתו הוחלו סג"(, במצוה") 2016-ע"והתשלחוק(,  התוספת הרביעית חלפתה)ערך  צו ניירות וקפונכנס לת 2016 רוארפבב 17ם יווין, כי ביצ  4

 לעניין חלוקת ר, בין היתרותחבות חוק ה, הוראין היתריבור בישראל, בצת ערך שלהן לות ניירווהמציע חוץ לישראלגדו משהתאת רוחבעל 
בור ציל ערך שלה תרו)ככל שתציע( ניי דיתבע עתציאשר היא כרה רק במידה וו על החביחולו הצ , הוראותרההחבידיעת ב דיבידנדים. למיט

כניסת הצו ך, כפי שהיו ערב ירות עררביעית לחוק ניראות התוספת ההוהחברה חול על ם וימשיכו לחליאמור הצעה כעד ל, ולפיכך אלרביש
, נכנס לתוקפו 2019מבר פטבחודש ס .(הבריטיים בלבדהבתולה  ני איידי רההחבעל ם חליחלוקה ן ובהתאם, למועד הדוח, לעניי) וקףלת

מחוק  מסוימיםהחליפו סעיפים אשר  , הוראותבין היתרהכולל  ,"(עוןחוק חדלות פיר)" 2018-כלי, התשע"חכלושיקום  וןרעחדלות פיוק ח
חלק י' לרבות פרק ג' לו הסדר )פשרה אם ער בקשר ואמת כהוראו ה,יכך, למיטב ידיעת החברהסדר. לפ ר עם פשרה אובקשהחברות 

 פירעון.חדלות  כניסתו לתוקף של חוקממועד על החברה החל ו ב(, יחולחות ברת אגרובח ק באישור הסדר חוב מהותיעוסה
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 מידע אחר -ב'  פרק

 החברההפעילות של  םתחו-יתתספי לגבי מידע כ .5

 :()באלפי דולר "(הדוחות הכספיים, המובאים בחלק ג' לדוח זה )"2019 דצמברב 31ליום  ברהשל החחדים אומה יםהכספיוחות יס הדכספיים על בסנים להלן נתו

 סה"כ חת לדוהתאמו )*( ירמסח מגורים )*( 
2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

 91,443 95,938 98,566 ( 37,898)  (44,985) (48,277) 106,727 111,764 114,951 22,614 29,159 31,892 ניים מחיצו   ות הכנס  הכנסות
 ( 26,063)  (28,999) (29,179) 13,710 17,072 17,099 ( 30,848) (34,144) (35,469) ( 8,925) ( 11,927) (10,809) יים הוצאות לחיצונ  הוצאות

 65,380 66,939 69,387 ( 24,188) (27,913) (31,178) 75,879 77,620 79,482 13,689 17,232 21,083 רווח גולמי  (רווח )הפסד
 46,634 48,976 ( 9,100) ( 15,793) (15,766) (18,305) 54,220 58,235 38,766 8,207 6,507 ( 29,561) רגילות   ( מפעולות רווח )הפסד 

הפסד( ח )רוו
 ולות רגילותמפע

 21,958 16,534 ( 24,662) ( 15,793) (15,766) (18,305) 30,505 26,570 19,830 7,246 5,730 ( 26,187) ם ה הא בר ל הח ים ש על לב חס  מיו 
 24,676 32,442 15,562 - - - 23,715 31,665 18,936 961 777 ( 3,374) כויות שאינן מקנות שליטה ס לז מיוח 
 1,817,470 1,822,393 1,797,808 82,217 64,310 66,572 1,476,298 1,502,414 1,511,237 258,955 255,669 219,999 סך נכסים לתום התקופה 

 1,052,865 1,026,804 1,026,735 243,217 215,098 209,903 809,648 811,706 816,832 - - - התקופה   תום ות ל י ו ב י י התח ה   סך 
 .רות אלובחה בלחלקה של החבר אםם בהתה משותפת, נכללית ו/או בשליטידי חברות כלולו-טים המוחזקים עלקיבגין פרו םוניהנת )*( 

       

ר בדצמב 31ליום  ריוןהדירקטוח דול 1יף סעראה  ,להסברים אודות התפתחויות שחלו בנתונים המופיעים בטבלה לעילים. ספיהכ תה הדוחוכספי נוסף, רא למידע
 ."(וןדוח הדירקטוריזה )" ב' לדוח לול בחלקכה 2019
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  5יצונייםח יםורמת גת והשפעכללי סביבה .6

ם חיצוניים גורמי להשפעת ברהחהה ופשחעל ענפיו השונים,  להשקעה בארה"ב, בתחום הנדל"ןכחברה העוסקת 
ם לפרטי ט.רבפ ברה"אב ף הנדל"ןבענבכלל ו תהאמריקאיה כלכלב הבמצר, משינויים עים, בין היתשונים הנוב

 לחלק זה. 18.13עד  18.1-ו 7.1 , ראה סעיפיםהחברהמור והשפעתם האפשרית על ם חיצוניים כאאודות גורמי

אשר  השל החבר יתכלכל-בסביבה המקרו נוספים יםרמגויות ו/או תחוהתפ מות, אירועים,ר מגתיאולהלן בנוסף, 
 :היו תוצאותא/ו העל פעילותלהשפיע ם ייו עשומשפיעים א

  -ה"בארבלכלי כמצב  6.1

 האשראי ר משבש היו בבחינת שנות התאוששות בכלכלה האמריקאית לאחר  האחרונות השנים ללי, באופן כ
אך ושכת ממ כלכלית התרחבות יתר, ב בין הינה, התאפי 2019ת נ ש . 2009שנת  תחילתי הגיע לשיאו ב למעו ה 

 מסחרייםחים סחורות מיובאות ומת  מעליית התעריפים על  כתוצאה  , היתר ן בי , האטה  ית כלכליחה ה הצמ 
טלה האב את שיעור אה הביאשר  ק במש חדשות יצר כמות גבוהה של משרות  בודה שוק הע לצד זאת, . גבוהים 

 מכותהנכסים הגבוהים ירי הריאלי ומח יה בשכר ליהעבנוסף, . רית סטו י המבחינה  וד אות מ כ מולרמות נ
ם ולי גדה יותנ הממדדי  לושת ש ל כ 9201בשנת ן, כ -כמו 6.צמיחת הצריכה ב משק הבית ו  סה הממוצעת שלבהכנ

במהלך הרבעון הראשון של  7.עלייה מו רש  ( Nasdaq-ו ones Industrial AverageDow J , S&P 500ב ) בארה" 
(, מדינות רבות, COVID-19של נגיף הקורונה )  צאה מההתפרצות ומההתפשטות העולמית ו ת , כ 2020שנת 

כולל אלה בהן פועלת החברה, נוקטות בצעדים נרחבים למניעת התפשטות הנגיף, כגון סגירת גבולות והגבלות 
לטווח  עריך האם סיטואציה כאמור הינה אירוע על תנועה והתקהלות. בשלב זה, אין ביכולתה של החברה לה 

להוביל לירידה בביקוש בתחום הנדל"ן בכלל ובתחומי פעילות החברה  קצר או משבר מתמשך, אשר עלול 
בפרט, ובנוסף אין ביכולתה של החברה לכמת את היקף ההשפעה הפוטנציאלית של הסיטואציה על עסקי 

 .החברה 

את טווח המטרה של ( Federal Reserveהפד ) הוריד  2019ר ב ו מבר ואוקטט פ גוסט, ס או ם החודשי כל אחד מ ב 
( לשיעור 2018חל מחודש דצמבר )כפי שהיה ה  2.50%-2.25%משיעור של )  0.25%-בפדרלית שיעורי הריבית ה 

ווח המטרה של שיעורי הריבית ט את (Federal Reserve) יד הפד הור 2020מרס חודש וב (1.75%-1.50%של 
 ק זה.ללח 18.6, ראה סעיף וריאות הציברבאודות משבר לפרטים  00%0.8.-20.5%של    יעור לש .%51-ב 

 לחלק זה. 7.11האחרונות, ראה סעיף השנים בשלוש  כלכליים נוספים-מקרונים שתלמ

   -ושיקגו   ק יור -ניו   לין אזור מטרופו של    כלית כל -סקירה מקרו  6.2

 תריוב המאוכלסת יא העירהוולין ר המטרופזואבשבים ( מיליון תו12) עשר-שנייםיורק למעלה מ-בעיר ניו
 כאשר, דטייטן איילנסקווינס ו ,ןהטן, ברונקס, ברוקלימנים: ה רובעורק מחולקת לחמישי-ב. ניוארה"ב

העיר, רוב הפעילות העסקית של  לש כזמרהמהווה את על הצפיפות הגבוהה ביותר ובע בטן הינו הרומנה
ק יור-בניו תלכליהפעילות הכ 2019 שנתבמהלך ככלל,  .תרוכלס ביבעוד שברוקלין הינו הרובע המאו

בד ות. אחרונהם נישבחמש ה תממוצעה המגמהמ רתוהיה מתון י שרותמול בהגיד אם כי ,לגדולה המשיכ
 רוניהעי ממשלבבתעסוקה  כן גידולות ריאוהבשירותי בתחומי  הפרטימגזר בח העבודה בכ דול, חל גידבב

(s government’ycit). 9.בהוצאה המקומיתו הכך בצריה לתמוהמשיכ ישיתאה הכנסבה ההעליי, בנוסף 
ת בשנ 4.1%-כשל  שנתי ממוצע ורת שיעמועל) 3.6%-עמד על כ 2019ת בשנ שיעור האבטלה הממוצע

8120).10  

בארה"ב  גודלה  השלישית ב   הינה העיר   , פולין מטרו ר ה באזו   מיליון תושבים   ( 9.5תשעה וחצי ) מ   , עם למעלה שיקגו 
הייתה האטה קלה   2019ת שנ ך במהל , פי אמדנים -ל ע  ס. ל ' נג יורק ולוס א -חרי ניו א  , יתה סי וכלו א ות כמ  ינת בח מ 
  11. יים קר עי ה   מגזרים ה   רוב ב   בשיקגו   ה ק ו ס ע ת ב 

 ושיקגבושלה לין פומטרובויורק -בניוסחר ולמ למגורים"ן הנדל נפיעבם משתנים ואינדיקטורים כלכלייל

 
ם מתכת הסלה איבק אא גם ליל. החברה לא פנתה וממנטרנט שוניםרים ואתרי אימחקעל סקרים,  יםוססהמב יםוננתי לכלול זה עשו דוח  5

יבור רסם לצר פושאו מידע ינכאמור ה דעמידוח זה ום בר להכללת המידע האמור בההאתרים כאמורים, המחקרים והסקורכי של ע
 כאמור.תרי אינטרנט וא רים, מחקריםסקשל כנם תול יתינה אחראהכלל. החברה אנחלת נו חברה היטב ידיעת הולמי

  .2019ר מבבמחודש נו klooic OutomOECD Econ-הדוח  מתוך  6
ublication/9b89401bpnt/=/conteex.html?itemId3/47/indn/1/2/e-b9b89401/esy.org/sitaribril-ww.oecdps://whtt-ראה: 

 Type=bookIGO=oecd&itemContent&item68a6630ad633f505eac610915en&_csp_=dfa9d86 . 
 . esindex/activity-tkeasdaq.com/marps://www.ntth וכן: ;djiax/eting/indesh.com/invtchttps://www.marketwa :ראה  7
  ;ater-erestntistates/-edm/unit.cocstp://www.tradingeconomiht: ראה  8

 . tmopenmarket.h/monetarypolicy/rve.govalresewww.feder/:/https וכן:
 אה: ר יורק.-ניות כלכל, ביחס ל9201סתיו  "lting GroupuRosen Cons "(RCG,)ק של ירת שוקסמתוך   9

https://www.rosenconsulting.com/secpage/getdoc.php?filename=/spot/nyc/fullreport.pdf . 
 . psit.pdfs.release/pdf/emtps://www.bls.gov/newht :ראה  10
 . tables/ro5xg02.htm-https://www.bls.gov/regions/midwest/data/xg:  ראה  11

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9b89401b-en/1/2/3/47/index.html?itemId=/content/publication/9b89401b-en&_csp_=dfa9d861509505eac6168a6630ad633f&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9b89401b-en/1/2/3/47/index.html?itemId=/content/publication/9b89401b-en&_csp_=dfa9d861509505eac6168a6630ad633f&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.marketwatch.com/investing/index/djia
https://www.nasdaq.com/market-activity/indexes
http://www.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
https://www.bls.gov/regions/midwest/data/xg-tables/ro5xg02.htm
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 לחלק זה. 7.11יף סעה , ראתרונוהאח השניםש שלוחת מבכל איין( הענ )לפי
אזור המטרופולין  ל גם  הרלוונטיות  ( COVID-19) ל התפשטות נגיף הקורונה החדש ש ציאליות נ ט להשפעות פו 

 לחלק זה.   6.1גו, ראה סעיף  ק ק ושי יור -של ניו 

 ון הישראליההק שוב ותמגמ 6.3

ם לקשיים כלכליים רישוהק מקרים ח, בעקבותד הדולמוע ועד 2019שנת  במהלך רה,החבעת למיטב ידי
ון ק ההשוחוב בקו פיהנר אשתולה הבריטיים ת באיי הבודחברות המאוג רפמסל י שלממשל תאגידאו /ו

 אף-. עלככלל כאמור ברותשל ח חובעל גיוסי  וק ההוןונים בשים שורת של גורמביקרה ה, גבישראליה
, הלך הרוח בשוק ההון ייפפצבאופן ס י החברהכלפפנתה לא הוור ביקורת כאמחברה יטב ידיעת המלש

 קף הגיוסהיל י, עישראלההון וק הבששל החברה לגייס חוב  לתהוכעל י לרעה יעפשהל לעלולמועד הדוח 
"זמינות ון סיכלפרטים אודות גורם ר(. כאמו יוסהריבית בג שיעורי )לרבות גיוסועל תנאי ה וצעשיב ככל

 .לחלק זה 18.5עיף ה סרא ,ות אשראי"עלו

,  לשוק ההון הישראלי גם    הרלוונטיות   ( COVID-19) ל התפשטות נגיף הקורונה החדש  להשפעות פוטנציאליות ש 
 לחלק זה.   6.1ראה סעיף  

מהמאפיינים תה ווללית, מענפי פעיהכל בתההנובעים מסבי החברהגורמי הסיכון של  ותלפרטים אוד 6.4
 .הלחלק ז 18יף סע ראה ,הילותשבפעם הייחודיי
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 ברההח של ותילפעה תיאור תחום –' ג קרפ

   שקעה ה ן ל תחום הנדל"  .7

 י כלל  7.1

מטרופולין בו יורק-ניובעיקר ב דוחעד ה"ב )למום הנדל"ן להשקעה בארהבתחו פועלתברה הח, דוחה מועדל
 פעילות)תחת מגזר ת( י דירויינים )בנ"ן למגורעה בנכסי נדלהשקרה החב צעתמסגרתו מב, בגו(יקשו שלה

גזר מ תחתל כה)ולמשרדים  יים(חרמס)מרכזים  'ותקמעונאמסחר ו'-לן בנדל"ו י "נדל"ן למגורים"(אנחשבו
הקמה  מימון ל,ניהוהקמה, פיתוח, רכישה, ייזום, באמצעות לרבות  ,בונאי "נדל"ן מסחרי"(ת חשעילופ

של נכסי נדל"ן  הומכירשיווק ניהול, (, ריםים ואחשורלצדדים קמימון רך העמדת ל דת ערבו)ל השקעו/או ה
מסחר '-ל שקעההל"ן לדנים ורודל"ן להשקעה למגנ י,האמורים )קרפעילות מענפי האחד כל  .בארה"ב

 .העניין , לפיהשקעהלן תחום פעילות נדל"-כתת ןהלל זה 7סעיף ב צגיו( דיםולמשר 'וקמעונאות

אשר הינן חברות  סת הנכרות חבמצעובא אמוריםשקעה הלה בנכסי הנדל"ןה מחזיקהחברה  ,יללע מוראכ

 אוחדים שלמים הכספיה חותיהוד, המוצגות בתפתומשה בשליטלרבות ) ההחברשל  כלולות מאוחדות או
 . לפי העניין, (ניוי המאזחברה בשיטת השוה

ם  יי מגור יינ ( בנ 4)  ארבעה   תכוללומגורים ה לשקען להדל"תחום הנ-תתב רההחב של, אחזקותיה דוחלמועד ה
 (Multifamily Rental Buildings ) : 500 Lake Shore Drive  אשר  ( יוקרה )  ד ח" י  500 – וי( , אילינ )שיקגו ,

החל   סו , אשר אכלו ( יוקרה )   יח"ד  390 – יורק( -ניו  רק, יו -ו )ני  Abington House; 2013 י ש מא בחוד ל סו הח ו ל אכ 
;  2014ספטמבר   בחודש ו החל , אשר אכלוס "ד יח  139 –  יורק( -יו ורק, נ י -)ניו  th29 est9 W52; 0142יל  אפר חודש  ב 
כל הנכסים  . 7201 גוסט ו א ודש ל בח הח  לוסו כ א , אשר ( יוקרה )  "ד ח י  179 – יורק( -, ניו ק יור -ניו )   th30est W530-ו 

דירות  ו ת סטודיו רו די  גם  יעים מצ  ה )בעוד חלקם י שינ ר חד ( 2) ושני ( 1)  ר בנות אחד יחידות דיו  יעים ורים מצ האמ 
מתקני נוחות   תר, , בין הי ים ל נים כול י בני ב המשותפים  חים ט ש ה . ה( רי שינ ( חד 4ארבעה )  ( או 3) שה שלו בנות 

 . , לפי העניין "ב אירוח וכיו   פסות , מר בות ישי פנאי ו כזי כושר, חדרי  ר מ ון  ג כ ר,  יו ות הד ד י שוכרי יח שימוש  ל ם  ני שו 

 ולמשרדים 'עונאותוקממסחר '-להמניב תחום הנדל"ן -תתה בהחברשל , אחזקותיה חדוד העומלבנוסף, 
 אלפי 600-כ – (יורק-ניו, (ןברוקלי) יורק-ניו) Gateway (phase II) :מרכזים מסחריים( 4) בעהראת ללוכו
אלפי  187-כ – (ג'רסי-, ניוקליפטון) Clifton Commons (phases I & II); 2014גוסט פתח באואשר נ, ר"ר

-, ניו(סברונק)יורק -)ניו Bronx Terminal Market; בהתאמה ,2003-ו 1999נת בש פתחור נ, אשר"ר
יורק -)ניו Union Square Retail-; ו2009שנת ב תחנפ, אשר (קומות 6בן  חניון)ור"ר אלפי  912-כ –יורק( 

( office condominium) רדיםשמ תידחי ; וכן1996אשר נפתח בשנת  ,אלפי ר"ר 236-כ – ורק(י-)מנהטן(, ניו
 73.4-כ – יורק(-יורק )מנהטן(, ניו-וינ) Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19) 60אחת: 

 .רההשכ בר שטח "ררלפי א

-לקעה הנדל"ן להשרים ועה למגובתחומי הנדל"ן להשקתפוסה  ייעורש ושקועל בי םהגורמים המשפיעי
ה, יינה, חנהמבת הבנייה וגיל הנכס, איכום קוימ תאר, הית, בין כוללים רדיםשמלו 'מסחר וקמעונאות'

ה לצירי תנועה רבקיוירוני המיסוי העקה, גובה וזחתי השכירות, רמת שירותי המדגובה ירות ותנאי השכ
הביקוש מושפע גם  דיםולמשר 'ותקמעונאמסחר ו'-בתחום הנדל"ן המניב לכן, -כמו .ריתבורה ציובותח
 .תעסוקהלמקורות לגופי עוגן ו תובקרו כסהנ של כוללתהית עסקה היבסבמה

   וכרים היל ש מ ת  7.2

 י שוקבמחיר שוכרים 7.2.1

 500ויקטרפות דיור, כולן בידיח 500יור של החברה )ידות הדי יחשוכרמ (40%ארבעים אחוזים )כ
Lake Shore Driveרה, הינם שוכרים החבשל והמשרדים חר טחי המסכל שוכרי שכן (, ו

 נכסהות ת שחברירודמי השכ ל גובהורית ערגולט בלהמג ן כלאי קרי, – י שוקבמחיר ותבשכיר
( 80%) שמונים אחוזים, דוחכי למועד ה יצוין,. "(במחיר שוקשוכר )" ת מהםלגבו תויכול

אמור אם כי שכירות כ רי שוק,מושכרות גם הן במחי Abington House קטיבפרו רת הדיומיחידו

  .חלק זהל []א7.2.2יף סעורט ב, כמפוימותסמ מגבלות פיקוחכפופה ל
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שקעה תחום הנדל"ן לה-ל החברה בתתותיה ש, לקוחק זהלחל 7.2.2בסעיף כמפורט מעט , ולללככ

 .ההגבו-תבינוני כנסההבעלי ים דיחי או תחומשפ ,ותפי רוב זוג-ם עלינה םלמגורי

ה נכסי החברהשטחים של י משמעותמק ות, חלשקעה למסחר וקמעונאום הנדל"ן להתח-בתת
וים מוקדי הושר מה, אמקולנוע וכדובתי ות, מעונאישתות קב רפי רו-על ,וגןערי שוכר לושכמ

קופות תי וליחס פןלים באום שטחי מסחר גדוריוכשעוגן כאמור משיכה של קונים. שוכרי 
ן י עוגשוכר ,אתשאינם שוכרי עוגן(. עם ז ות ביחס ללקוחותת הנהוג)מעבר לתקופו כותארו

-כמו .באותו נכס המקובליםכירות דמי השמת לעוות נמוכים רשכימי מד רובפי -כאמור נהנים על
 בדחד בלא כסזיקה החברה בנמחח וועד הדם, לממשרדיתחום הנדל"ן להשקעה ל-תתחס לביכן, 

(60 Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19)אש )ה א)רשכר במלואו לרילייטד ר מו
 (.' לדוחק דבחל (22)תקנה  [יא]12ף סעי

ר אובדנם שוכרים, אשל צם שמצומ תלות בשוכר יחיד או במספר ןרה אילחב, הדוחעד למו ןנכו
  ילות.פעה םהותי על תחוישפיע באופן מ

  ים(גור)מ חתוקפמת שכירו 7.2.2

ות ידיח 710-כסך הכל ) ל החברהש יורהד מיחידות (60%וזים )ם אחשישיכ יןבג, דוחהועד מל
ה על החברחלות  (,th30West  305-ו seHou tonAbing, thWest 29 529ור, כולן בפרויקטים יד

ברת יטארי והעטוח וסנן, במצב תקיים בהנכסהחזקת כגון  ,ותיממסוריות לטורגוות מחויבוי
דמי השכירות ל, ן היתרבי ות,שונות הנוגע מגבלותוכן  ;תיורוטהרגולשויות רלדע ומסמכים מי
 Abingtonור בפרויקט מיחידות הדי( 20%) וזיםאח וביחס לעשרים ,לגבותהחברה יכולה  םתאו

House פרויקט ב דיורות הדחיי ולכלth9st 2We529  -  להשכיר יחידות  להם ניתןים הדיירסוג
  12:לןלה כל כמפורט בסעיף זההחברה, ה איתזכ מות להןיולצד הטבות מס תאז ,יורד

 -Abington House [א]

 :80/20 תכנית

חת ושכרות לשוכרים תט מיקרודיור בפות החיד( מי20%, עשרים אחוזים )דוחלמועד ה
ר נית דיוהינה תכ 80/20"(. תכנית 80/20ת תכנייורק )"-וינת נישל מד 80/20נית תכ

 New York State Housing Financeרק )יו-ניומדינת  לשלמימון דיור  תוכנהסו במסגרתה
Agency"( )HFA בהם  קטיםרויליזמי נדל"ן להשקעה למגורים בפנות הטבות שו"( מציעה

 למשך וזאת 13,כנסה נמוכהי הבעל יםלדייר ותמורר שודי( מיחידות ה20%זים )אחום ריעש
קט רויבפ ת הדיורודיתרת יחי FAH.14-ל היזםבין ראש הנקבעת ממוגבלת  זמןתקופת 

 RSמגבלות לכפופות  , אך יהיורים במחירי שוקוכלשות יכולות להיות מושכרכאמור 
 .להלן(מתואר )כ

ט קירובפ ת דיוריחידו( 78) ביחס לשבעים ושמונהלה ח 80/20ית כנתו, עילכאמור ל

Abington House כחלק (. קטיורבפ ריודות הדחימסך כל י( 20%ם )וזיעשרים אח רי,)ק
התקשרה חברת הנכס  2012י , בחודש מאקט כאמורעל הפרוי 80/20 תכניתת לחמה

(, 2015 ברספטמדש בחו וקן)כפי שת HFA-עם ה קט בהסכם רגולטוריה בפרויהמחזיק
( 85%) ישה אחוזיםוחמ ניםשמו( 1לקמן: )תר, כדבין הי, נכסהת רחבבמסגרתו התחייבה 

 (דיורחידות ( י66ושש )ם שייש)קרי,  טיקופרשל ה כהומנה הכנסשל בעלי  ורת הדייחידומ
אשר הכנסתם אינה עולה על חמישים אחוזים  וכרים, לש80/20 תכניתכל ך מש, ביושכרו

כן,  MIA.15-( מה%15-)כים וזאחר עש-חמישהכירות בגובה של כש מי, בדAMI-מה (0%5)

 
רות הנכס חבה, ברת החיעדי, למיטב למועד הדוח .ןט להלבויותיה כמפורברה אם לא תעמוד בהתחייל מן החשלות להית אשר עלולוטבה  12

  ים.רגולטוריההסכמים ה שלהמהותיות  את ההוראות ותייממק
אחוזים  חמישים נהסתם הינהכו כמי שכה ייחשבהכנסה נמו וכרים בעלי, שbington HouseAיקט החלה על פרו 0/208לתוכנית  תאםבה  13

 . קריו-יר ניוהער ( של אזו"AMIומית )"קמנית הומההכנסה החצי( או פחות 50%)
ות להיות יכול י משפחות בפרויקטמותאמות למגוריור הידות הדמיח( %25וזים )אח רים וחמישהעש, 80/20ת בהתאם לתכני, ופיןיללח  14

 ציה זו אינהפוכס, אנהחלטת חברת ה. יצוין, כי לאור AMI-הפחות מ או( 60%) יםים אחוזהינה שישר הכנסתם שלשוכרים א מושכרות
 . Abington House-לס חלה ביח

אם לנוסח , בהתAMI-( מה50%זים )ה לחמישים אחוהשוו ( מסכום30%-)כם אחוזי יםשבה של כשלוגושכירות ב בוסס על דמיהמ שובחי  15
 .HFA-ה םרגולטורי עההסכם ה
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 טקפרוישל הוכה מנ סההכנ של בעלידיור ות היחיד( מ15%)חוזים עשר הא-חמישה יתרת

ה על ם אינה עולאשר הכנסתרים וכלשרו יושכ (ריחידות דיו (12עשרה )-םישתי)קרי, 
( 12%-אחוזים )כעשר -םיינשבה של כבגו רות, בדמי שכיAMI-( מה40%ם אחוזים )ארבעי

 נקבעה ,כאמור ותכמונ הכנסותעלי כרה לבשהל בהסכם יבותההתחי תקופת AMI;16 (2)-המ
 ם שנקבעו בהסכם(.ים מסוימיתנאים ר בהתקיתומועד מוקדם י וא) 2045עד לשנת 

 חברת הנכסנהנית כאמור,  ת נמוכותבעלי הכנסות ההשכרה למתה למגבלולהסכ יץמרתכ
 יהן שיעורבו, יקטם הפרושר עקב ותונהטבות שמיסי הנדל"ן וכן מ ימבתשלו תהפחמה
 מזכות נוספות סמת הטבווהפרויקט לטובת  ההועמד לן שעל המימו כיםנמו ביתרי

 17.כס(ים של חברת הנעללבס, מיסויי של חברת הנכלמבנה הם התאת ב)המיוחסו

Rent Stabilization : 

Rent Stabilization  "(RS)" םייני בבנ  ן, כת של תקנות אשר במסגרת ער למ ם כללי ש  נו הי 

 Abington House ,529 West  ים רויקט ם פ תקנות )ביניה   ת אותן לדרישונים  עו   אשר ים  מסוימ
th29  ו-thst 30e530 W עורי ההעלאה שי כירות. הש  דמי העלאה חדה ב  גנים מפני ו מ ים שוכר (, ה

 The)  תה מיוחד ידי מועצ-שנה על בעים אחת ל שכירות, נק ים המותרים בדמי ה אלי המקסימ 
City of New York Rent Guidelines Board ) ה בקביעת ולים המנחים אות קשי ה  שר , א

יורק בכללותו; -ניו  ר י רות בעכרת הדיהש  ק ו מצב שאת תר, הי ין , בכוללים  יעור כאמור הש 
סולר וכד׳(; ו לק ד י ם, מחירעול )לרבות ביטוחי תפ תשלומי מים; עלויות ״ן וגובה נדל וי מיס

אחר הקשור א וש נ כל ו  יבית(; ורי הר ת שיע )לרבוי הנכס ל בע ידי -מון אשר נלקח על עלויות מי 
 18. ם יהמותר   שכר הדירה   י רמחי   על עליית ע שפילה  ר עשוי ש א   ת הדירות שוק השכר ת בפעילו ב 

-ו 2018 ,2019 ה בשניםועצידי המ-י שנקבעו עלהמותרת כפאה העלכך לדוגמא, שיעורי ה
 ,2.5% ה, ועללשנ ירותכי שסכמביחס לה, בהתאמה, 1.25%-ו 1.5% ,1.5%על עמדו , 2017
יות רות עשודמי השכיב העלאות ים.כירות לשנתיה, ביחס להסכמי שהתאמב ,2%-ו 2.5%

בספטמבר  30יום ל דעושל כל שנה ובר טקבאו 1מיום ל הח שכירות יחידושביחס ל עצבתהל
 .העוקבתשל השנה 

ורק, י-ובני "(Section 421-a"תכנית )ל"ן למגורים מיסי נכסי נד פטורלתכנית לבהתאם 
 נכסהת חבר ר נהניתאמוכ ת המגבלותכנגד נטיל, Abington Houseויקט פרנטית להרלוו

ור טפו ( שנים12עשרה )-םייקופה של שתלתא למפטור ) 2016לי, ביו 1 םוהחל מיפטור מ
ן מינימום בגי םבר לסכונדל"ן )מעיסי ( מתשלום מ( שנים8חלקי לתקופה נוספת של שמונה )

הן ) ת בפרויקט, כל הדירוכאמור ל"ןדנ לום מיסיתשפטור מעל מנת לקבל  .וח(פיתי שווי לפנ
( 80/20תכנית ממילא לה יחידות דיור עליהן ח ןהו רי שוקיות במחבשכיר דיורדות יחי

לאחריה  נים( ש35במשך תקופה של שלושים וחמש ) RS-ר הפופות להסדת כצריכות להיו
 יםרים אחוזעשלפחות  ונדרש כי (Vacancy Decontrol) ותח על השכירתיים הפיקומס

 .וכהסה נמי הכנלבעל נהרשכתובפרויקט  יחידות הדיורמ (20%)

 :יורק-ניו מדינתב יםהחדש השכירות חוקי

דמי את העלאת  בנוסף ההמגביל חקיקה חדשהיורק -ניומדינת אושרה ב 2019בחודש יוני 
. Abington House-יות בעתיד בות הצפואעל התוצ המשפיעחקיקה זו . השכירות העתידיים

 .ק זהחלל 7.8.7יף לפרטים נוספים ראה סע
 

 נוסחל אםת, בהMIA-מה( 40%ם )רבעים אחוזיאלשווה ה( מסכום 30%-ה של כשלושים אחוזים )כות בגובירדמי שכ על המבוססחישוב   16
 .HFA-טורי עם הולהרג כםההס

ת יחידה אח :( יחידות4)ר יצר בנכס ארבע אש umcondominiשטר של הנכס למנתון  2015 באוגוסט 25ום מיי החל כ ,יצויןר זה קשבה  17
ללת הכו תחא ה; יחידכהמוהכנסה נ ההשגה לבעלי תר ברוות יחידות הדיוק; יחידה אחת הכוללת אמחירי שב הדיור תדואת יחי הכוללת

יחידות '-בויות אמור, הועברו הזכנכס ליחידות כוקת המוך לחלבס ון.ניטחי החש תת הכוללת אאח; ויחידה המסחרי בנכסח השט את
לות שר הינה בבעא ,LLC ,Affordable ht500 West 30-ל בגינן( המזכות מסטבות ההת ' )לרבוסה נמוכהלבעלי הכנ ברות ההשגההדיור 

ות קרן השקעלם( ורווחיב 90%-וון בה 1%0.0ל )נהמ( כחבר LLC, Holdings Highline th30est W עלותד בביגתא) LLC30K R ,של 
, וזאת (ברווחים 10%-בהון ו Low Income Housing Tax Credit Investment Fund( )99.99%) בעלי הכנסה נמוכהיור לבזיכויי מס לד

 ר.דול אלפי 14,500-כל ש ה לסךרבתמו
שויה להיות סכם השכירות עאם להתית בהתהשנרה דישכר ה אתל, העHouse onAbingt-ב הכנסה נמוכהי לבעלר הדיודות יחלי סביח  18

 .RS-הפי תנאי -ללאה המקסימאלית עמההע פחותה
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HPD: 

 Department of Housing Preservation-הם ס עהנכחברת שרה התק 2012מאי  שדבחו
and Development י-ר ניושל העי"( ורקHPD)" 2013אפריל  יםכפי שתוקן בחודש בהסכם 

 HPD-מה הנכס תשקיבלה חברר ורה לאישויתר, בתמו, בין הסגרת, במ2015וספטמבר 
ט קפרויב ורדי דותיחי (78) שמונהשבעים ו יכיבה יחהתהיא , ללהכו ייןשטח הבנלהגדיל את 

Abington House (שמשות גם יור בפרויקט, אשר מ( מיחידות הד20%וזים )ים אח, עשרקרי
( 80%)אחוזים  שמוניםעל ם אינה עולה כנסתר הו לשוכרים אש( יושכר80/20לצרכי תכנית 

 שמוניםהשווה ל םסכו ךו( מת30%-)כאחוזים שלושים ת בגובה של כשכירו בדמי ,AMI-מה
שבעים כל הסכם, לאי כתנבזמן.  בלתיבות זו אינה מוגחיהת .AMI-מה( 80%אחוזים )

 .RS-להסדר ה ופותחייבות להיות כפלהכנסה נמוכה דיור ( יחידות ה78מונה )וש

 -th9 West 2952 [ב]

 529קט יבפרו דיור ות( יחיד28עשרים ושמונה )ס לביחם גחלה  80/20ת ניתכ, הדוחלמועד 
th29 tWes (הדיור בפרוייחידות ך כל סמ( 20%ם )זירים אחוקרי, עש)ות מושכראשר  קט

  tht 29529 Wesפרויקט . AMI-( מה50%וזים )מישים אחעולה על ח שהכנסתם לאלדיירים 
 HFA-הסכם ים להמבתנאים דו ריהסכם רגולטוכפוף לוהוא  HFA-ה ידי-על ממומן

 HFA-ה כםסהאת  קנהיתת הנכס שחבר ךכמלבד  ,Abington House לי החל עהרגולטור
( 101) אה ואחתי, מ)קר הדיורמיחידות ( 80%האחוזים )ים כך שיתרת שמונ טוריהרגול

-( מה60%) שישים אחוזיםעל  ולהכנסתם אינה ע( יושכרו לשוכרים אשר הדיור יחידות
AMI. 

 United States Department of-ה עם  נכס חברת ה התקשרה  2014 בר טמ פ ס חודש ב , ף וס בנ 
Housing and Urban Development  "(HUD )" ,  ח ר דירה מכו בשכ הסכם סיוע ב Section 8  ל-

United States Housing Act of 1937  (Section 8 Housing Assistance Payments 

Contract )  "( ה  הסכם-HAP ביחס לכ ,)" ווסף  ת י אשר  , ( 100%ט ) ויק בפר ר ו יחידות הדי ל
את   להשכיר  תר, הי  ן , בי ס הנכ חברת יבה התחי  HAP-ה  ם כ ס ה ל  תאם ה ב . 80/20-ה תוכנית ל 

עולה   הכנסתם אינה  לשוכרים אשר  , HAP-ה במהלך כל תקופת הסכם  ור האמורות הדי יחידות 
-ה , HAP-כם ה הס פי -על מנגד,  . "( Section 8י כר שו )"  AMI-( מה 50%ם ) על חמישים אחוזי 

HUD  ה הסכם קבעות ב נ ש  שונות  בויות התחיי הנכס ב  דת חברת מתחייבת, כפוף לעמי-HAP  
הנכס   לשלם לחברת  19, וקת הנכס לתחז כאות ו הז  מת השוכרים לתנאי תא לה  ר, ת י ין ה ב ר, בקש 

(  HAP-כם ה בהס  קבע כאמור נ סכום כפי ש ) המשקף מחירי שוק ן שכר דירה הפרש שבי את ה 

מסתכמת   פי רוב -)אשר על  האמור  ירה שכר הד  לום תש ב  Section 8י של שוכר תרומתם  ין לב 
(  20שרים ) ל ע הינו לתקופה ש  HAP-כם ה ס ה  (. 20תם כנס ( מה %03) אחוזים  שלושים  ל ש  ור יע בש 

   . תנאים מסוימים , הניתנת להארכה ב שנים 

ברי   ק בשו י השכירות דמ בין ל ה בחוז דמי השכירות  ין ב  השוואה מאפשר  HAP-הסכם ה 
-ברה ו ח הסכימו ה  2019נובמבר  דש חו ב ש החוזה. ו עד חיד ים במו מש שנ ח כל עם תום , וואה הש 

HUD   בסס על ההשוואה האמורה בהת   ת י החודש   כירות החוזה להתאמות בש . 

פופה להקצבה שנתית ר, כ אמו ירה כשכר הד להשלמת HUD-הן, כי התחייבותה של וי יצ 
 ם י כומס צב לא יתק  אמריקאיהיה והקונגרס ה נגרס האמריקאי. ר הקושו באי שמתקבלת 

 ה עהשפ עלולה להיות לכך , ופת ההסכם תק  כל  במהלך  HAP-ימון הסכם המל  ים נאות 
 ,ין היתר פקים, בנכס תקבולים מס לייצר לחברת ה הפרויקט ל ולתו שכי לרעה על מהותית 

 
 יןיקת הבנזותחחס למצב ין היתר, ביב שנתי, לרוב על בסיסהחברה לפעולות פיקוח,  כפופה DHU-עם ה תרוי ההתקשמתנא חלקכ  19

יים קיצונבבניין. במקרים  קונים מסוימיםוע תית, לביצלע מעת, להידרשס כיה חברת הנשוח כאמור עעולות הפיקומפצאה תוה. ככדומו
עלולה  HAP-כם הסן, כי הפרת ה. יצויHAP-מכוח הסכם ה רת הנכסחבקנות לוהמההטבות לביטול  הוות עילהלורת כאמור עשוי דוח ביק

  ה(.לחלק ז 7.15.3ף אה סעי)ר ון של הנכסימל הסכם המעון מיידי שירה לפמדלהע עילה ,יםמם מסוירימקלהוות, באף 
 או אינסות הדייר בהכ שינוי ן,גוסוימים כריטריונים מק ס עלבסם בכל עת בהתר עשויים להיות מותאמילם הדיימששכירות שה דמי  20

 יף מחירהמשקדירה שכר ה ההפרש האמור בין לוםלתשהינה  HUD-ה יבותתחיה ין, כסתו. יצויהאימות של הכנבדרישות עמידת הדייר 
 יר כלשהואת, היה ודיז . עםרהרים בשכר הדינה ערבה לחלקם של השוכאי HUD-ה דירה, אךשלום שכר הרים בתרומת השוכתוק לבין ש
 לפינויו. הביעו תום ו/אתשלוע לביצית פסכיעה כנגדו תב ס זכאית להגישחברת הנכבהם הוא חב,  כירותמלוא דמי השאת  ו משלםינא
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של מימון הקמתו ה לצורך טלאות שנ תיה )לרבות לפירעון הלוו בויו חיי מידה בהתרך ע לצו 

 לה.ם ש מני המזו  תזרים ב החברה ו  ל ש ת ספיו הכ  אותיה בתוצ   פגוע אם ל בהת , ו ( פרויקט ה 

 כמפורט a-Section 421 תכנית יןגבהטבות המ נהנה th92st 529 Weפרויקט כי , כן יצוין
חלקי פטור ו( שנים 12עשרה )-םשתי של מלא לתקופהר פטו) 2015י, ביול 1החל מיום לעיל 

ראה סעיף  Rent Stabilizationלפרטים נוספים אודות  .(( שנים8ת של שמונה )ופה נוספתקל
 לעיל. [א]7.2.2

 -ht30West  305 [ג]

 חלה כמפורט לעיל a-21Section 4ית תכנמנהנה  ht30West  305 טקיורפכי בנוסף יצוין, 
ופטור חלקי לתקופה  ( שנים12)עשרה -תיםלתקופה של ש)פטור מלא  2018ביולי,  1מיום 
 HPD-מלזכאות דמי קמ אישור קיבל הנכס למועד הדוח, .(נים( ש8נה )של שמו נוספת

יכי הלבת תונמצא השהוגלזכאות  יפוסר אישול a-421-בקשת ה .a-421פי על  היהטבות בניל

כאילו הבקשה אושרה.  a-421על פי יה יבנחר שלא בותהט מקבלהנכס אולם, . םאישורי
חלקי שנים ו 12של תקופה י גבל א)מל 2018לי, ביו 1בות שלאחר הבנייה החלו ביום טהה
 [א]7.2.2יף ראה סע Rent Stabilizationאודות לפרטים נוספים  שנים(. 8ת של וספנ קופהתל

 לעיל.

 :יורק-ניומדינת ב יםהחדשהשכירות  חוקי

דמי את העלאת  בנוסף ההמגביל חקיקה חדשהיורק -ניומדינת אושרה ב 2019בחודש יוני 
. Abington House-יד ביות בעתות הצפואעל התוצ המשפיעחקיקה זו . השכירות העתידיים

 .ק זהחלל 7.8.7יף סע לפרטים נוספים ראה

 העסקית תוילעהפ ססיבב ייםותמה יםויניש 7.3

 .חלק זהל 6אה סעיף ר

 ת של החברה בתחום הפעילותירושכם בהסכמי העיקריינאים ת 7.4

  21:ידות הדיורליח ביחס הסכמי השכירות של החברהריים של להלן תמצית התנאים העיק 7.4.1

 תנאים פרמטר
הסכם  על םהחתומיים רכם השוינה המושכרת א לסלאכ ורשיםרים. המרות מגוטמל רקשכר יהיה אך ומווש בהשימ ותכירשת הרמט

שינוי מהותי  כלרשאי לבצע  נויא. השוכר תמוגדרים בהסכם השכירווכן דיירים נוספים ה ומשפחתם הקרובה השכירות
 .רת הנכסבחאש של מרללא קבלת אישור  מושכרב

בגין  דשחו לבתחילת כ רכהשוי יד-ם עלשולמימ ותדמי השכירב, י רופ-עלת. ורכיהשבמסגרת הסכם  נקבעיםכירות שהי מד תוירדמי שכ
  .החודש העוקב למועד התשלום

  ר.השוכפי סוג -עלן, אות הדיורשנתיים, כפוף לה נה אולתקופה של שעם דיירים  תירושכ י, החברה מתקשרת בחוזפי רוב-על תתקופת השכירו
 השבת. כפוף לנכסהחברת  אצל ןפיקדושכירות ב ודשלחה סך השווד ר להפקיעל השוכ ,רקיו-ת הדיור בניווליחידביחס  תווחטב

רה בתוספת ריבית שנצבהפיקדון  ר אתלשוכ חברת הנכס משיבהלאי סביר, במצב תקין, למעט ב חברת הנכסהמושכר ל
 ר.שכהפרה/נזק למו לקרה שון במקדפיהמ תהיחפה אשר חברת הנכס, שקיימותל קיזוז הוצאות, ככוב

ומיסים הוצאות 
 עירוניים 

יורק, הוצאות חשמל, -בניוס. הנכ חברתידי -משולמים על פעוליות נוספות בגין הנכסת תובנה ועלוימה טוחי, ביהעירייה סימי
י קבוע דשם חותשלווב י רפ-על לםייר מש, הדבשיקגו הדייר. דיי-רוב ישירות על פי-על, טלוויזיה וטלפון משולמות טרנטאינ

 שירותי טלוויזיה מתקדמים, חשמלפים כגון נוס תשלומים. טנאינטריה בסיסיים ויזווי טלשירותאשפה,  , ביוב,םימ ז,עבור ג
 כר.השו ידי-עלישירות שולמים פי רוב מ-לוטלפון, ע

 פןאית לסיים באונכס רשחברת ה ות,רשכיהם את הסכ מפר השוכר קרה בומב חברת הנכס לשוכר,ש של כפוף להודעה מרא הפרות
מפנה את  אינוהשוכר  במקרה בו נגרמו למושכר.ם שיין נזקבג יולפיצ ס תהיה זכאיתנכה חברתכן,  שכירות.די את היימ

 . שיורה על פינוי בית המשפטלות לפנ תרשאיתהא הנכס  חברת, כאמור דירתו
ת כלפי אחריוישא בת אל סנכהת חבר, המטעמאו מי  נכסהת חבר של לדחמשלנות או וצאה מרגרמו כתשנלמעט במקרים  יותאחר

 דיירי הבניין האחרים.מו בבניין ו/או ו/א במושכרכר ושרמו לין נזקים שנגבגר השוכ
  

  :רת של החברה ביחס לשטחי המסחכירום העיקריים של הסכמי השית התנאילהלן תמצ 7.4.2

 תנאים  פרמטר
הוראות  פי רוב, -ל ם כאמור, ע כמי עות בהס בנוסף נקב  ך, א השכירות  םסכ בה ראשונית נקבעת ה  ותרכי ש ה רת ט מפי רוב, -על  שכירותמטרת ה 

 .חברת הנכס סכמת  ה וף לבכפ לעיתים וש חוקי ו לכל שימ תים , לעי ת הראשוני מטרת השכירות את   לשנות  לשוכרים ת אפשרומ ה 
י עים. דמ נתיים קבוש  לפי סכומים םתי לעי ו  חיר פר ר"ר,מ של ובש י פי ח-נקבעים על  ם הבסיסיי  שכירותה דמי פי רוב, -על ות י שכיר מ ד 

 
עת ביפן קאויתר, לעניין נטית, ובכלל זה, בין הת הרלוונינאי התוכאמור גם לתנאים ככפופים הת מפוקחת, ותרר בשכיהדיוידות חס ליחבי  21

 7.2.2 עיףה סם ראספיונ רטיםיוצ"ב. לפקופת ההסכם וכת, משך תל דמי השכירושמותר לאה המרבי הההע שיעור ם,ונרות ועדכדמי השכי
 ה.זלק לח
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 תנאים  פרמטר
( 3שלוש ) בכל סיים סיהב  רים את העלאת דמי השכירות ת מאפש השכירו  הסכמי  מרבית . ש א מדי חודש, מרם למי משו שכירות ה  סיים בסי 

 ם.ני ש   (5)   חמש   עד 
פי ל  דמי שכירות 

 ים אחוז 
 לך תקופתמה שהיא ב ונטית לור  במהלך כל שנה  (ו ט ור ב )  רכ השו , אם מכירותן פיה-ל ע  ות הורא  נקבעושכירות  הסכמי מספר ב 

פי רוב -ל )ע  מתוך הסכום העודף כדמי שכירותם מסוי  שיעור לחברת הנכס  שלםי  השוכר, שנקבע סכום ת על וול ע  ההסכם
 .( ( 6%  עד   3%שה אחוזים ) עד שי שלושה    השיעור הינו

עוגן  כרייחס לשו ( שנים ב20) עשרים של  פהקו )ועד לת  שנים  (10)  שרע  דע ( 5)  סית הינה חמשות הבסית השכירפי רוב תקופ-על  ופת השכירותק ת 
בת  , לתקופה נוספת אחת או יותר ת מ קדמו, כפוף למתן הודעה האמורה  ופהלהאריך את התק יהאופצ רוניתנת לשוכ  , מים( מסוי

 שנים.  (5ש ) מ ח 
 שנה ות מירשכ 
 מחאה וה 

של ורים ם קשפי גו ת לטובת שו נע מותרות אם הן נה מש ת ויר כ ש ב  כסאו השכרת הנ/ ו רות כיהש  כמיס ההמחאת פי רוב, -על 
 ת הנכס.רב ורך בקבלת הסכמת חוזאת ללא צר,  השוכ 

ה; משכון; בטוח
 ערבות

ערבות להתחייבויות , כרים ו שה מ האם של חלק רות . חב ס חברת הנכ בטוחה אצל  ם להפקיד רשי אינם נד מרבית השוכרים 
 ת.השכירו   קף הסכםהשוכר מתו 

 ים טח הוצאות ש 
 ומסי נדל"ן ם פי תו שמ 

, הנכס לים על ל"ן הח סי הנד ימ ואות התפעול צ ומשלמים חלק מה רים שוכה  , רוב  יפ -על מים, עוגן מסוי  ישוכר ם של י קר במ למעט 
 .נכס ה  לש   הכולל לשטח הרצפה    ידם -מושכר על הל  בין שטח הרצפה ש  יחס בהתבסס על ה

ריפוי  איומת ) קד מו הודעה  תןחר מרק לא  וש ימניתנים למ שוכר ה  צד מ  ת רופה ן גיב  לחברת הנכס יתנים נש עדים ס הפי רוב, -על  הפרות וסעדים
ר ת עבו ימים; התקופו  (10עשרה ) ל  ( 5) שה חמי ום של דמי שכירות, נעות בין תשל-ריפוי עבור אי ת ה ופ . תקו השוכר( ה מצד ההפר 

, ככל פת רכו בתקופה נוס וא י  ובר י פ-על ו  ימים,  ( 30ם ) שלושי ל  (15שר ) ע -חמישה ות, נעות בין נן כספי יות שאיבו ביצוע התחיי -אי 
 כאמור.  ופה קת גרת המס ת לריפוי בעה לא ניתנמטב ש הפרה   ת לרפא מנ  על   שנדרש

  

 Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 60השכירות בנכס הסכם העיקריים ב םתנאיל 7.4.3
 ח.בחלק ד' לדו (22ה קנ)ת [יא]12לרילייטד(, ראה סעיף  אמורכר כמוש)ה (18/19

 ילותפעה בתחוםים טיריגורמי הצלחה קות רותחהה נבמ 7.5

 ,רבים גופים פועלים זה בתחום. רבה בתחרותיות מאופיין חברהילה הבו פע עהשקלה הנדל"ן תחום
 מחברות החל, מניב"ן נדל חיטש ומכירה של השכרה בחה,שה, העוסקים בייזום, הקמה, יםוזרמקומיים 

 הפועלים יםומקומי קטנים םיזמי ועד גדולים םיקפיבה םנכסי המחזיקות ותומוביל ותיקות ,גדולות
 .בודד בפרויקט עורביםמה או מסוימים פייםגיאוגר ריםזואב בתחום

 שכר הדירה: הבאים  טריםבפרמ , היתר  בין , מתמקדים חום בת איתור השוכרים תנאי התחרות  בשלב 

-ו כמ. ועוד  המוניטין  ת,רו י הש ת, רמ אליו  הגישה י דרכה, י ות הבניאיכות הנכס, מיקום הנכס, איכ מבוקש, ה 
 יימים חדשים או נכסים ק  עין קר מק  איתור  שלב ב ון גכ , יותר  יםי דממק  ים לב בש גם  ת רו תח  קיימת כן, 

ויחידות  משרדים  , ר י שטחי מסח לריבו ל"ן. ד נה של שטחי  מכירה או / ו השכרה , ה הקמ, פיתוח , ייזום  למטרות 
יר שכ לה  החברה ל ש  תה תית לרעה על יכולהומ  הפע ש היות  עלולה לה   רה,החב כסי צויים נבאזורים בהם מ   דיור 
 שכירות אותם היא גובה. קביל על רמת דמי ה במ  ר וולשמ  עניין( )לפי הדיור    ידותויח  ים פנויחים  שט 

 ידי-על  כאמורכסים של נ ליו טפור ו פשל או ן להשקעה נדל"  מושפעת מרכישות שלרות בתחום התח בנוסף, 
 מוררכישות כא. וכדומה טוח בי ת חברו נות השקעה, רק  ה,י נספ רנותאחרים כגון קגופים ון נדל" קרנות

 םפי מקורות האשראי המאפיינת את הגו  לאור זמינות  , במיוחד ם י בשווי הנכס  קטיביתלהעלאה סל  ת ו מתור 
 רות.אמור ומגבירה את התח כ הגופים פים על  עדשוכרי העוגן המו   ות שלכאמור ומוזילה את דמי השכיר 

 הינו חר( נף המס ע בהן רים וגו המף ענ להשקעה )הן בהגלובלי  ל"ן דנ ה ק שו ב  ברה ח ה של  , חלקה ח דוה ד וע למ 

 .יח זנ 

עשיר, דמי מפרט גבוה ושכרת נכסים בעלי ן, בין היתר, העם התחרות הינ החברה לשההתמודדות  דרכי
 .חיםנויים ותנאי תשלום רקטיבשכירות אט

ביחס ( 1): וםחבת הרהחב שללהצלחתה  ידה רבהתרום במלהמפורטים להלן עשויים  הגורמיםכן -וכמ
ים בעלי וכרים אסטרטגיות עם שכוציבות וארחסים יי ותערכביסוס מ ,שרדיםמו 'עונאותקמו חרמס'לנכסי 

( 2)הנכס;  צובו שלמימבחינת הכנסות ו עוגן מספר שוכרים המהוויםקיומם של  לאיתנות פיננסית, בדגש ע
 עהמימון ההשק לויותעל ע ותריכהש דמיעודפת של תשואה  ים קבלתרהשגת מימון בתנאים המאפש

וח ובין אם במציאת בפית ום בנכס, בין אםלגניצול הפוטנציאל ה( 3) לרכישה; הקשורות אחרותות ויעלו
בייה יעיל מערך ג ( הפעלת5)כוח אדם איכותי; טין ו( ניסיון, מוני4ו; )יים בם הפנולשטחי שוכרים

קם הנכס מומ בהה אופייה של הסביב (7) ;כסנה עולותפות ניהול ף עלויקיה על הר( שמי6ואפקטיבי; )

  ( מיתוג הנכס.8; )בניין וכדומה(, דמי ניהול בנייםעירו מיסיםוכר )כגון לשת לוולויות הניקף העהו

יתרונות להקנות לה , עשוי רילייטדל ברה בת שהחברה ח שלתה היועצם כת החברה, ערלהבנוסף, 
 ומיתוג מוניטיןון יויסנ ות מקורות מימון,זמינ עם רשבק את,, ובכלל זפעילותהקשר עם בתחרותיים 
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  נכסים.

 ם בתחום הפעילותייכניסה ויציאה עיקר מיחס 7.6

 בתחום םריוקש מומחיות ,ותים איכח, מוניטין, כוח אדוכמ , ניסיון( הצורך בידע1): יקרייםע כניסה חסמי
ל החברה בשוק דה שממע סביסוד ר נוצרת לצאשות, ות עסקייונגישות להזדמנ( 2)ן בארה"ב; הנדל"

גישה למקורות  (5איתנות פיננסית; )( 4)לנכס ולמיקומו;  המאימת ת עסקיתתכני בשלג( היכולת 3); ןל"הנד
פוטנציאליים  םם שותפיע י טווחקשרים ארוכ( 6) אחר(;או ימון )בנקאי ת גיוס מוליכמימון, לרבות 

ת וינודמהזן ובעלת נגישות ליסיונת לעלה בנה( ה7; )פותת משותשל עסקאו המאפשרים ביצוע מהיר
ר ( חוס9לפרויקטי נדל"ן; )גת אישורים רגולטורים שהניסיון לצורך י וצועמק רך בידע( הצו8); עסקיות

 .והגב ים בעלי ביקושבאזורלפיתוח  ונכסי נדל"ן עיןת במקרקזמינו

בכל זמן נתון  בשוק יםמיהקי צעביקוש והי ילתנא ם כפופהיסהיכולת לממש נכ( 1): יציאה עיקריים חסמי
חוזיות  בויותהתחיי( 2); קשים(המבו שגם בתנאי המימושב התחר בבין הית) רב מןז ה לארוךויעש כןל וע

; בנכס ויותמוש הזכת את מיעו, המעכבות או מונויותשרכלפי ובנכסים כויות י בעלי זלפכ , בין היתרשונות
 הלוואותה את ועפרפרויקט והיכולת לפת הותקל נוגעב פים מממניםם גוע בהסכמים תתניות חוזיו( 3)
 . קדםמון רעופיב

 יםסכמימוש נרכישת ות ויינמד 7.7

ה מבנמה ויהחז המזומניםרים ן תזכגו ,נטייםרלוו מעת לעת, על בסיס פרמטרים שקולעשויה ל החברה
 וריםאז)עם עדיפות ל סנכה מצוי וב, האזור והערכות לגבי מחירי שכירות אכלוס רישיעוהמניב, 

  22.קעהשלה ל"ןנד נכסישל רכישה  אוהקמה ו/, שלוה בח( ופוטנציאל ההשםאנייבורא

 .ת בנכסיםלק מהזכויונכסים או ח עשויה החברה למכור, ויות ורמות ביקושזדמנהלבהתאם 

  לותום הפעיתחבל פעילות החברה קוח עמגבלות ופי 7.8

 הרשותמדינה וה מתבר הןו תיהפדרלברמה רבים )הן  כפופה לחוקים ותקנות בתחום החברהפעילות 
ת וחי, בטאיכות סביבהבנייה, כנון והתה ,דיני המקרקעין ומיבתחיתר ובין ה טית(,נולות הרפאליהמוניצי

 ההסדריםוהוראות החקיקה, התקנות של תמציתי לן תיאור באלו. לה יוצאכו השכרת נכסיםבמתקנים, 
 23כפופה להן: החברהותה של עילשפ העיקריים

ם הלוקים יקאיהאמר קו)ח ies Actisabilitith Dericans wAm-ה איבתנ העמידיות ולע 7.8.1
 ותלים לעמוד בדרישות הפדריירציבו, על כל המקומות הAAD-לאם תהב -"(ADA)" מוגבלות(ב

ומקומיים  שים עם מוגבלויות. חוקים פדראליים, מדינתייםאנ ידי-על ות ושימושהעוסקות בנגיש
לה ולע החברהם. ה לשפצתלת יכוהגביל אל אוה רבחהי סכם בנינוייעשויים אף הם לחייב ש

אחרת  הרקשו או בתנאי כל חקיקה ADA-י האנתבת לעמוד רות על מנלויות ניכאת בעלש
  אש.פייה מרניתנות לצכאמור אינן  קהקיועלויות העמידה בח

 להטילולים חוקים ותקנות סביבתיים על -טייםעלויות תקינה סביבתית ממשלתית והליכים משפ 7.8.2
 איים להימצולים שעשאו רעי מסוכניםמרים וחב טיפולאו ת סילוק עלויובגין  הברהחל עת חבו

 הטיל חבותאלה עשויים ל םקיחו מור לא תהיה מהותית.אכ חבות, ואין ערובה כי רההחבכסי נב
ירות תם חומרים מסוכנים. חקלהמצאות או לשחרור או החברהשאלת אחריותה של ר לללא קש

ים של חומרימצאות ת וההויותמשמעיות כות בעלות כרוות להיוולעלי ויפר תולופעותיות ממשל
ם. יירטעות דומות מצד תובעים פיבתאו ליל לנזקי גוף להוב עלולה םיסכנהם בשטח נימסוכ

ם מסוכנים ל אדם אשר הסדיר את הסילוק או הטיפול בחומרית עחבו ליםים אף מטיחוקים שונ
כנים וסהמרים בחומהטיפול  וק אוות הסילעלב ותברוק םילעית נושא או רעילים, ואותו אדם

ה להיחשב כמי לולה, עתפעלת של נכסים והמהבעליה ניהש, החברה ל.ו הטיפוהשמדה אבמתקן ה
 רעילים.האו  ניםמסוכהם חומריול בהטיפילוק או הסת שהסדירה א

 
 60 ואודות רכישת הנכס 0152וגוסט א בחודש  ailSquare RetUnion-ו arketMerminal T xBronם נכסיישת הרכ דותלפרטים או  22

Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19) לשפתי לדוח התקוא' חלק ב 1.3.3-ו 1.3.2 פיםראה סעי ,2016חודש אפריל ב 
 .התאמ, בה2017 שנתרה להחב

 ור להלן הינום לעיתים תכופות. התיאמתרחשי ט,בתי המשפהרשויות ו ידי-עלן פירושם פ, או באוורמנות כאותק חוקיםויים ביצוין, כי שינ  23
 בלבד. ולמועד הדוחי מציתת
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. יהכסנב יםליו רעאכנים חומרים מסושל נוכחות  על ופיקוח מעקב ה של החברה כוללתמדיניות

השפעה  תלעב הלנכסיתית בקשר חבות סביבלה ן איוח דהד למועכון החברה, נדיעת למיטב י
  .שלה מזומניםהם ריתוצאות פעילותה או על תז לי, על מצבה הכספהותית עמ

אליות, כפופים לדרישות רגולטוריות פדר   החברהנכסי   -לית, מדינתית ומקומית אחרתפדרא   הינ תק  7.8.3
 לא תעמוד שהחברה ככל  חיים. והצלת  אש יחות דרישות בטן גוכ  ,ת וונ ש  ות מיומקונתיות מדי

יים פיצויים אזרח ב  או ו/ בקנסות ממשלתיים  תר, י ה בין  , לולה לשאת היא ע , ה שונות אל בדרישות 
עומדים באופן מהותי  החברהנכסיה של הדוח למועד להערכת החברה כי  עובדההף חר  נזק. בגין 

ת עתידיות נות ודרישו תש ות לה עשוי  ור מ אכ ת ישו דר , רמו כאת יו קר עיה ריות רגולטו ה ות דרישב 
ציא תידרש להו  רה חב וה היה ת. תיות בלתי צפויו ו עמ ת משוצאו הב לשאת  החברה  את יב לחי ולות על

ילותה, תזרימי המזומנים , מצבה הכספי, תוצאות פעבקשר לתקינה כאמור ת תיומשמעו  ת הוצאו 
 .( ותי ן מהופ בא ות רב)ל לרעה   פעים ש מו ות  י ם להיי עשו   יהתבהתחייבויו   ה לעמוד ולת ויכ שלה 

 ון כנבתחום הת שונים תקנות ו  ם י ק חו תבמסגר נדל"ן מוסדר  טי ויק פר ל שזום י י  -בנייהו  תכנון  7.8.4
בנכסי ם תרי המומסדירים את השימושים  דינים אלהרוב, פי -על  .ין קרקעוהמ (Zoning) בנייה וה 

ו, גובה , כו , אור בו רוח  וןכג, ט יק פרו  לכל ס חי בחלים ה  ים השונים את הפרמטר כןו  בכל אזורהנדל"ן 
רבות )ל ה אוסרים על ביצוע בניי  ה יי נבוה  ןכנות ה דיני ו"ב. כי ו  ת דו חי יה , מספר הבנויות  ת ך הקומו ס 

יים התואם את נה(, ללא קבלת היתר מהגופים המפקחים הרלוונטמב  ל שיפוץ סויימים ש סוגים מ
או  ר ללא הית ה . בניי ונים ש ה  נים י י הדפ -קעין על לים על המקר השונות שח שימושים והמגבלותה 
 פי-. יצוין, כי עלפלילית(  ה רעבי  ים, מי ומס  ת, בתנאים רבו )ל ק ו ח ירה על המהווה עבה מהיתר טיי ס 
בעלויות  הינו הליך ממושך אשר מלווה בגינה וקבלת מענה  יה בני יתר לה בקשה  תהליך הגש וב, ר 

 ות. ספנוצאות הו וב ומה וכד   ם צייוע  סים, נדנים, מה, מתכנדין -י כעור   חת טר  שכר הוצאות  כגון    ,רבות 

ווי תקן בקשר עם יה ותינבי קנלת םיפכפובארה"ב  הבנייהי כיהל -ותובקרת איכ תקני איכות 7.8.5
 יחותם.ובטאיכותם החומרים, הבנייה, טיב ן ופא

ם )בין תקנות שוניכפופה לחוקים וי נדל"ן להשקעה, החברה, כבעלת נכס -הסדרת השכרת נכסים 7.8.6
ת ונפות הניתכיר ותרושוכר למשין סים בחערכת הימ רים אתמסדיה( ייםלפדראן יים ובימקומ

ת על חדות החלות מגבלות מיודואואחד כלפי השני. לפרטים  םהיותייבויחתת הם בשל הפרדדילצ
 .חלק זהל 7.2.2ורק, ראה סעיף י-בקשר עם מספר פרויקטים שבבעלותה בעיר ניו ברההח

 הנבחריםבית  ,9201ני יוב 14 שישי, ביום -יורק-ונימדינת ב החדשים שכירותה קיוח 7.8.7
(lawmakers)  נההמכו, על חקיקה יורק חתם-ת ניומדינ ל, ומושאישר קיור-וני תמדינשל "The 

Housing Stability and Tenant Protection Act of 2019". יבטים מסוימים חקיקה זו משנה ה
 יקה תגבילהחברה החקלהערכת  .םמיוימסנכסים ל ביחסיורק -מדינת ניו בחוקי השכירות של

 th530 West 30-ו gton HousenAbiנכסים ב ייםתידרות העכיהשדמי  העלאתאת  רישי ןפואב
לאת את העבעקיפין וכן עשויה להגביל  LLC ,Highline Holdings thWest 30-מ חלק ינםשה

ההיסטורית  תהפעילובעוד שהחקיקה לא תשפיע על  .tht 29s529 We-ב העתידיים השכירות מיד
 ל"ן להשקעהדני נכס של יות השוועל הערכות העתידית להפעיעל  פיעתש איה, השל נכסים אל

כוללות של חקיקה זו חלק מההשפעות הכלכליות המשמעותיות  בשווי הוגן. מוצגים, אשר אלה
לת הגבכן ויחידים  ושיפורי דירות עיקרייםההתאוששות לשיפורי הון  עיתויום וסכשל ה ההגבל

לדוחות  1אור ב אהים נוספים רלפרט .יםיוהפנים שטחבירות שכדמי ת והעלאהסכום עבור 
  ם של החברה.ם המאוחדיייהכספ

 ום הפעילותתחב ותיחודימס ישלכות ה 7.9

ת לאור התחייבות זאו ליהלא על בעא צפויים לחול על החברהפי רוב, אינם -"ב, עלרהבאה סנכה יסימ
רות חבכ שביחהל ורבחדה לא יי-זקים עלמוחידים הגוהתא ברהי החכ בה שליטהה ילבעו ההחבר

(corporations) כשקופים אלא ימשיכו להחשב (Pass through Entity) ראה גם סעיף  יאמריקאי מס לצרכ(

ת ולהי עשויהנכסי החברה,  מצאיםוט בהם ניפהש מס בארה"ב ובתחומיעם זאת, למדיניות  24.(הק זלחל 12

 
יטה והחברה להש עליייבו בהתחך, הפי ינוה רכאמוה כשקופה אי סיווג החברן האמריקלהוראות הדי םבהתא דיעת החברה,טב ים שלמיהג  24

 עלם בא, דין האמריקאיפי ה-ן למועד הדוח, עלכי נכו ן,יצוי .רבידי הציבוהחברה ת ערך של ועוד ניירל כתחול  אשר כאמורייבות בהתח
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פן ם באומוטליפי רוב -על שרא ם,יימוקהמן רי מיסוי הנדל"יעוכל העלאה בשלה. החברל ת עמהותיה עפהש

עה ה לרהשפע יהתה, רשות המקומית(י היד-בע עלשנק )כפינדל"ן  נכסרכו של ס עעל בסי מחושביםושנתי 
 יסיבמ הלאהע לכל ,בבעלות החברהאיים קמעונה םלנכסיס יחסי החברה. בנוסף, בעל שוויים של נכ

 םשוכריהל ה לרעה עיות השפעעלולה לה ין,טוב לש יתעל מכירה קמעונא ליםמוטרוב  פי-ר עלת, אשורכימ
  .ברהל החפעילותה ש קיפין גם עלברה, ובעחה של

 הכספיים. חותולד כ.2ראה באור נוספים  טיםלפר

 אותוצהת תציתמ 7.10

 :2017-ו 2018, 2019 להלן תמצית תוצאות ניתוח תחום הפעילות לשנים

 בדצמבר  31  ביום  סתיימהנש  נהלש משתנה
2019 2018 2017 

 לרדו לפיאב

 91,443 95,938 98,566 (דח)מאו  ותתחום הפעיל  סותהכנכל  סך  
 18,194 28,124 2,570 אוחד()מם  וכישערדים מו הפסים אוחור

 13,491 4,580 ( 27,552) לולותחלק ברווחים או הפסדים של חברות כ
 46,634 48,976 ( 9,100) וחד()מא  ותהפעיל  תחום)הפסדי(    רווחי
NOI  65,380 66,939 69,387 )*(ד(  וחמא)  םזהי םיסנכמ 
NOI  54,990 55,337 56,557 *(( )הרבהח  ק)חל  יםזהם יסכמנ 

 65,380 66,939 69,387 (מאוחד)  NOI  כ"סה
 54,348 58,618 63,095 (חלק החברה)  NOI  כ"סה

)*( NOI ( מנכסים זהיםSame Property NOIהי ) נוNOI חותלפ אחרונותה חודיות השנו שתי שךבמרה מנכסים שהחזיקה החב ,
  ם.יים מהותיימבנ  םיבהם שינוישחלו  בלי  מ

    

 אזורים 7.11

, (. להלןג'רסי )קליפטון( ושיקגו-רק, ניווי-ויבנבלבד ) בארה"בת פועל הברהח, דוחה למועדנכון כאמור, 
 זורוה אהמהו "בארהאודות  2017-ו 2018, 2019 ם, לשנילכלייםכתנים מש טבלת ה,למיטב ידיעת החבר

 מרוכזת מרבית פעילות החברה ןבה קגוישורופולין( המט רו)לרבות אזורק י-ום נייהערור )וכן עב ריעיק
  :(דוחלמועד ה

 
 דצמברב 31 וםבי יימהשנסת לשנה

2019 2018 2017 
 19,519-כ 20,580-כ 21,439-כ )*( די דולר( יארל)במי (GDP, PPP (Current international $)) גולמי מקומי תוצר

 60,000-כ 62,869-כ 65,112-כ *()בדולר( ) (GDP per capita, PPP (Current international $)) לנפש צרות
 2.3% 2.9% 2.2% ( )* (GDP growth (annual %)) יהמקומ רוצתב צמיחה שיעור
 1.8% 2.3% 1.7% ( **)  (GDP per capita growth (annual %)) לנפש בתוצר יחהמצ שיעור
 1.82% 2.44% 2.14% )*(  (Inflation, consumer prices (annual %)) יהפלצאינ שיעור

 2.40% 2.69% 1.92% (***שנים( ) 10ארוך )ח וותי מקומי לטממשל ובח על התשואה
 +AA+ AA+ AA **(*לטווח ארוך )* ישלתממ חוב דירוג

 3.4670 3.7480  3.4560 **(*פה )**והתק חרון שלב ליום האה")ש"ח( לעומת דולר אר מקומימטבע  חליפין שלר שע
 .ואינם סופיים ם אומדניםם הינוחלק ניםיים שוומבות פצוטטו ממקור 2019ת נש בגין נתונים ( *)

 .untry=United%20States4?co202-1980-imf-from-statistics-ntryuco-by-capita-per-gdp/noema.com/pjeqzh://kttpsh :ראה
   .http://www.bea.org: ראה -סטטיסטיקה הכלכלית של ארה"בלשכת ה שלאתר האינטרנט ר: מקו )**( 
 . http://www.treasury.gov/Pages/default.aspxריקאי. ראה: של משרד האוצר האמ רנטינטהא אתר: ורמק ( *)**

 .Standard and Poor’sפי דירוג -על ( *)***
 . http://www.boi.org.il/en/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspxראה: ישראל.  נקאתר האינטרנט של בר: מקו ( *)****

    

 

 

 

_______________________ 

מס ות השויר ,חברהת לו מן הכנסות המיוחסושר עם ההטלות עליו בקוי( הממס )האמריקאות הת חבויא םלרה לא ישהשליטה בחב
אות הדין אם להורהתוונטי ובכל שיהא רלמור, כחבויות כאי תשלום א ת.וקנסו ביתספת רינו בתות לגבות אותן ממווית עשריקאיואמה

קנסות כאמור ריבית ו וכל חבות מס, שקוף החברה כגוף י שלהמיסוי הדמיע על מעו צפוי להשפינ, אחדוחלות למועד ההרלוונטיות ה
תך האמור ועד החהיא, עד מל סיבה שמכ, שקופה יותדל מלהברה תחעל החברה. אם הח לויחו לו, לאחול שי, ככיטהלשהבעל יחולו על ש
  רה.בהחעל  –ואילך  על השליטה ומאותו מועדול על בתחבות המס ח

https://knoema.com/pjeqzh/gdp-per-capita-by-country-statistics-from-imf-1980-2024?country=United%20States
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  :החברה יעתדטב ילמי ,ימושיםולפי ש מרכזיים לפי תתי אזורים פיםנוסים כליכל םנימשת

 )**( ושיקג **(*) רקיו-ניו 
 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה בדצמבר 31 םביו שנסתיימה לשנה
2019 2018 2017 2019 2018 2017 

 עממוצול גיד
 תכירובדמי הש

 2.6% 2.0% 2.3% 3.0% 2.8% 3.0% (Multifamilyמגורים )
  )*(  ()*  )*( 5.8% (0.7%) (1.4%) (Officeי )מסחר

  )*(  )*(  )*( 2.0% 1.6% 7.0% (Retail)מסחרי 
ניות שיעור פ

(vacancy )
 יםנכס

 4.5% 4.6% 4.3% 7.7% 6.7% 6.5% (Multifamilyמגורים )
  )*(  )*(  )*( 12.1% 11.2% 10.4% (Office)רי מסח

  )*(  )*(  ()* 3.4% 2.9% 2.6% (Retailחרי )סמ
 שטחיםבנוי יש

 Net)  םימאוכלס
Absorption )25 

 11.1 8.5 ( 7.7) 37.1 25.0 23.2 ת( חידולפי י)בא (Multifamilyמגורים )
  )*(  )*(  )*( 3,028 1,131 2,050 ( )באלפי ר"ר( Office)מסחרי 

  )*(  )*(  ()* 1,104 465 600 ר("לפי ר( )באRetailמסחרי )
 .לא מוצגים םתוניולכן נ סים להשכרה למסחר בשיקגואין נכה ברלח )*( 
 .דלבהינם אמדן ב 2019 שנתנתונים ל .(2019 קיץ)שיקאגו ב רימסחל"ן הדנבשוק הור והדי בשוק וריםדיקטלאינ עגובנ RCGמחקר שוק של  *( )*

 . t.pdfilename=/spot/chi/fullreporf?om/secpage/getdoc.phposenconsulting.cww.rtps://whtראה: 
 .הינם אמדן בלבד 2019 שנתנתונים ל .(2019 קיץ) רקיו-בניו רימסחל"ן הדנבשוק הור והדי בשוק דיקטוריםבנוגע לאינ RCGמחקר שוק של  )***( 

 . t/nyc/fullreport.pdfspo/filename=getdoc.php?onsulting.com/secpage/w.rosenchttps://ww ה:אר
  

 הכנסות צפויות בשל חוזי שכירות חתומים 7.12

 תחום המגורים-תת 7.12.1

יים שנת ( עד1ה )שנ לש פהם לתקונהי ריוהד תוידהחברה ביחס ליחשל רות כיהש מיכככלל, הס
 ה שלפקוהרלוונטית, לת קחתת המפו, תחת תנאי תוכנית השכירומוגבלת ותיהשויה ליא ע( )וה2)

 .החלק זל 7.4.1 ףסעיה גם ד(. ראשנה אחת בלב

 והמשרדים 'המסחר והקמעונאות'תחום -תת 7.12.2

 רספומ םשרדימוה 'תואונעמקההמסחר ו'תחום -תת ת שליופוצה תבר ההכנסולהלן פרטים בד
ליום ון ם(, נכאופציות שוכרי חת מימוש תקופותובהנ שמימו-יחת אים )בהנפוקעות השכירזי החו
 :*() 2019 בדצמבר 31

 רההכ תקופת
 נסהבהכ

 כריםות שואופצי תקופות מימוש בהנחת ות שוכריםאופצי פתתקו מימוש-אי בהנחת
 הכנסות

 םבייכרמ
 יםועקב

 (לרבאלפי דו)

 חוזים רמספ
 יםייממסת

 ואשנ חטש
 מיםההסכ
 םיימיהמסת

 (ר"רי אלפב)
)**( 

 הכנסות
 מרכיבים
 קבועים

 (באלפי דולר)

 םזיחו רמספ
 מסתיימים

 ואנש שטח
 מיםההסכ

 םהמסתיימי
 (ר"ראלפי  ב)

)**( 

 - 0 23,508 - 0 23,508 1 רבעון 2020 שנת
 - 0 23,370 - 0 23,370 2 רבעון

 - 0 23,472 21 2 23,472 3 עוןבר
 - 0 23,589 - 0 23,380 4 רבעון

 - 0 94,992 4 2 94,136 2021 שנת
 2 1 95,703 6 2 94,349 2022 שנת
 1 1 94,292 146 4 92,075 2023 שנת
 2,000 78 2,395,534 1,826 70 436,713 ךילוא 2024שנת 

 2,003 80 2,774,460 2,003 80 811,003 סה"כ
ום כל סעת שעולו ל, ככיםכרוטו של השורב וך מכירותיעור מת)ש םניתם משכיבימר תיההכנסוה, החברלהערכת  )*( 

  מהותיות לחברה.לא יהיו  האמורות לעיל,מהלך התקופות ב (,יםמסו
 .בנכסשטח חניה של שוכר לר"ר המיוחס מסתיימים" אינו כולל כי "שטח נשוא ההסכמים ה ,יןויצ ( **)

         

ארכת  ה ל ה יימת אופצי שק ככל ות בהם היא קשורה. ר י ת חוזי השכ מנהלת מעקב אחר מועד פקיע  ה בר הח 
קרה  יה(, או במ יהיו בעת מימוש האופצ ש  י שוק כפי נא בת ו א  ם דדי צ ל ה הדדית ש  כמה בהס תנית המו החוזה ) 

הול  ך ני ור לצ  טי לוונ ר הר ועד לשוכ מ מבעוד  החברה נה פו  הארכתו, רות אופציה ל ת בחוזה השכי ימ קי א ל ו ב 
תו  צורך השכר ס ל כ נ ה  לשיווק  ה בר הח רכת ת. במידת הצורך, נע ו ר תקופת השכי משא ומתן עמו להארכת 

 מחדש. 

ידע נן מ י ה  , ת ילו הפע  תחום -י בכל אחד מתת הצפויות  ות ההכנס בדבר  יל לע  ה רהחב  כות ן, כי הערי ו צ י 

 
 בחנות.שתי תקופות נ לסים ביןבשטחים המאוכ י נטוהינה, השינו" onsorptibA tNeמונח "משמעות ה  25

https://www.rosenconsulting.com/secpage/getdoc.php?filename=/spot/chi/fullreport.pdf
https://www.rosenconsulting.com/secpage/getdoc.php?filename=/spot/nyc/fullreport.pdf
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 חוזי המבוסס על  , ( רך"ות ע יר ני)"חוק  1968-, התשכ"חות ערך ייר הגדרתו בחוק נתיד, כ פני ע  צופה 

 ,מש תמ לה  שלא  עשויות  הל א  ת הערכו . ה בר הח של  , ועל הערכותיההחברה  ם אשר בידי שכירות חתומי 
כולת ה מי א וצ ת כ ות לרב , פה צ שנ  מכפי , מהותי  באופן  ת בולר , שונה  ן פ ו א ב  שמ מ להת או  , חלקן  או  לן כו 

וק ההשכרה ש  מצב מים; כ ות; ביטול הסר בהסכמי השכי  ה בר הח רים עימם קשורה השוכ  תם של עמיד 
יות עלו והיקף ה  החברה  סינכ ם מי ממוקה בה ב; אופייה של הסבי רה ב ח פעילה ההם ם ב באזורי  הרלוונטי

חלק או כל  לש ם משות עקב התמ אוו/ ול בניין וכדומה(; יה , דמי נים נירו עי  םי מיס  ןגו לשוכר )כ ות נלו ה 
  . חלק זה ל  18 יף בסע  המתוארים הסיכון מגורמי 

 עיקריים ריםכשו 7.13

או  (10%) יםאחוזעשרה  מהווה הםסה מנכאשר הה יםרשוכ קיימים בנכסיההחברה, לא  עתידילמיטב 
 .2019לשנת  יםחדאוהמ ייםפהכסדוחותיה פי -על חברההל ש מהכנסותיה רתיו

 החברהברמת  מותהתא גילוי אודות 7.14

 פיסכעל המצב ה לדוח מההתא 7.14.1

לבין סך כל הערך  זה 7בסעיף  וראמכ רהסי החבכנל וי ההוגן שה בין השותאמת הלן גילוי אודוהל
 אחתכל  לש בדצמבר 31ום יל הברחהחד של י המאוב הכספעל המצ וחבד הענדל"ן להשקשל 

 :)*( 7120-ו 2018, 9201 ניםשהמ

  OFFבין רווחי ברה ל ח של ה  וניות י הזכויות הה יק חז למ ך המשוי קי לתקופה נ ח ה רוו ן ה י התאמות ב  7.14.2
 (ationserFunds From Op  ) באלפי דולר(   ים יק חז ם מ שויכים לאות מ ה( 

 ר בדצמב   31מה ביום  נה שהסתיי ש ל  
2019 2018 2017 

  ות של הוני ת ה ויו לתקופה המשויך למחזיקי הזכ  ( פסד ה ) ווח הנקי ר ה 
 ברה ח ה 

(9,100 ) 48,976 46,634 

 : התאמות 
 ( 18,194)  ( 28,124) (2,570) נכסים יערוך  ווח מש בגין ר 

 ( 4,817)  ( 23) 31,714 רות כלולות חב   של   נכסים   משיערוך   ( ד ס )הפ   וח רו ב   ה בר הח ק  חל   בגין 
 19,242 ( 14,819) 14,665 בגין הפרשי שער, נטו 

 ( 20,064)  14,191 (12,186) גזרים, נטו נ של  גן  וי ההו בשו   ויים שינ   ין ג ב 
,  גזרים גן של נ ו ה ה י וו בש  ות ול כל  בשינויים של חברות ברה חלק הח ין ג ב 

 ו נט 
6,968 2,797 - 

 22,801 22,998 29,491 סה"כ 
    

 

 )מאוחד( )אלפי דולר( 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

ח הצגה בדו
עסקי תיאור 
 ידהתאג

 1,301,500 1,332,000 1,342,844 ם בהקמה(מניבי  ל מבנים כול סה"כ מבנים מניבים )
 - - - שקעהת להוקערק כ"סה

 1,301,500 1,332,000 1,342,844 סה"כ
ל דוח עטף המוחזק למכירה" בשוי בלת רת "רכושללו במסגנכסים שנכ התאמות

 פיהכסצב המ
- - - 

 - - - יפי זכאים וחייביםעהתאמות לשווי הנובעות מס
 - - - ותללפי עשל נכסים  גהצהות מעהנוב התאמות

 - - - חרותות אמהתא
 - - - "כ התאמותהס

 1,301,500 1,332,000 1,342,844 התאמות סה"כ, אחרי
ח הצגה בדו

ב על המצ
 הכספי

 1,301,500 1,332,000 1,342,844 ל"ן להשקעה בהקמה(ל נד )כול  פיהכס צבדוח על המסעיף נדל"ן להשקעה ב

 - - - יצב הכספמהבדוח על  ההשקעל ותקרקע יףסע
 1,301,500 1,332,000 1,342,844 סה"כ

בחברות ות שקעבמסגרת סעיף ה יםהכספי ותחמוצגים בדולחלק זה,  7.16.3-ו 7.15.4 עד 7.15.1ם ם בסעיפיירהנכסים המתוא )*( 
 .תולולכ
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 ם מהותייםנישא םכסיונ (מאדמהותיים  םנכסישאינם ) מהותיים יםכסנ 7.15

 מבנים מניבים

7.15.1 iveDre Shore 500 Lak  (מהותי מבנה מניב) 

500 Lake Shore Drive  סטגוואדש וחב להנכס החהו של יתניילינוי. ב, איקגושב םקמוהמ, דיור תידויח 500 הכולל להשכרה יםמגור מבנההוא 
 Related BIT 500 Lake , כס הנ חברת  .2013ספטמבר חודש בבלו קתה םירונואישורי איכלוס אח 2013 מאי שדחובור החל ידות הדיאכלוס יח ,2011

, LLCrShore Owne ,   (. פת ת משו לה )שליטה  כלו של החברה כחברה    אוחדים כספיים המ ות ה ח דו מוצגת ב   

ת  ופתק ס ומאפייניו הנכ שם 
 ח יווהד

כת השווי  ר ת הע אודונוספים נתונים  ע מידפריט 
 ה ות שבבסיסח וההנ

ערך בספרים  
וף התקופה  בס 

(100% ) 

הוגן  י ושו
בסוף  

 תקופה ה

ות  נס כה
  ופהבתק 

(100% ) 

NOI על  פו ב
  בתקופה

(100% ) 

עור  יש
אה  ותשה

()% 

שיעור  
  התשואה 
המותאם  

)%( 

ר  ו עשי
ה  שואת

  עלותעל ה
()% 

  שווייחס 
הנכס  
לחוב  

(LTV) 

ך  שערו רווחי
(100%)  

י  )באלפ
 ר( דול

ור  שיע
וסה  תפ

  לסוף
 %()שנה 

דמי שכירות  
ממוצעים  

לר"ר  
 )בדולר(

י  וזיה
  ריךמע 

ווי )שם  הש
 ן(סיו וני

ה  ההערכ דלומ
מעריך  ש
על  י פ ווהש

 לפיו 

ות  הנח
  נוספות 
  בבסיס

 דולר   באלפי ערכה הה

500 L
a

k
e S

h
o

re D
rive

 

 ו שיקג ור אז

2019 268,700 268,700 17,585 9,548 3.6% 3.6% 6.3% 65.1% (11,957) 95.4% 40.10 

וח  נספח לדב  2.1 ףסעי  ה רא  לפרטים
 USD חרי סמטבע מ  קטוריון. הדיר

 מגורים  שימוש עיקרי 

  תול עית/ עלות מקור
 ה מקורית הקמ

 פי דולר אל   151,045
2018 280,500 280,500 17,618 8,432 3% 3% 5.6% 62.4% 3,522 95.0% 39.96 

 ( * ) 43.75% ברה )%( הח ק לח

.  ברוטו   אלפי ר"ר 718-סה"כ כ שטח  
  אלפי ר"ר   407-רכב מח זה מושט

  500)  מגוריםצרכי ל רה שכלה
רה  כ י ר"ר להש אלפ  3-כ  ,ד( יח"

תרת שטחי הנכס  וי סחרצרכי מל
  ם , כמו גוןניחשל ות  קומ 12 הם

ות  נוחטחי ש  ניים,ים מכשטח
נם  שאי  יםיבוריצושטחים 

 ה שכרלה

2017 277,000 277,000 17,591 9,752 3.5% 3.5% .5%6 63.2% (6,225 ) 95.6% 39.77 

 . בהתאמה  ,חלק ד' לדוחב  (24  הנ)תק  ]ב[13יף  עסו  זה  חלקל  1.6  ףראה סעי  ,כסנהילייטד בחברת  צת רמקבום ידובע  ל( שפיןיקבעות )אודות אחזקור וחזקה כאמאודות האלפרטים   )*( 
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 סכסוים לנמון מימ

 הלוואה 43.75% – רה בנכסבהח חלק. םמסוי מוןימ

בדוח  יתרות
על המאוחד 
המצב 

 (*)יספהכ

31.12.2019 
 (דולר )אלפי

 ל.ר. :רצק מןזל כהלוואות מוצג
 ,000175 :ארוך לזמן לוואותהכ צגומ

31.12.2018 
 (לרי דו)אלפ

 ל.ר. :רצק מןלז ותכהלווא מוצג
 175,000 :ארוך ןלזמ ותאוכהלו מוצג

 180,656 (דולר אלפי) 31.12.2019יום הלוואה לה לש הוגן ויוש
   28.3.2014 המקורי אהילת הלוותאריך נט

 175,000 (רלוד פילא) מקורי הוואלה גובה
 Massachusetts Mutual Life Insurance Company ןמגוף ממ

 4.29%ל ור שיעשב העקבוריבית שנתית  )%( 31.12.2019 וםלי בית(יפקט)א ועלבפ תביריה רעושי
ת נתינ ואהההלו .1.4.2024דרי; קרן: קלנדש הראשון של כל חוום ביום העסקים : תשלריבית מועדי פרעון קרן וריבית

 דמי פירעון מוקדם.שלום תלוף כפב קדםון מולפירע
 -- תמרכזיופיננסיות ות תני

 -- 26תרואח יותמרכז תתניו
 -- 31.12.2019ליום  ותיננסיפההמידה  ותמאבו יותת מרכזבתניו עומדת הרהחבהאם  וןצי

 (. enviormental guaranteeתית )ביבס בותרוע Bad Actsת בגין ערבו, למעט זכות חזרה ןכ  non-recourseהאם מסוג 
 ח.' לדוחלק דב (22 )תקנה [ז]12-זה ולק לח 11.2ם ות ראה סעיפילפרטים נוספים אודות ערבוי

ת הכספיים המאוחדים של החברה.  צב הכספי הכלולים בדוחוהמ  עלבדוחות המאוחדים    תלעיל לא נכלל  המוצגתמאוחדת, יתרת ההלוואה    תושה יאינ  Lake Shore Drive 500-הואיל ו (*)
 ון נדחות.המוצגת אינה כוללת עלויות מימ  היתרה

  

 בנכס יםימהות תויפטשמ גבלותמו םודישעב

 :שר עם הנכסתיים בקלות מהובדים ומגשעבו בדבר פרטיםלהלן 

 בודעשב המובטח הסכום פירוט סוג
 31.12.2019ליום 

 (דולר באלפי)
 גהדר ודשעב

 ונהראש
 ןקעירקמעל ה כנתאמש בותלר ות העתידיות,ויוכל הזכ וואהכם ההלנכון למועד הסל זכויות הלווה בנכס, ראשונה, על כשעבוד מדרגה 

ם, הטבות מס יישלים שעם צדדי הסכמיםעתודות, כל ה קדונות,פו ביטוח, דמי שכירותיות הזכוכל הבנק,  תוונחשבפים בושעבוד כל הכס
  דל"ן ומטלטלין.נ מסי זרהח ,סכהנן בגי

175,000 

    

 

 
, ראה רההחב רהימון בהם קשויות מקובלות בהסכמי המם(. לתנריזיבת שוכון )כגון עמי מימזה של הסכים בסוג בלקונאים ממת חורגותניות האחרות" משמען ת תיומרכזתניות " זה, 7יף סע ןיילענ  26

 . הז קלחל 11.1סעיף 
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7.15.2 seHouAbington  (ינו מהותימבנה מניב שא) 

Abington House  2012 חודש פברוארב החלהנכס התו של ניי. בקיור-ניו, קיור-וימוקם בנמה ,דיור יחידות 390 ללוכה רהכשהל ריםמגו נהמבהוא, 
  ,LLC ,th30West  005 , הנכס חברת  .2014לו בחודש דצמבר תקבת האחרונוומות ההק 2-ל י אכלוסרוהית 2014 ילאפר שדוחבהחל אכלוס יחידות 

   . שותפת( )שליטה מ   ה ול ל כ   חברה כ   ה ר ב הח   של   דים יים המאוח ות הכספ ח ו ת בד מוצג 

תקופת   ניו ומאפיי שם הנכס
 ווח הדי

ת השווי  כר ת הע וספים אודונ םינתונ מידע  יטפר
 יסה וההנחות שבבס

פרים  בס  ךער 
וף התקופה  ס ב

(100% ) 

שווי הוגן  
  בסוף

 התקופה 

ות  נס הכ
בתקופה  

(100% ) 

NOI   בפועל
בתקופה  

(100% ) 

שיעור  
  התשואה 

)%( 

ר  ו עיש
  שואה הת

תאם  מוה
)%( 

  רו שיע
ה  אתשו

  לותעל הע 
%() 

  ס שוויחי
הנכס  
לחוב  

(LTV) 

וך  שער חי רוו
(100%)  

פי  לא)ב
 דולר( 

ור  שיע
סה  ופת

וף  לס
 שנה )%(

  דמי שכירות
צעים  ו ממ

  לר"ר
 )בדולר(

יך  זיהוי מער
)שם  השווי 

 ניסיון(ו

ההערכה   דלמו
שמעריך  

שווי פעל  ה
 לפיו 

  הנחות
ות  פנוס

בבסיס  
 לר ו דפי  לאב כה ההער

A
b

in
g

to
n

 H
o

u
se

 ק  יור-ניו ר אזו 

2019 351,500 )**( 351,500 )**( 21,387 14,914 4.2% 4.2% 7.0% 62.9% (19,736) 98.8% 83.31 

פח לדוח  ס נב  2.2ף סעי  רטים ראה פ ל
 . ירקטוריוןהד

 USD מטבע מסחרי 

 ם מגורי קרי מוש עייש

  תעלות/ ריעלות מקו 
 ית מקורקמה  ה

 אלפי דולר   213,063
2018 371,000 371,000 20,657 13,858 3.6% 3.6% 6.3% 59.6% 1,124 98.9% 81.78 

 *( )  43.912% חלק החברה )%( 

ה  כרהש ר"ר ל  ילפא  268-כ   שטח
  8,429-יח"ד( וכ 390למגורים )

 רה חי מסחר להשכ ר"ר נטו שט
2017 369,500 369,500 20,112 13,876 3.8% 3.8% 6.5% 59.8% (667 ) 94.6% 81.83 

  המס  תבו הט לרבות )  Abington House-' בנמוכה  הכנסה לבעלי ההשגה ברות דיורה 'יחידות-הזכויות ב , בנכס זה(. עם זאת רית המסח יחידה רבות ה נכס )לחברת הב ה החבר  ( שלבי י ט אפק חזקה המשפטי )ה א ור ה יע את ש מייצג  ( * ) 
  קרן י יד -עלו ם( ברווחי 90%-בהון ו  0.01%)  מנהל  בר כח (  s, LLCline HoldingHigh ht30West לותבבע  ד גיתא)  RK 30, LLC של  לות בבע הינה  אשר  ,  Cdable, LLrAffo ht30500 Westידי -קות עלוחז( מ להן  ת צמודוה  כות ז המ 

ם  נוספי   לפרטים  . 39.521%נו  י ה  ' שגה'רכיב בר הה-ב  הבר ל הח בי ש ה האפקטי ק ל ח . בהתאם,  ( ם יוח ו רב   10%-ן ובהו  99.99%) (  Low Income Housing Tax Credit Investment Fund)   נמוכה  הכנסה   לבעלי   לדיור   מס  בזיכויי  השקעות
 .חוד' לדבחלק    (24נה  )תק  ]ב[13נכס, ראה סעיף  קבוצת רילייטד בחברת ה)בעקיפין( של עובדים מת אחזקות  לפרטים אודו  ]א[ לחלק זה.7.2.2-ו   1.6  סעיפים ראה  

שנה היבטים מסוימים שר מ", אThe Housing Stability and Tenant Protection Act of 2019נה "ק חקיקה המכויור-יונ תנדימ, אושרה ב2019 יביונ 14ום , ביחברהה לחדים שמאוספיים הלדוחות הכ 1כמפורט בבאור  ( )** 
הן היה עושה שימוש שחקן בשוק ר בכאמו תלשקף את ההנחוכדי  ת בדמי השכירותידיותעההעלאות ה ך שימוש בהנחות מתוקנות עלושתה תנעו וי זהערכת שונכסים מסוימים. יורק ביחס ל-ינת ניובחוקי השכירות של מד

(market participant  )קהחקיבות הבעק.   
                

 לנכס יםסון ממימו
 הלוואת מסחר ריםומג ת  א וו ל ה  (לה לעילה"ש בטבה  רא)  43.912%  -חברה בנכס  ים. חלק ה מסו  מוןי מ 

בדוח    תרו ית 
על  חד  או המ 

 )*(הכספי   בצ המ 

31.12.2019 
 אלפי דולר() 

 ל.ר.  ל.ר.  :קצר   לזמן   כהלוואות  גמוצ 
 16,000 ,000205 :ך ו ר א  ן מ לז   ותא ו לו ה כ  מוצג

31.12.2018 
 י דולר(לפ )א 

 ר. ל.  . ל.ר  :קצר   לזמן   תו ווא ל כה   מוצג
 16,000 205,000 :ארוך   לזמן   כהלוואות  מוצג

 16,136 204,829 (דולר  יאלפ)  31.12.2019ליום    לוואה של הה  הוגן שווי 
 2017  ל פריבא  7 18.9.2015 המקורי  אהו ו תאריך נטילת הל 

 16,000 (  מס באגרות חוב חייבות ב  41,800-ו  טורות ממסב פחו   אגרות  163,200)   205,000 (לר ו ד  פי ל א ) רי ו ק מ  וואה ל ה  גובה
בהנפקה    Deutsche Bank-ל HFA-די הי-על  ונמכר, אשר הונפקובאמצעות אגרות חוב ש  דועמן ה)המימו  Deutsche Bank גוף מממן

 .(תטירפ
Wells Fargo Bank, 

National Association 
 -2025וקטובר  בא 1  ללעד וכו )%(  31.12.2019  ליום טיבית(אפק ל ) ע פו ב  תבי רי ה רעו שי 

רותי ת שיעמל תפוכן בתוס %0.75ת בתוספ SIFMA27וג שתנה מסמ יתבריר(: דול אלפי 200,631) סוב הפטורות ממהחת בגין אגרו
HFA וגמס תנהמשריבית  דולר(: יפאל 41,800ס )במ חוב החייבותגרות הא ןיבג ;0.35%עור של שיב LIBOR  לשלושה חודשים

 .0.35%בשיעור של    HFAשירותי    מלתעת  וכן בתוספ  1.3%  בתוספת

3.99%   (Note Rate .) 

בית: תשלום ביום  י ר  תורן אגת בגיולממש , ריבית בלבד2025 ברוטבאוק 1ם . עד ליו2045במאי  1 הינווב( חהרות וגי אגלשני סמועד הפירעון הסופי ) תבי רי ו ן קרן  מועדי פרעו 

 
בדצמבר  13ליום מסוימים. טריונים ריבקהעומד מס פטור מירוני ל תשואות אג"ח עעת בוסס(, המAFMSI) tionciaossts Aial Markery and Financs IndustSecuritie-ה ייד-על המתפרסמת תריבי  27

 .1.61%על עמד  SIFMA-ריבית הר שיעו 2019
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 הלוואת מסחר ריםומג ת  א וו ל ה  (לה לעילה"ש בטבה  רא)  43.912%  -חברה בנכס  ים. חלק ה מסו  מוןי מ 
נדרשת לגרום  CLL, th500 West 30לכן, ודם או ק 2520וקטובר בא 1ם ם למסמכי המימון, ביוהתאב. (יםדשיחו ים)בתשלומ החוב

 500 ,. לחלופיןDeutsche Bankרצון  יעותלשב ויר יהאים אשותם תנבשיעור, לתקופה ותחת א יתיברישלמו אגרות החוב  כי לכך
, LLCthWest 30 ל לגרוםיה עשו-AFH  החוב ותור את אגרלמכאו גרות החוב לציבור ר את אומכלו -ב החות את אגרולפרוע 
   .Bank Deutsche-א למל  לוםתמורה לצורך תשב משפרטי אחר, ולהשתלרוכש  

  שרה ע -אחתה העסקים  
 ;  י לנדר דש קו ח של כל  
   11.4.2027קרן:  

 -- -- יות מרכזיותנסנ יתניות פ 
 -- -- רותח א   תזיו מרכ   יותנ ת 
ת  ו סי ידה הפיננ המ  מותתניות מרכזיות ובא ומדת ב ע ה  ר חבה   םהא   וןצי 
 31.12.2019ום  לי 

-- -- 

 כן כן  non-recourseסוג  מ  ם א ה 
ון המוצגת אינה כוללת עלויות מימ  ת הכספיים המאוחדים של החברה. היתרהצב הכספי הכלולים בדוחוהמ  על  בדוחות המאוחדים  תללעיל לא נכל  המוצגת  התרת ההלוואה ישות מאוחדת, יאינ  Abington House-ויל  הוא )*( 

 . נדחות
  

 בנכס מהותיים משפטיות לותומגב םשעבודי

 )*(: עם הנכסותיים בקשר הבלות מעבודים ומגלהלן פרטים בדבר ש
  ד ושעב ב   טחב והמ   םכו הס  טפירו  גסו 

 31.12.2019ליום  
 (ר לדו   יפל בא ) 

  -מגורים 
 משכנתא

  דרגה 
 נהראשו 

תרת "תכנית חת הכולחלק זה ת ]א[7.2.2חלוקת הנכס ליחידות ראה סעיף אודות פרטים ס )לבנכ הכנסה נמוכהלי יור לבעדות הדיחי נגדשוק וכ הדיור במחירידות ייחכנתא כנגד שמ
80/20)". 205,000 

  -ים ורג מ 
 משכנתא

  ת ו גדר 
ה  שניי 

 ושלישית

CLL ,th03 West500  ו-sche BankDeut תקהתקשרו בעס SWAP  לפיהBankche sutDe ו ת קבועהריבי משלם-LLC, th30 st0 We50 משלמת ל-he BankDeutsc ח ית האג"את ריב
כנתא שנייה  משב SWAP-ה את חיטהב Deutsche Bank(. ")%( 31.12.2018 ליום (ביתאפקטי)על בפו ריביתה שיעורתחת " לעיל )ראה 0.75%שבועי בתוספת  SIFMAהמשתנה של 

רה רוע הפשלישית יכולה להירשם במקרה של אינתא בדרגה הדולר )המשכ פילא 200,000סך של ה בנה רשומאיגה שת בדרשלישימשכנתא דולר ו פיאל 5,000ומה, בסך של שרבדרגה, 
פרה של את הזם גה הראשונה. ערדת המשכנתא בה הפרה תחשית אינילהשאו  יההשני רגותת בדכנתאות המשחת הרפ(. הSWAP-המי הסכ חתת C, LLth500 West 30ידי -על

 שית.יהשנייה או השל  המשכנתא בדרגות  תחתה הפרה  יננה ההראשונתא בדרגה  שכהמ

- 

  -מסחרי
 משכנתא

  דרגה 
 ראשונה

 16,000 .סנכב  םי' גגראת והאיועונהקמות  חידזכויות הלווה בי  על כלשונה  אדרגה רשעבוד מ

  ק זה. ]א[ לחל 7.2.2סעיף    ראה  םריוהסכמים רגולטו   חתפוק עם שכירות מ  בקשר יות  ות ה מ גבלות  מ  יןי נ לע  *( ) 
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7.15.3 ht29st e9 W52 ( מהותי שאינומבנה מניב) 

th29529 West   1220אוגוסט  דשחובחלה הנכס השל  ותייבנ יורק.-ניויורק, -הממוקם בניו, דיור ותיחיד 139להשכרה הכולל הוא מבנה מגורים 
 West 529 , כס הנ  רת ב ח . סהנכאת ון הראש הדיירכלס ד אמועתו באוו 2014ספטמבר חודש בה החל הנכסהשכרת  .2014סט גוואחודש בה למשווה

LLC ,th29 ,   (. ותפת ש ה מ ליט )ש   חברה כלולה פיים המאוחדים של החברה כ וחות הכס מוצגת בד   

  תפתקו ניו ומאפיי שם הנכס
 וח יו דה

  השווי   רכתדות הע או פיםם נוסנתוני ידע מ טפרי
 ות שבבסיסה וההנח 

ם  ערך בספרי
קופה  תוף הבס 

(100% ) 

וי הוגן  וש
ף  בסו

 פה ותקה

הכנסות  
  בתקופה

(100% ) 

NOI   בפועל
בתקופה  

(100% ) 

שיעור  
ה  ואתשה

)%( 

שיעור  
התשואה  

ותאם  המ
)%( 

שיעור  
  תשואה

  לותעל הע 
)%( 

  יחס שווי
הנכס  

וב  לח
(LTV) 

  ך ערוי שוחו ר
(100%)  

  לפי)בא
 ( דולר

שיעור  
ה  פוסת

  לסוף
 )%( שנה

דמי שכירות  
ממוצעים  

ר"ר  ל
 לר()בדו

ך  מערי  ויזיה
ם  שהשווי )

 ן(יסיו ונ

מודל ההערכה  
  עריךמש
י פעל  ווהש

 לפיו 

  תהנחו
ספות  נו

  סבבסי
 באלפי דולר  רכה הע ה

ht
529 W

est 29
 

 רק  יו-ניו אזור 

2019 146,700 )**( 146,700 )**( 6,899 5,366 3.7% 3.7% 9.6% 33.4% 33,563 98.3% 66.37 

ח  לדו נספחב  2.3ף עי ס לפרטים ראה 
 ן. קטוריודירה

 USD י רח מס בעמט

 מגורים  י שימוש עיקר

עלות מקורית/עלות  
 רית הקמה מקו 

 לפי דולר א  55,861
2018 113,100 113,100 6,464 5,649 4.7% 4.7% 10.1% 44.1% 1,345 99.3% 65.28 

 )*( 39.521% )%( חלק החברה 

  10,742ר"ר; מסחר:    130,590   שטח
 64.56 98.6% ( 873) 45.5% 9.1% 4.5% 4.5% 5,072 6,651 111,700 111,700 2017 ר"ר   5,600יה:  ר; חנר" 

כן, -כמו .%0.004ינו חברה הל הי שמשפטהה זאת, שיעור האחזקעם . סהנכברת רבות לעניין חלוקות מחל כס זה(,ח המסחרי בנהשט ( )למעטLLCth92 t529 Wes ,)ת הנכס ברבח ברהחפקטיבי של ההא הקזהאחור שיעיצג את ימ ( )* 
ות [ לחלק זה. לפרטים אודב].2.27-ו 1.6סעיפים ראה לפרטים נוספים  .%2143.9נו חברה היה של טיביבה חלקה האפק CLL dings,Holighline H htWest 30 ( של100%לאה )זה הינן בבעלות מ ברכיב המסחרי בנכס תהזכויו

 ח.חלק ד' לדוב(  24קנה  ]ב[ )ת13ה סעיף  רארת הנכס,  טד בחבליירי  בוצתקמ  קיפין( של עובדיםת )בעוחזקא
 .2019בדצמבר    31ליום  עליית שווי הנכס  ללה  ביוהדירה  ה. התאמת שכר  2019בר  בספטמ  1מיום    ירה החלהד  שכראת  העלתה  אשר  התאמת שכר דירה    לע  HUD-העם  החברה  הסכימה    ,2019ברבעון הרביעי של שנת   (*)* 

                

 מימון מסוים לנכס

 חרת מסהלווא גוריםמ תוואלה טבלה לעיל(בש ה"ה א)ר 39.521% –כס בנ ברהחלק החם. ן מסויוממי

ח בדו ותיתר
על ד המאוח

המצב 
 (*)הכספי

31.12.2019 
 ולר(ד)אלפי 

 162 823 :רצק ןלזמ ותאכהלוו מוצג
 6,812 41,154 :ארוך לזמן אותכהלוו מוצג

31.12.2018 
 )אלפי דולר( 

 156 798 :רצק לזמן ותוואלהכ מוצג
 6,974 41,977 :ארוך לזמן אותלווהכ צגומ

 7,002 38,457 (רדול אלפי) 31.12.2019 של ההלוואה ליום הוגן שווי
 25.8.2015 25.8.2015 המקורי אהווהלך נטילת ריתא

 7,600 45,25828 (דולר אלפי) מקורי ואהולה גובה
 HFA Signature Bank-תא מהשכנמ וחטיבם ע Wells Fargo ממןגוף מ
 ספת:תו( בNote Rate) 3.17% )%( 31.12.2019 ליום ת(בפועל )אפקטיבי ריביתה ורשיע

(  Mortgage Insurance Premiumתא )נמשכטוח פרמית בי
 0.25%יעור של שב HFAעמלת שירותי ; 0.45%בשיעור של 
 .לר(דו 45,000,000)על סך של 

3.625% (Note Rate). 

 י; חודש קלנדרשון של כל יום העסקים הראב וםשלת ית:ריב יתבוריעדי פרעון קרן ומ
 ;1.9.2050קרן: 

  שנה; 35אמורטיזציה: 
 .ללא קנסן מוקדם ועפירכות לחברה ז

 ; ירדשל כל חודש קלנ ריישעה ם העסקיםום ביולשת ריבית:
 ; 10.9.2022קרן: 

 ה;שנ 30אמורטיזציה: 
 ללא קנס.  םדוקמעון לחברה זכות פיר

 -- -- ותיזכרמ ננסיותית פתניו

 
 .  yequitdit cretax-אלפי דולר כ 9,700-של כבסכום  מן השקעהיבנכס זה מ tax CrediT-קיע המש, כאמור וןמימוסף לבנ כי ,יצוין  28
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 חרת מסהלווא גוריםמ תוואלה טבלה לעיל(בש ה"ה א)ר 39.521% –כס בנ ברהחלק החם. ן מסויוממי
 -- -- אחרות מרכזיות תניות

 -- -- 31.12.2019ליום  תונסיהפינת המידה וובאמת עומדת בתניות מרכזיו החברהציון האם 
 environmentalוערבות סביבתית )  Bad Acts  תערבוכן, למעט   ןכ  non-recourseם מסוג אה

guarantee .) סעיפיםראה  יותערבוהת אודום פיסנום ילפרט 
 ד' לדוח.ק חלב( 22[ )תקנה ז]12-זה ולחלק  11.2

ון המוצגת אינה כוללת עלויות מימ  ת הכספיים המאוחדים של החברה. היתרהחוודצב הכספי הכלולים בהמ  עלחות המאוחדים  ודב  תללא נכללעיל   המוצגתיתרת ההלוואה    מאוחדת,ישות   האינ  West 29th529 -הואיל ו )*( 
 . נדחות

  

 בנכס יםימהות משפטיות ומגבלות שעבודים

 :*() סעם הנכבקשר  םיימהותדים ומגבלות עבור שבדבים פרט להלן

ום לי שעבודב חטהמוב הסכום פירוט סוג
 (דולר ילפבא) 31.12.2019

 דרגה דבושע
 נהשורא

ם בחשבונות פי ס כ ה לכ וד ין ושעבקעקרהמעל  משכנתאות דיות, לרבהלוואה וכל הזכויות העתיבנכס, נכון למועד הסכם ה  הנכס רתחב  ל כל זכויותנה, ע אשו דרגה ר ד מ ו ב שע 
כנסה ס ה "ן, זיכוי מס נדל י מ , החזר הנכס  בגין מסת ו הטב ים,י ש שלי ים צדד עם כמים ס היתוח וכל ה כל הסכמי הפ  , עתודות,ופקדונות רות ישכמי יות הביטוח, דכוהבנק, כל ז 

 ח בקשר עם הנכס.ות פיה  דות עבותוצרי  בכל טרס  עלות ואינ וכל זכות, ב  הכנסה נמוכה, מטלטלין בעניין מגורים לבעלי  לי  פדר 

 דולר 41,977 מגורים:
 דולר 6,974 :חרמס

 .חלק זהל []ב7.2.2 יףעס אהר ,יםלטורגור םיסכמוקחת והמפת ירושכ בקשר עםות ת מהותיניין מגבלולע ( *)
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7.15.4 th0530 West 3 (ותיניב מהמבנה מ) 

th530 West 30 0142בר מדצ דשחוב חלהס ההנכבנייתו של יורק. -יורק, ניו-בניו םקמומה ,ורדייחידות  179 ללהכולהשכרה מבנה מגורים  ינוה .
ספיים  דוחות הכ ת ב מוצג  , LLCHL,  thWest 30נכס, ת ה חבר  כס.נאת השון ראה ריהדיאכלס ד ועמ ותואבו 2017סט גואוחודש נכס החלה בהשכרת ה

   משותפת(.   ל החברה כחברה כלולה )שליטה חדים ש המאו 

פת  תקו ו ייניאפומ סהנכ שם 
 וח הדיו 

וי  השו  ערכתה ת ונתונים נוספים אוד  מידע פריט 
 ה שבבסיס תחונההו

ערך בספרים  
בסוף  

פה  תקוה
(100% ) 

שווי הוגן  
בסוף  

 ה ופקתה

ות  ס נהכ
  בתקופה

(100%)  
*(*)*** 

NOI   בפועל
בתקופה  

(100%)  
**(*)** 

שיעור  
התשואה  

()% 

ור  שיע
התשואה  
המותאם  

%() 

ר  שיעו 
ואה  תש

  תהעלו   לע
)%( 

וי  ס שו חי
  כסהנ
  חובל

(LTV) 

רווחי  
שערוך  

(100%)  
י  לפבא)

 ( דולר

ר  שיעו 
וסה  תפ

לסוף  
 שנה )%(

רות  דמי שכי
צעים  מו מ

  רר" ל
 )בדולר(

  הוייז
  ךימער

ווי  שה
)שם 

 (ןיסיו ונ

מודל  
ההערכה  

ריך  שמע
השווי פעל  

 פיו ל

הנחות  
ת  נוספו

  בבסיס
 כה ההער

 באלפי דולר 

th
st 30

530 W
e

 

 ורק  י-ניו אזור 

2019 355,000 )*( 355,000 )*( 18,735 13,102 3.7% 3.7%  5.0% 63.4% (60,015) 98.3% 89.59 

נספח לדוח  ב  2.4סעיף  ראה   םירטלפ 
 וריון. הדירקט

 USD י רמסח  מטבע

 רים ומג שימוש עיקרי 

  ותעל 
לות  ע ת/יורמק

 ית קורהקמה מ

דולר   אלפי  261,654
**(* ) 

2018 414,000 414,000 13,660 6,576 1.2% 1.2% 1.9% 54.3% 5,837 98.3% 86.15 
חלק החברה  

()% 
43.912%  *(** )* 

 שטח

  277,028:  מגורים
ר"ר    201,736ר ) ר" 

:  י; מסחרהשכרה(ל
חניה:   ;"רר  12,731

 "ר. ר  11,881

2017 400,000 400,000 22 (8 ) (* )* *(* ) *(* ) 48.6% 14,517 *(* ) (** ) 

שנה שר מ", אThe Housing Stability and Tenant Protection Act of 2019יקה המכונה "קחק רוי-ניו , אושרה במדינת2019ביוני  14ום בי ,רהבחהל לדוחות הכספיים המאוחדים ש 1כמפורט בבאור  )*( 
 כאמור בהן  בדמי השכירות כדי לשקף את ההנחות תידיותההעלאות העמתוקנות על  נחות  ך שימוש בהוזו נעשתה ת  הערכת שווי  .יורק ביחס לנכסים מסוימים-ינת ניוקי השכירות של מדמסוימים בחובטים  הי
  ה.יקקהח  תועקב( בmarket participantשוק )בה עושה שימוש שחקן  יה

בדצמבר  31ליום לנכס  תומים ביחסחהירות י השכהסכמ סיסב על. יצוין, כי טיונואינו רל כאמור, מידע 2018ני ון שערבלתייצבה עד לא ה תפוסהושיעור  2017 ודש אוגוסטבח ונהוכלס לראשהנכס אמאחר ש *(* ) 
  שנה.דולר ל  83.84-כ  עמדו על ד(בלב םיורמגה  ישטח)בגין  ת הממוצעים לר"ר  ירוכשדמי ה  2017

 . (pre-development costsיתוח )פ  םורט  תבהוצאו  עברכלל בר אשר נאלפי דול  20,000-ככלל סך של  נ  ם זהבסכו *(*)* 
 ח.חלק ד' לדוב  (24  קנה)ת  [ב]13  יףעסראה  נכס,  הייטד בחברת ם מקבוצת רילי( של עובדפיןעקי)ב  תלפרטים אודות אחזקו ( * **)* 
 *(** *)* NOI    2018של שנת  י שנהבעון  ל מהרסה החשל תפויציבה רמה  לע  הגיהנכס  .  חתפמו  שכ"דפת  וסבתהראשונית  תקופת השכירות    וללכ  2018צמבר  בד  31  ה ביוםתיימסהה שלשנשנתי.  
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 מימון מסוים לנכס

 1 אההלוו 43.912% - סכנה בברהח קלח .ויםמימון מס

 וחבד רותתי
על  דחוהמא

 ()**הכספיהמצב 

31.12.2019 
 (דולר)אלפי 

 ל.ר. :קצר לזמן כהלוואות מוצג
 225,000 :ארוך מןזל ואותכהלו מוצג

31.12.2018 
 דולר( )אלפי

 ל.ר. :קצר לזמן כהלוואות גמוצ
 225,000 :ארוך לזמן ותוואכהל צגמו

 225,653 (דולר פיאל) 31.12.2019יום ל אהוהלוה של גןוה שווי
 9.4.2018 המקורי תאריך נטילת הלוואה

 225,000 (דולר אלפי) מקורי אהוולה בהגו
 Bayerische Landesbank-ו Landesbank Baden-Württemberg  מממןף וג

 :לקמןבקבועה, כד (swapלפת )משתנה המוחית ריב )%( 31.12.2019 םליו (תיטיבאפקבפועל ) ריביתה שיעור
 4.504% – 29סהנכוב ייצ דעומל עד

 4.254% –הנכס  צובועד ייממ החל
 ;כאמור להלן LTVת רישלד , בכפוף2028 אפרילב 9ם אחד ביו םשלותב: ןקר ן וריביתרעון קרמועדי פ

 .יםחודשי ומיםבתשל :תבייר
 וקין.סילים בלוח היגרור שינו רכאמו סחידה בימע יא .60%על  יעלהכס לא נשל ה LTV-המועד הסגירה, מ 90-וה 60-חודש הב − תרכזיומיות פיננסות תני

 .()* Cash Flow Sweepגרור י 1.2-( מתחת לdebt service coverage ratio) DSCR ם ממועד הסגירה,חודשי 48החל מתום  −
  -- אחרות תמרכזיו תיונת

ידה ובאמות המיות מרכזהעומדת בתניות  ההחבר םאן הציו
 31.12.2019ליום ות יסהפיננ

 כן

 (22ה תקנ[ )ז]12-זה ו לחלק 11.2 פיםסעי כאמור, ראה בויותרע אודותנוספים  יםרטפל. תסביבתי וערבות Bad Actsטיים בגין סטנדר גיםחרי למעט ,כן  non-recourse ם מסוגאה
 .חלדו ק ד'חלב

 ות אירוע מפעיל.רבקמות ויות קייייבחהתירעון פלופשיים ח םמניוימי מזה בתזרמוש חובמתייחס לשי" Cash Flow Sweep"ח ונהמ )*( 
ון המוצגת אינה כוללת עלויות מימ היתרהת הכספיים המאוחדים של החברה. צב הכספי הכלולים בדוחוהמ עלבדוחות המאוחדים  תלעיל לא נכלל המוצגתה ישות מאוחדת, יתרת ההלוואה אינ West 30th530 -הואיל ו ( )**

 . חותנד
  

 בנכס יםמהותי ותמשפטי ומגבלות דיםבועש

 כס:נה םעבקשר  יםשעבודים ומגבלות מהותיים בדבר פרט ןללה

 31.12.2019ליום  דבושעב חובטמה וםהסכ פירוט סוג
 (דולר באלפי)

 225,000 .סכבנה ווהלת זכויו ל כלראשונה עשעבוד מדרגה  הראשונ דרגה משכנתא
    

 

 
 .92%יעור תפוסה של ש( 3)-; ו.75%6( של dielDebt Y) לחוב NOIר עו( שי2ס; )הקמת הנכ ת( השלמ1)וצבת הינם: ייבית מת רהשגהתנאים ל  29
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7.15.5 II) phases I &(ommons n CotfiCl ( מהותיו אינשמבנה מניב) 

Clifton Commons (phases I and II)  ן כנכס וצגים להלמ הלאנכסים  סי.ג'ריו ליפטון, נמים בקהממוקמסחר  שטחי כרתנכסים להששני הינם
   ברה. הח חדים של  ו א המ   יים כספ ה   ת ו בדוח   ת ו ד וח מא   , CLon II, LiftCl-ו   CLLommons I, ton CClif  , הנכס ת  ו חבר   אחד.

ת  תקופ ניו נכס ומאפייה שם
 דיווח ה

שווי  הת  רכהע ת דום אונוספי נתונים פריט מידע 
 ה סיבבסות ש ח וההנ

פרים  ך בסר ע
התקופה  ף  סוב

(100% ) 

שווי הוגן  
בסוף  

 התקופה 

הכנסות  
בתקופה  

(100% ) 

NOI   בפועל
תקופה  ב
(100% ) 

ור  שיע
שואה  תה

)%( 

ר  ו שיע
ה  אושהת

מותאם  ה
%() 

ור  עשי
תשואה  

  ותעל העל
)%( 

וי  שו  יחס
הנכס  

חוב  ל
(LTV) 

וחי שערוך  ו ר
(100%)  

פי  )באל
 ולר( ד

  ורעיש
סה  תפו

לסוף  
 %()נה ש

  רות יכש י מד
ם  צעי מו מ

לר"ר  
 בדולר()

פדיון  
ממוצע  
לר"ר  

)*( 

זיהוי  
מעריך  

השווי )שם  
 ון(וניסי

  מודל ההערכה 
שמעריך  

ל  וי פעהשו
 ו יפל

הנחות  
ת  ווספנ

  יסבבס
 דולר   ילפאב רכה ההע 

C
lifto

n
 C

o
m

m
o

n
s 

(p
h

a
ses I a

n
d

 II)
 

 ג'רסי  -ניו ,ןקליפטו אזור 

 . רל.  25.34 100% 570 64.6% . רל.  5.7% 5.7% 4,613 9,065 80,500 80,500 2019

פח לדוח  ס נב  2.5סעיף  לפרטים ראה 
 רקטוריון. יהד

 USD י רבע מסח טמ

 ר מסח קרי עיש מושי

ת  עלוית/ עלות מקור
 קורית מהקמה  

 ים( שנ  10ל מע )  ר.ל. 
 . ר. ל 24.63 100% ( 1,845) 66.1% . רל.  5.6% 5.6% 4,527 8,283 80,000 80,000   2018

 )**(  48.99% ה )%( החברחלק 

  לפי ר"רא 173-כ : Clifton I שטח  
 מסחר להשכרה י טחש

Clifton II:  ר"ר  אלפי 14-כ  
 כרה סחר להש חי מטש

 100% 4,102 66.1% ר. ל.  4.5% 4.5% 3,651 8,694 81,500 81,500   2017
 ל.ר.  21.22 

 נכס זה.מצרפי ל  פןאובם  ימינם אלו אינם זתונילכן, נ.  םיונשת בלוחות זמנים  אז כירות עושיםוני מוח נתדול כרים הנדרשיםכס זה. השובנ  כירותמי  ונם לדווח נתאינם נדרשיוכרים  ר שמספ )*( 
 .  , בהתאמהחודחלק ד' לב(  24נה  )תק  ]ב[13סעיף  ו  לק זהלח  1.6  ףעיראה ס  ,סכהנת  וייטד בחברבדים מקבוצת רילועו  יטהי משרה, בעל שלשאנושל  ן(  יפיבעקו/או  ין  ישרמב)  תדות אחזקוואאמור וכ קההאחז  תדואו  לפרטים )**( 
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 וים לנכסן מסמוימ

 הלוואה 48.99% – חברה בנכסחלק ה ן מסוים.מומי

ח בדו ותיתר
על  דהמאוח

 המצב
 ()**יכספה

31.12.2019 
 ר(לו)אלפי ד

 924 :קצר לזמן לוואותהכ צגומ
 51,100 :וךאר לזמן תכהלוואו מוצג

31.12.2018 
 )אלפי דולר(

 889 :רצק לזמן לוואותהכ מוצג
 52,024 :ךארו לזמן תואולוכה מוצג

 53,365 (דולר אלפי) 31.12.2019אה ליום הלווה של ןהוג שווי
 5.10.2012 ירקוהמ וואהטילת הלנ ךתארי
 53,900 (דולר אלפי) מקורי אהוולה גובה

 UBS Real Estate Securities Inc. (Securitization) גוף מממן
 4.448% שליעור ועה בשקבת תיריבית שנ )%( 31.12.2019 ליום טיבית()אפק בפועל ריביתה שיעור

ל החריבית בלבד ו מהולש 2017דש אוקטובר וח דע י;נדרקל ל חודשבכ שישים הביוריבית:  ביתירמועדי פרעון קרן ו
 . שלר בחודדו אלף 271-ום של כבית בסכיורקרן  תשולמומד מוע מאותו

  .2220באוקטובר  6מועד פירעון: 

 ( אפשריdefeaseהחוב )פדיון פירעון; ועד המ רםט חודשים 6עד  אפשרתי : לאפירעון מוקדם
 .רעוןיפים טרם מועד הודשח (6)שישה ל ועד ay"d partu"st-מהנתיים החל מש

 .)*( Cash Flow Sweep-עילה ל מהווה 1.15-מפחות  DSCRיחס  ותימרכז ותסיתניות פיננ
כממשכנים  Clifton Commons (phase II)-ו Clifton Commons (phase I) ולב ביןד צבושע אחרות מרכזיות תותני

 .יחד ולחוד יםצדדה תיויבוהתחיאת  דירסמההסכם ואה ות הסכם ההלוחתמשותפים 
 כן 31.12.2019ת ליום וסיהמידה הפיננ מרכזיות ובאמות יותמדת בתנאם החברה עון הציו

 (. environmental guarantee) ניםם מסוכירומח/תתיוערבות סביב Bad Actsכן, למעט ערבות   non-recourseהאם מסוג 
 .דוחד' לק לחב (22נה קת[ )ז]12-ה ולחלק ז 11.2פים יעסאה ות ריובלפרטים נוספים אודות ער

 .ע מפעילות אירוקיימות בקרויות ם לפירעון התחייבומנים חופשייי מזזרימבת המתייחס לשימוש חוב" Cash Flow Sweepונח "המ )*( 
 .ון נדחותות מימאינה כוללת עלוילעיל  המוצגת    היתרה ( )**

  

 בנכס םיתיומה יותטפמגבלות משים ושעבוד

 קשר עם הנכס:ב יםמהותי תומגבלו ודיםשעבבר דלהלן פרטים ב

 ם ליו שעבודב חובטמה םהסכו פירוט גוס
 (לרוד באלפי) 31.12.2019

 הגדר שעבוד
 ראשונה

ל ת משכנתא עלרבוות העתידיות, יהזכו וכל אהווהסכם ההלן למועד בנכס, נכוהלווה כויות כל ז, על ונהשארשעבוד מדרגה 
, תודות, עופקדונותירות כ, דמי שוחביטת הנק, כל זכויוהבת נובחשבו םיבוד כל הכספשען וימקרקעוהבעלות בירה כחויות הכז

 כירה.ופציות חני מסחר וא, סימלטליןטמ ,ןנדל" מס ירזבות מס בגין הנכס, החטה, דדים שלישייםההסכמים עם צכל 
52,024 
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7.15.6 oors 18/19)l1 (F-A tinffice Ue, O60 Columbus Circl (ותימהיב נמבנה מ) 

60 Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19) םידרמש תידיח ההינ (office condominiumהכוללת א ) לגדבמ 19-וה 18-הקומות הת 
  . ברה ח ם המאוחדים של ה פיי ס כ חות ה דו ב   ת מאוחד   , TWC Office Associates, LLC  , הנכס חברת   .יורק-ובעיר ני Time Warner Center -ה של ניפוצה

  ד ייט ריל הוא מושכר ל  מועד  תו והחל מאו  2016ל ה בחודש אפרי ושלמ ה  ס כ שת הנ , רכי 2017  לשנת ברה  של הח תי  וח התקופ א' לד בחלק    1.3.3 כמפורט בסעיף 
 )*( .   

תקופת   פייניו שם הנכס ומא
 ווח הדי

דות הערכת השווי  ים אופסו ים ננתונ ע מידיט רפ
 סיסה חות שבב הנוה

בספרים    ךער 
  פהבסוף התקו

(100% ) 

וגן  י ה שוו
  וףס ב

 התקופה 

נסות  הכ
פה  בתקו

(100% ) 

NOI  בפועל  
ה  קופתב
(100% ) 

ר  ו עיש
ה  שואתה

()% 

ר  ו עשי
שואה  הת

המותאם  
)%( 

שיעור  
  ואהתש

  העלות  לע
)%( 

יחס שווי  
ס  הנכ

לחוב  
(LTV) 

רוך  שע חי רוו
(100%)  

פי  אל)ב
 לר( ו ד

עור  יש
תפוסה  
לסוף  

 ה )%(שנ

ת  ירושכ דמי
  עים לר"ר צו ממ

(Net Lease)  
 לר(וד )ב

י  והזי
ך  ריע מ

ם  השווי )ש
 וניסיון(

מודל ההערכה  
י  שווך השמערי 

 פעל לפיו 

ת  חונה
  ות נוספ

  בבסיס
 באלפי דולר  ההערכה 

60 C
o

lu
m

b
u

s C
ircle, 

O
ffice U

n
it A

-1 
(F

lo
o

rs 18/19)
 

   יורק-ניו אזור 

2019 132,000 132,000 5,740 5,740 4.3% 4.3% 5.7% 22.7% 291 100% 79.4 

וח  דח ל נספב  2.6 ףי סע ראה   טיםלפר
 USD סחרי מ  מטבע קטוריון. הדיר

 משרדים  י קרשימוש עי

עלות מקורית/עלות  
 ת קורימה מקה

  30)כולל    רון דול מילי 100
 79.4 100% 2,283 22.7% 5.6% 4.2% 4.2% 5,558 5,558 132,000 132,000 2018 בחוב(  ולר ן דיומיל

 ( )*  100% ברה )%( הח חלק 

  73.4-כ  של כרהש ה בר   שטח שטח  
   79.4 100% 3,831 23.1% ר. . ל 4.3% 4.3% 5,642 5,642 130,000 130,000 2017 "ר ר  ילפא

  .זה  לקלח  1.6  ףסעיראה    ור,כאמחזקה ת האאודולפרטים   *( ) 
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 נכסוים לן מסמומי

 הלוואה 100% –ס רה בנכם. חלק החבויסמן מימו

וח דב תרותי
על המאוחד 

 יספהכב המצ

31.12.2019 
 (דולר )אלפי

 ר.ל. :קצר מןזל תאוכהלוו מוצג
 30,000 :ךארו לזמן לוואותהכ מוצג

31.12.2018 
 (דולר פי)אל

 ר.ל. :קצר לזמן אותלווהכ מוצג
 30,000 :ארוך מןלז ותוואכהל מוצג

 30,295 (לרדו אלפי) 31.12.2019הלוואה ליום ה לש הוגן שווי
 *( ) 3.11.2014 המקורי וואהטילת הלתאריך נ

 30,000 (לרדו אלפי) מקורי הלוואה גובה
 First Republic Bank גוף מממן

 2.25% בתוספת לחודש Libor של בשיעור משתנה תתינש תבייר )%( 31.12.2019 ליום )אפקטיבית( לעובפ ביתירה שיעור
 ;2120בר בדצמ 1אחד ביום  וםשלבת: ןקר ריביתועדי פרעון קרן ומ

 ;חודש קלנדריל כל ש וןראשביום ה: ריבית
 .קנסללא  עון מוקדםה זכות פירברלח 2016ר דש דצמבהחל מחו :םדמוק פירעון

 -- תות פיננסיות מרכזייונת
 -- תרואח ותיזמרכ תניות

 -- 31.12.2019ות ליום יות המידה הפיננסובאמ ת מרכזיותויומדת בתנע רהציון האם החב
.  ( environmental guarantee) יבתיתבס תבורוע Bad Acts ערבות בגין חזרה זכות למעט, כן  non-recourseהאם מסוג 

 ח.חלק ד' לדוב (22 הקנת) [ז]12-ק זה וללח 11.2ת ראה סעיפים ויודות ערבנוספים אולפרטים 
השלמת רכישת עד ך למווסמב ,2017התקופתי של החברה לשנת  לדוח 'בחלק א 1.3.3רט בסעיף . כמפו2014מבר בובנ 3ם ויברת הנכס בידי ח-ניטלה על זו הלבמפורטת בטההלוואה ה ( )*

 האמור.ב וחאת ה לות בחברת הנכס(עבה כשר יאה ין, שכןפקיבע) ההחבר על עצמה חהקל, 2016דש אפריל החברה בחוידי -להנכס ע
  

 יים בנכסתמהולות משפטיות ומגב שעבודים

 ס:הנכ םע ומגבלות מהותיים בקשרדבר שעבודים ב םיפרט לןלה

 ליום  דובעשב המובטח הסכום פירוט סוג
 (רלדו באלפי) 31.12.2019

 30,000 .כסנה בהלוו ותויכל זכעל נה ראשו הגרשעבוד מד ראשונה דרגה שעבוד
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 מאדתיים מבנים מניבים מהו 7.16

7.16.1 )hase IIpGateway ( 

Gateway (phase II)  נכס התו של ניי. ברקיו-ניו, בברוקליןמוקם מהלהשכרה חרי סמנכס הוא
  .0142ספטמבר  דשוחמה בושלוה 2013 רוארבפחודש החלה ב

 :הנכס הצגת [א]

 -נכס החברה ב חלק) 100%נתונים לפי 
40.278%) 

 2019 מברצדב 31 ליוםם טיפר

 Gateway (Phase II) שם הנכס
 יורק-וניוקלין, רב הנכס םמיקו

 להשכרהמסחרי ר"ר  אלפי 600-כ )בר"ר( םושישימ לפי צוליפ - הנכס טחיש
 .זהחלק ל 1.6עיף בס קותם אחזרשיראה ת בנכס זקהחהא מבנה

 40.278% בנכסחלקה האפקטיבי של החברה 
-כבין קיפעבו במישרין םמחזיקי דרילייט וצתמקב םבדיועושליטה הבעל בחברה,  שרהי משאונ סכנבם פיותהש ציון שמות

 .חדולחלק ד' ב (24)תקנה [ ב]13ראה סעיף ים נוספים רטלפ. נכסרת הבחמ 46.85%
 13.2.2013 כסהנ רכישת תאריך
 (Fee Simple Ownership)בעלות  בנכס פטיותמש ותזכוי פירוט

 רשומה לותעב תטיומשפ ותויזכ םשויר מצב
 -- ותיתמשמעו תצלומנו בלתי בנייה זכויות

   -- םדיוחנושאים מי
 וחדתמא רהבח ספייםבדוחות כ השיטת הצג

 ר.ל. רמכשנס פרטים על נכ
 

 :נתונים עיקריים [ב]

 נכסת ה כיש בתאריך ר  2017 2018 2019 (40.278%  -  ס כ נב רה החב )חלק    100%לפי  נתונים  
הקמה   /  ות הרכישה ל ע  465,000 470,000 475,000  ( ולרד  פיל בא )   פהתקו  בסוף   הוגן  שווי

 דולר(לפי  א ב ) 
221,310 

 13.2.2013 רכישהמועד ה 465,000 470,000 475,000 לר(דו  אלפי)בה  ף תקופ בסו  םי ך בספר ר ע 
 ל.ר.  פוסה )%(שיעור ת  ( 1,200)  3,968 4,441 ולר( פי ד)באל או הפסדי שערוך  רווחי  

תקופה  ף ערך בספרים בסו  –  עלותי  שהנכס נמדד לפ במקרה  
 ל.ר.  דולר( )באלפי   NOI . ל.ר  ר. . ל  ל.ר.  לר(ו ד)באלפי  

ערך  רידת( ל י)ביטו   דתירי   –לות  לפי ע   נכס נמדד שה   במקרה
 ל.ר.  ל.ר.  ל.ר.  ולר( פה )באלפי ד שנזקפה בתקו 

 

 100% 100% 100%  )%(  עוצ ממ   תפוסה ורשיע 
 600,646 600,646 600,646 (ר " בר ) פה  קו תהלתום  בפועל    מושכרים  םשטחי 

 32,724 33,401 34,478 (ר י דול)באלפ"כ הכנסות  ה ס 
 41.07 41.07 42.01  (לשנה( )בדולר )   ר"רל  וצעים ממ  שכירות  דמי
 ל.ר.  . ל.ר  115.81  (בתקופה )בדולר   שנחתמו  ים בחוז  רר" ל  צעים ממו   שכירות  דמי

NOI   (דולר  אלפי ב )  24,890 25,484 25,953 
NOI  24,890 25,484 25,953 (לר דו  פי ל א ב)   ם א תומ 
 5.4% 5.4% 5.5% )%(  בפועל  ה תשוא  ורשיע 

 5.4% 5.4% 5.5% )%(  מותאם  ה א וש ת  שיעור
 36 36 36  חדיוו   תפ ו תקלתום   שוכרים   מספר 

צע לר"ר לדמי השכירות הממוצעים מוהמ יחס דמי הפדיון  
 ( )* ר  " לר 

 . ר . ל  ל.ר.  ל.ר. 

נתונים . לכן, שונים ם י נת זמ ים זאת בלוחו ושווח נתוני מכירות ע ד ל  שיםדר הנ  םי ס זה. השוכר מכירות בנכ  נתוני ווחדל  שיםר רים אינם נד שוכ  מספר  )*( 
 ה.ז  ס נכי לצרפמינים באופן מם זאלו אינ 
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 ת בקשר לנכס )באלפי דולר(אווצהכנסות וה [ג]

 -ס בנכ חברה)חלק ה 100%י פלנתונים 
40.278%) 

2019 2018 2017 

 הכנסות:
 32,724 33,401 34,478 כירותת שונסהכ
 32,724 33,401 34,478 סותהכנ כ"הס

 :יותעלו
 4,217 3,758 4,173 יבורייםם צין שטחיבג הוצאות

 2,466 2,910 3,398 נדל"ןמיסי 
 651 656 660 דמי ניהול 

 500 593 294 הוצאות אחרות
 7,834 7,917 8,525 :יותעלו כ"הס

 :חוור
NOI: 25,953 25,484 24,890 

 

 סקריים בנכשוכרים עי [ד]

ן י)לעני 2019בדצמבר  31מה ביום סתייהשופה נכס לתקקריים בכרים עיודות שוא יםן פרטלהל
 (20%וזים )אח עשריםמניבה  אשר ההכנסה ממנו או שוכר וגן"שוכר עיקרי" הינו שוכר עזה, 

  :(כסהנמהכנסות  לפחות

ונים לפי תנ
 )חלק 100%

בנכס ה ברחה
- 40.278%) 

ח שיעור משט
המשויך  סכהנ

-ב)%(  לשוכר
2019 

האם 
א הו
 כרוש
 ?גןוע

האם 
אחראי 

 20%-ל
יותר או 
נסות מהכ

  ?סהנכ

 יענפ שיוך
 של

 השוכר

 השכירות כםהס תיאור
 תקופת

 ותרשקההת
המקורית 

תקופה וה
ותרה נש

 (םישנב)

 אופציות
 להארכה

 (שניםב)
)*( 

 מנגנון
 או עדכון

 של מדההצ
 דמי
 ותהשכיר

 ערבויות פירוט
  קיימות()אם 

ון יצ
לות ת
 וחדתמי

JC Penney 
Properties, 
Inc 

 קמעונאות אל כן 20.4%

27.8.2014-
31.8.2034  

 14.5-נותרו כ)
 ים(שנ

אחת 
עשרה 

אופציות, 
אחת כל 

 שנים 5-ל

כל  8%
, יםחמש שנ
החל 

-ה שנהמה
11 

ערבות חברת 
כר של השוהאם 

 להבטחת
 ותיבוהתחיי
 פי-על השוכר

 השכירותה חוז

 ל.ר.

Wakefern 
Food Corp. 
("Shoprite") 

 קמעונאות לא כן 15.0%

14.9.2012-
31.10.2034  

 14.5-נותרו כ)
 (שנים

חמש 
אופציות, 

 חתאכל 
שנים  5-ל

ואופציה 
של נוספת 

-ו םשני 3
11 

 חודשים

כל  7%
 ל.ר. ןאי חמש שנים

Burlington 
Coat Factory 
of New 
York, LLC 

 נאותעוקמ אל כן 12.3%

28.8.2014-
28.2.2030  

 10-כנותרו )
 ים(נש

לוש ש
ופציות, א

אחת  כל
 שנים 5-ל

 5ל בכ 10%
 יםשנ

ת ערבות חבר
השוכר האם של 

 להבטחת
ת ויובהתחיי
 פי-עלהשוכר 

 רותחוזה השכי

 .ל.ר

פת הערכת וקת בתוך ןנהי ותופצי)אם הא לעיל להת בטבמורוההארכה האאופציות ת ת בחשבון את תקופווקחוי ביחס לנכס להערכת השו )*( 
 .כמקובל בשוק רות לחידושהסתבה םישויידי -על ,שווי(ה

  

 ת חתומיםוזי שכירוצפויות בגין ח ותנסהכ [ה]

 :)*( ר עם הנכסרות חתומים בקשכיחוזי ש ודות הכנסות צפויות בגיןם אילהלן נתונ

 ואילך 2024לשנת   2023 לשנת  2022 לשנת 2021נת לש 2020 לשנת (40.278% -כס החברה בנק )חל 100%ונים לפי נת
  לרודבאלפי 

בסיס על ם ייז)דמי שכירות חוועים רכיבים קבמ
 113,372 26,430 26,824 26,952 26,749 (כירות חתומיםחוזי ש

 113,372 26,430 26,824 26,952 26,749 סה"כ
 קופותך התלוים(, במהססכום מ לות עלככל שעו השוכרים, של ומכירות ברוטתוך משיעור ים )משתנים כיברהכנסותיה מכת החברה, רעלה ( )*

 כרים.כה של השורופציות האן אושבלא נלקחו בח תיות לחברה.ות לעיל, יהיו לא מהומורהא
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  ד, עתי צופה פני ינן מידע ה , הנכס מים בקשר עם רות חתו י שכי חוז  ין בג  הצפויות  סות ההכנ בדבר  ל י לע  ה החבר הערכות 
  ה ל א  הערכות  . רה ב הח על הערכותיה של , ו ה החבר ר בידי ש ם א ת חתומי שכירו  חוזי סס על מבו ניירות ערך, ה  בחוק  כהגדרתו 

קדם  ול מו ט ה מבי כתוצא , פה צ שנ  י מכפ , מהותי  ן ופ בא  לרבות , שונה  באופן  להתממש  או , קן ל ח  או  כולן , תממש לה  שלא  עשויות 
  ב התממשותם ו/או עק י שכירות  סכמ בה   החברה קשורה עימם שוכרים  ה ל ם ש ולת עמידת ות או מיכ ר ו הפרה של חוזה שכי א ו/ 

 . ק זה ל ח ל   18עיף  ס ב   ר וא ורמי הסיכון כמת ק מג חל כל או  של  

  (*) לנכסון מסוים מימ [ו]

 הלוואה 40.278% –נכס ה בחלק החברן מסוים. מימו

בדוח  יתרות
על  המאוחד

המצב 
 )***(הכספי

31.12.2019 
 (רדולפי )אל

 ל.ר. :צרק לזמן תכהלוואו וצגמ
 לזמן כהלוואות מוצג

 :וךאר
300,000 

31.12.2018 
 (לרוד)אלפי 

 ל.ר. :רקצ זמןל כהלוואות וצגמ
 לזמן הלוואותכ מוצג

 :רוךא
300,000 

 310,424 (דולר אלפי) 31.12.2019של ההלוואה ליום  וגןה וישו
 (מחדש)מימון  14.8.2014 המקורי לוואהתאריך נטילת ה

 300,000 (דולר פיאל) ורימק הלוואה גובה
 Deutsche Bank and Wells Fargo (Securitization) ןגוף מממ

  4.277%ת שנתית קבועה בשיעור של ריבי )%( 31.12.2019 ליום פקטיבית(ל )אבפוע תריביה שיעור
 רינדלכל חודש קל 6-ם היוב ריבית: וריביתקרן ון מועדי פרע

  2024ספטמבר ב 6: ועד פירעוןמ

וב דות את החפניתן ל .6.5.2024לפני וואה לפרוע את ההל אין ן מוקדם:עוירפ
(defease)  ים לאחר השנתימבין  וקדםמהמועד המהחל-"startup day" לושו שא 
 .שנים ממועד הסכם ההלוואה (3)

 . (*)* Cash Flow Sweep-ילה לע וההומבין היתר  1.10-ת מפחו DSCRיחס  ותרכזית מתניות פיננסיו
 -- רותחא תמרכזיו יותנת

ה המיד יות ובאמותזות מרכבתנימדת וע ברההחן האם ציו
 31.12.2019ליום הפיננסיות 

  כן

  (. environmental guaranteeוערבות סביבתית ) Bad Acts, למעט ערבות כן  non-recourseהאם מסוג 
 (22 הנק[ )תז]12-וה לחלק ז 11.2ה סעיפים ות ראויערב ודותלפרטים נוספים א

 .דוחל' דחלק ב
 דוח.' לדחלק ב (22 קנה[ )תי]12ף אה סעיר – הות ביזכומבעלי  דולר מליון 30-ך של כסכס מימון בברת הננוסף נטלה חב  )*(

 ות אירוע מפעיל.ות בקרתחייבויות קיימלפירעון ה םמזומנים חופשייי זרימה בתמתייחס לשימוש חוב" Cash Flow Sweepונח "המ )**( 
 .תונדחמימון  עלויותאינה כוללת המוצגת לעיל  הואיתרת ההלו *( **)

  

 בנכס יםימהות משפטיות תלובומג שעבודים [ז]

 :*() סהנכעם בקשר  יםתיומגבלות מהו להלן פרטים בדבר שעבודים

 חהמובט הסכום וטפיר סוג
 ליום  שעבודב

31.12.2019 
 (דולר פיבאל)

 דרגה שעבוד
 ראשונה

ות רבל ,העתידיות יותכוזוואה וכל הכם ההלועד הסלמכון , נבנכס הלווה תעל כל זכויו ה,ונמדרגה ראש ודעבש
ת, ופקדונוירות שכ יות הביטוח, דמיהבנק, כל זכובחשבונות  כל הכספיםרקעין ושעבוד משכנתא על המק

 ,"ןדלהחזרי מס נ, כסס בגין הנם, הטבות מדים שלישייההסכמים עם צדל יתוח וכהסכמי הפכל  ת,עתודו
דות עבותוצרי רס בכל נטאיות, בעלות זכול כמטלטלין ו תעשיה,מסחר ול ת מסטבונית העם תכ רזכויות בקש

 פיתוח בקשר עם הנכס.

300,000 

ראה  –הנכס  של זכויות בחברתלבעלים אחרים  מליון דולר 30-כאה בסך של רעון הלוופייחה בחברת הנכס מבטעלות מרבית זכויות הבבנוסף   )*(
  .דוחד' ל חלקב (22 קנה[ )תי]12ף סעי
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 כסשווי בקשר עם הנהת ר הערכדבבט פירו [ח]
 2017 2018 2019 (40.278% -בנכס חלק החברה ) 100%נתונים לפי 

 465,000 470,000 475,000 ע )באלפי דולר(י שנקבהשוו
  & 30ldWakefieCushman שווי ה מעריך הותז

 כן כן כן תלוי? ילתך בעריהמ םהא
 כן כן כן שיפוי?   םהסכאם קיים ה 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019   יוהערכת השו וקף שלתאריך הת
  ימי היוון תזר וגישת    ( )*   ה גישת ההשווא  שווימודל הערכת ה

 זומנים מ 
  י ימ וגישת היוון תזר   )*(   ישת ההשוואה ג 

 מזומנים 
  ימי תזר ון  וגישת היו   )*(   ההשוואה   גישת 

 מנים ו מז 
 הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי: 

  היוון ישתג
  תזרימי

 מזומנים
 (Income 

Capitalization 
Approach )   

 600,646 600,646 600,646 ר"ר( ו שנלקח בחשבון ) וט בר   בר השכרה   שטר 
 3% 3% 3% גביה   סדי ( והפ vacancyפניות ) 

 5.3% 5% 5% ( Going In Capitalization Rate) ר היוון  שיעו 
 6% 6% 6% ( Discount Rateון ) יו שיעור ה 

 5.5% 5.5% 5.5% ( ion rateizattalcapinal iTerm)   ינלי טרמ שיעור היוון  
 4% 4% 4% ( sty sales coronaersiRevופת ההחזקה ) ה בסוף תק ר כי הוצאות מ 

NOI   23,421 23,397 25,473 )אלפ י דולר(   1  שנה 
 - - - דולר( י  פ ל רות )א יה נות ן עלויות בני אומד 

  גישת
 הההשווא

 (Sales 
Comparison 

Approach )  
*( ) 

 600,646 600,646 600,646 ר"ר( בחשבון )ב   רוטו שנלקח כרה ב ש בר ה שטר  
 774.17 774.17 774.17 וב )בדולר( בחיש   רה שנלקח יר לר"ר בר השכ ח מ 
חו  ה שנלק י השווא ים בר נכס כרה של  הש   ירים לר"ר בר ווח מח ט 

 בחישוב )בדולר( 
276.95-835.29 276.95-835.29 276.95-835.29 

 7 10 10 שוב בחי ( שנלקחו  # אה ) י השוו בר מספר הנכסים  
 Caesar’s Bay Bazaar ו אה שנבחנ יין נכסים עיקריים ברי השוו ים לענ רט פ 

8973 Bay Parkway 
Brooklyn, NY (300,000 Sqf GLA) 

Ceasar's Bay Bazaar 
8973 Bay Parkway 

Brooklyn, NY (300,000 Sqf GLA) 

Street,  th25 West 1251 m Center,arleH
Upper Manhattan, NY (126,234 Sqf 

GLA) 
1100 King's Highway & 

2067 Coney Island Avenue 
Brooklyn, NY (43,312 Sqf GLA) 

1100 King's Highway & 
2067 Coney Island Avenue 

Brooklyn, NY (43,312 Sqf GLA) 

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

GLA) 
2857 West 8th Street 

B/w Neptune and Surf Avenues, 
Brooklyn, NY (52,302 Sqf GLA) 

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

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

GLA) 
 Street, tht 125ser, 125 WeHarlem Cent

Upper Manhattan, NY (126,234 Sqf 
GLA) 

eet, Str ther, 125 West 125entHarlem C
Upper Manhattan, NY (126,234 Sqf 

GLA) 

Shops at Bruckner Plaza, 845 White 
Plains Road, Parkchester, Bronx 

(115,545 Sqf GLA) 

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

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

Riverdale Crossings, 184-190 West 
237th Street, Riverdale, Bronx 

(159,137 Sqf GLA) 

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

GLA) 

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

GLA) 

Shops @ Skyview Center, 40-24 
College Point, Boulevard, 

Whitestone, Queens (508,817 Sqf 
GLA) 

Shops at Bruckner Plaza, 845 White 
Plains Road, Parkchester, Bronx 

(115,545 Sqf GLA) 

Shops at Bruckner Plaza, 845 White 
Plains Road, Parkchester, Bronx 

(115,545 Sqf GLA) 

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

GLA) 
Riverdale Crossings, 184-190 West 

237th Street, Riverdale, Bronx (159,137 
Sqf GLA) 

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

Sqf GLA) 
 ר.ל. 

Nostrand Place, 3780-3858 Nostrand 

Ave, Sheepshead Bay, Brooklyn ( ,00970  

Sqf GLA( 

Shops @ Skyview Center, 40-24 
College Point, Boulevard, Whitestone, 

Queens (508,817 Sqf GLA) 
 ל.ר.

Nostrand Avenue Shopping Center, 

3779-3861 Nostrand Ave, Sheepshead 

Bay, Brooklyn, (80,991 Sqf GLA) 

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

GLA) 
 ל.ר.

 : פי דולר(באלי )נוי בשוושי : **()  וילשות תוחי רגישוני
 (32,500) (19,900) (29,400) 0.5%עליה של  ( Terminal capitalization rate)   מינלי הטר ן  שיעור ההיוו 

 16,600 28,500 20,700 0.5%ירידה של 

 
יך  רת "מער להגד  ם רה )בהתא ב ל הח אד ש מ  ם ותיי י שווי מה ינם מעריכ ה "Inc.ieldWakef& hman Cus  "(ldfiekeWa Cushman & ) , , כי ין צו י   30

וי שהערכותיו  ו גע למעריך ש ילוי בנו וג  ן התאגיד שווי לבי ך רי ות בין מע ומה של תל י לוי על ק : גי 105-30 ת משפטי  סגל דת "עמ -אד" ב שווי מהותי מ 
 Cushmanדי י -ל ע  ( 2019בר בדצמ  31 ום י )ל  החברה  ן של כסי הנדל" מלוא נ של ם  ויי הוערך שו  2019בשנת (. 2015י ול ודש י " מח אגיד לת ד מא מהותיות 

& Wakefield   (  צמ ני ע נכס בפ כל )בנספח לדוח    2וסעיף    לחלק זה   7.16כס" בסעיף  נ שר עם ה בק ערכת השווי  וט בדבר ה ר לאות "פי פרטים ראה טב ל   –  ו
עמד    , השווי   ת ו קף הערכ ו עד ת למו   ר, ו אמ כ   2019בשנת    Cushman & Wakefield  די י -על החברה שהוערכו  של    נדל"ן ה   נכסי   . סך שווי כלל ריון טו רק די ה 

 . לר דו   יארד מיל   2.8  -כ   על 
-יידיים(, תש"ל ים ומ י פת קו ערך )דוחות ת  ת ניירות קנו שית לת השלי ת לתוספ  2 ף י י הוראות סע פ -על  eldiWakefushman & Cות עם התקשר פרטי ה  

1970 : 
  תחום ב   , יתר בין ה   , ת בעולם, אשר עוסקת קו וותי וה ת  דולו הג   הנדל"ן חברות שירותי  מ   ת בת לאח נחש   Cushman & Wakefieldהחברה,    יעת מיטב יד ל  

רך הערכת  לצו   Cushman & Wakefieldתקשר עם  לה   בחרה   ה החבר ,  בהתאם .  ה ר ב יים נכסי הח בהם מצו   ם אזורי , לרבות ב הנדל"ן   נכסי   כת שווי ער ה 
יב  בהערכת שווי נכסי נדל"ן מנ ה פירמ ה  של ותה עי ו ומקצ  ה לרבות ניסיונ  ה, ר ות החב פעיל י ור באז עם שוק הנדל"ן המניב תם היכרו  ל ש ה ב שווי נכסי 
 & Cushman( עם חברה פים של ה הכס מנכ"ל ר וס טו דירק  –ן מ ס מר דיוויד ז באמצעות ) חברה ה קשרויות הת  . ברה סי הח מים לנכ דו ה  בהיקפים 

Wakefield    ם ספיי כ ת ה וחו ד ה   ת ק מהכנ כחל   2019צמבר  ד   ש לך חוד במה   ים ונ ם ש אמורות, בוצעה במועדי י ה ות השוו כ הער לצורך הזמנת . 
נשאה  בהם    ת יו ועלו ביעות  , ת וצאות ה   קים, יתר, נז גד, בין ה כנ   Cushman & Wakefield  את   לשפות   ה בר הח   ייבה התח ,  כאמור במסגרת ההתקשרויות   

  אף  על  י כ  , יצוין  שר זה לים. בהק קוב ים מ נא ל בת הכ ו  ות, ל הערכות השווי האמור שלישי ע   צד  תמכות של נבעה מהשימוש או הס יעה ש ב ת  כל   בקשר עם 
,  רה החב  לבין  Cushman & Wakefieldין מיוחדת ב  תלות  ינה יוצרת ה היא א החבר  ת הנהלת מד כום, לע לה בס הוגב  יבות לשיפוי כאמור לא חי שההת 

ה  ל הם פעי רים ב לות באזו פוע ות ה יל מקב   ות ול גד   עם חברות הערכת שווי   תקשרויות בה   ר מקובלת חייבות לשיפוי כאמו ך שהת כ ר  או , בין היתר: ל וזאת 
טנדט  ל ס חר בע א  שווי מעריך  תקשרות עם ם בה ג וי כאמור יב לשיפ להתחי נדרשת  תה ברה היי ך שהח תן )כ ידן כתנאי לעבוד -ת על רש ף נד א ה ו חבר ה 
ה  יד -נו על נית וי ש שו ות ה רכ הע של וההיקף הזניח  Cushman & Wakefieldלה של (; וכן לאור גוד Cushman & Wakefieldלזה של מקביל י קצוע מ 

   . החברה ועי  צ וי או בבי כות השו ת הער בתוצאו   נה לא הות   Cushman & Wakefieldר הטרחה של  שכ תה.  ו עיל ל פ ל כ   ך רה מתו לחב 
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 2017 2018 2019 (40.278% -בנכס חלק החברה ) 100%נתונים לפי 
 ( 27,000)  (18,000) (25,300) 0.5%יה של על ( Discount rateהיוון )   שיעור 

 7,400 23,400 13,000 0.5%ירידה של 
   כס. של הנ הוגן  י ה יהן בקביעת הערכת השוו ל ה ע ווי לא הסתמכ הערכת הש לנכס, אם כי  ברי השוואה  ים  ס כ כירות של נ כי בהערכת השווי מצוטטות מ וין,  יצ  )*( 
על  השפעה ם משקפים את ה גישי הר  הערכים  שונית. הרא  ייחוס ת ה הווה את נקוד אשר מ הערכה(,  ות לוגי מספר מתודו  שבון ח הלוקח ב י ) מוערך הסופ פי השווי ה -ל ת ע ברגישות מחושבו תנודות  ( )** 

 בלבד.   DCF-יית ה ג ולו רכת השווי במתוד ע ה 
 

7.16.2 erminal MarketT Bronx 

Bronx Terminal Market  קמעונא ריסחמרכז מהינו( יRetail Power Center )ניוקם בהממו-
 .2015 סטוגובא 5ידי החברה ביום -ש עלנרכ אשר ,יורק-, ניוס(קיורק )ברונ

 :הנכס הצגת [א]

 2019 צמברדב 31 םפרטים ליו (40.754% –ס כבנ )חלק החברה 100%תונים לפי נ
 Bronx Terminal Market הנכסשם 

 יורק-יונ (,ברונקס) יורק-ניו סהנכ מיקום
 השכרה בר שטח יחדיו םלילהכו, אחד כל אחת קומה ניב יםמבנ ושני קומות בערא בן מבנה )*()בר"ר( םשימושי לפי פיצול - הנכס שטחי

 .מותוק 6 ןב יוןחנ וכן ר"ר פיאל 912-כ לש
 לחלק זה. 1.6 יףזקות בסעחא ראה תרשים כסבנ קההאחז נהבמ

 40.754% ל החברה בנכסש חלקה האפקטיבי
ין זיקים במישרין ובעקיפד מחמקבוצת רילייט םדיבועושליטה הרה, בעל נושאי משרה בחב נכסבפים מות השותציון ש

 לדוח. 'חלק דב (24ה נ[ )תקב]13ראה סעיף ים נוספים הנכס. לפרט מחברת 18.5%-כב
 (2017פתי של החברה לשנת קוחלק א' לדוח התב 1.3.2ה סעיף רא) 5.8.2015 הנכס רכישת ךריאת

 שנים 10 תובנ הארכה אופציות 5-ו 2055 תלשנ עד יורק-ניו תיימעיר( ground lease) חכירה בנכס משפטיות תזכויו וטפיר
 .חתא כל

 מהשור משפטיות תזכויו ישוםר מצב
 -- שמעותיותמ תלומנוצ תילב בנייה ויותכז
 -- יםחדשאים מיוונ

 חברה מאוחדת  שיטת הצגה בדוחות כספיים
 ל.ר. ים על נכס שנמכרפרט

רביעי רבעון הת שהושלם בגרם המדרגוב לתאורההיה שדרוג , Bronx Terminal Market נכסללא בוצעו שיפוצים מהותיים במבנה ש בעוד )*( 
 ידי החברה.-שולמה עלאשר  רדול 600,000-הייתה כ יקטווללת של הפרכהעלות ה. 2019שנת של 

  

 :יקרייםנתונים ע [ב]
 –נכס חברה בה )חלק 100%ונים לפי תנ

40.754%) 
 הנכס שתכיבתאריך ר 2017 2018 2019

עלות הרכישה / הקמה  625,000 650,000 650,000  (לרדובאלפי ) פהתקו בסוף הוגן שווי
 לר(דו)באלפי 

-כו מזומןב 44,992-כ
 חוב ב 154,865

 5.8.2015 מועד הרכישה 625,000 650,000 650,000 י דולר(אלפים בסוף תקופה )בערך בספר
 99.3% תפוסה )%( עורשי 11,461 23,718 (2,732) (פי דולראלסדי שערוך )בפהו א רווחי

ערך בספרים  – ותמדד לפי עלבמקרה שהנכס נ
 17,233 אלפי דולר(ב) NOI ל.ר. .ר.ל .ל.ר ולר(פי דאלבבסוף תקופה )

ירידת )ביטול  –מקרה שהנכס נמדד לפי עלות ב
 ר..ל ל.ר. .ל.ר (דולרי לפבתקופה )באה ך שנזקפער ידת(רי

 

 99% 97% 99% )*( )%( ממוצע תפוסה עורשי
 910,085 910,364 905,281 (ר"בר)בפועל  שכריםמו שטחים
 45,382 48,444 49,283 (ר)באלפי דולות כנססה"כ ה

 32.29 31.40 32.08  (שנה( )בדולר)ל ר"רל צעיםממו ותשכיר דמי
 שנחתמו יםוזבח רר"ל צעיםממו רותשכי דמי

 55.03 32.00 43.31  (ה )בדולרבתקופ

NOI (דולר אלפיב)  31,208 31,145 33,110 
NOI 31,208 31,145 33,110 דולר( אלפיב) םותאמ 

 5.1% 4.8% 5.1% (%) בפועל האותש שיעור
 5.1% 4.8% 5.1% ()% םמותא תשואה רשיעו

 29 29 27 ווח לתום תקופת די שוכרים ספרמ
 שכירותלדמי ה ע לר"רמי הפדיון הממוצד סחי

 (*)* מוצעים לר"רהמ
 ל.ר. ל.ר. ר. ל. 

 )*( sR U oysT 1820יוני סוף ב םח שלההשט את וינפ. aarazFood B מהודות התאעבלצורך ביצוע  2018 אוקטובר בחודש חטהשאת  ואיכלס 
(fit-out ). 2019קטובר ה בחודש אוהשכירות החל. 

לכן, ים. נשוזמנים  לוחותרות עושים זאת בתוני מכינוח ם לדושיכרים הנדרהשו ה.ז סני מכירות בנכנתוח ומספר שוכרים אינם נדרשים לדו ( *)*
 לנכס זה.מצרפי באופן נים יו אינם זמונים אלנת
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 לר(דו ות והוצאות בקשר לנכס )באלפיסהכנ [ג]

 –נכס )חלק החברה ב 100% נתונים לפי
40.754%) 

2019 2018 2017 

 הכנסות:
 45,382 48,444 49,283 ותכירש תהכנסו

 45,382 48,444 49,283 נסותהכ כ"הס
 :עלויות

 10,304 13,335 12,476 ייםיבורשטחים צ הוצאות בגין
 1,805 1,827 1,870 "ןליסי נדמ

 812 960 948 דמי ניהול
 393 441 380 וחביט

 861 736 499 תמשרדיו
 14,174 17,299 16,173 :ויותעל כ"הס
 :רווח

NOI: 33,110 31,145 31,208 
  

 בנכסשוכרים עיקריים  [ד]

 ין)לעני 2019ר מבצבד 31יום הסתיימה בקופה שלת נכסב רים עיקרייםאודות שוכ טיםלהלן פר
 (20%זים )ואחעשרים מניבה  ה ממנוכנסהה רכר אששו ן אוכר עוג" הינו שועיקריר כזה, "שו

  (:מהכנסות הנכס תלפחו

 100%נתונים לפי 
 –בנכס רה )חלק החב

40.754%) 

 שיעור
טח הנכס מש

המשויך 
 )%(לשוכר 

 2019-ב

אם ה
הוא 

שוכר 
 ?גןעו

 םהא
אחראי 

 20%-ל
ר יותאו 

ות מהכנס
  ?הנכס

 יענפ וךשי
 של

 השוכר

 השכירות כםהס יאורת
 תקופת
 רותההתקש

ורית קהמ
התקופה ו

 (שניםב) שנותרה

 תופציוא
 להארכה

 )*( (םשניב)

 מנגנון
 או עדכון

 מדההצ
 דמי של

 השכירות

 פירוט
 בויותער

)אם 
  קיימות(

ציון 
לות ת

 מיוחדת

Target (Target 
Corporation) 

-15.10.2008 תקמעונאו לא כן 20.8%
14.10.2033  

 14-כ ו)נותר
 נים(ש

עשרה -חמש
אופציות, כל 

 שנים 5-ל תאח

כל  10%
 יםשנ חמש

 ל.ר. אין

BJ’s Wholesale 
Club (BJ’s 
Wholesale Club, 
Inc.) 

-2.8.2009 אותקמעונ לא כן 14.4%
רו )נות 2.8.2029

 ם(שני 9.5-כ

 ארבע אופציות,
 5-אחת ל כל

 שנים

ך הנמו
 ין תנאימב

 ,6%-ושוק 
 יםשנ 5כל 

 ל.ר. יןא

Home Depot (The 
Home Depot, Inc.) 

-12.2.2009 עונאותקמ לא ןכ 13.8%
ותרו נ) 28.2.2034

 ם(שני 14-כ

ארבע אופציות, 
 5-לכל אחת 
 שנים

כל  10%
 חמש שנים

 ל.ר. ןאי

 ,ת השווי(ערכפת הוקבתוך ת נןהי תום האופציא) יללע הות בטבלאמוררכה היות ההאות אופצופת בחשבון את תקקחוי ביחס לנכס לושוהערכת ה )*( 
 בשוק.כמקובל  לחידושרות תבסההישום יידי -על

          

 ן חוזי שכירות חתומיםות צפויות בגיסהכנ [ה]

 :)*( כסהנומים בקשר עם חתת בגין חוזי שכירות ויוכנסות צפות התונים אודן נלהל

 –כס רה בנחלק החב) 100% פינתונים ל
40.754%) 

 ואילך 2024לשנת   2023לשנת  2022 לשנת 2021לשנת  2020שנת ל
  דולרי פאלב

על ם זיישכירות חו מי)ד עיםבים קבומרכי
 ומים(חת שכירות יבסיס חוז

31,619 30,864 31,002 30,604 195,161 

 195,161 30,604 31,002 30,864 31,619 "כסה
ות קופתהלך הבמ (,ם מסויםכל שעולות על סכום, כיכרורוטו של השמתוך מכירות ב ם )שיעורכיבים משתנימר יההכנסות רה,החבלהערכת  )*( 

 ים.כרת הארכה של השוחשבון אופציוקחו בלא נל חברה.ל מהותיות לא יהיו, ילהאמורות לע
      

פה פני עתיד,  ינן מידע צו , ה כס הנ עם  ר בקש ומים בגין חוזי שכירות חת  ות הצפוי  סות ההכנ ר בדב לעיל  ה החבר רכות הע 
  אלה  ת כו הער . ברה הח  ה של תי כו , ועל הער חברה ה י ד שר בי ם א מי רות חתו שכי  חוזי בוסס על , המ ך ער  חוק ניירות כהגדרתו ב 

כתוצאה מביטול מוקדם  , פה צ שנ  י מכפ , י הות מ  באופן  לרבות , ה שונ  אופן ב  תממש לה  או , חלקן  או  ן כול , להתממש  שלא  ת עשויו 
  ותם מש עקב התמ ו/או  כמי שכירות  בהס   ה בר ח ה מם קשורה ת עמידתם של השוכרים עי ות או מיכול כיר ש   ל חוזה ש רה או הפ ו/ 

   . חלק זה ל   18ר בסעיף  תוא ן כמ כו סי חלק מגורמי ה   או   ל כ של  
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 סוים לנכסמ מימון [ו]

 הלוואה 40.754% –מימון מסוים. חלק החברה בנכס 

בדוח  יתרות
ל ד עהמאוח

 המצב הכספי

31.12.2019 
 (ולרפי ד)אל

 ל.ר. כהלוואות לזמן קצר:ג מוצ
 380,000 ך:ן ארוזמלואות כהלו גמוצ

31.12.2018 
 פי דולר()אל 

 .ל.ר :רקצמוצג כהלוואות לזמן 
 380,000 מן ארוך:ות לזואכהלו מוצג

 395,986 (ולרד אלפי) 31.12.2019של ההלוואה ליום  הוגן שווי
 15.4.2014 ת הלוואה המקוריטילתאריך נ

 380,000 (דולר פיאל) מקורי וואההל גובה
 Deutsche Bank and CCRE וף מממןג

 4.528% יעור שלבשית קבועה ריבית שנת %() 31.12.2019ליום  טיבית(פועל )אפקהריבית ב ורשיע
 רי;קלנד דשחו ריבית: ביום השישי בכל מועדי פרעון קרן וריבית

 ; 4202 אפרילב 15עון: פירד מוע

( defease)החוב  ון; פדי2024בינואר  6ום עד לייתאפשר ן מוקדם: לא עופיר
וש שנים ממועד הסכם או של "p day"startu-ים מהל משנתיי החאפשר

 דם., לפי המוקאהלווהה
 . *() weepS lowF hasC-מהווה עילה לבין היתר  01.1-פחות מ DSCRיחס  ותת מרכזיפיננסיות תניו

 -- אחרות זיותמרכתניות 
ה ידובאמות המות תניות מרכזית ברה עומדציון האם החב

 31.12.2019 םוות לייהפיננס
 כן

 environmentalת )סביבתי  וערבות  Bad Acts בגין ערבותה  זרכות חכן, למעט ז  non-recourseסוג האם מ
guaranteeלחלק זה ו 11.2יפים אה סער תדות ערבויו(. לפרטים נוספים או-

 .חק ד' לדוחלב( 22תקנה ) [ז]12
 ע מפעיל.רוות איהתחייבויות קיימות בקרימי מזומנים חופשיים לפירעון זרה בתבווש חלשימס מתייח" Cash Flow Sweep"ונח המ )*( 
  

 נכסב יםמהותי תמשפטיו ומגבלות םדישעבו [ז]

 :הנכסעם קשר ב יםמהותית ים ומגבלון פרטים בדבר שעבודלהל

 חהמובט הסכום רוטפי סוג
 ם ליו ודעבשב

31.12.2019 
 (דולר לפיבא)

 הדרג שעבוד
 ונהראש

 380,000 .ה בנכסלווכויות הל זה, על כונראש הגמדר שעבוד

    

 הנכס י בקשר עםר הערכת השוורוט בדבפי [ח]

 2017 2018 2019 (40.754%  -כס  חלק החברה בנ)  100%ונים לפי  תנ
 625,000 650,000 650,000 דולר(י שנקבע )באלפי  השוו

 Cushman & Wakefield ויועריך השזהות מ
 כן כן ןכ ?לויתתי  בל  ריךהאם המע

 כן ןכ כן האם קיים הסכם שיפוי?   
 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 הערכת השווי   לתאריך התוקף ש

וון  שת הי וגי   )*(   גישת ההשוואה  ודל הערכת השווימ
 מנים תזרימי מזו 

  ון שת היו וגי   ( )*   שוואה ת הה גיש 
 מזומנים תזרימי  

  ימי שת היוון תזר וגי   )*(   אה שוו הה   גישת 
 נים זומ מ 

 הנחות עיקריות ששימשו  לצורך הערכת השווי:
גישת היוון 

 יתזרימ
 יםמזומנ

 (Income 
Capitalization 
Approach  ) 

"( שנלקח  GLAהשכרה ברוטו )"   שטר בר 
 918,498 918,778 918,778 )בר"ר( ישוב  בחשבון בח 

 3% 3% 3% ( % גביה )   די ( והפס Vacancyפניות ) 
 Going In Capitalizationשיעור היוון ) 

Rate )   )%( 5% 5% 5% 

 6.25% 6.25% 6.25% ( )%( Discount Rate) יוון  שיעור ה 
 Terminal)   לי טרמינ שיעור היוון  

Capitalization Rate  ) %( ) 5.25% 5.25% 5.25% 

ההחזקה    פת תקו בסוף    ה כיר מ הוצאות  
 (Reversionary Sales Cost  ) )%( 4% 4% 4% 

NOI    31,426 32,402 32,376 ולר( אלפי ד )ב   1לשנה 
 גישת ההשוואה

  (Sales 
Comparison 

Approach)  *() 

( שנלקח  GLAשכרה ברוטו ) שטר בר ה 
 918,498 918,778 918,778 ר"ר( )ב בחשבון  

בחישוב    כרה שנלקח הש   ר לר"ר בר מחי 
 702.23 723.79 723.79 )בדולר( 

  ם ל נכסי השכרה ש ר בר  " רים לר וח מחי טו 
 276.95-835.29 276.95-835.29 276.95-835.29 ( לר ו בחישוב )בד השוואה שנלקחו    ברי 

נלקחו  ( ש מספר הנכסים ברי השוואה )# 
 7 10 10 וב חיש ב 
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 2017 2018 2019 (40.754%  -כס  חלק החברה בנ)  100%ונים לפי  תנ
השוואה  י  בר סים עיקריים  נכ   לעניין   פרטים 
 נו שנבח 

Ceasar's Bay Bazaar 
8973 Bay Parkway 

Brooklyn, NY 
(300,000 Sqf GLA) 

Ceasar's Bay Bazaar 
8973 Bay Parkway 

Brooklyn, NY (300,000 Sqf GLA) 

Street,  th125 r, 125 WesteentHarlem C
Upper Manhattan, NY (126,234 Sqf 

GLA) 

1100 King's Highway & 
2067 Coney Island Avenue 

Brooklyn, NY 
(43,318 Sqf GLA) 

1100 King's Highway & 
2067 Coney Island Avenue 

Brooklyn, NY (43,318 Sqf GLA) 

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

GLA) 

2857 West 8th Street 
B/w Neptune and Surf Avenues 

Brooklyn, NY 
(52,302 Sqf GLA) 

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

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

GLA) 

Harlem Center 
125 West 125th Street 
Upper Manhattan, NY 

(126,234 Sqf GLA) 

Harlem Center 
125 West 125th Street 

Upper Manhattan, NY (126,234 Sqf 
GLA) 

Shops at Bruckner Plaza, 845 White 
Plains Road, Parkchester, Bronx 

(115,545 Sqf GLA) 

Atlantic Center 
625 Atlantic Avenue 

Brooklyn, NY 
(396,224 Sqf GLA) 

Atlantic Center 
625 Atlantic Avenue 

Brooklyn, NY (396,224 Sqf GLA) 

Riverdale Crossings, 184-190 West 
237th Street, Riverdale, Bronx 

(159,137 Sqf GLA) 

Queens Place 
88-01 Queens Boulevard 

Elmhurst, NY 
(220,963 Sqf GLA) 

Queens Place 
88-01 Queens Boulevard 

Elmhurst, NY (220,963 Sqf GLA) 

Shops @ Skyview Center, 40-24 
College Point, Boulevard, 

Whitestone, Queens (508,817 Sqf 
GLA) 

Shops at Bruckner Plaza 
845 White Plains Road 

Parkchester, Bronx (115,545 Sqf 
GLA) 

Shops at Bruckner Plaza 
845 White Plains Road 

Parkchester, Bronx (115,545 Sqf 
GLA) 

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

GLA) 

Riverdale Crossings 
184-190 West 237th Street 

Riverdale, Bronx 
(159,137 Sqf GLA) 

Riverdale Crossings 
184-190 West 237th Street 

Riverdale, Bronx (159,137 Sqf 
GLA) 

 .ל.ר

Nostrand Place 3780-3858 
Nostrand Avenue Sheepshead 

Bay, Brooklyn 
(700,009 SqF GLA) 

Shops @ Skyview Center 
40-24 College Point Boulevard 

Whitestone, Queens (508,817 Sqf 
GLA) 

 .ל.ר

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) 
 .ל.ר

 (ולרבאלפי ד)י  בשוו  ישינו :)**(  ווילשי רגישות  ניתוח
 Capitalizationון )שיעור היו

Rate) 
 ( 19,900) (24,800) (25,200) 0.5%עליה של  

 48,500 45,900 51,800 0.5%של  ה  יריד
 ( 18,500) (23,500) (18,200) 0.5%ה של  עלי (Discount rateשיעור היוון )

 42,400 39,800 37,800 0.5%  של  ירידה
   ההוגן של הנכס. י  ערכת השוו עליהן בקביעת ה   השווי לא הסתמכה ערכת  ה   כי ם  שוואה לנכס, א רי ה ב   נכסים   ות מכירות של וי מצוטט כת השו ר ע י בה וין, כ יצ  )*(

  ם רגישי ה  רכים ית. הע הראשונ נקודת הייחוס  ווה את אשר מה  גיות הערכה(, ולו וד מת ן מספר קח בחשבו )הלו פי וערך הסו המ  ווי י הש פ -על ות ברגישות מחושבות תנוד  )**( 
 ד. בלב   DCF-שווי במתודולוגיית ה כת ה ל הער ע עה  שפ משקפים את הה 
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7.16.3 etailquare RUnion S 

Union Square Retail  קמ ימרכז מסחרהינו( עונאיRetail Condominium Unit )ממוקם ה
 .2015באוגוסט  5ביום  י החברהיד-ר נרכש עלאש ,קורי-, ניו(מנהטן) יורק-יונב

 :הנכס הצגת [א]

 2019 דצמברב 31פרטים ליום  (48.02% –ס כבנ רה)חלק החב 100% ם לפייננתו
 Union Square Retail כסשם הנ
 יורק-ניו(, מנהטן) יורק-ניו נכסה מיקום
 .ר"ר אלפי 236-כ של השכרה בר שטח הכולל קומותש חמ בןמעונאות ר וקמסח מבנה )*(ר()בר" יםמוששי ילפ לפיצו - הנכס שטחי
 לק זה.לח 1.6 עיףבס קותתרשים אחז אהר בנכס ההאחזק מבנה

 48.02% בנכס חלקה האפקטיבי של החברה
 בה ליטהי שבעלורה בחבשרה שא מ. נוState Teachers Retirement System of Ohio (51%) נכסבם שותפיהן שמות ציו

ה נק[ )תב]13ף סעיים נוספים ראה הנכס. לפרטמחברת  2%-בכהכל ך ס ,ןבעקיפי ,קיםמחזי
 .לק ד' לדוחחב( 24

 (2017שנת ברה לחתי של הח התקופדוחלק א' לב 1.3.2)ראה סעיף  5.8.2015 נכסה שתרכי יךתאר
 לשנת עד, .First Sterling Corporation and West Realty Co-מ (ground lease) חכירה כסבנ משפטיות זכויות פירוט

2095 . 
 ומהרש משפטיות זכויות רישום מצב
 -- תתיומעומש מנוצלות תיבל בנייה תזכויו

 -- ושאים מיוחדיםנ
 יזנ השווי המא   שיטת  ת כספייםחושיטת הצגה בדו

 ל.ר. מכרשנ נכס על פרטים
 10-וללת הינה כעלות הכהחברה, ה תעלמיטב ידי .2020בשנת להיות מושלם פוי צאשר  2019בסוף שנת לשטח שלו החל בשיפוץ בנכס  שוכר )*( 

 .השוכרידי -לם עלתשואשר  ,ליון דולרמי
  

 :יםיקריעתונים נ [ב]

 הנכס ך רכישתבתארי 2017 2018 2019 (48.02% –נכס החברה בלק )ח 100%נתונים לפי 
הקמה /  עלות הרכישה 385,000 370,000 365,000  (באלפי דולר) תקופה בסוף הוגן שווי

 דולר( אלפי)ב
 73,500-מן וכזובמ 72,481-כ

 ב חוב
 5.8.2015 הרכישהמועד  385,000 370,000 365,000 פה )באלפי דולר(סוף תקוברים רך בספע

 100% ר תפוסה )%(שיעו 2,968 (12,006) (2,666) (פי דולררוך )באלי שעסדפחי או הרוו
ם יערך בספר –עלות  נמדד לפי במקרה שהנכס

 (דולרפי לא)בבסוף תקופה 
 10,629 )באלפי דולר( NOI ל.ר. ר.ל. .ר. ל 

 וליטירידת )ב –מדד לפי עלות נשהנכס  הבמקר
 דולר( קופה )באלפיבת שנזקפה ירידת( ערך

 ל.ר. ל.ר. ל.ר. 

 

 100% 100% 100% )%( צעממו פוסהת שיעור
 236,215 236,215 236,215 (ר"בר)בפועל  מושכרים םשטחי

 31,191 32,299 33,438 (י דולרות )באלפנססה"כ הכ
 100.73 103.39 105.07  (בדולרלשנה( )) ר"רל יםצעממו ירותכש דמי
 שנחתמו םבחוזי רר"ל ממוצעים שכירות דמי

  (רלבדובתקופה )
 ל.ר. ל.ר. 124.63

NOI (דולר יאלפב)  21,426 21,798 20,601 
NOI 21,426 21,798 20,601 דולר( לפיאב) מותאם 

 5.6% 5.8% 5.6% )%( ועלבפ ואהתש עוריש
 5.6% 5.8% 5.6% %() םמותא הואתש שיעור
 7 7 7 ם תקופת דיווח לתו יםשוכר מספר

ירות השכדמי וצע לר"ר למיון הממי הפדס דיח
 "ר )*(ם לרעיהממוצ

 ל.ר. ל.ר. .ר. ל 

 ן,כשונים. לם ת זמניושים זאת בלוחורות עני מכיתודווח נל רשים. השוכרים הנדזהנתוני מכירות בנכס לדווח  נדרשים וכרים אינםמספר ש )*( 
 ה.ס זפי לנכאופן מצרם אלו אינם זמינים בינתונ
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 לר(ס )באלפי דושר לנכות בקהכנסות והוצא [ג]

 –בנכס )חלק החברה  100%לפי נים נתו
2%48.0) 

2019 2018 2017 

 ת:הכנסו
 31,191 32,299 33,438 רותהכנסות שכי

 31,191 32,299 33,438 נסותהכ כ"סה
 :עלויות

 1,160 1,342 1,255 ייםרבויים צין שטחהוצאות בג
 8,130 8,664 8,991 ןל"נדמיסי 

 - - 2,093 ירותת שכועמל
 475 495 498 דמי ניהול

 9,765 10,501 12,837 :עלויות כ"סה
 :רווח

NOI: 20,601 21,798 21,426 
  

 בנכס רייםיקשוכרים ע [ד]

ן )לעניי 2019דצמבר ב 31 ה ביוםמופה שהסתיייקריים בנכס לתקוכרים ערטים אודות שפ להלן
 (20%)וזים אחעשרים ה ממנו מניב כנסהכר אשר ההוששוכר עוגן או ו ינה ה, "שוכר עיקרי"ז

  הנכס(:מהכנסות  לפחות

)חלק  100%פי ל נתונים
 –החברה בנכס 

48.02%) 

שיעור 
משטח 
הנכס 
ך המשוי

 )%( רלשוכ
 2019-ב

האם 
הוא 

שוכר 
 ?ןעוג

האם 
-לאחראי 

או  20%
ר יות

ת מהכנסו
  ?כסנה

 ענפי יוךש
 וכרהש של

 תירוכהש הסכם תיאור
 תקופת

 התקשרותה
רית המקו

 שנותרהה ופקהתו
 (יםשנב)

 אופציות
 להארכה

 )*( (ניםשב)

 ןגנומנ
 או עדכון
 של הצמדה
 דמי
 רותהשכי

 פירוט
 ותערבוי

)אם 
  מות(קיי

 יוןצ
תלות 

 חדתומי

Regal Cinemas 
(Regal Entertainment 
Group) 

-6.4.1998 רבידו ןכ כן 50.3%
)נותרו  30.4.2023

 ם(שני 3-כ

ארבע 
, כל אופציות

 שנים 5-אחת ל

ך מבין מונה
וק ש נאית
 , כל12%-ו

 שנים 5

 ל.ר. ןאי

Best buy (Best buy 
Co, Inc.) 

-13.11.2009 קמעונאות לא כן 19.5%
 )נותרו 31.1.2025

 שנים( 5-כ

בע אר
יות, כל אופצ
 שנים 5-אחת ל

 5ל כ 10%
 שנים

 ל.ר. ןיא

Citibank (Citibank, 
N.A.) 

-9.3.2010 בנקאות כן לא 4.1%
נותרו ) 31.3.2028

 .(םשני 8-כ

, אופציות ישת
 5-כל אחת ל

 שנים

 ל.ר. אין תנאי שוק

Nordstrom Rack 
(Nordstrom, Inc.) 

ונאות קמע לא כן 13.6%
 אופנה -

1.5.2010-
 )נותרו 30.6.2025

 ם(שני 5.5-כ

 שלוש
כל  ת,ציואופ

 ניםש 5-ת לחא

 5כל  8%
 שנים

 .ל.ר אין

כת בתוך תקופת הער נןהי ותאם האופצי) לעיל כה האמורות בטבלהת אופציות ההארפואת תקו ןובחשוקחת בל ביחס לנכסשווי הערכת ה *( )
 .וקובל בשכמק ידושהסתברות לחהישום ידי י-על ,השווי(

          

 םמיחתוי שכירות וזח ויות בגיןהכנסות צפ [ה]

 (:נכס )*ה ם בקשר עםחתומיזי שכירות ן חובגיהכנסות צפויות דות או נתונים ןלהל

 ואילך 2024לשנת  2023לשנת  2022לשנת  2021לשנת  2020לשנת  (48.02% –ה בנכס )חלק החבר 100%י ונים לפתנ
  ולרדאלפי ב

יים על בסיס זרות חומי שכי)ד בועיםמרכיבים ק
 תומים(ח ותירחוזי שכ

24,905 25,218 25,249 23,684 103,377 

 103,377 23,684 25,249 25,218 24,905 סה"כ
ות ם(, במהלך התקופל שעולות על סכום מסוית ברוטו של השוכרים, ככירועור מתוך מכשי)ים משתנים תיה מרכיבורכת החברה, הכנסלהע )*( 

  ים.כרל השוש כהרהאיות צו בחשבון אופנלקח אל ה.ותיות לחברמהא יו ל, יהת לעילמורוהא
      

, הינן מידע  ס הנכ חתומים בקשר עם  רות  שכי בגין חוזי    ות י פו הצ   כנסות הה בדבר  ל  י ע ל   החברה הערכות  
  , ועל רה החב   י ד שכירות חתומים אשר בי   חוזי ל  ס ע מבוס ה ניירות ערך,  י עתיד, כהגדרתו בחוק  צופה פנ 

  ן באופ  התממש ל  או , ן ק חל  או  כולן , להתממש  שלא  עשויות  אלה  רכות הע . ה ר החב ותיה של הערכ 
שכירות או  זה ו/או הפרה של חו קדם מו  וצאה מביטול כת  , ה פ צ שנ  כפי מ , הותי מ  ן פ באו  לרבות , ונה ש 

  ל כ ו/או עקב התממשותם של ירות שכ  סכמי ה ב  החברה שורה דתם של השוכרים עימם ק מיכולת עמי 
 . זה   חלק ל   18  בסעיף   יכון כמתואר מי הס לק מגור ח או  
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 כסלנמימון מסוים  [ו]

 וואההל )*( 48.02% –ס ק החברה בנכלוים. חסמימון מ

יתרות בדוח 
על  וחדאהמ

המצב 
 )**(הכספי

31.12.2019 
 )אלפי דולר(

 .ל.ר :צרזמן קמוצג כהלוואות ל
 ( *)75,000 ן ארוך:לזממוצג כהלוואות 

31.12.2018 
 (לר)אלפי דו

 ל.ר. צר:לזמן קוואות לצג כהומ
 )*(  75,000 וך:מוצג כהלוואות לזמן אר

 76,731 (דולר אלפי) 31.12.2019ם וואה ליושל ההל ןהוג וישו
 9.8.2011 אה המקוריריך נטילת הלוותא

 )*(  75,000 (דולר אלפי) מקורי ואההלו גובה
 Ladder Capital Finance מממןף גו

 4.88%ל ור שה בשיעריבית שנתית קבוע )%( 31.12.2019ליום  ת(יקטיבאפל )בפועית הריב שיעור
 י;דרבכל חודש קלנ שישים הריבית: ביו ביתורין פרעון קר מועדי

 ; 1202 ספטמברב 6פירעון:  מועד

( אפשרי defeaseהחוב )ון פדי ;2021 יוניב 6ליום  פשר עדיתא רעון מוקדם: לאפי
וואה, לפי סכם ההלד השנים ממוע שלושו א day "startup"-ם מהימשנתי החל

 המוקדם.
 -- זיותכיות מריננסניות פת

 -- אחרות תזיורכתניות מ
ות המידה זיות ובאמיות מרכתנהחברה עומדת בהאם ון צי

 31.12.2019ליום ות נסיהפינ
-- 

 . ( environmental guarantee) תבות סביבתיוער Bad Acts ט ערבותכן, למע  non-recourseמסוג האם 
( 22קנה [ )תז]12-זה ו לחלק 11.2יפים ת ערבויות ראה סעים אודווספלפרטים נ

 ' לדוח.ק דחלב
 Related Union Squareנכס(,)חברת ה Union Square Retail Lessee, LLC-ביחס ל (LLC Agreementסכם השותפות )ם לההתאב )*( 

Retail Associates, LLC  ולר ד פיאל 75,000 טבות מההלוואה שלת כל ההה אנכס( קיבלהברת בח 49%של עלים בשיעור בה)שהינה
-ב 98%ן בשיעור של יפיבעק ליםחברה הינה הבעבה. הקשורות ה וההתחייבויות ומיםתשלהאחראית לכל ה ינהה התאםכס ובבטחת בנוהמ

Related Union Square Retail Associates, LLC. 
ב הכספי הכלולים צהמ על םות המאוחדיבדוח תלעיל לא נכלל המוצגתההלוואה אוחדת, יתרת ה ישות מאינ Union Square Retail-הואיל ו )**( 

 ים המאוחדים של החברה.ת הכספיבדוחו
  

 כסבנ יםתימהו משפטיות תומגבלו ודיםשעב [ז]

 :סהנכעם ר בקש יםעבודים ומגבלות מהותיבר שן פרטים בדלהל

 ודשעבב בטחוהמ הסכום פירוט סוג
  31.12.2019ליום 

 (דולר באלפי)
 75,000 .הלווה בנכס ויותזכ לעל כ נה,שודרגה ראד משעבו ראשונה הדרג בודשע

    

 כסקשר עם הנבר הערכת השווי ברוט בדפי [ח]

 2017 2018 2019 (48.02% -ס כבנ)חלק החברה  100%לפי נתונים 
 385,000 370,000 365,000 לר(דוי )באלפ השווי שנקבע

 Cushman & Wakefield השוויעריך ות מזה
 כן כן כן תי תלוי?לריך בהמעהאם 

 כן כן כן  יפוי?הסכם ש םיהאם קי 
 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 ת השווי ל הערכש תאריך התוקף

  ישת וג   )*(   ההשוואה   גישת  יוומודל הערכת הש
 נים ומ י מז ימ ר היוון תז 

ת  גיש ו   )*(   ה גישת ההשווא 
 מזומנים ימי  זר יוון ת ה 

  ת יש וג   )*(   ואה שו ת הה גיש 
 מזומנים מי  היוון תזרי 

 הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי:
גישת היוון 

מי יתזר
 מזומנים

 (Income 
Capitalization 
Approach  ) 

 236,215 236,215 236,215 שוב )בר"ר( חשבון בחי לקח ב נ ש   טר בר השכרה ברוטו ש 
 2% 2% 2% ( )%   ביה והפסדי ג   ( Vacancyפניות ) 

 5% 4.8% 4.5% )%( (  Going In Capitalization Rateוון ) הי ר  עו שי 
 6% 6% 6% %( ( ) Discount Rate) ון  היו   שיעור 

 Terminal Capitalization)   טרמינלי שיעור היוון  
Rate )   ( )% 

5% 4.75% 4.75% 

ה בסוף תקופת ההחזקה  יר אות מכ הוצ 
 (Reversionary Sales Cost )%( ) 

4% 4% 4% 

NOI   18,375 18,541 18,928 **( )   ר( אלפי דול ה )ב לשנ 
 גישת

 שוואההה
 (Sales 

Comparison 
Approach) 

 236,215 236,215 236,215 ון )בר"ר( השכרה ברוטו שנלקח בחשב   ר שטר ב 
 1,608.70 1,545.20 1,545.20 )בדולר(   שוב בחי ח  ה שנלק שכר ה   מחיר לר"ר בר 

  אה י השוו ים בר כס ל נ ש רה  השכ "ר בר  ר ל   ים טווח מחיר 
 וב )בדולר( קחו בחיש שנל 

2,437.84-14,675.08 2,741.72-14,675.08 2,741.72-14,675.08 

 7 9 11 בחישוב   הנכסים ברי השוואה )#( שנלקחו ספר  מ 
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 2017 2018 2019 (48.02% -ס כבנ)חלק החברה  100%לפי נתונים 
 ,West 14th Street 412-414 ו חנ ים ברי השוואה שנב רי ק ם עי י ין נכס פרטים לעני  *(*)

Meatpacking, Manhattan  

(17,236 Sqf or GLA) 

412-414 West 14th Street, 

Meatpacking, Manhattan 

(17,236 Sqf or GLA) 

102 Greene Street, SoHo, 

Manhattan (9,231 Sqf of 

GLA) 

766 Madison Ave, UES, 

Manhattan (6,024 of GLA) 
766 Madison Ave, UES, 

Manhattan (6,024 of GLA) 

10 Madison Square West, 

1107 Broadway, 
Flatiron/Union Sq., Manhattan 

(20,609 of GLA) 

102 Greene Street, SoHo, 

Manhattan (9,231 Sqf of 
GLA) 

102 Greene Street, SoHo, 

Manhattan (9,231 Sqf of 
GLA) 

155 Mercer Street, SoHo, 

Manhattan (14,589 of GLA) 

10 Madison Square West, 

1107 Broadway, 

Flatiron/Union Sq., 
Manhattan (20,609 of GLA) 

10 Madison Square West, 

1107 Broadway, 

Flatiron/Union Sq., 
Manhattan (20,609 of GLA) 

516 Eighth Avenue, Herald 

Square, Manhattan (7,500 of 

GLA) 

155 Mercer Street, SoHo, 

Manhattan (14,589 of GLA) 
155 Mercer Street, SoHo, 

Manhattan (14,589 of GLA) 

123 East 86th Street, Upper 

East Side, Manhattan (8,936 

of GLA) 

516 Eighth Avenue, Herald 

Square, Manhattan (7,500 of 

GLA) 

516 Eighth Avenue, Herald 

Square, Manhattan (7,500 of 

GLA) 

690 Madison Avenue, Upper 

East Side, Manhattan (7,848 

of GLA) 

 rreet, UppeSt th123 East 86

East Side, Manhattan (8,936 
of GLA) 

123 East 86th Street, Upper 

East Side, Manhattan (8,936 
of GLA) 

730 Lexington Avenue, East 

Side, Manhattan (4,100 of 
GLA) 

690 Madison Avenue, Upper 

East Side, Manhattan (7,848 
of GLA) 

690 Madison Avenue, Upper 

East Side, Manhattan (7,848 
of GLA) 

 ל.ר. 

730 Lexington Avenue, East 

Side, Manhattan (4,100 of 

GLA) 

730 Lexington Avenue, East 

Side, Manhattan (4,100 of 

GLA) 

 ל.ר. 

250 Bowery B/w Prince and 
Houston Streets, Lower East 

Side, Manhattan (10,255 SqF 

GLA) 

ר. ל.   ר. . ל  

212 Fifth Ave S/W/C E. 26th 
Street NoMad, Manhattan 

(4,620 SqF GLA) 

 ל.ר.  ל.ר. 

 אלפי דולר(ווי )בשינוי בש :)***( ויישות לשויתוחי רגנ
 ( 37,000) (46,200)  ( 37,200)  0.5%יה של על (Capitalization Rateהיוון )שיעור 

 13,900  2,000  8,500 0.5% לשידה יר
 ( 28,300) (37,700)  ( 30,800)  0.5%ליה של ע (Discount rate) ןווהי רשיעו

 500 (10,900)  ( 1,700)  0.5% ירידה של
על   ו ות דעת לצורך חו מי מזומנים היוון תזרי ת יש ג  על  ך הסתמ השווי  ך מערי ם ול השוואה לנכס, א ות של נכסים ברי יצוין, כי בהערכת השווי מצוטטות מכיר  )*( 

 נת הסבירות. חי לב השווי    ך י שימשה את מער ה  א שוו ה ת ה ש . גי י הנכס שוו 
דולר,  18,927,515-ו 18,541,682 ,18,375,215 מזומנים הינוהון תזרימי היות בגיש 2019עד  2017לשנים  וויערכת השימש את הלשנה שש NOI-ה *( * ) 

  .יססירות הבכיות בדמי שרלוונטת ת הפחתומולא קיי 1920 עד 7201 יםננה לששל NOI-ל ביחסהתאמה. ב
הערכים   . שונית דת הייחוס הרא הערכה(, אשר מהווה את נקו  וגיות ספר מתודול ון מ בחשב פי )הלוקח סו ה שווי המוערך פי ה -על חושבות מ תנודות ברגישות  )***( 

 ד. בלב   DCF-ית ה י וג במתודול עה על הערכת השווי  השפ ה את  ים  ים משקפ רגיש ה 
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 הכללותב חברהה ים לפעילותהנוגע עניינים –ד'  פרק

 תקניםרכוש קבוע ומ .8

 Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19) 60 נכסבלייטד רי החברה ממשרדיפועלת  ,דוחד העלמו
הול הניכם טים אודות הסרלפ קבוע. ואין בבעלותה רכוש ,ה(רהחבדי י-טד עליליימושכר לר חד הדואשר למוע)

 .לדוחד'  חלקב (22קנה [ )תא]12יף אה סעמור, ראכי רילייטד ממשרדת החברה לו פועמכוח

 נושיהון א .9

יטד רילי תספקמחו בהסכם ניהול ותפעול, מכו דילייטהחברה עם רשרה התק 2015 ברוארבפ 25ביום  9.1
כם אודות הספרטים ים לחברה(. לרטוה ודירקות העמדת נושאי משרלרב)טה י מ, שירותהיתרברה, בין חל

 . דוחחלק ד' לב (22 ה)תקנ [א]12ף ה סעיר, ראהול כאמויהנ

אין תלות  ידה-על חזקותהמו הותיותהמ תחברואו למי מה/ו הלחבר ,דוחד הלמועון נכברה, חלהערכת ה 9.2

  .ןבה משרההאי נושמי מב

 רחוז הון .10

יף סע ה, ראעה של אירועים אחרוניםוההשפ 2019בדצמבר  31חברה ליום ההרכב ההון החוזר של  תאודו לפרטים
ל לוב הכספי )מאזן( הכהמצות בדוח על ת השוטפייבויוחתפים וההטהנכסים השוהרכב כן ו דירקטוריוןח הלדו 1.4

  .בולולים ים והבאורים הכות הכספיבדוח

 מימון .11

 ליכל 11.1

 הזרמת השקעות הון עצמי, הון חוזר,ות באמצעידה ממומנת -וחזקות עלמה והחברותל החברה שה תפעילו
ים מחזיקה ידיםתאגלאו נכס הות לחבר יהידי שותפ-ועלמוחזקים(  םעות תאגידיצבאמ)החברה  ידי-על

ים בות תאגידלר) אחרים יננסייםוסדות פממקאיים ונים בידאשראים מתאגאמצעות ב וכן ,בהם
 .ובאמצעות אגרות חוב "(רחא תאגיד פיננסי)" (ייםממשלת

 או מתאגיד מתאגיד בנקאי לכל נכסדי וייעל מימון ת ליטוונוהג"( הלווה החברה)" חברות הנכס, ללככ
א לללרוב ואה הינה וההל שרכאס הנרכש, של הנכ וחאת שלב הפיתתואם ה וואההל הבמתוו, ראח פיננסי
ילייטד לררים חזרה לחברה הלווה או שפאלמעט חריגים המ ,נכסב מחזיקההלווה, ה רהחבחזרה לזכות 

-עלו יןפי העניב או עד תקרה שנקבעה, לווא סכום החלן ממות )בגיבנסיבות מסוי הועמדו()בגין ערבויות ש
ה ת החברד זכויו, בשעבובין היתר ,בטחתמו חברה הלווהועמדת להמ. ההלוואה (מימוןה הסכםאי נתפי 
סעיף מסוגים שונים, כמפורט ב, וכן באמצעות ערבויות נייןעה , לפיובעים ממנונם הובתקבולי ווה בנכסהל

  .חלק זהל 11.2

מגבלות , (סיבותלנתאם בה) ובכללן תבלולות מקומגב החברה הלווהלות על טמוהמימון  יסכמהבמסגרת 

ת וכויות של הזחאות נוספהמע ביצו; המימון ע בהסכםנות מהקבווות שטרמוש בנכס למשי ס ל:יחב
שלשמה  נה הפעילות הייעודיתעיסוק בפעילות שאי; נכסידי ה-על מימון נוסף המובטח תחלקי; במקרקעין

, הנכסת בחבר (ענייןלפי ה, יפיןבעק שרין אוי)במ שליטה שינוי; יה הועמד המימוןכלצרו החברה קמההו
של  Managing Member-ית( כת הרלוונטהבה ת החבר)באמצעוהחברה  תפקידה של סיום לדרך שרבות בל

 או/ת בנכס ותנאי הסכמי השכירו וישינ ;ילייטד בחברת הנכסשינוי השליטה של ר ולרבות 31הווהל
 לא קבלתל והכל, וימותמסות ויחייבמהת יםשוכר רחרושוכן  ;וע עבודות מסוימות בנכסצביביטולם; 

 ה גם למגבלות עלוהלוה החברה נייה כפופלבן י מימורת הסכמל, במסגככל יו"ב.כו, הוואישור מהמל
רים )ראה וולטסכמים רגלנכסים הכפופים גם לה)וכן ביחס  גבלות כאמוראי עמידה במ וקת דיבידנדים.לח
ל כי המימון שאם למסמהתול להוות, בלע ם(מיהסכ ותםאפי -על ההפראירועי (, גם חלק זהל 7.2.2יף עס

וכן  וף המממןגה הרלוונטית כלפי סהנכשל חברת תרת חובה י שלמיידי פירעון עילה ל הרלוונטי,ס הנכ

 
( tmening AgreeOperatסכמי שותפים )ה תהחברה תחלהיות לשותפיה של  שויותער אשביחס לזכויות לק זה חל 1418. יףם סעג ראה  31

 כאמור. Managing Member-ונטית( כהרלו הבתה חברצעות ה)באמהחברה ה של תפקידאת ם יילס מסוימים
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לפרטים  32.(ך של עיקולר)בדם המממן די הגור"ן האמורים ליהנדל יה של החברה בנכסילהעברת זכויות

בדוח  הובאוש להלן מספר הבהרות .זהחלק ל 18.18זה, ראה סעיף  רבהקשרה בשל החיכון גורם ס אודות
-2019: )אסמכתא מספר 2019באוגוסט  29ביום רסמה החברה כפי שפ 2019ת של שנ השנירה לרבעון החב

01-075045): 

 בהתאם, רשאי המלווה, לעיל מוראכ ןהמממ ורםהג לידי בנכס הזכויות העברת של במקרה 11.1.1
 המשפט לבית הבקש הגישלהיתר  בין ,הנכס אותובה מצוי  הריטוריטב וונטילהר לדין וףובכפ
 עםלרוב,  החוב. ןולפירע שמשתהמכירה , כאשר תמורת רה פומביתכיבמ נכסלמכירת ה וונטיהרל

מפוקח וש הנכסים ממי הליך ,כסהנ ומכירת עיקול בדבר המשפט ביתקף של פסיקת כניסתה לתו
 כלל בדרך נעשית הירהמכו הואילזה יצוין, כי  רשבהק .נהיהמדמטעם  הממונהידי גורם -על
 ,ןהוג המכירה מחיר יכ הנחה קיימת, ה ביותר(והעה הגב)למגיש ההצ ביתפומ מכירה של ךדרב

 את מבטיח אינו התהליך ,פומביתה המכירה תוצאותפי -על נקבע המכירה מחירש מאחר אך
, הרי אחד ממציעתר ואם יש י או ;אחד יעמצ רק יש כאשר, לדוגמה) המקסימלי ךרהע

 .(השוק לערך תמתח וםבסכ, מהצדדים ימידי -על שנקבע םבסכו להיסגר עשויה ותשההתמחר

של  זכאי לעודף, ככל שישנו,עיקול כאמור, בעל הנכס יכי להירוע כשל המוביל לבמקרה של א
העודף  ו היחסי שלתהיה זכאית לחלק עצמה רהלוואה. החבהם הה על סכומחיר המכירה העול

יצוין יחד עם זאת, . הרלוונטית הנכסת זי הבעלות שלה בחברחועל בסיס א)ככל שישנו( מור אה
, יהיו ת של הנכס המעוקל כאמורומביפ שאם תתקיים מכירה א קיימת סבירות גבוההל כי

רה לצרכי תשלום למחזיקי מאותה מכי וותרקול שייונים מתמורת מכירת העימספיק כספים זמי
ברה בשטר ות החויפי התחייב-"( עלחובה מחזיקי אגרות( של החברה )"')סדרה א אגרות החוב

 של במקרה, אמורכ עיקול מהליכי לקבל צפויהשהחברה  הסכוםכי , יצוין מאידךהנאמנות. 
 הזמין םהמזומני יםרתז על משפיע לא אך נכס אותו עבור מוגבל, בודד נכס של ובח כשל אירוע

 .הנותרים הנכסים שאר מכל

ס שמבקשים עניין בנכש לו שילכלול כל צד  (Defendants) על הנתבעים עיקולהך יהלבלל, ככ
ות ל אינטרס נחעוד משני, וכל בבע, כל מחזיק בשלווהמדובר בחברה הבדרך כלל ר ו, כאשלממש

זאת ו ,הליך העיקולל כצדיכלל הם לינם זכאיא מחזיקי אגרות החוב מובהר, כי נדרש אחר.
 רההחבם ע אלא נכסהבעל עם ( privity) יםמשפטי םאין יחסיב וגרות החאולמחזיקי  הואיל
 ה משפטיתלופעבמקרה של  נכסיםבזכויות לא קיימות חוב ה אגרות למחזיקילפיכך,  .עצמה

 .(קוליהע ת להליכיויות עצמאיות להתנגדואם גם לא קיימות להם זכ)ובהת כאמור כלשהי

 הרלוונטייםן המימוקיימות בהסכמי ין כי ויצ, עילל חוב כאמוריחס למקרה של אירוע כשל בהתי 11.1.2

בהליך וב סכום גבוה יותר מערך החל לקב ם,במקרים מסוימי ,למלווהת אפשרוהמ הוראות
 כדלקמן:, סכמימוש הנ

ואה, וההלשל שווי החברה, זכאי להעברה  אחד ממסמכי ההלוואה של ככלל, המלווה בכל

אשר , זכאי לסכומים שונים המלווה שונות, תבנסיבואת, יחד עם זט במסמכי החוב. כמפור
קיימת  מסמכי ההלוואה, למלווה פי-עלל, כך למש האמור. ותר מהערךהים יבוג עלולים להיות

חונות עשויות להיחשב ויות הכרוכות בהעמדת בטל זכויותיו בביטחונות, והעלע הזכות להגן
ידי החברה -ם עללוב ותשוחסכום קרן האשר תתווסף ל לווהחברה הספת כנגד הות נכהתחייבו

 המירבי וריעהש על תעלה לא מקרה לבכ אך) אהההלוות את ריביככלל נושאת א כשהיהלווה 
ה וה יש זכות להחזר מהחבר, למלול חוב של החברה הלווהשכבנוסף, במקרה של  .(בחוק המותר

 .המין וכדודטרחת עורך י איחור, שכר ריבית, דמ כגון מלווההשל מסוימות הלווה בגין עלויות 

כל נכס . החברה כסים השונים שלאות על הנהלוו יןב cross defaultות ראכי לא קיימות הו ,יצוין 11.1.3
 .עומד בפני עצמו

 
אי תשלום חוב, הפרה של ים כאמור )מלבד מקרים של כבהלי תוחלפיות ווה זכושבגין הפרתן קמות למללות בהמקו בלותבין המג , כייצוין  32

ים (, במקרזה 11.1ת בסעיף המגבלות המפורטול יתר ם, וכשל מצגי או (warrantyיות )אחרשל כתבי  (,Covenantפיננסיות ) תהתחייבויו
 ( בעתיד הקרובlikely to occur) רחשהתוי ליאלי צפע כי אירוע כשל פוטנצלקבו עשוי ה אףאה המלווהלוובהסכמי השנקבעו  וימיםמס

 .הסכמי ההלוואהחת רוע כשל תיז על התקיימותו של אירובעקבות כך עלול להיות רשאי להכ
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ם טבלאות מימון מסוי אהר ,חדוה נכון למועד נכסההמימון בהם קשורות חברות  ימסכלפרטים אודות ה

 2019 דצמברב 31יום . לםהכספיי תלדוחו 10 בבאורטים ן ראה פרכ .חלק זהל 7.16-ו 7.15ים פסעינכס בל
וח מכיות המהותיות החברה עומדת בכל ההתחייבו, חדוהמועד פרסום ד למועד סמוך לוע ומאז אותו מועד

  רה.י המימון בהם היא קשוהסכמ

 וח הדירקטוריון.לד 3יף ראה סע ה,בר'( של החב )סדרה אחוות האגרת אודו לפרטים

 ויותרבע 11.2

, רילייטדנדרשת מלווים, ה םתאגידיהעם ות הלוות חברות ההם מתקשרבמון המי הסכמיחלק מכככלל, 
בהתאם  ,הלוותחברות הסוימות של ות מבויייות להבטחת התחלהעמיד ערבוי 33,יטה בחברההשללת בע

  34:להלןבתמצית ט ורכמפ כס,הנח של הפיתו שלביל

 ותוילהתחייב בכי יחו ועל עצמל בקהערב מי ערבות זו, תנאפי -ככלל, על - ActsBadת ערבו 11.2.1
הפעולות מ ן היתר,, ביתוצאהלווה כלמ ומגריישו נזק אאה וצ, הין כל הפסדהלווה בגרה החב

הונאה  מצג שווא או (1) :ממןמווה כלפי ההללוא חוב החברה אף למ סוימים, ובמקרים מהבאות
( 3) ;השוכרים נות שלדוקיאו מעילה בכספי הפ/י ואי שימוש ראו (2)ו הערב; א החברה הלווהשל 
( 4ביטוח; )פרמיית ה תשלום ו איאו/ח ומהביט קבלונתלה בתקבולים שוי ו/או מעירא שמושיאי 

( אי 6) ;משועבדהנכס בקשר עם ה ליתי או מעשה פלינות רב( רשל5השחתה פיזית של הנכס; )
של  תיש( העברה לא מור7; )עבדות בנכס המשוהוצאות הקשורשלום מיסי מקרקעין ו/או ת

( 9)ה; או הלוו רהחבהית של יעודהיאינה הפעילות ק בפעילות שיסוע( 8)ת בנכס; וות הבעליזכו
 הלווה. החברה רגל שלרימה להגשת בקשה, לפשיטת גבקשה או הגשת 

תיקון  מילתשלו וה()הערב והחברה הלו ערבות -(ental GuarantymironEnvיבתית )סבערבות  11.2.2
מור(. חלק א הנזקים כאלמלאו ויעל שו ודינת להעממרש על נדכ)בתיים שהתגלו בנכס סבינזקים 

-ני השים לצורך עמידת הנכס בתקרונים הנדות גם תיקמכסור כאמ תיובתיהסבות רבויהעמן 

DAA. 

אות טבל, ראה דו()ככל שהועמ מחברות הנכס עמדו לטובת כל אחתשהו ת הערבויותודרטים נוספים אולפ
 .חדולחלק ד' ב (22תקנה [ )ז]12 יףעסוכן זה  קלחל 7.16-ו 7.15 םיים של הנכסים בסעיפמסוהמימון ה

 ןמימו חתבטהים לודשעב 11.3

-ו 2019 ת מהשניםחאשל כל  בדצמבר 31 נכון ליום ,בשעבודיםהמובטחות ברה, חשל היות ההתחייבו יתרת
 ה., בהתאמאלפי דולר 1,509,000-כולר ואלפי ד 1,507,000-כשל  ךבס הסתכמה, 2018

 LIBOR-ת הריבי מעבר 11.4

 ניסיונותעל לעבוד ומנפיקים ממשיכים  (Industry groupsקבוצות תעשייתיות )פיננסיים,  םגולטוריר
סיונות ני "London Interbank Offered Rate "(LIBOR.)-השל  ההצפויהפסקת השימוש בקשר עם מעבר 

וש מהפסקת השי של הפוטנציאליותעם ההשפעות בקשר ם צעדיונקיטת  בחינהכללו  LIBOR-המעבר 
בסך וואות לחברה הל, 2019בדצמבר  31ליום ח ושימוש במדדים חלופיים. ופיתו LIBOR-של ה היפוהצ

לא  כבר LIBOR-ריבית הוי כי באותה עת צפ) 2021נת ות מעבר לשאלפי דולר אשר נמשכ 266,800
לפי א 225,000ן מתוכ כשיעור בסיס, LIBOR-משתמשים בנקובים הבית ריעם מרווחי שיעורי  פורסם(ת

סי בוסמעם צדדים בהסכמים  השיעור ריבית קבועלתנאי הוחלפו  אשר של הלוואות משתנות רדול
LIBOR. בוססות מ יפה להלוואותכי החשריכה מערה החבש בעודLIBOR הותית באופן מ תהיה כאמור

-ה ה של ביטולההשפע אם בכלל,, , מהבעת הזוסביר  באופןלהעריך או היא לא יכולה לוודא  ,משמעותי
LIBOR כל חשיפה להפחית  שזה ותבקהחברה תמשיך לעקוב אחר נושא ספיים. על הדוחות הכ

  זה. מעברהקשורה לאלית פוטנצי

 

 
ך , תותוונטילהר סברת הנכה בחפיד עם שותרים יחים אחובמקרטד בלבד ידי ריליי-ה עלדת הערבויות הינים העממסוימ מקריםב  33

 ערכת הסכמית ביניהם. במסגרת מ תחד בחיובים מכוח הערבויואל כל ו שלקאת חים סדירותפיה משרילייטד וש
ובת ות לטעמיד ערבשה אחררם בת גואו לטוו/ הלווה החברה של רין העיקממהמ םות לטובת הגורעמדלהיות מו שויותור עכאמ ותבויער  34

 ברה הלווה.ו לחדי-על דעמוהמימון שעם הר בקש מממןה גורםה
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 מיסוי .12

 ן"נדל מיסוי 12.1

מה )מס הדו (Real Estate Taxes)הנדל"ן ם מסי "ב, תשלורהבאברה פי של החגיאוגרהינתן הפיזור הב
 .הנכס מיקוםבהתאם ל םשוני םשיעורימס ב ימלתשלו ףפוכן נדל" נכסיעל  הותו לארנונה בישראל(במ

ם ית הנכס ופרטאחר בחינות המקומית לידי הרש-מחושבים על דל"ןהנ למיטב ידיעת החברה, מסי
טיות ת רלוונמכירוכלול שוי לע זה עקם הנכס, מידשבה ממו וטשיפת האם לסמכום. בהתרלוונטיים אחרי

הן גדלו,  מנת לבחון האם הכנסות מהשכרה על חת וניתווליפעואות תבשוק באותה עת )אם בכלל(, הוצ
ת המקומית שורם. בנוסף, הים נוספימספר גורמול כלכשוק נוי, המצב הכלכלי באו נשארו ללא שי קטנו
מהטלת נטל  הימנעל מנת לזאת עבר, וכס בערכו לנשהוע הנדל"ן מסיבאות עלהה את א בחשבוןה להבייכול

 .מופרז על הנכס

 ידה-על המוחזקים םהתאגידיו החברה סוימי 12.2

 רה.לדוחות הכספיים של החב .כ2באור ראה לעניין זה 

ולה בתיי הה כפופה למס באינהחברה א .ייםלה הבריטה המאוגדת באיי הבתוהחברה הינה חבר 12.2.1
, (Look-Through Entityופה )רה שקרה הינה חבחבהמס של ארה"ב, ה יפי דינ-יים. עלטיהבר

יובהר, כי ככל שבעל  בעלי מניותיה. וחבות המס הינה של רכי מס,צל ומהה נישרי החברה אינק
ס הנובעים המ סכומית א םל"( לא ישהשליטה בעלה בלבד: ")להלן בס"ק ז החברההמניות של 

מסים שות הלא תהא לר ה,חרת של בעל השליטאאו כל חבות מס /ו החברהמ סת המחבומ
נה הופכת מסים האמריקאית איהת י רשוכ, וין. יצ(Recourseית זכות חזרה לחברה )מריקאהא

ס חבות הממ מס שנובעיםסכומי ה שלם אתמלא של החברה במקרה בו בעל השליטה  לנושה
מאחר שרשות ו(, ופירעון של תוחדלשל  רהבמק מס אחרת )לרבותת ו כל חבוו/א החברהמ

 'ום וכליויקל עלהטי , היא לא יכולהעל בסיס מאוחד החברהושה של ינה נאמריקאית אה המסים
 .אוחדמב על נכסי החברה

, יםהאמריקאופה לצרכי דיני המס קשל החברה שני המס של ארה"ב, בנוסף להיותה פי די-על 12.2.2
ת נכסים צורך רכישהחברה ל ידי-על תשנוצרות חדשו תויוישחברה וכן ל שהועברוידים תאגה
 יני המסד יצרכם לפי"(, הינם גופים שקוותהמוחזק תחברוהק זה: "בס"ן )להל 35עתידב

מכך,  . כתוצאהותםת במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילן להם ככלל חבוהאמריקאים, קרי אי
. "(המס חבותזה: " "קהלן בס)ל ין חבות במסא ותהמוחזקרות חבלברה ולמעט מיסוי נדל"ן, לח

ק רכי מס במועד כלשהו )להלן בס"פה לציות שקול מלהתחדמאוחד  על בסיסה החבר ה בובמקר
בעל השליטה  מס תחול עלהך חבות י שעד מועד החתמכל סיבה שהיא, הר "(החתך דעומ" זה:

 ורט להלן.למפכפוף , בל בסיס מאוחדע על החברה וממועד החתך

 ,זורבמח רה א'()סד של אגרות חובה ל עוד קיימת יתרכייבו כי ה התחרבשליטה והחה עלב א. 12.2.3
 Related Clifton Commons מעטל) קותהמוחזוהחברות המס הקיימים, החברה  לחוקיכפוף וב

I, Inc.) תאגידים"רו להיחשב יבח לא ("מאוחד בסיס על החברה"הלן: )ל" (Corporations)  אלא
 לשמירת תחייבותה")להלן בס"ק זה:  אמריקאי מסכי רצל ותשקופ ברותכח חשבשיכו להיימ
 עלב שלבות יחיהת הינה יבות לשמירת שקיפות המס כאמורההתחי, כי הרובמ. "(מס קיפותש

 .השליטה בעל של הפרה תהווה הוהפרת השליטה

 'הברח'-ל 'שקופה חברה'כת מריקאי, הפיהא המס פי קוד-עלחזקות: המו בהתייחס לחברות. ב
 בעל: "תהנוחולצורך  זה ל החברה )להלן בס"קו בעלי מניותיה שוני כאילמס רעיאירוע  יוצר

להם בחברה ות הקיימות שלמני הת בתמורוויבחייוההת ת הנכסיםו לחברה אהעביר "(טההשלי
רוע מס ומהווה אי סמוחרגת ממת רעיוניהעברה הה. "(רעיוניתה העברההן בס"ק זה: ")להל

 
שלמועד  םהמועברימהתאגידים  חלק השותפים הכלליים בקשר עם כגון, ".inc" מסוג מחברה להבדיל ,פויותשותו א LCLמסוג  ישויות  35

 .".inc"וג מס תקיף הינם חברוהתש
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יהיה בסיס ועברים נכסים הממההחברה המס של  , בסיסהעברה רעיונית שלבמקרה  36דחה.נ

ברה חמניות הבה טשליעל הבהמס של  ובסיס ,יםסים המועברבנכה ל השליטשל בעמס המועבר ה
 הרעיונית לחברה. מכירההס שהיה לו ערב היה זהה לבסיי

חברות ה קיפות המס שלרת שלשמי ות התחייבותבעל השליטה יפר ארה בו קבמ, כלומר
המס של בסיס  לצרכי מס,חדלו להיות שקופות חברות המוחזקות ים לכך שהויגרו תהמוחזקו

כירה של עת מזה, בכרה במק 37בנכסים. טהליהש בעלל יסטורי שיס המס ההם יהיה בסנכסיה
 בין בסיסחיר המכירה לס בגין מלוא הפער שבין מות מהחברה עלולה להיות חשופה לחב נכסים,

בנוסף,  ים בדוחות הכספיים.שו מיסים נדחהופרגינם לא ושב ,הטאצל בעל השלי יהכפי שה ,המס
הכנסות ים, סשכרת נכהמ ותכנס)ה פתותה השוטבגין פעילמסים ות בה לחבהא כפופתברה הח

 סים וכו'(.נכ ממכירת

מירה ייבות לשיפר את ההתח רק במקרה בו בעל השליטה ככלליתרחש  כאמורר, כי אירוע יובה

  38עם ההפרה האמורה.ף פעולה מה תשתצהמס והחברה ע ותעל שקיפ

קי יחזות למלרב ,בחברה לצד שלישי 40מניותיול את כ ה יעבירהשליטבו בעל  39רא. בכל אירוע אח 12.2.4
ן ובין באירוע שאינו רצו(, בין באירוע מ"החדשים טההשלי יבעלזה: "החוב )להלן בס"ק  תרואג
 ,ו בחברהת מניותיעביר אשה 41ליטהבעל השל מס מבחינתו שכאירוע  רצון, האירוע ייחשבמ
 ל מניות החברה,ש השוק וישוסכום החברה בניות לממחיר ים לבעלי השליטה החדש צרייווו

ה גובב על בסיס מאוחד ידי החברה-ם המוחזקים עלבסיס מס חדש לנכסי צרלהיוו וייל צפמקבבו
 "(.החדש המס סיסב)להלן: " ם האמוריםשווי השוק של הנכסי

של  ת לצרכי מספעה על המשך השקיפויות לכך בהכרח השצפויה להר, לא קרה כאמוכי במ ,ןיצוי

 של מימוש של נכסים רה, במקסמ לצרכיפה וקממשיכה להיות ש צב שהחברהבמשכך, מחברה. ה

מימוש נכסים כאמור  . במקרה שלבסיס מאוחדעל  לא יחול כלל מס על החברה ידי החברה,-על

מקרה של וב ,שליטה החדשיםל בעלי הל מס עלא יחו 42,החדש מסמוכה מבסיס הבתמורה נ

ול חי 43חדש,ס המההעולה על בסיס  בתמורה חדאוסיס מעל ב רהי החביד-כסים עלמימוש של נ

 ים.בעלי השליטה החדש לע מס

ה כתוצא ל להיות שקופההיא תחדמס של החברה ות הן וככל שיחול שינוי בשקיפולופיילחב. 

, בתמורה מאוחדעל בסיס  י החברהיד-ים עלשל נכסל מימוש מקרה שב ע האמור, אזימהאירו

 ססיעל ב הברעל החמס  לצרכי מס ולא יחוהפסד ל רהחבל וצריוי 44ש,החד סה מבסיס המנמוכ

 45על בסיס המס החדש,לה ידי החברה בתמורה העו-ם עלמימוש של נכסי ובמקרה של מאוחד,

 .חדבסיס מאועל  חול מס על החברהי

וכתוצאה  ,חזיקי אגרות החובוך מסכום החוב למחדש הנמ סיס מסלנכסים ביקבע יש במקרהג. 

קבע בסיס יר שיחלאאזי  ,״(ההפסד: ״הזפסד )להלן בס״ק ות החוב הגריקי ארם למחזך ייגמכ

 
יב את מניותיו באירוע חימכר שכמי  רה"בהמס של איני יו או יחשב לפי דמניותה את ו ימכור בעל השליטעד שבמס נדחה עד למו אירוע  36

 כי ככל ין,יצו .במס חייבכרה נכסים באירוע מחשב לפי דיני המס של ארה"ב כמי שהחברה תמכור נכסים או תי וד שבעלמוד או עבמס 
ל חוה ויעל השליטור בדבר כאירוע מס עבחשב הה, ייטור ואירוע מס נדחאי לפדיני המס האמריקעים בום הקבתנאימו הייקתשלא ה

 .לןהל א12.2.4בסעיף מור אה
ת איוות האמריקעם החבר( ולא בקשר BVI-ת מס בקשר עם החברה בלבד )חברת הות של בעל השליטה לשקיפוביההתחירת הפיל מלהבד  37

 ר בסיס מס חדש.ייווצסים ו( של הנכStap-up) השוק עשה ייחוס בשוויוי שיפשאז צהחברה,  דיי-קות עלהמוחז
לדווח לרשויות המס החברות המוחזקות בעצמן  לעמס,  רכילצפות יות שקות המוחזקות יחדלו מלהחברוהמנת ששעל את מאחר וז  38

 .ורקופות כאמלהפסיק להיות ש הבחירה האמריקאיות על
ת החברו אךמס, מירה על שקיפות השות לתחייבבעל השליטה את הה הפרת שקופה כתוצאה שלהיות לחדלה  BVI-ו הב עוות אירלרב  39

 .עילל 3"ש פורט בהיכות להיות שקופות כמממש תוחזקוהמ
 , לפירטה-פרו ם,יבהמחוי שינוייםו בר בפסקה זכל המניות(, יחול האמו טה )להבדיל ממכירתמניות בעל השליוין, כי במכירה של חלק מצי  40

 .שליטהבעל הקה שיעביר האחז שיעור
כתוצאה  סמהבות חת א שילםיטה לא ברה במקרה בו בעל השלל החשנושה כו לס לא יהפת המוע מס כזה, רשויובאיר כי גםיובהר,   41

 .לעיל 12.2.1האמור בסעיף  מאירוע זה ויחול
 ללי המס.שיתואם מעת לעת לפי כ יכפ  42
 .סלי המת לפי כללע תואם מעכפי שית  43
 כללי המס.פי לעת לכפי שיתואם מעת   44
 .המס מעת לעת לפי כלליתואם פי שיכ  45
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״(, חהרווק זה: ״)להלן בס״ ס המס החדשבסינכסים בשווי הגבוה מ מכרויהחדש כאמור וי המס

ם לא יהיה ים שאינם אמריקאידי מחזיקביקות מוחזה '(סדרה א) מאגרות החוב סד כאמורההפ

סד פההניין עוליות, המנ תאו רווחים ממכירסי נדל״ן נככירת וחים ממגד רובארה״ב כנ בר קיזוז

אחד  טטוס המס האישי של כללס ככל שיקוזז ההפסד, בהתאםז יקוזהוא שראל, מניירות ערך בי

 מהמחזיקים.

למינוי בעל שתביא  )סדרה א'( ות החובשל אגרן מיידי לפירעוה מקרה של העמדהר, כי ביוב 12.2.5
 תינה מבחרחבשל ה המסס בסטטו חול שינוי, לא צפוי ליהנכסלמכירת יפעל חברה, אשר תפקיד ל

וותר ו/או כל עוד החברה תיטה תרנה בידי בעל השליות תיווהמני כל עוד ,במחזיקי אגרות החו
 .שקופה לצרכי מס

 שיטתהרלוונטיים באת עקרונות המס  ור לעיל,, כאמםים כללייה בקווטטכי החברה שר יובהר, 12.2.6
חברה הל לתה שויכבאין  ת,זאיחד עם  ;ף זהעישנידונים בסינים חס לעניבי תיס האמריקאמה

או את  ,לעיל 12.2.4ד ע 12.2.3 של המצבים שתוארו בסעיפים מדויקתהיתכנות הה את להעריך
שכן מצבים אלה  ל שתהא,ככ רה,חבה לשה החשיפ קףלה, לרבות הימצבים א המשמעויות של

עסק  ינהה מקום בו החברהר י באופן סבילחיזוניתנים בלתי נים רבים ובמשתויים בנסיבות ותל
. דומהוכיקה חק האמריקאי, סיכון של שינוי ות של דיני המסמידה בדרישות השונעת לרבו ,חי

הנאמן וב ו/או רות החחזיקי אגהמס שמץ חליף את ייעוה כדי להז 12ור האמור בסעיף אין בתיא
 .דיה לפירעון מייברשל הח ה א'()סדר ות החובאגרו בו יועמדה מקרבהמיוחד ייטלו  ו/או המנהל

 ודרכי ניהולם ביבתייםס םסיכוני .13

 . חלק זהל 7.8.2 ףים ראה סעיפרטל

 פעילות החברה מגבלות ופיקוח על .14

  .זהק חלל 7.8ף סעיה טים ראלפר

 רגילהסקים ם במהלך העשאינם סכמים מהותייה .15

 הלך העסקים הרגיל.במ נםם שאימהותיי סכמיםהה החברה בהתקשרא ל מועד הדוחועד  2019 לך שנתבמה

 ברהחת של הומבויות מסויהתחיי .16

ה ת תמורושלממ הןן יה, לפורות של החברהחברות בנות וקשחברה ו/או קשורה הות בהן פרטים אודות עסקאל
 .חדול 'לק דחב (22נה )תק [ו]21יף סעראה  – ןוחיהוו רו/א ןסותיהכנ, הןרכושמור ת על שיעבוססהמ

 חות בשנה הקרובהתפתהית; צפי לסקערטגיה אסטיעדים ו .17

 מסחר ,ריםגוב איכותיים לצרכי ממני ל נכסי נדל"ןותפעוהחברה מתמקדת באחזקת  שללותה י, פעדוחהד ועלמ
הנדל"ן יו נכסי טפולשויה להגדיל את פורהחברה ע לה ובשיקגו.פולין שובמטרו ורקי-בעיר ניו ייםצו, המיםשרדמו

של נכסי  םן לבעליועמדת מימה ותמצעאו באם, נים שוימסוגן נוספים ל"ה בנכסי נדקעמצעות השה באתבעלושב
ערים , ביבים להשכרהמנ יםבנכסד תמקהל החברה ונתכו, בדוחהנכון למועד  שראכ, גים שוניםמסו םנדל"ן נוספי

 . ארה"בכזיות במר

ילות של נזותי במצב המעבאופן משיות וו תלשלה, יהי רקטוריוןהדי ה, החלטות השקעה שללהערכת החבר
כנכס מניב או  נכסהיקומו ויעוד מ ,כסוספים, ובכללם סוג הננגורמים בותה וכן רשל דיםנים העומומוהמז החברה

  .הכירמפיתוח ו/או ל כנכס

החברה . בכוונת כסיהוצאה מכך את ערך ני המזומנים שלה, וכתאת תזרימלמקסם טרה פועלת תוך מרה חבה
ות )בין קלה העוסשת קשורות וחברו רילייטד ה עםולפע , תוך שיתוףתריור, בין המאמטרתה כ יישוםלעול לפ

כסי בפיתוח של נלק ח לקחתה ויעשאף ם החברה מיבמקרים מסויונדל"ן סי וק וניהול נכה, שיוהיתר( בהשכר
 מועד הדוחל .י נדל"ןת נכסיובני, פיתוח ר( בעיצובהית ורים העוסקים )ביןף פעולה עם צדדים קשתוך שיתונדל"ן 

  .אם בכלל להשקיע, ם בכוונתההם בייים ספציפחדש יםיקטברה אין פרולח

 על מבוססה, ךער ניירות קבחו וכהגדרת, ידעת פני צופה עמיד הינן כאמור ברההח הנהלת של תיהכוונו
 תועלול אלה ותוונכ. חודהעד , נכון למובה"ארוק הנדל"ן בוהבנתה את המצב בש החברהיה של הנהלת תהערכו
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ת, ונוהערכות לא נכמ צאהכתו, הצפוימ, הותיתמ לרבות, נהשו באופן תממשלה או חלקן או לןכו ,להתממש שלא

כתוצאה או /ו ארה"בבן "הנדל בשוק צפויים ילתב םיישינומ ,הברהחעבודה של ה משינויים בתכנית
 .זה חלקל 18 יףבסע מפורטיםה הסיכון מגורמי חלק או כל של ותםהתממשמ

  סיכוןי רמודיון בג .18

 כון הבאים:לותה של החברה מאופיינת בגורמי הסיפעי

 קרומסיכוני 

ורק )למעט פרויקט י-יוופולין נראזור מטבקמים וממ רהנכסי החבר עיק ,דוחעד הלמו -רפיוז גיאוגריכ 18.1
Lake Shore Drive המרהח .הטןד במנחא וקבלבממוקמים מהם  (3) השלושכאשר  ,(ווקם בשיקגהממ 

יורק -וולין ניפובמטרו לבארה"ב בכל בגורמים דומים נוספיםאוויר והמזג בשוק, הנאי תב ,הכלכליבמצב 
 לירידה בפעילותה ולפגיעהות לרב י החברה,קעל עס (מהותי ןבאופ ה )לרבותרעל יעלהשפ יםל, עלופרטב

 .להש מזומניםה מיתזריבו פיסכה המצבב תיה,בתוצאו

הנדל"ן מושפעים, בין היתר,  מיהיצעים בתחוהו ביקושיםה -לילכהכב ה במצהחמר וא/ו יםישינו 18.2
 .בפרט הנדל"ן ובענףשק בכלל במאטה להלגרום עשויות ה בארה"ב כלכליות-ות מקרומתחויות ומגמהתפ

 ובפעילותמשקי בית  בהכנסות שלה עיתר, לפגיין האטה כלכלית ומיתון עלולים לגרום, בי, האופן כללב
יעה בכושר התשלום של שוכרי הדירות האבטלה ולפג ירה בשיעולעלי י,סקהעמגזר של ה תלילכהכ

יחה מבקצב הצירידה  כגון בארה"ב, ליהכלכרה במצב ו/או החמשינויים  כן,-מוכחריים. סוהשטחים המ
 םשיוידה בביקנדל"ן ולירבפעילות ה דהיהיתר, לירבין בשיעורי האבטלה, עלולים לגרום,  יהעלו במשק

ה תיכולעל וה שווי הנכסים שלעל ההון העצמי ועל  ה של החברה,תולעל נזי היתר,ן בי, השפיעיכך לפול
ורות ם מקשל צמצו ךתון בדרשל מי תתקופומושפע ב ותלהי ל"ן עלולענף הנד בנוסף,. ת נכסיהאלממש 

ות בהוצא ולידג ,פרויקטיםן מחדש של לבצע מימו לתוצמצום היכאי, המימון, קושי בקבלת ליווי בנק
לפגוע  ם, ובכךירידה ברווחור עלולים להביא לגידול בתחרות וליגורמים כאמ .םיבביקוש קיטוןו וןימהמ

 46ה.של החבר הכספיות תוצאותיהב

 על הערכת קשותהפיננסיים בארה"ב ובעולם עלולים להקים רים בשווביות ומשתנודת -נסייםוקים פינשו 18.3
 .ם מהםינמהמזו מיותזריה ברהחם של הנכסי וישול עיע לרעה ברה, ולהשפכסים של החהנ

פן ישיר יעים באו, המשפ"בית בארהלהפדרא תייעורי הריבהחברה חשופה לשינויים בש -מימוןני סיכו 18.4
 החברה שופהה. לפרטים אודות סיכוני השוק להם חיותיהתחייבו יועל שווספיות כתיה העל תוצאוף עקיו

 .הכספייםוחות לד 15 באור , ראה(וראמכ םם סיכוניעגנה בקשר ת פעולות הבור)ל

 (.בנקאי ץוחו יבנקאני )חיצו וןממי צעותמרה נעשה באעיקר מימון פעילותה של החב -אשראי ת ועלותמינוז 18.5
וקי בשו והדרדרותבכלל ולענף הנדל"ן בפרט,  שראיא במתן ב"בארה ניםממהמ םגורמיה דיניותמ קשחתה

 י(באופן ספציפ ן"הנדל נףבעאם ן ביו ותוללבכ שקמב אםן )בי לכליתלהאטה כ יאהבלעלולות י, ראהאש
מחדש ן לממ ברה לממן אועל החלהקשות  ית עלולבקור הרייי ו.בעלות לגידול ו/או אשראי בקבלת לקושיו

ומי סכ אתלהגדיל וש, לרעה על כמות הנכסים אשר החברה תרכפיע עלול להש ובהתאםתה, עלובים שבנכס
. היה ועל החברה אות פעילותהצותם שלה וזומניהמי ימתזרל רעה עלע פיהשע וללפרו שעל החברה החובות

תר ואו י בנכס אחדה שקעתלמכור את ה הידרשעלולה ל ית, היאבריבה יילקופות של עלפרוע חוב קיים בת
 יהיעלאשראי ולתן מ מדיניותשחת כן, להק-כמותשואה על השקעה כאמור. ום האפשר מקסיבאופן שלא 

ר והן בענפי המסחר ן בענף הדיוה) השוכריםם של לתכוי על עהעה לרפהשת יוה להעלול בעלותו
מי הפחתה בדו ו/א רידה בביקושכך ליכתוצאה מהחברה ו ת בנכסיון את השכירלממ והקמעונאות(

 .ת פעילות החברה וברווחיותהוצאופגיעה בתל, ובהתאם תירוכהש

 הרבידרש החרה, תחבה קהחזימ ן בהם"דלהני בנכסטחות וואות המובונן של ההלירעפ יע מועדבהג בנוסף,
רה . במקבאותה עתלחברה  ןיות זמיהעלול שלא למחדש של אותם נכסים. מימון כאמור  לבצע מימון

 היות מועברות לידי הגורם המממן.ות לרים עלולוהנדל"ן האמסי כרה בנה של החבתיכויוכאמור, ז

 
את, בין היתר, , וזרחוקה ת בטווחבלה היא פועלת הינה מוגב תכלכלי-ורמקבה הים בסביהחברה, חשיפתה לשינוירכת עלהכי , יןיצו  46

 ךבמהל )לרבות ן האמריקאיהנדל"מטה החברה בשוק ם של ירב שנונסיון  ההובועית גרמה מקצצד ם מגוון לתוצאה מפורטפוליו נכסיכ
 י(.עולמר האשראי החר משבלאו
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ידי הנגיף -על אלה הנגרמות כמו ,(Epidemics-ו Pandemics) כלל עולמיותמגיפות  -משבר בריאות הציבור 18.6

ת ועל ות והמקומיות, הלאומיוהעולמי ותהכלכל לרעה עליע פלות להשעלו, (COVID-19החדש "קורונה" )
כתוצאה  הכלכלהקושי לחזות את ההשפעה הפוטנציאלית השלילית על ם קיישוכרים של החברה. ה
 החברה.הנכסים של מ המזומניםתזרימי ועל  יםישווהלהשפיע על  עלולההיא והציבור משבר בריאות מ

 םיענפי םכוניסי

ם איתם תלויות בשוכרי יהא הכנסותלומשר אברה כח -םרישוכ שלי יתלומים בעיי ומוסר תשפיננס ןחוס 18.7
שלום התבתנאי  י עמידתםובא םי של השוכרילשינוי לרעה בחוסנם הפיננס היא מתקשרת, חשופה החברה

 .החברה לש תיה הכספיופיע על תוצאותר אשר עלול להשב, דכירותי השסכמם בהעיממים המוסכ

ה של תלויים ביכולת רהם של החבנימזומהימי תזר -יםנכס קתחזא הוצאות( וVacancyת )יכוני פניוס 18.8
 סינכת חזקאעלותה. ן שבבשר עם הנדל"הגביל את הוצאותיה מאידך בקהחברה לייצר הכנסות מחד ול

 ו הצורךא החובהר ש, א(וביטוחי סוי מוניציפאלוימות )כגון מיסמ קבועות אותהוצב כהכרוכרה להש ן"נדל

לחברה  מניב הנכס אם בין י,קרושכרים )המסים כל הנלוס שאכרי העושיב ללא תלות יםחל יצועםבב
קה לשחי יאלול להבהחברה, ענכסי בזמן  לאורך חלקי של אכלוס מצב. (לאו םא ובין כלשהי הכנסה

מספקות  ותנסכה יהיו לא כסי החברהות הקבועות בנכנגד ההוצא אם תהפסד וזאאף לה והחברות ווחיבר
מניבים מושפע, בין  יםהשוק של נכס רךדת שכן עלרלול עמור כא יםכסשל נ םרכע בנוסף, .תמדמי שכירו

 ליותתפעו וצאותה כי ,ויןיצ מהן. תל אחמן שנותר בכת הקיימות ומשך הזיוהשכירו מספרמ היתר,
בשליטת  ניים שאינםצוירמים חולג ים כפופותדה והוצאות מסהחזקה, שכר עבוההוצאות  כגוןת, וימומס
יני המגורים של החברה הינן ינהשכירויות של ב. ן המקומיטווהשל בדיםני עוגום ארע "ממוברה כגון הח
ר מאש זה יכוןלס יותרופים נם חשהיים אלו תאם, נכס( ובהה עד שנתייםקופות קצרות באופן יחסי )שנלת

 שנים. (20) יםשרע עד (5) שחמ ות ביןעשנ לתקופותן השכירויות הינהמסחריים, בהם  הנכסים

ת של , דבר העלול לפגוע ביכוליחסיפן באו נמוכה נההי ןבמקרקעי ותהשקע של ןזילותנ -לותזינ וןסיכ 18.9
 נכס אותוין בג המורתה, מהיר מימושב מנכסיה את מי משלמ רשתיד חברהוה היה. החברה לממש נכסים

כחית כלית הנולאור הסביבה הכל .של החברהה תרווחיו פגעובהתאם תי ההוגן ומשווי נמוכה להיות הלעלו
, כפי ת פוטנציאלי נוסףקיים סיכון נזילו (COVID-19שר מושפעת מהתפשטות נגיף הקורונה החדש )א

 לדוח הדירקטוריון. 1.4סעיף שמתואר ב

ר נכסים שהיא בועתידרש לשלם ה ים שהחברירחהמ תתי אמשמעון באופר יקליות עלולה תחר -תחרות 18.10
 מכך,תירה י .טיביותקעה אטרקות השנויכוש הזדמם להגביל את יכולת החברה לרתבקש לרכוש, ובהתא

מוגברת של  היבניות בלר בנייהאו  בנכסי החברה, דומים המתחרים םות בנכסישכירי המחירה בדירי
או מחירי השכירות על רמת לשמור  או הת נכסיא שכירהרה להחב תולביכ ועפגל ר, עלולותנכסים כאמו

 רי השכירות. להעלות את מחי

ויר קיצוני, ום ומזג איקניהור גוןכע ת טבאסונוכוני סיחשופה להחברה  -אקליםוי כוני שינמזג אוויר וסי 18.11
, בי רופ-על .םאקליי ויינכתוצאה משכול ויגבר סיכון זה י. הלנכסי םידבם נזקים כלגרו ר עלוליםאש

 להיותלא עשויה שהחברה  במקרים מסוימיםכונים כאמור, אך מפני סינכסיה  אתת החברה טחמב
ת מקורות לממן א וה לא יהילחברן וייתכור כאמ מקרים. ביםימיים מסוטסטרופאלק קיםנז נגדכטחת מבו

 .ההחבר עבורעותי שמקף מהיב ותלהיעלול  נזקים אלו נכסים בגיןם ון ושיקותיק. מימון םתיקון הנזקי
 עליהל לגרום עלוליםי אקלים ישינו ה פדראלית ומדינתית ותקנות לגבישינויים בחקיק ו,יתרה מז

 מבליוזאת  יה,נכסקיע בפיתוח שלההחברה  את יבושיחי, תיטרגאנ ותיעיל פרמנת לש וניות עלאות ההוצב
 נסות.הכבקבילה מ יהעלשתהיה 

 ןבגי פשריתא חבותל פהשוחהחברה  ,שונים ל"ןנדנכסי ל ש עלתתפים והמעלבהיותה הב -רגולציהני סיכו 18.12
יון ת ניקעלויון בות בגילר זאת, וובאיכות סביבה בטיחות, הציבור בריאותנדל"ן, ב סקיםעוה שונים יםדינ
ט, סבסס עופרת, אבוסלצבע מקשר וב הלנכסי םיקשורה (עברבבהווה או )ום הם עקב זינזקייבתיות וסב

להיות בהיקפים לולה ר עמוחבות כא .עובש ותת והתפשטחות רירוחדירדון ז גי, נבמ-וךר תוית אואיכו

ם תאילהאו  לשפר ל מנתע מעותיותמשבעלויות את לש ה עלולהרהחב ,. בנוסףחברהור היים עבמשמעות
י ונשי כל. (sustainability) וקיימות ADA-גון המסוימים כ ותדיני נגיש תובדריש דושיעמכך  הינכסאת 

 על ותלת המוטיות העלוא גדילל להלועם( ידומ ייניםענאו ב) זהן בעניייים פדראלהאו  מדינתייםה ניםדיב
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 נוסף,ב .תהלונזי על ולהשפיע לרעה חד פעמיות( כהוצאות הוצאות קבועות וביןכ)בין  נכסיהגין החברה ב

 הנון והבנייהתכתחום ב חוקדרישות הול רגולטוריםפופה להליכים וכ תעמושפ "ןהנדל ענףילות בהפע
ע להשפילול עו/או מחמירות דרישות נוספות ת קביעלו וא ישותרי בדשינו ם.הבם לישחם שינויילו ,והמיסוי

  .תחום הפעילותת פעילותה בה לממש אועל יכולת החברהעל לרעה 

י רי לשיעוחסיפן באוים כנמוהם ו ירדושיעורי הריבית  -תיור הריבבשיע צאה מעליהכתו נכסיםשווי ב יטוןק 18.13
 ותורי הריבית עלולבשיעת יועל .של החברהן סי הנדל"כנווי שעל  לחיובם פיעימשו ם,ההיסטורייהריבית 

 .הנכס עלה הלוואווי המשהנמוך  שוויל סוימים,ובמקרים מ רווי הנכסים כאמושלהקטין את 

 דיםמיוח םונייכס

על  עהע לרפיהשל עשוי הדברה, סי החברכמנים במי ותיהפים מבהיקם יתגלו ליקויי בנייה א -ויי בנייהליק 18.14
 שלה.לשלם( ועל המוניטין דרש חברה תיר הוצאות אשר האוהחברה )לשל  תהוווחיר

אשר  וניםלגרום לסיכולה ים עלמסוימם בנכסיה החבר לשותפת שבעלותה המ -פיםם משותמימיז יסיכונ 18.15

עיף בס) רההחבשותפי של סירובם  (1: )כגון, םים נכסבאותשל החברה  הלבעלותשיר באופן יורים קש םאינ
בקבלת  פיםשל החברה ושל השות תשותפסמכות מ( 2) ון במיזם;ה השקעותע לבצ "(םותפישה" -זה
 לשיה ם יעדחד עלים בקנה אם עושאינ יעדים םשותפיל היותל עשויים כאשר הנכס, על ענייניחלטות ה
 ימיםסומ יםכפוף לתנא, בהמשותף םיזמחלקם באת  למכורפים ומן של זכויות של השותקי( 3; )חברהה
ת ועלולה להי מסוימים, החברה תפיםמשו מיזמים הסכמימכוח ( 4); החברה שלתה מסכה בלתללא קו

תפים, השו של נהאשווב רלזכות סיר פופהאו כ/תף, ושוהמ בנכסיות כוז למכוראו  ה לרכושמוגבלת ביכולת
 (5; )להים שרסנטאימשרת את ה ונאו אי ישמע ור אינהדבשבזמן  מורכאותאלץ לממש זכויות  יתכןיו
פרעון של  או חדלות (Operating Agreementים )השותפם הפרת תנאי הסכ ון)כג ימיםמסו יםאתנב

; ףשותהמ סהנכמנהל תור בהחברה  שלידה ם תפקלסיו יאלהבאים ת רשיוויים להעששותפים ה (החברה
או /ו הטגיטראסה אינטרסים,הת וגדים אנה בצעדים קוטנפים להשותקרים מסוימים, עשויים במ( 6)

 המשותף נכסבהחברה  ברה של זכויותיה שלו העמכירה א מקרים מסוימיםב (7; )ברהחה לש םיעדיה

תדיינות לה אהביל ליםעלו ין השותפיםלב ההחבר ם ביןכי( סכסו8) ;םפישל השות מוקדמתכמה הסתדרוש 
ון )כג םמימסוים איתנב( 9; )רההחבשל  טפתוהש העילותפל עלהפריולה על אשר וארוכהיקרה ית משפט

להביא לסיום  היות רשאיםעשויים לשותפים ה ((Operating Agreementתפים )שוהי הסכם תנא רתפה
הקשר זה . בתרדון היפנגנומלהפעיל ו א ףתהמשו המיזםל המנהל שותף השבתור ה החבר ידה שלתפק
י להסכמם בהתאב חשהיעשוי אף להל מנותף השכ ל החברהה שדתפקי סיוםן, כי במקרים מסוימים יצוי

יקול דעתו של שפי -וי, עלאשר עששינוי שליטה" וע "כאיר כסות הנחברשורות ק ימים בהםמסו וןממי
סעיף נוספים ראה  טיםרלפ .זה( לחלק 18.18-ו 11.1 עיפיםראה ס) הסכמים אותםל הפרה ש לווה, להוותהמ
 וח.דד' ל בחלק( 22[ )תקנה ב]12

 ך את, להעריחברה, בין היתרה קט נדרשתרויפם וייז לצורך -ויקטפרת יוחישוב עלור בערכת חסהו טעות א 18.16
ות רווחיגוע בלפ ותעלול, יהניבויות הר בחישוב עלעות או הערכת חסטקט עבורה. עלויות ביצוע הפרוי

כישת ר, כן-כמו ות.יהכספ ותיהתוצאה מכך לפגוע בתוצארום להפסד וכלג ףו אברה אר החפרויקט עבוה
ות הצפויות עלויויות, הבר ההכנסות הצפבדאומדנים וב שחי לאחרעשית נ יביםמנם ניו/או מב תקעוקר

 ותעלול, ורכאמ מדניםאווב ישחסר בח ערכתה טעות או .או הנכס עצפוי ושווי הקרקהמהן הרווח וכנגזרת 
 כספיות.ה התוצאותיבע כך לפגוה מאוכתוצפסד או אף לגרום לה החברה הפרויקט עבורות יווחוע ברלפג

בלבד.  "ב ונעשית בדולריםרהבא תמרוכז השל החברהעסקית ה פעילות, דוחהד עלמו -יפיןחלשער י וניכס 18.17
 להיותברה , עלולה החבש"חשראל בי תהעשנהחברה של  '()סדרה אאגרות החוב העובדה שהנפקת  רלאו
י כ ן,וייצ היפגע.ה לעלולרה בהחותה של וחיורמכך צאה "ח אל מול הדולר, וכתולייסוף של השפה וחש
 (SWAPישת הגנה )ידי רכ-פין כאמור עלהחליבשערי  חשיפתה לתנודותת לגדר א ,לעת עתמ, יהה עשוברהח

 47.דור אחריםומכשירי גי

 .חלק זהל 7.2.2סעיף אה רזה יכון רם סלגו -HAP-הסכם יה בהבויותייבהתח UDH-ה דתאי עמי 18.18

 
, ראה הדוח מועדרה לחבקשורה הה ב אלפי דולר 133,875 לש מצטברם וסכעל  כאמור( SWAPת הגנת מטבע )אוקת עסוודא םפרטיל  47

 .פייםלדוחות הכס 15 רבאו
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נדל"ן י הסנכליים לוונטהרמון מיה מיהתאם להסכ, בככלל -ןוימהסכמי מוח כיות מייבואי עמידה בהתח 18.19

ן לפירעו התחייבויות ללות, בין היתר,ות כאמור, כמגבלות שונות. מגבלונכס חברות החברה, חלות על ה של
כסים; להתמיד ולפעול זכויותיהן בנאת  בירא להעם; לליות ומיסיתפעוצאות ום הושלואה; לתההלו

 11.1עיף ס ראהספים נו םטיר. לפכיו"בו מות;וימסח יסות ביטופולהחזיק בל ; (SPCת )דיוות ייעחברוכ
לוואה, י ההומיתרת סכן מיידי של ם להעמדה לפירעוועלולה לגר ה בהתחייבויות כאמורעמיד. אי זהחלק ל

ל ך שר)בד ןהמממן האמורים לידי הגורם בנכסי הנדל" ברהחל התיה שכויון להעברת ז, וכתנאיהתאם לבה
 .(עיקול

פי הדין החל -על לישראל דה ונרשמה מחוץהחברה נתאג -רושה זידי נ-ש עלפירעון ותביעה שתוג לותדיני חד 18.20
פי תשקיף -לנה עלראשושראל ביות( לציבור יר)לא המ הציעה תעודות התחייבותו, יםיבאיי הבתולה הבריט

הוראות ם לכך ובהתאפי. ל2015רס מב 8ם והודעה משלימה מיו 2015אר בפברו 27ריך נושא תאלמה הלהש
)ובכלל זה הוראות לעניין  ותהחברשל חוק הוראות שונות  חולו על החברהק ניירות ערך, יא לחו39סעיף 

עם  בקשר הוראות על עצמהחיל ברה תהח כןו (עדת ביקורתוור פנים וי דירקטורים חיצוניים, מבקנמי

העוסק י'  לחלקק ג' פר )לרבות 2018-תשע"חה, יכלכל חוק חדלות פירעון ושיקוםי דר לפה או הספשר
 אגדותתהה מסמכי להוראות בנוסף תחולנה ללוה וראותוההאגרות חוב( מהותי בחברת  באישור הסדר חוב

 . יטייםברה בתולהה איי ודיני החברה של

ות יבויות תשקיפיות בלתי חוזרעל עצמם התחיה נטלו המשר השליטה ונושאי יבעל, ברההח, ןכ כמו
י הקשורות בהליכ ייבויות שונותין הישראלי והתח, שעניינן תחולת הדףמדהיף לתשק 4 ות בפרקורטפהמ

ש וגהחוב אשר ת ותיקי אגרהתנגד לבקשת הנאמן ו/או מחזלעון אשר עיקרן התחייבויות שלא פיר חדלות
 ותחדלו הסדר און הישראלי לעניין פשרה הדי להחלתה, גד החברגש כנבהליך שיו שראלביט ת משפלבי

 מור. כא 4יות בפרק ת רלבנטיות המנו, ועוד התחייבויוברההח בקשר עם וןפירע

טוריות, ריטה שלושמ אחת בכל הדיניםתחולה של  ןתכיעניין דיני חדלות פירעון, תל, למור לעיאף הא על
 את,ז עם. והן לעניין סמכות עניינית(מכות מקומית עניין ס)הן לבריטים וארה"ב הלה הבתו , אייאלישר

לפי בעתיד, )בהווה והמשרה שליטה ונושאי ה ית החברה, בעלפוף לקיום התחייבויוובכור לעיל אמלאור ה
נבוע לול יכ ,םראליייש לא משפטתי בבי ו/או פי הדין הישראל-עון, שלא עלראזי הליך של חדלות פיהעניין(, 

פי -א עלשל ,ד החברהנגכ ירעוןת פול חדלצוין כי ככל שייפתח הליך שזה ילעניין  .ושה זרשל נ רק מתביעה
תעשה כמיטב כי החברה  ייבההתחזר, תביעה של נושה הנובע מ, ט זרי ו/או בבית משפהדין הישראל

 דין. כלבכפוף לטען ל"פורום לא נאות" והכל תיכולתה ו

ת וממוסדתיטול אשראי  לאנאמנות כי מסגרת שטרי התחייב בברה תר, יצוין כי החשה זין נולעני ן,כ כמו
 מסגרות לים, למעט בגיןים שאינם ישראלמוסדות פיננסי ם ולא תעניק שעבודיםאליאינם ישרש יננסייםפ

 ליפיןער החש עלאות הגנה סקביצוע עדות פיננסיים בארה"ב לצורך סידי מו-אי אשר יכול שיועמדו עלאשר
ים פיים ספציבודעמדת שפיק החברה וזאת באמצעות העחוב אותן תנ לאגרות ביחס השקל מול הדולרשל 

בחברות ותה שר פעילמיד ערבויות בקתהא רשאית להעכי החברה  ,ובהרותן מסגרות אשראי. ית אלהבטח

 המוחזקות. 

 ך הזרההלי –ההליכים בין יזה מחון אלבם שפט נדרשיהמם, בתי יכי חדלות פירעון בינלאומיילבעת ניהול ה
ידי בית -יקבע עלשי הרי שככל, י. מכאןמשנההליך הוא ההליך העיקרי ואיזה ה –יך הישראלי או ההל

נת יליך משני, המשמעות המשפטית מבחוא הישראל הזר, כי ההליך בידי בית משפט -ט בישראל או עלמשפ
יכי ל את הלו לנה, וכי הם יצטרכט זרת משפיה בייהשפט המוסמך המ כי ביתתהא, מחזיקי אגרות החוב 

ותם מצומצמות והסעדים א היובישראל יט ית המשפת בוסמכויירעון במדינה זרה. בהתאם, חדלות הפ
 שויים להיות מצומצמים אף הם.ל, עט בישראלקבל מבית המשפי אגרות החוב יוכלו מחזיק

 ינה קטנה.רה הל החבכון עסיידת השפעת המ ריכה כימע, החברה ור כל האמור לעילאל

הבתולה  אייהזרים ב פטבתי המשכי  ודאות כל אין בישראל פירעון לותחד הליכי תחושיפ ככל כי ןיצוי
ת הפירעון בישראל כאמור. חדלוהליכי  פסקי הדין מכוחאת ההחלטות ו או בארה"ב יאכפוהבריטיים ו/

אזי רות, בטריטוריות הז ראל,שביש ף לזהוסת פירעון בנלום של חדלי, ככל שיפתחו הליכים מקביןכ-כמו
 ל. שראיליך בבתי המשפט הזרים יכירו בה כל ודאות כי אין
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יני חדלות ם ודש הנכסייכך הליכי מימוים בארה"ב ולפסי החברה, ממוקמכי נכ ,ר לעיל יובהראמולגרוע מהי מבל

 .ה"בי ארלדינ בהתאםו הברית יתבצעת ת בארצודוחזיקות בנכסי החברה המאוגמהפירעון של החברות ה

כון על הסיל גורמי ש ערכתהמותם עפת השדימאת  מדרגתטבלה הב ל,עילון המפורטים י הסיכמו גורלהלן יוצג
 :סיכוניםסוגי חלוקה לפי ל החברהעסקי 

 על החברה מידת השפעת הסיכון
 י הסיכוןרמוג

 שפעה גדולהה יתינונבשפעה ה השפעה קטנה
 רוני מקסיכו   

 אשראי ועלותמינות ז • פיגיאוגר ריכוז •
 

או החמרה במצב /ם ויישינו •
 יהכלכל

 ננסייםשווקים פי •

 ןמימו יניכוס •

 משבר בריאות הציבור •

 

 יים יכונים ענפס   
נסי ומוסר תשלומים וסן פינח • 

 בעייתי של שוכרים

 שינוי ונימזג אוויר וסיכ •
 קליםא

 תתחרו •

ות וצאהו( Vacancyות )פני •
 חזקת נכסיםא

 ציהלרגו •

 אהים כתוצבשווי נכסיטון ק •
 יתהריב שיעורעליה במ

 נזילות •

 

 נים מיוחדים וסיכ   

 בנייה ליקויי •

 יםים משותפמיזמ •

סר בחישוב ת חרכהע ות אועט •
 רויקטעלויות פ

ה בהתחייבויות מכוח אי עמיד •
 הסכמי מימון

פירעון ותביעה דיני חדלות  •
 נושה זרי יד-ש עלוגשת

 ליפיןח שער •

 HUD-ה מידתאי ע •
-הותיה בהסכם בהתחייב

HAP 

  

    

 



      

Related Commercial Portfolio, Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' ב חלק
 דוח הדירקטוריון 

 
 



Commercial Portfolio Ltd. Related 

   2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנההתאגיד  עסקי מצב על הדירקטוריון דוח

 השל המזומנים ותזרימי העצמי ההונ ,הפעולותי תוצאות חברה,ה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .1

 17 ביום התאגדה"( החברה( )".Related Commercial Portfolio Ltdרילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטד )
 BVI Business-ה להוראות בהתאם, במניות מוגבלת פרטית כחברה הבריטיים הבתולה באיי 2014 בנובמבר

Companies Act, 2004 . 

  החברה של הכספי המצב על מאוחדים דוחותה פי-על הכספי המצב

  :החברה של הכספי במצבה שחלו השינויים עיקרי ניתוח .1.1

 המהותיים   ולשינויים   ליתרות   החברה   הסברי  ליום   יתרה  סעיף 
 31.12.2018 31.12.2019 ( דולר   באלפי )נתונים כספיים  

 דולר   אלפי 

 92,258 98,850 שוטפים   נכסים 

מורכבים ממזומנים ושווי מזומנים, מזומן מוגבל,    2019  דצמבר ב   31השוטפים של החברה ליום   הנכסים 
 שוכרים.  מ לקבל    הכנסות נכסים אחרים, ו ו   , הוצאות מראש פיננסיים   נגזרים 
 נכס מ בעיקר נבע, 2018 דצמברב 31ם ו לי בהשוואה 2019 בדצמבר 31 ליוםבנכסים השוטפים  הגידול

. 2020בספטמבר  30ביום  ינו ה  ההסכםשל  פירעון מועד ה ש יוון כ שוטף כנכס המסווג פיננסי נגזר 
 הקשורים  מתשלומים  כתוצאה  החברה  של  המזומנים  ביתרות קיטון ידי -על במעט קוזז האמור 
 . 2019)סדרה א'( במהלך שנת    החוב אגרות   של  השוטפות   לחלויות 

  לא   נכסים 
 1,730,135 1,698,958 שוטפים 

 השקעה , להשקעה  ן"מנדל  רכבים ו מ 2019 בדצמבר 31 ליום החברה  של שוטפים הלא הנכסים
 . לאחרים  הלוואותו  כלולות  בחברות
 מקיטון  נבע , 2018 בדצמבר  31 יום  לעומת 2019 בדצמבר 31 ליום  שוטפים  הלא  בנכסים  הקיטון 

קוזז חלקית  האמורמסווג כעת כנכס שוטף.  אשר פיננסיה  נגזרה הנכס ו בהשקעה בחברות כלולות 
 ידי גידול בנדל"ן להשקעה. -על 

 530ובנכס  Abington House -ב הקיטון בהשקעה בחברות כלולות נבע בעיקר מהפסדי שיערוך 

 thWest 30 , כנסו לתוקף בחודש יונינ  אשר  יורק-במדינת ניו אשר נבע מחוקי השכירות החדשים 
כתוצאה חזוי נמוך יותר  NOI-מ הנובע  Lakeshore Drive 500הפסד שיערוך בנכס מ , וכן 2019
ירידת עקב  th530 West 30 -ב , ישנו הפסד בנגזרבנוסף  . נכס עבור ה הצפויותנדל"ן  יס ית מ ו מעלי

  . 2019הריבית במהלך שנת   י שיעור
 ה חכיר העם הכללת    Bronx Terminal Marketשווי של ב   מעלייהבנדל"ן להשקעה נבע בעיקר   הגידול 

 בהתאם לאימוץ של  ( inclusion of the ground lease as a right-of-use asset)  מימוש כנכס זכות 
16  IFRS   ועלייה בשווי שלGateway II    גידול ב עקב-NOI   העתידי . 

 . לעיל   ראה  1,822,393 1,797,808 נכסים "כ  סה 

  התחייבויות 
 39,921 226,551 שוטפות 

השוטפות של אגרות  מהחלויות מורכבות 2019 בדצמבר 31 ליום החברה  של השוטפות ההתחייבויות
 .משוכרים   ומפיקדונות זכות   ויתרות   מזכאיםחוב והלוואות,  

בע בעיקר ו נ 2018 בדצמבר  31 ליום  בהשוואה  2019 בדצמבר  31 ליום  השוטפות  בהתחייבויות  הגידול 
אגרות החוב פירעון  בשלשל כל אגרות החוב )סדרה א'( של החברה כהתחייבויות שוטפות  מהסיווג 

 . 2020בספטמבר    30ביום  

  לא   התחייבויות 
 986,883 800,184 שוטפות 

 ממוסדות  מהלוואות מורכבות 2019 דצמבר ב 31הלא שוטפות של החברה ליום  ההתחייבויות 
של  המאוחדיםלדוחות הכספיים  ג10, הלוואות מצדדים קשורים )למידע נוסף ראה באור פיננסיים 

 והתחייבויות"(( הכספיים  הדוחות)" זה לדוח' ג  בחלק המובאים, 2019בדצמבר  31החברה ליום 
 . אחרות 
בע ו, נ 2018בדצמבר  31יום ל  בהשוואה 2019 דצמברב  31בהתחייבויות לא שוטפות ליום  הקיטון 
קזז מת כל אגרות החוב )סדרה א'( של החברה כהתחייבויות שוטפות. הקיטון  של הסיווג מ בעיקר 

 Bronx Terminal Market   (inclusion of the Bronx Terminalחכירת  התחייבות  חלקית מהכללת  

Market ground lease liability ) ,  16בהתאם לאימוץ של  IFRS. 

 795,589 771,073 הון "כ  סה 
 שאינן  לזכויות יוחס  314,152-כ )מתוכו  771,073 היה  2019 בדצמבר  31 ליום  החברה  של  העצמי  ההון 

יוחס לזכויות שאינן מקנות  313,424)מתוכו  2018בדצמבר  31ליום  795,589 לעומת( שליטה  מקנות
 .הנוכחית בתקופה    הפסדחלוקות ו ל   מיוחס, 2019  שנת ל   2018  שנת  בין  הקיטון שליטה(.  

"כ  סה 
 . לעיל   ראה  1,822,393 1,797,808 והון   התחייבויות 

    

 1פיננסי( חוב בתוספת הוןסך ) CAP-ל חוב .1.2

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

 

 

 
לצורך חישוב אמות  אשר שימשובסעיף זה הינן שונות מן ההגדרות המקבילות  הנתונים לצורך חישוב שימשוההגדרות אשר יצוין, כי   1

 3כאמור בסעיף של החברה,  אגרות החוב )סדרה א'(שטר הנאמנות בגין המידה הפיננסיות בהן התחייבה החברה לעמוד במסגרת 
 .חלק זהל



  :המאוחדים הכספיים הדוחות פי-על הפעילות תוצאות עיקרי ניתוח .1.3

 המהותיים  ולשינויים   ליתרות  החברה   הסברי בדצמבר   31שהסתיימה ביום   לשנה סעיף 
 2017 2018 2019 )נתונים כספיים באלפי דולר(

 דולר אלפי 
 הכנסות 

מדמי 
 שכירות

 -בעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות השכירות ב  היה 2018שנת  לעומת 2019 בשנתבהכנסות  הגידול 91,443 95,938 98,566
Clifton Commons  וב- Gateway (phase II)  עלייה עקב לתקופה המקבילה אשתקד,  בהשוואה 

 בהכנסותהיה גידול  ,כן -כמו  .המשותפים  השטחים לתחזוקת  נצברוש עלויותב  הקשוריםבהחזרים 
  .בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד   Bronx Terminal Marketעבור משכירות בסיס  

 Bronx-מ  השכרה בהכנסות גידולנבע בעיקר מ  2017שנת  לעומת 2018 נת בש בהכנסות  הגידול 

Terminal Market  בהחזרים כתוצאה מעיתוי הכנסות מהחזרי תחזוקת שטחים ציבוריים ומגידול 
 תחזוקת שטחים ציבוריים.  עלויות  גיןב   שנצברו

 הוצאות
 תפעול
 נכסים

 לתקופה  בהשוואה עקביות היו 2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לתקופה הנכסים  תפעול הוצאות 26,063 28,999 29,179
 .אשתקד  המקבילה 

 -ב  בהוצאות  מגידול  בעיקר נבעו  2017 שנת בהשוואה ל  2018 בשנת תפעול הנכסים  בהוצאות  הגידול 
Bronx Terminal Market  תיקונים ותחזוקה, אבטחה וניקיון.עלויות של כתוצאה מגידול ב 

 הוצאות
 מימון

 עקביות ולא השתנו באופן משמעותי.  נותרו  2018  לשנת  בהשוואה   2019  לשנת  המימון   הוצאות 50,166 50,326 49,873
 נותרו עקביות ולא השתנו באופן משמעותי. 2017  לשנת  בהשוואה   2018  לשנת  המימון   הוצאות

נטו שינוי  
בשווי הוגן 

 יםשל נגזר

התקשרה החברה עם  ן בה ( SWAP)  מטבע  הגנת  עסקאות  עם  בקשר  ההוגן  בשווי  השינוי  את  מייצג  20,064 ( 14,191)  12,186
לצורך גידור חשיפתה של החברה לתנודות בשערי החליפין של , ים בינלאומי  ים בנקאי יםתאגיד 

 "ח.הש הדולר אל מול  
 הפרשי שער

 , נטוחליפין 
ידי -על  ככלל"ב לש"ח. סכום זה מקוזז ארה  הדולר( מהפרשי שער בין הפסדים )  הכנסותמייצג  ( 19,242)   14,819 ( 14,665) 

 השינוי בשווי ההוגן של הנגזרים הפיננסיים האמורים לעיל.
הוצאות 
הנהלה 
 וכלליות

 מהוצאות בעיקר נבע 2018 לשנת  בהשוואה  2019 לשנת הוצאות ההנהלה וכלליות ב  הגידול  1,087 969 1,153
 . 2019שהוגש בשנת  מדף  תשקיף ל   ותהקשור משפטיות 

עקביות ולא השתנו באופן  נותרו 2017 לשנת בהשוואה 2018 לשנתהוצאות ההנהלה וכלליות 
 משמעותי.

רווחי 
 שיערוך 

 נדל"ן 
 להשקעה

 דמי  הכוללות, ההנחות שמכיוון  2018 לשנת בהשוואה יותר נמוכים היו 2019 בשנת שיערוך רווחי 18,194 28,124 2,570
 . 2018שנת  של    ההנחות  עם  עקביות   היו , 2019 בשנת   השווי  הערכות   את ששימשו חוזיים    שכירות

 מרווחיבעיקר כתוצאה  וזאת , 2017 לשנת  בהשוואהיותר  גבוהים היו  2018 בשנת שערוך  רווחי
 2018בשנת  Gateway (phase II)-ו  Bronx Terminal Marketבגין  שהוכרויותר  גבוהים שערוך 

דמי שכירות חוזיים גבוהים יותר בנכסים שנבעו משינויים בהסכמי שכירות  עקב, 2017-בהשוואה ל 
 חדשים.   שוכריםב משינויים או  

 חלק
 החברה 

 ברווח
)בהפסד( 
מחברות 

 כלולות

 Abington -חברות כלולות, נבע בעיקר מהפסדי שערוך ב )הפסדי( החברה ברווחי  בחלק הקיטון 13,491 4,580 ( 27,552) 

House,  בנכסth530 West 30  500-וב Lakeshore Drive  בנוסף . כאמור לעיל בנכסים לא שוטפים ,
הריבית   יירידה בשיעור עקב  th530 West 30של נגזר פיננסי בנכס   עתידישינוי בשווי    בגין הפסד  היה

 . 2019  במהלך שנת
נבע בעיקר  2017בהשוואה לשנת  2018בחלק החברה ברווחי חברות כלולות בשנת  הקיטון
רווחי שערוך ו( שכירות בדמי קיטון לאור) Union Square Retailבהערכת השווי של  מקיטון

 בניגודרווח הנקי מסגרת הבהוצאות הריבית שהוכרו ב גידולו th530 West 30קטנים יותר בנכס 
כס בהקמה לנכס נלאור כך שהנכס עבר להיות מ) th530 West 30 שלהבנייה  בתקופתהיוון ל

 (.מופעל
      

 .לדוח' ד חלקבא( 10)תקנה  3 ףסעי ראה, רבעוני בסיס על 2019 בשנת החברה של הפעילות לתוצאות

 :חוזר הון .1.4

אלפי דולר לפי הדוחות הכספיים המאוחדים   127,701לחברה הון חוזר שלילי בסך של  2019 דצמבר ב  31ליום 
אלפי דולר, לפי המידע הכספי הנפרד )סולו( של החברה.   143,331של החברה וכן הון חוזר שלילי בסך של 

ד והן בדוח הכספי הנפר 2019 דצמברב 31הגירעון הן בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 
אגרות חוב )סדרה א'( המבשילות ביום  207,440-, נובע בעיקר מ2019 דצמברב 31)סולו( של החברה ליום 

באמצעות גיוס חוב בשוק  הנהלת החברה למחזר את אגרות החוב )סדרה א'( בכוונת. 2020בספטמבר  30
מכירת נכסים , הנכס ברמתמימון מחדש  ,כגון או באמצעות חלופות פוטנציאליות אחרות ההון הישראלי

 אלפי 456,921 בסךשל החברה  העיקרי העצמיאת ההון  ישמשואשר  Mezzanineבודדים וקבלת מימון 
 היתותכנילהתאים את  עשויה החברהו דינמיות הינןהחברה  תכניות. 2019 בדצמבר 31 ליום דולר

 .שוקה תנאיבתגובה לשינויים ב

נגיף הקורונה מההתפרצות ומההתפשטות העולמית של , כתוצאה 2020הראשון של שנת במהלך הרבעון 
(COVID-19) ,למניעת התפשטות נוקטות בצעדים נרחבים כולל אלה בהן פועלת החברה, , מדינות רבות

להעריך החברה אין ביכולתה של בשלב זה,  והגבלות על תנועה והתקהלות. , כגון סגירת גבולותהנגיף
לירידה בביקוש , אשר עלול להוביל או משבר מתמשךהינה אירוע לטווח קצר האם סיטואציה כאמור 

יקף האת בנוסף אין ביכולתה של החברה לכמת , וובתחומי פעילות החברה בפרט הנדל"ן בכללבתחום 
 על עסקי החברה.של הסיטואציה ההשפעה הפוטנציאלית 



ופגיעה בעסק  האטה אפשרית בביקוש, בשל עלול להשפיע על הכנסות החברה כאמור גולבליהמשך משבר 
ברמות כמו גם לירידה מפעילות שוטפת, רידה בתזרים המזומנים ילגרום ל לול, אשר עשל שוכרים שונים

, לצד השפעה שלילית בנכסי הנדל"ן של החברה אובדן ערךו/או מחירים וירידה אפשרית של  התפוסה
 גם על שווקי ההון והאשראילהשפיע  עלולהמשבר והמשכו  .על זמינות כח האדם בנכסיםפוטנציאלית 

 עליהם מסתמכת החברה למקורות מימון.

בשילוב עם סביבת השוק דירקטוריון החברה בחן את נזילות ומקורות תזרים המזומנים של החברה 
לתקנות ניירות ערך )דוחות  (4))א((14)ב()10בתקנה  ואזהרה )כהגדרת ןסיממתקיים וקבע כי הנוכחית 

חוות  בשל מתקיים סימן אזהרה שני. בנוסף, (("תקנות הדוחות)" 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 כעסק החברהשל  הפעילות המשךל משמעותי ספקבדבר לב התשומת  את המפנההחשבון  ישל רוא םדעת

ואי הודאות  הנוכחיים COVID-19כתוצאה מאירועי אשר נובע  ,הגירעון בהון החוזרעקב סיכון  חי
והציג את סימני אזהרה כאמור הדירקטוריון  חןבבהתאם, לביצוע תכניותיה. הנובעת מכך של ההנהלה 

 .(14)ב()10לתקנה  (1)א נהקט תקנהכנדרש ב הסבריו,

)"חוק  1968-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח הינם בגדרכאמור  ההערכות

המבוססות על מידע ונתונים המצויים בידי הנהלת החברה במועד הדוח. הערכות כאמור ניירות ערך"(, 
מהצפוי, מהותית שלא להתממש, באופן מלא או חלקי, או להתממש באופן שונה, ואף שונה  עלולות

ם בשליטת החברה שעלולים להביא לידי הרעה בשווקי האשראי ו/או שינויי מגורמים שאינכתוצאה 
 .חקיקה ו/או שינויים רגולטוריים אשר עלולים להשפיע על תכניות כאמור

  :החברה של מימון ומקורות נזילות ניתוח .1.5

 המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה סעיף
 2017 2018 2019 (דולר באלפי  כספיים )נתונים 

 דולר אלפי
 מזומנים

 נטו
 מפעילות

 שוטפת

מעיתוי   בעיקר  עת ב נו  2018בהשוואה לשנת  2019 בשנת  השוטפת  מפעילות  המזומנים  תזרימי ב  הגידול  63,079 66,109 67,488
 .  Bronx Terminal Market  -קבלת התשלומים מהשוכרים ב 

  מעיתוי , נבע בעיקר 2017 לשנת  בהשוואה  2018 בשנת המזומנים מפעילות שוטפת  בתזרימי  הגידול 
 . Gateway (phase II)-קבלת התשלומים מהשוכרים ב 

 מזומנים
שנבעו נטו 

 פעילותמ
 השקעה

 בעיקר קשור, 2018בהשוואה לשנת  2019המזומנים שנבעו מפעילות השקעה בשנת  בתזרימי  הגידול  3,618 11,911 14,138
 קוזז אשר  Bronx Terminal Market-ב ( certificate of deposit)  פיקדון תעודת של  להבשלה

 .2019  בשנת  כלולות  מחברות בחלוקות   קיטוןידי  -על   חלקית
בעיקר  קשור, 2017 לשנת בהשוואה 2018ת המזומנים שנבעו מפעילות השקעה בשנ בתזרימי  הגידול 

ובגידול בחלוקות  2017 שנת  של  השני ברבעון( certificate of deposit) של תעודת פיקדון  להשקעה
 .2018מחברות כלולות בשנת  

 מזומנים
ששימשו  נטו

לפעילות 
 מימון

, נבע בעיקר 2018בהשוואה לשנת  2019ת מימון בשנת יוהמזומנים ששימשו לפעילו בתזרימי  הגידול  ( 68,712) ( 78,190)   (86,942)
 לפדיון בהשוואה  2019 בשנת  החברה של'( אמקרן אגרות החוב )סדרה  5%משני פדיונות בשיעור של 

 של הון  למחזיקי יותר נמוכות  חלוקות ידי -על  ת חלקי, אשר קוזז 2018 בשנת 5% של  בשיעור אחד
 .2018  לשנת בהשוואה  2019  בשנת  האם  חברת 

, נבע בעיקר 2017 לשנת בהשוואה  2018 בשנת ת מימון יופעילול  ששימשו בתזרימי המזומנים  הגידול 
, אשר קוזז באופן חלקי 2018 בשנתמקרן אגרות החוב )סדרה א'( של החברה  5%בשיעור  מהפדיון 

 .2017וואה לשנת  בהש   2018נמוכות יותר למחזיקי הון של חברת האם בשנת    מחלוקות
      

1.6. FFO (sFunds From Operation) 

FFO והוצאות חד פעמיות )לרבות  חד פעמיות לתקופה, בניכוי הכנסות המדווח הנקי הרווח הינו אשר
(, , הכנסות או הוצאות בגין הפרשי שער, עסקאות גידור וכדומהרווחים או הפסדים משערוכי נכסים

של תוצאותיהן הכספיות , הינו מדד מקובל לבחינת והפחתות וסוגי רווח נוספיםמכירות נכסים, פחת 
 .מניבחברות נדל"ן 

  :2017-ו 2018, 2019של החברה לשנים  FFO-להלן פרטים אודות נתוני ה

 המהותיים  לשינויים החברה הסברי בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
2019 2018 2017 

 דולר אלפי

FFO 29,491  22,998 22,801  בשל , כלולות  חברות  של  ברוטו  ברווחים  מגידול  בעיקר  נבע  2018 לשנת  בהשוואה  2019 בשנת  השינוי  
עד   2018, בעוד שהנכס לא התייצב בשנת 2019בשנת  One Hudson Yards-ב  שלמה  שנה  של  תוצאות 

 לרבעון השני. 

FFO    2017  לשנת   בהשוואה היה עקבי    2018לשנת . 
      

 FFOשל החברה לבין רווחי  לבעלי המניותהמשויך לתקופה בין הרווח הנקי  התאמותלפרטים אודות 
 .לדוח' א חלקב 7.14.2 סעיף ראה, 2017-ו 2018 ,2019 לשנים בעלי מניותהמשויכים לאותם 



1.7. NOI (Net Operating Income)לרבות חלק יחסי ב ,-NOI של חברות כלולות 

NOI  כללי  על מבוססההינו מדד המייצג את רווחי החברה מהשכרת נכסים והפעלתם ואינו מדד פיננסי

הינו אחד מן הפרמטרים החשובים ביותר בקביעת  NOIחשבונאות מקובלים. עם זאת, להערכת החברה, 
אשר נדל"ן להשקעה וכן משמש למדידת תזרים המזומנים הפנוי לשירות החוב הפיננסי  ישל נכסשוויים 

תוצאותיה נדבך פיננסי חשוב בהבנת  NOI-מהווה ה ,כתוצאה מכך .כאמור יםנכסמימון  ניטל לשם
בדוחותיה מוצגות כפי שאלו  הכספיות של החברה)בנוסף וכפוף לתוצאות  של החברה הכספיות

 הכספיים(.

  :2017-ו 2018, 2019של החברה לשנים  NOI-להלן פרטים אודות נתוני ה

 המהותיים  לשינויים החברה הסברי בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
2019 2018 2017 

 דולר אלפי

NOI 99,412 93,874 91,477 

 One Hudson-תוצאות של שנה שלמה ב מ   נבע בעיקר   2018בהשוואה לשנת    2019בשנת    NOI-ב   הגידול 

Yards    עד לרבעון השני.   2018, בעוד שהנכס לא התייצב בשנת  2019בשנת 

Highline  thWest 30של  NOI-ב  גידול נבע בעיקר מ  2017 לשנת  בהשוואה  2018 בשנת  NOI-ב  הגידול 

Holdings    תחילת פעילות ב מ כתוצאה-th530 West 30   2018  בשנת . 
     

 תאגידי ממשל היבטי .2

 ודירקטורים בלתי תלויים דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .2.1

כי המספר המזערי הנדרש בדירקטוריון החברה של  החברה קבע דירקטוריון 2015ביוני  7ביום 
( לחוק החברות, 12)א()92דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות סעיף 

 ,וזאת בהתחשב( דירקטורים )לרבות דירקטורים חיצוניים(, 2"(, הינו שני )החברות חוק)" 1999-התשנ"ט
 .ילות החברה ומורכבות פעילותהבין היתר, בסוג החברה, גודלה, היקף פע

למועד הדוח, הדירקטורים אשר דירקטוריון החברה קבע כי הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 

 זסמן דיוויד ;(2015ביוני  7ביום ))דירקטור חיצוני(  איתן מחוברו )דירקטורית חיצונית(ורדה לוי הינם: 
 דצמברב 26ביום ) )דירקטור( (; ודיוויד דיסטסו2018 במרס 21ביום )( מנהל כספים ראשי)דירקטור ו

אודות הכישורים, ההשכלה, הניסיון והידע של כל אחד מהדירקטורים האמורים, אשר לפרטים . (2018
 16 ףבהסתמך עליהם החברה רואה אותם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, ראה סעיבין היתר 

 לדוח.חלק ד' ב( 26קנה )ת

כי נכון למועד הדוח  ,תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. יצוין
 )דירקטורית חיצונית(,ורדה לוי  -דירקטורים בלתי תלויים  (3) שלושה מכהנים בדירקטוריון החברה

 (.דירקטור בלתי תלוי) דניאל קסלרו )דירקטור חיצוני( איתן מחובר

  פנימי מבקר .2.2

אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת באותו מועד( את  2015ביוני  10 ביום

"( כמבקר הפנימי של החברה, וכהונתו של מר בש הפנימי המבקר" או "בשמר מינויו של מר אייל בש )"
 .החלה באותו מועד

 , למיטב ידיעת החברההמבקר הפנימי ם אודותפרטי

 ( BA) , ובעל תואר בוגר בכלכלה( מהמכללה למינהלMBAבמנהל עסקים )הינו בעל תואר מוסמך  בש מר
ומבקר ניהול ( CIA. נוסף על כך, המבקר הפנימי הינו מבקר פנימי מוסמך )העברית האוניברסיטמה

כלכלה ומנהל תחום ניהול סיכונים כן, למועד הדוח מכהן מר בש כ-כמו (.CRMA) סיכונים מוסמך
בש  מר מכהןמשמש כגורם החיצוני מטעמו  אשר"( הולצמן-רוזנבלום)" הולצמן-ד רו"ח רוזנבלוםבמשר

 .בחברה הפניםכמבקר 

עומד בתנאים  במועד מינויו כמבקר הפנימי של החברה ומאז אותו מועד ועד למועד הדוח, מר בש

 בסעיףו"( הפנימית הביקורת חוק)" 1992-"בתשנהלחוק הביקורת הפנימית,  8-ו)א( 3 פיםהקבועים בסעי
בניירות  יםמחזיק םאינ הולצמן-כן, למיטב ידיעת החברה, מר בש ורוזנבלום-. כמוהחברות לחוק)ב( 146

קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים להם ערך של החברה ו/או של גוף קשור אליה ואין 



 לתוספת הרביעית לתקנות 1כהגדרתו בסעיף  -עם החברה או עם גוף קשור אליה. לעניין זה, "גוף קשור"
 .הדוחות

 15הנושא תאריך של החברה תשקיף המדף ל 7.2סעיף לפרטים נוספים אודות מבקר הפנים ראה 
 (.2019-01-111373)אסמכתא מספר:  2019בנובמבר 

 דרך המינוי וזהות הממונה על המבקר הפנימי

ביוני  10ידי דירקטוריון החברה ביום -כמבקר הפנימי של החברה אושר על כאמור לעיל, מינוי מר בש
. במסגרת החלטתם וכרקע לאישור המינוי כאמור, הדירקטורים שקלו ודנו בפרטי השכלתו, 2015

ידיעותיו, וניסיונו המקצועי של מר בש כאמור לעיל ובתפקידיו, חובותיו, סמכויותיו ומחויבויותיו 
  .היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותההחברה, גודלה, בחברה, אל מול סוג 

 הממונה הארגוני בחברה על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון.

 תכנית עבודת הביקורת הפנימית

מתייחסת לחברה ו מבוססת סקר סיכוניםהמבקר הפנימי הינה שנתית,  של, תכנית העבודה ככלל
( שנים. הגורמים המעורבים 4ות החברה לפחות אחת לארבע )נושאים מהותיים בפעיל ולנכסיה ולבחינת

בקביעת תכנית העבודה הם המבקר הפנימי, הנהלת החברה, ועדת הביקורת והדירקטוריון )אשר מאשר 
 לבצעמבקר הפנימי מה לדרוש רשאי"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת הביקורת מיו אחד כלאת התכנית(. 

 .דחופה בחינה הדורשים לעניינים בנוגע העבודה תכנית על נוספות פנימית ביקורת פעולות

 ותגמול העסקה היקף

 400-כהינה בהיקף מוערך של  ,ידי הדירקטוריון-על שאושרהפנימית  לביקורתהעבודה השנתית  תכנית
. לדעת לצורך ביצוע תפקידו שעות עבודה 375-הקדיש המבקר הפנימי כ 2019שעות עבודה בשנה. בשנת 

הביקורת הפנימית, וכן היקף ההעסקה שנקבע למימוש תכנית זו, תואמים  תדירקטוריון, תכנית עבודה
את צרכי החברה. כן, לדעת הדירקטוריון, היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותכנית עבודתו 

הצורך, יש סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה. במידת 
 לחברה אפשרות להרחיב את היקף ההעסקה האמור.

שולם למבקר הפנימי  2019שנת  גיןתגמול המבקר הפנימי נעשה על בסיס שעות עבודה שבוצעו בפועל. ב
 כדי האמור בתגמול אין, החברה דירקטוריון להערכת. אלפי ש"ח תמורת עבודתו 125-סך כולל של כ

 .הפנימי המבקר של קצועיהמ דעתו שיקול הפעלת על להשפיע

 וחשבון ודין למידע גישה, הפנימית הביקורת עריכת

הביקורת הפנימית  עבודת, מימבקר הפניהידי -עלולדירקטוריון בהתאם למידע שנמסר להנהלת החברה 
 לשכתידי -פי תקני ביקורת מקובלים, הנחיות מקצועיות ותדריכים, כפי שאושרו ופורסמו על-על מבוצעת

פי חוק -ועל ישראל( IIA-ה) בישראל הפנימיים( ואיגוד המבקרים IIA-ה) העולמית הפנימיים המבקרים
התקנים בדבר עמידתו בדרישות  מימבקר הפניההביקורת הפנימית. הדירקטוריון הסתמך על דיווחיו של 

לחוק הביקורת  9למבקר הפנימי ולעובדיו נתונה גישה למידע כאמור בסעיף  המקצועיים האמורים.
חברות המוחזקות שלה, ההפנימית, ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה ו

 . , בהתאם לדרישתוכספיים נתונים לרבות

 ודוח סייבר אבטחת בנושא דוחידו )בכתב( -על ווהוגש נוהוכ 2019שנת להמבקר הפנימי  תבמסגרת עבוד
 שהתקיימה הביקורת ועדת בישיבות נדונו והם, קודמים מדוחות הפנימי המבקר המלצות יישום בדבר

 הביקורת ועדת בישיבת נדון והוא, ביטוחי כיסוי בנושא דוח בכתב והוגש הוכן כן .2019 מרס בחודש
, בישיבות ועדת הביקורת והדירקטוריון שהתקיימו בחודש כן-. כמו2019 נובמבר בחודש שהתקיימה

, במסגרת עבודת בנוסף. 2020נדונה ואושרה תכנית העבודה של המבקר הפנימי לשנת  2019 נובמבר
 One) מגורים נכס בנושאידו )בכתב( דוח -)עד מועד הדוח( הוכנו והוגשו על 2019המבקר הפנימי לשנת 

Hudson Yards ,)2020 מרס בחודש שהתקיימה הביקורת ועדתנדון בישיבת  והוא.  

 

 

 



 חברהה של המבקררואה החשבון  שכר בדבר גילוי .2.3

 גיןב (EY -)קוסט פורר גבאי את קסירר  של החברה המבקר החשבון רואה שכר אודות פרטיםלהלן 

לרואה החשבון המבקר, בהתאם שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה . 2018-ו 2019 השנים
סיון העבר ותנאי השוק. הגורם המאשר את השכר הינו דירקטוריון ילהיקף העבודה, לאופי העבודה, נ

 :החברה

 -9201 בגין

, בגין שירותי ביקורת ,בארה"ב( EYרואה החשבון המבקר )כולל משרדי  תהסתכם שכר טרח 2019בשנת 
 שעות. 3,200-בגין כ ,אלפי דולר 247,000-בסך של כ ,ושירותי מסהקשורים לביקורת שירותים 

 -8201 בגין

, בגין שירותי ביקורת ,בארה"ב( EYרואה החשבון המבקר )כולל משרדי  תהסתכם שכר טרח 2018בשנת 
 שעות. 3,000-בגין כ ,אלפי דולר 255,000-בסך של כ ,הקשורים לביקורת ושירותי מסשירותים 

 החוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי .3

 )*( '(א)סדרה  החוב אגרות 
 2015במרס  10 ההנפקה מועד

 ש"ח  847,000,000 ההנפקה במועד נקוב ערך סך
 31 ליום נקוב ערך יתרת

 2019 בדצמבר
 ש"ח  719,950,001

 שנצברה הריבית סכום
 2019 בדצמבר 31 ליום בספרים

 ש"ח  7,568,674

 אגרות יתרת של בספרים ערך
)כולל ריבית צבורה( ליום  החוב

 2019בדצמבר  31

 ש"ח  727,518,675

 בדצמבר 31 ליום בורסאי שווי
2019 

 ש"ח  745,148,251

 ש"ח  719,950,001 הדוח למועד נקוב ערך יתרת
 . 5.1%ריבית קבועה בשיעור שנתי של  ושיעורה הריבית סוג

נקבעו מספר מנגנונים להתאמה של שיעור הריבית  2)סדרה א'(,יצוין, כי בשטר הנאמנות בגין אגרות החוב 
בהון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה )לא השנתית בגין אגרות החוב, וזאת כתוצאה משינויים מסוימים 

, ו/או כתוצאה ביחס ההון המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך מאזןו/או  כולל זכויות מיעוט(
 הריבית  שיעור משינויים מסוימים בדירוג אגרות החוב. בהתאם למנגנוני ההתאמה האמורים )במצטבר(,

)למעט במקרה שקמה זכאות  6.85%בכל מקרה על שיעור שנתי של  עלהי לא '(א)סדרה  החוב אגרות שתישאנה
 3ר הנאמנות.שטל 5.3-ו .25ים לפרטים ראה סעיפ .%5.1משיעור שנתי של  יפחת לאולריבית פיגורים( 

 התשלומים מארבעת אחד שכל באופן, 2018 בספטמבר 30 מיום החלשנתיים,  חצי( תשלומים 5) חמישה הקרן תשלום מועדי
 30, 2019 במרס 31, 2018 בספטמבר 30 בימים )או שולמו, לפי העניין( שישולמו התשלומים)היינו,  הראשונים
 אגרות של המקורית הקרן מגובה( 5%) אחוזים חמישה של בשיעור יהיה( 2020 במרס 31-ו 2019 בספטמבר

 אחוזים שמונים של בשיעור יהיה, 2020 בספטמבר 30 ביום ישולם אשר, האחרון והתשלום'(, א)סדרה  החוב
 4 3'(.א)סדרה  החוב אגרות של המקורית הקרן מגובה( 80%)

 30 מיום החל, 2020 עד 2015 מהשנים אחת כל של בספטמבר 30-ו במרס 31 בימיםשנתיים  חציתשלומים  הריבית תשלום מועדי
 .)כולל( 2020 בספטמבר 30 ליום ועד 2015 בספטמבר

 צמודות )קרן וריבית( לבסיס הצמדה כלשהו. אינןהחוב )סדרה א'(  אגרות הצמדה תנאי
 פדיון לבצע החברה זכות

 מוקדם
'( לפדיון מוקדם, אעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את אגרות החוב )סדרה  בכלהחברה תהא רשאית, 

 שטר הנאמנות.ל 7.2סעיף והכל בהתאם להוראות  ,חלקי או מלא
 . 6777517 אביב-לת, 17 שדה יצחק וברח, מ"מבע( 1992) לנאמנות חברה לזר שטראוס הנאמן

אישררה אסיפת מחזיקי אגרות  2017ביולי  20יצוין, כי ביום . לזר אורי"ח רו: אחראי; 03-6237777 פון:טל
( לחוק ניירות 1ב)א35החוב )סדרה א'( את כהונתו של הנאמן למחזיקי אגרות החוב, בהתאם להוראות סעיף 

 , וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.1968-ערך, התשכ"ח
 .להלן נפרדת בטבלה ראה דירוג

לפרטים אודות  אגרות החוב )סדרה א'( אינן מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר. בטוחות
  לשטר הנאמנות. 6.2סעיף שעבודים שליליים להם התחייבה החברה, ראה 

 מכוח שטר הנאמנות מגבלות עיקריות החלות על החברה
 חלק א' לדוח.ב 4.2לפרטים ראה סעיף  מגבלות על ביצוע חלוקה

 
אותו תשקיף להשלמה שפרסמה החברה בלכפי שצורף  2015בפברואר  26שטר הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה א'( של החברה מיום   2

 ."(שטר הנאמנות)" יום
בשיעור של תעלה ריבית הלשטר הנאמנות,  5.2לפי סעיף בהתבסס על דירוג האשראי. כפופה להתאמה  ריבית אגרות החוב )סדרה א'(  3

 1%של מקסימלית עד לתוספת  "(Aדירוג "ירידה לבגין , קרי) "+A"מתחת לדירוג הבסיס של  (Notchדרגה ) בגין כללשנה  0.25%
בנוסף,  .5.1%של  תמעל הריבית המקורי 1.75%לא יעלה על הנוסף הריבית שיעור השיעור המצטבר המקסימלי של  .לכל היותר שנהל

העמדה להיות עלולה  "BBB"דירוג לדירוג הנמוך מ יופחת דירוג אגרות החוב )סדרה א'(ש ככללשטר הנאמנות,  8.1.23לפי סעיף 
 קרן אגרות החוב. תשל יתרלפירעון מיידי 

את תשומת הלב בחוות דעתם המפנה כוללים מלל אם רואי החשבון של אגרות החוב )סדרה א'( להיות העמדה לפירעון מיידי עלולה   4
 .רצופיםשני רבעונים תקופה של משך לכעסק חי פעילותה של החברה להמשך ספק משמעותי בדבר 



 )*( '(א)סדרה  החוב אגרות 
 דוצמ לא) דולרמיליון  200-( לא יפחת ממיעוט זכויותכולל  לאשל החברה ) המאוחד הנומינאלי העצמיהון ה (א) פיננסיות התחייבויות

 ;דולר מיליון 456.9-כשל החברה כאמור על  העצמיהון ה עמד 2019בדצמבר  31 ליום. (למדד
 המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן לא יפחת  ההון יחס (ב)

 ;42.89%כעל  כאמורהון היחס  עמד 2019בדצמבר  31. ליום 30%-מ
יחס  עמד 2019בדצמבר  31 ליום 5.70%נטו לא יעלה על שיעור של  CAP-ל מתואם נטו הפיננסי החוביחס  (ג)

 ;53.53%כהחוב כאמור על 
נטו, אשר יחושב )במצטבר( אך ורק ביחס לחברות מוחזקות  CAP-ל מתואם נטו פיננסי חוביחס  - כן-כמו

של החברה שאינן חברות מאוחדות בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, לא יעלה על שיעור של 
. לעניין זה יחולו המונחים האמורים לעיל, בשינויים המחויבים, באופן שכל אחד מהם יחושב, 75%

יחס החוב כאמור על  עמד 2019בדצמבר  31. ליום מאוחדות כאמורבמצטבר, ביחס לחברות שאינן חברות 
48.84% ; 

 החוב יחס עמד 2019בדצמבר  31 ליום 17.6מתואם לא יעלה על  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל (ד)
 .8.9-כ על כאמור

 לעמוד בכל המגבלות שלהלן: התחייבה החברה, במחזורעוד אגרות החוב )סדרה א'(  כל פעילות החברה
"ן נדל לפעילות קשורים יהיו( המאוחדים הכספיים בדוחותיה םישוויפי -)על נכסיה משווי לפחות 85% כי (א)

 ;"בבארה, שהוא סוג מכל
, החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיה הרשומה, שהוא סוג מכל, בהקמה"ן נדל בנכסי ההשקעה סך (ב)

 בכל, כאמור בהקמה"ן נדל נכסי המחזיקות מאוחדות שאינן בחברות החברה של היחסי חלקה לרבות
 (.המאוחדים הכספיים דוחותיהפי -)על החברה נכסי מסך 25% של שיעור על יעלה לא, רבעון

 כמשמעות) בה השליטה בעל עם(, החברות בחוק כמשמען) החברה של חריגות עסקאות כי, התחייבה החברה עסקאות בעלי שליטה
 עניין בהן יש השליטה שלבעל אחר אדם עם החברה של חריגות עסקאות או(, החברות לחוק 268 בסעיף המונח

 בנוסף, כפופות תהיינה, החברות לחוק( ג)275 בסעיף כאמור אישור הליכי לאישורן נדרשים אשר, אישי
 מחזיקי באסיפת שתתקבל בהחלטה'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי אישור לקבלת, כאמור דין פי-על לאישורים

 .רגיל ברוב, החוב אגרות
 המפורטות שליטה בעל עסקאות של אישורן עם בקשר יידרש לא החוב אגרות מחזיקי אישור יחד עם זאת,

ידה -עסקאות במהלך העסקים הרגיל של החברה והחברות המוחזקות על ןשהינ שליטה בעל עסקאות)א(  :להלן
ידה, בהסכמי פיתוח בקשר עם נכסי החברה -ת המוחזקות עללהתקשרות בהסכמי ניהול של החברה והחברו

 עסקאות שהינן שליטה בעל עסקאות; )ב( ן"נדל נכסי והשכרת מכירת/לרכישת( brokerובהסכמי תיווך )
לשטר  )א( או )ב(5.11.2שנקבעו בסעיף באחד או יותר מהתנאים  ועומדות השליטה מבעל נכסים לרכישת

 .)ג( לשטר הנאמנות5.11.2שליטה מן הסוגים המנויים בסעיף ; )ג( עסקאות בעל הנאמנות
זכות להעמדה לפירעון מיידי 

 Cross defaultמתוקף עילת 
( 2) או ;( סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר רשומה למסחר בבורסה1רעון מיידי: )ילפ יועמדו אם
 על עולה היקפו אשר או לפחות דולר מיליון 30 הינו ושל ההתחייבותיאשר הערך  החברה של אחר מהותי חוב

)מבוקרים  שפורסמו החברה של האחרונים המאוחדים הכספיים הדוחותפי -על, החברה של הנכסים מסך 10%
( חוב של חברה כלולה שמכפלת שיעור ההחזקה של 3או ) ;מביניהם הנמוך לפי(, המקרה לפי, סקורים או

 הדוחותמיליון דולר לפחות לפי  30של החוב מהווה  ההתחייבותיבערך החברה )בשרשור סופי( בחברה הכלולה 
 לשטר הנאמנות. 8.1.13לפרטים נוספים, ראה סעיף  האמורים. הכספיים

 .החברה של מהותית סדרהאגרות חוב זו הינה  סדרת, הדוחות()א( לתקנות 13)ב()10להוראות סעיף  בהתאם )*( 
  

בכל  החברה עמדה ,כן-. כמואגרות החובעומדת בכל תנאי  החברהלמועד הדוח ו 2019בדצמבר  31נכון ליום 
  ת לפי שטר הנאמנות.יותנאי ההתחייבו

 )סדרה א'( החוב אגרות דירוג

שם חברה 
 מדרגת

דירוג שנקבע במועד  דירוג למועד הדוח
 הנפקת הסדרה

תאריך מתן הדירוג 
 העדכני למועד הדוח

דירוגים נוספים בתקופה שבין מועד 
 ההנפקה המקורי לבין הדירוג העדכני

 דירוג תאריך

S&P Maalot ilA+/Stable ilA+/Stable 30.6.2019 

8.3.2015 ilA+  (מקדמי)דירוג 
3.11.2015 ilA+ )דירוג סופי( 
13.6.2016 

ilA+ (דירוג אשרור) 12.6.2017 
18.6.2018 

       

ולדוח דירוג החברה העדכני למועד הדוח   אודות דוח הדירוג העדכני לאגרות החוב )סדרה א'( של החברה  לפרטים
 (ilA+/Stable ) ( המובא  2019-01-056370)אסמכתא מספר:  2019 יולי ב  1ביום , ראה דוח מיידי שפרסמה החברה

 . בדוח זה על דרך ההפניה 

 

 

 
5  "CAP חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( ובתוספת מסים נדחים לזמן  -" נטו

חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסיים בתוספת  -" חוב פיננסי נטו מתואםארוך בדוח על המצב הכספי; "
ריבית כלפי מחזיקי אגרות חוב שהנפיקה החברה, בניכוי מזומן ושווי מזומן, וכן בניכוי השקעות לזמן קצר, ניירות ערך חוב נושא 
 והכל על בסיס הדוחות המאוחדים של החברה. ,קדונות )לרבות נכסים כאמור המוגבלים בשימוש(יסחירים ופ

6  "EBITDA בתוספת איחוד ו להשקעה"ן נדל שערוך הפסדי/רווחיבתוספת /ולבנטררווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות  –" מתואם
בתוספת רווחי/הפסדי שערוך נדל"ן להשקעה בחברות כלולות ובחברות /בנטרוליחסי של רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות, 

 ת בדיקה.המתואם יחושב לפי נתוני ארבעת הרבעונים האחרונים המצטברים שקדמו לכל נקוד EBITDA-הבשליטה משותפת. 



 דוחותה( לתקנות 14)ב()10 תקנהגילוי בהתאם ל .4

 .דוחותהלתקנות ( 14)ב()10 תקנהב םאזהרה כהגדרת ניסימ שניבחברה  מיםמתקיי 2019 דצמברב 31נכון ליום 

הכלכלית הנוכחית ומההשפעה על נזילות החברה עקב הסביבה  נובע מגירעון בהון החוזרסימן האזהרה הראשון 
 ינובע מהכללת המלל בדוח רואהנוסף סימן האזהרה  .(COVID-19החדש )הקשורה להתפשטות נגיף הקורונה 

 המפנה והן לפי הדוח הכספי הנפרד )סולו( של החברההדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לפי החשבון הן 
 ,עקב סיכון הגירעון בהון החוזר חי כעסק החברה של פעילותה המשךלמשמעותי  ספק בדבראת תשומת הלב 

 .ואי הודאות הנובעת מכך של ההנהלה לביצוע תכניותיה הנוכחיים COVID-19אשר נובע כתוצאה מאירועי 
 לעיל. 1.4לדיון אודות הבחינה שביצע דירקטוריון החברה בקשר עם הגירעון בהון החוזר ראה סעיף 

את התחייבויות החברה ואת המקורות הכספיים בהם המפרט של החברה החזוי תזרים המזומנים להלן  ראה
 )באלפי דולר(. 2021בדצמבר  31את ההתחייבויות האמורות עד ליום כדי לפרוע במתכוונת החברה להשתמש 

פעילויות ביחס ל, תחזיות ותכניות החברה המתבססים על הערכותכולל נתונים דוח תזרים המזומנים החזוי 
מידע  הינם בגדרכאמור  ההערכות שלה.הכלולות  ותהחברשל  השוטפותוביחס לפעילויות שלה  השוטפות

המבוססות על מידע ונתונים המצויים בידי הנהלת החברה במועד צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 
ממש באופן שונה, ואף שונה שלא להתממש, באופן מלא או חלקי, או להת הדוח. הערכות כאמור עלולות

מגורמים שאינם בשליטת החברה שעלולים להביא לידי הרעה בשווקי האשראי מהצפוי, כתוצאה מהותית 
 .ו/או שינויי חקיקה ו/או שינויים רגולטוריים אשר עלולים להשפיע על תכניות כאמור

 2021 בדצמבר 31יום ב שתסתיים לשנה 2020בדצמבר  31יום ב שתסתיים לשנה 
 59,519 45,573 בפתיחה  מזומנים  יתרות

 :לתקופה  מקורות 
 שוטפת  עילותמפ  מזומנים תזרים

 17,938 17,631 כלולות  מחברות ים רווח  תו חלוק   
 מימון מזומנים מפעילות   תזרים

 - 12,743 ( Inflow from settlement of derivatives)  נגזריםמהסדר   תזרים    
 - 194,000 נטו  מימון  עלויות'(, ב)סדרה  אגרות חוב הנפקת   

 השקעה  מפעילות  מקורות 
 9,545 9,321 כלולות  חברותידי -על הון תו חלוק   

 27,483 233,695 לתקופה  מקורות"כ סה
 :לתקופה  שימושים

 שוטפת  עילותמפ  מזומנים תזרים
 (1,152) (1,118) שוטפות  הוצאות   

 מימון  פעילות עבור  מזומנים תזרים
 - (208,319) '( א )סדרה  חוב אגרות פירעון     
 (7,800) (10,312) אגרות חוב של ריבית   תשלום     

 (8,952) (219,749) לתקופה  שימושים"כ סה
 78,050 59,519 בסגירה  מזומניםיתרות  

 

 את וכן)סדרה א'( חמישה אחוזים מהקרן המקורית של אגרות החוב , צפויה החברה לפרוע 2020במרס  31ביום 
יתרת קרן אגרות צפויה החברה לפרוע את  2020בספטמבר  30וביום שנתית -הריבית החציהעשירי של תשלום ה

 לאגרות החוב )סדרה א'( של החברה.החוב והריבית 

, באמצעות חברות ידי החברה-המוחזקים עלכי הנכסים תזרים המזומנים החזוי לעיל מבוסס על ההנחה 

אשר לנכסים כלשהם שוכרים ו/או יחדשו ויחליפו  משוכריםימשיכו לגבות את דמי השכירות החוזיים כלולות, 
בנוסף, אגרות החוב של החברה נקובות במהלך תקופת התחזית. אשר מסתיימות שכירויות לטווח קצר יש להם 

יכול להשפיע על יתרות שקל הבשער החליפין של הדולר לעומת כאמור כאשר שינוי , )ש"ח(בשקל הישראלי 
ידי -עלחשיפה זו מתקזזת באופן חלקי  לעיל. ואשר הובאתזרים המזומנים הקשורות לתשלומי הקרן והריבית 

מהסדר תזרים ")שורת בנקאיים בינלאומיים תאגידים עם התקשרה החברה  בה "חהדולר לש נגזרת של שער
 לעיל(.  "נגזרים

ב' לגייס הון נוסף באמצעות הנפקת אגרות חוב סדרה  החברה תוכלכי תזרים המזומנים החזוי מניח  ,בנוסף
 את ההוןישמשו אחרות, אשר  פוטנציאליותחלופות ביסודיות  וחנתעם זאת, החברה ביחד בשוק הישראלי. 

. לפרטים נוספים ראה א'אגרות החוב סדרה לפירעון של החברה בנכסים לגיוס ההון הדרוש העיקרי  העצמי
 זה. חלקל 1.4עיף ס

ועל החזוי שלה מבוססות על צרכי תזרים המזומנים החוב ומימון מחדש של ות פקהנהערכות החברה לגבי 
 .ותאחר תמלוו ישויותכספים משוק ההון, מבנקים ומניסיונה בגיוס 

, לא ניתן (COVID-19)קורונה חסר התקדים של נגיף ה ופי הערכת הנהלת החברה, בשל אופי-נכון למועד זה, על
 לקבוע את השפעתו על תזרימי המזומנים של החברה.
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 שווי  הערכות -לדוח דירקטוריון   נספח

 מאד מהותיות שווי הערכות .1

 Union-ו Gateway (phase II) ,Bronx Terminal Market לנכסיםמאוד  מהותיותאודות הערכות שווי  לפרטים

Square Retail לדוח' א בחלק 7.16.3 עד 7.16.1 ה סעיפיםל החברה, ראש. 

 .מצורפות לדוחות הכספיים הערכות השווי האמורות

 מהותיות שווי הערכות .2

 להערכות  ביחס, 1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ללב)ט( 8 תקנה לפי פרטים  להלן 
 500נכסים ביחס ל  הכל , נתונים בדוחותיה הכספיים של החברהלקביעת ערכם של  ואשר שימש מהותיות שווי

Lake Shore Drive  ,Abington House,  th529 West 29  ,Clifton Commons (phases I and II)  ,Columbus Circle, 60 

1 (Floors 18/19)-Office Unit A   ו-th530 West 30    החברה של: 

2.1. 500 Lake Shore Drive : 

 2017 2018 2019 (43.75%  -  בנכס   החברה )חלק    100%  לפי   נתונים 

 277,000 280,500 268,700 (דולר )באלפי    שנקבע   השווי 

 .Cushman & Wakefield, Inc השווי   מעריך   זהות 
 כן  כן  כן  ?תלוי  בלתי   המעריך   האם 

 כן  כן  כן  האם קיים הסכם שיפוי?    

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 התוקף של הערכת השווי    תאריך 

 Income Capitalization הערכת השווי    מודל 

Approach & Sales 

Comparison  Approach 

Income Capitalization 

Approach & Sales 

Comparison  Approach 

Income Capitalization 

Approach & Sales 

Comparison  Approach 
 הנחות   עיקריות   ששימשו   לצורך   הערכת   השווי : 

  היוון   גישת 
 מזומנים   תזרימי 

 (Income 

Capitalization 

Approach  ) 

 500 500 500 בחשבון  שנלקחו   היחידות   מספר 

 4% 5% 4.5% גביה   והפסדי (  vacancy)   פניות 

 4.3% 4.3% 4.3% ישיר  היוון   שיעור 
 33,075 33,632 33,971 ( בדולר )שנתי,    ליחידה   שכירות   דמי 

NOI    11,778 11,911 11,398 )אלפי דולר(  1שנה 

 ההשוואה   גישת 

 (Sales 

Comparison 

Approach ) 

 יחידות    500   יחידות   500 יחידות  500 לבנייה   ניתן שטח  / היחידות   מספר 

 ליחידה   554,000  ליחידה   561,000 ליחידה   536,000 "רר /ליחידה   המצוין   הערך 
 .ר.ל  .ר.ל  .ר.ל  (דולר )אלפי   בנכס   השבחות   שווי 

 רלוונטיים להשוואה   נכסים 
 
 

504 N Green St Apartments 

500 North Milwaukee Avenue 

Chicago, IL 
ליחידה   דולר   652,376יחידות,    227  

200 East Illinois Street (Chicago, 

IL) 
 ליחידה   דולר   476,923יחידות,    325

1333 South Wabash Avenue 

(Chicago, IL) 
 דולר ליחידה   410,164יחידות,    305

Circa 922 

922 West Washington Boulevard 

Chicago, IL 
ליחידה   דולר   819,422יחידות,    149  

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

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

LINEA 

215 West Lake Street 

Chicago, IL 
ליחידה   דולר   981,456יחידות,    265  

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

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

Optima Chicago Center (Aston 

Place) 

200 East Illinois Street 

Chicago, IL 
ליחידה   דולר   476,923יחידות,    325  

North Water Apartments 

(Chicago, IL) 
 דולר ליחידה   603,799יחידות,    398

North Water Apartments 

(Chicago, IL) 
 דולר ליחידה   603,799יחידות,    398

The Parker 

730 West Couch Place 

Chicago, IL 
ליחידה   דולר   513,904יחידות,    227  

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

 (דולר )באלפי    בשווי   שינוי  לשווי  רגישות   ניתוחי 

 ( 15,400)  (15,800)  ( 15,400)  0.25% של   עליה  ישיר  היוון   שיעור 

 17,300 17,300 16,300 0.25% של   ירידה 

 ליחידה  שווי 

 

 27,700 28,050 26,800 10% של   עליה 
 ( 27,700)  (28,050)  ( 26,800)  10% של   ירידה 

  

  



2.2. Abington House: 

 2017 2018 2019 (בחלק א' לדוח( 7.15.2עיף )ראה הערה בס 43.912% -)חלק החברה בנכס   100%נתונים לפי 

 369,500 371,000 351,100 השווי שנקבע )באלפי דולר(

 Cushman & Wakefield השווי  מעריך זהות 
 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי? 

 כן כן כן   האם קיים הסכם שיפוי? 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 תאריך התוקף של הערכת השווי  

   DCF DCF DCF מודל הערכת השווי  
 הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי: 

  תזרימי היוון  גישת
 מזומנים 

(Discounted Cash 

Flow 

Approach )   

  ניתנות  389) 390 מספר היחידות שנלקחו בחשבון 
 ( להשכרה 

  ניתנות  389) 390
 ( להשכרה 

ניתנות   389) 390
  להשכרה(

 דולר לר"ר 88.25 דולר לר"ר 82.50 דולר לר"ר 85.00 ( Marketדמי שכירות ממוצעים למגורים ) 

 3% 3% 2.5% ( והפסדי גביה vacancyפניות ) 

 4% 4% 4% ( Terminal capitalization rate)  טרמינלי שיעור היוון  

 Reversion selling and)  מכירה ושיווק בסוף תקופת ההחזקה עלויות  

essexpenmarketing  ) 

4% 4% 4% 

 5.3% 5.3% 5.3% ( Discount rateשיעור היוון ) 

NOI    9,713 9,880 10,964 כולל הטבות מס )אלפי דולר( לא    1שנה 

 - - - עלויות הקמה נותרות )אלפי דולר( 

 Section 421-a (Discounted Value of 421-aשווי הטבת המס בגין תכנית  

 Tax Abatement)   )אלפי דולר(   
64,600 65,500 65,000 

 שינוי בשווי )באלפי דולר( ניתוחי רגישות לשווי 

 (22,500) (27,500) (23,000) 0.5%עליה של  ( Terminal capitalization rate)  הטרמינלי שיעור ההיוון  

 28,000 28,000 28,000 0.5%ירידה של 

 ( 11,500)  (16,500) (11,500) 0.5%של  עליה  ( Discount rateשיעור היוון ) 
 11,500 11,500 11,500 0.5%של  ירידה 

  

2.3. th529 West 29 : 

 2017 2018 2019 ((בחלק א' לדוח  7.15.3עיף )ראה הערה בס 39.521% –)חלק החברה בנכס   100%לפי  נתונים 

 111,700 113,100 146,700 (דולר)באלפי  שנקבע  השווי

 Cushman & Wakefield השווי  מעריך זהות 
 כן כן כן ? תלוי בלתי  המעריך האם

 כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי?   

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019   השווי   הערכת של התוקף  תאריך
 DCF DCF DCF השווי  הערכת מודל

 פרמטרים עיקריים  ששימשו לצורך הערכת השווי: 

  היוון  גישת
  תזרימי

 מזומנים 

(Discounted 

Cash Flow 

Approach ) 

 139 139 139 מספר היחידות שנלקחו בחשבון 

 דולר לר"ר 70-75 "רלרדולר  70-75 "רלרדולר  75-80 )מגורים(   ( Marketדמי שכירות ממוצעים למגורים ) 

 2.5% –  מגורים   ( והפסדי גביה vacancyפניות ) 
 5% - מסחר

 3% –  מגורים
 5% - מסחר

 3% -מגורים 
 5% -מסחר 

 4.5% –  מגורים ( Terminal capitalization rate)  טרמינלי שיעור היוון  
 4.5% – מסחר

 4.5% –  מגורים
 4.5% – מסחר

 4.5% -מגורים 
 4.5% –מסחר 

 Reversion selling and marketing)  תקופת ההחזקה עלויות מכירה ושיווק בסוף  

expenses ) 

4.0% 4.0% 4.0% 

 5.3% –  מגורים )מגורים(   ( Discount rateשיעור היוון ) 
 5.5% – מסחר

 5.3% –  מגורים
 5.5% – מסחר

 5.3% –מגורים  
 5.5% –מסחר 

NOI    3,490 3,721 5,054 כולל הטבות מס )אלפי דולר( לא    1שנה 

 Section 421-a (Discounted Value of 421-a Taxשווי הטבת המס בגין תכנית  

Abatement)    )אלפי דולר( 

14,800 16,500 20,300 

  היוון  גישת
  תזרימי

 מזומנים 

 (Income 

Capitalization 

Approach ) 

 .ר.ל 139 139 בחשבון   שנלקחו   היחידות   מספר 

 .ר.ל 3.75% 3.75% ( Direct Cap Rate)   ישיר   היוון   שיעור 

NOI   )ר.ל 3,665 4,441 לשנה לא כולל הטבות מס )אלפי דולר. 

 .ר.ל - - ( דולר )אלפי    הבנייה   להשלמת   שנותרו   עלויות 

 (דולר)באלפי  בשווי  שינוי ( שנבחרה לגישה)בהתאמה  לשווי  רגישות  ניתוחי

 Terminal)  הטרמינלי שיעור ההיוון  

capitalization rate ( )DCF ) 

 (6,200) (6,500) (8,400) 0.5% של עליה 
 7,700 8,100 11,600 0.5% של ירידה 

 (1,800) (1,900) (2,100) 0.5% של עליה  ( Discount rate ( )DCFשיעור היוון ) 
 1,800 2,000 3,200 0.5% של ירידה 

  

 

  



2.4. th530 West 30 : 

 2017 2018 2019 43.912% -)חלק החברה בנכס   100%נתונים לפי 

 400,000 414,000 355,000 השווי שנקבע )באלפי דולר(

 Cushman & Wakefield השווי  מעריך זהות 
 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי? 

 כן כן כן   האם קיים הסכם שיפוי? 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 תאריך התוקף של הערכת השווי  

 מודל הערכת השווי  
DCF 

DCF less completion 

costs 
DCF less completion costs 

 הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי: 

Discounted 

Cash Flow 

Approach 

(less 

completion 

costs) 

 179 179 179 שנלקחו בחשבון מספר היחידות  

 דולר לר"ר 87.5 "רלרדולר  87.5 "רלרדולר  90 ( Marketדמי שכירות ממוצעים למגורים ) 

 3% 3% 2.5% ( והפסדי גביה vacancyפניות ) 

 4.0% 4.0% 4.0% ( Terminal capitalization rate)  טרמינלי שיעור היוון  

 ההחזקה עלויות מכירה ושיווק בסוף תקופת 

 (Reversion selling and marketing expenses ) 
4.0% 4.0% 4.0% 

 5.3% 5.3% 5.3% ( Discount rateשיעור היוון ) 

NOI    11,671 10,506 11,117 כולל הטבות מס )אלפי דולר( לא    1שנה 

 7,882 2,088 1,530 עלויות הקמה נותרות )אלפי דולר( 

 Section 421-aשווי הטבת המס בגין תכנית 

(Discounted Value of 421-a Tax Abatement)  
   )אלפי דולר( 

50,900 50,500 57,000 

 שינוי בשווי )באלפי דולר(  ניתוחי רגישות לשווי 

 Terminal)  הטרמינלי שיעור ההיוון  

capitalization rate ) (DCF ) 

 (30,500) (28,300) (23,000) 0.5%של  עליה 
 33,500 36,400 29,000 0.5%ירידה של 

 (10,000) (7,400) (6,000) 0.25%של  עליה  ( DCF)   ( Discount rateשיעור היוון ) 
 5,000 7,600 6,000 0.25%ירידה של 

  

2.5. Clifton Commons (phases I and II): 

 2017 2018 2019 (48.99%  –)חלק החברה בנכס    100%לפי    נתונים 

 81,500 80,000 80,500 (דולר )באלפי    שנקבע   השווי 

 Cushman & Wakefield השווי   מעריך   זהות 
 כן  כן  כן  ?תלוי  בלתי   המעריך   האם 

 כן  כן  כן  האם קיים הסכם שיפוי?    

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 התוקף של הערכת השווי    תאריך 
 Income Capitalization הערכת השווי    מודל 

Approach & Sales 

Comparison Approach 

Income Capitalization 

Approach & Sales 

Comparison Approach 

Income Capitalization 

Approach & Sales 

Comparison Approach 
 הנחות   עיקריות   ששימשו   לצורך   הערכת   השווי : 

  היוון   גישת 
 מזומנים   תזרימי 

 (Income 

Capitalization 

Approach  ) 

 2% 2% 2% גביה   והפסדי (  vacancy)   פניות 

 Going In Capitalization)  היוון   שיעור 

Rate) 

5.5% 5.5% 5.5% 

 6.5% 6.5% 6.3% (Discount rate)   היוון   שיעור 

 Terminal)   טרמינלי שיעור היוון  

capitalization rate) 

6.0% 6.0% 6.0% 

הוצאות מכירה בסוף תקופת ההחזקה  
 (Reversionary sales cost) 

3.0% 3.0% 3.0% 

NOI    4,480 4,443 4,456 )אלפי דולר(  1שנה 

 ההשוואה   גישת 
 (Sales 

Comparison 

Approach ) 

"( GLAשטר בר השכרה ברוטו )" 
 שנלקח בחשבון )בר"ר(

187,794 187,794 187,794 

מחיר לר"ר בר השכרה שנלקח בחישוב 
 )בדולר( 

430.26 420.14 424.93 

טווח מחירים לר"ר בר השכרה של  
נכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב  

 )בדולר( 

362.79-453.92 364.32-465.96 350.85-447.17 

מספר הנכסים ברי השוואה )#( שנלקחו  
 בחישוב

8 8 5 

לעניין נכסים ברי השוואה פרטים  
 שנבחנו

Wall Towne Center, 2433-2445 

Highway 34, Manasquan, NJ 
(99,070 SqF GLA) 

Wall Towne Center, 2433-2445 

Highway 34, Manasquan, NJ 
(99,070 SqF GLA) 

Mill Creek Mall, 1-31 Mill 

Creek Dr, Secaucus, NJ 
(312,457 SqF GLA) 

Kearny Square, 160 Passaic 
Avenue, Kearny, NJ  

(138,895 Sqf GLA) 

Kearny Square, 16 Passaic 
Avenue, Kearny, NJ  

(138,895 Sqf GLA) 

Millburn Gateway Center, 187 
Millburn Avenue, Millburn, NJ, 

(102,725 SqF GLA) 

Festival Plaza, 1711-1783 State 

Route 27, Edison, NJ,  

(181,273 SqF GLA) 

Festival Plaza, 1711-1783 State 

Route 27, Edison, NJ, (151,763 

SqF GLA) 

Essex Green, 495 Prospect 

Avenue, West Orange, NJ, 

(351,430 SqF GLA) 



 2017 2018 2019 (48.99%  –)חלק החברה בנכס    100%לפי    נתונים 

Centerton Square, 2 Centerton 
Road, Mount Laurel, NJ  

(426,436 SqF GLA) 

Centerton Square, 2 Centerton 
Road, Mount Laurel, NJ 

(426,436 SqF GLA) 

Mullica Hill Plaza, 141 
Bridgeton Pike, Mullica Hill, 

NJ, (86,842 SqF GLA) 

Mill Creek Mall, 1-31 Mill  

Creek Dr, Secaucus, NJ  

(312,457 SqF GLA) 

Mill Creek Mall, 1-31 Mill 

Creek Dr, Secaucus, NJ (312,457 

SqF GLA) 

Chester Springs Shopping 

Center, 141-237 Route 206 S, 

Chester, NJ, (222,792 SqF 
GLA) 

Teterboro Landing 

US Highway Route 46 and 

Industrial Avenue 

Teterboro, NJ  

(222,126 GLA) 

West Belt Plaza, 57 State Route 

23, Wayne, NJ (84,202 SqF 

GLA) 

 ל.ר.

Lakewood Plaza 

1700 Madison Avenue 

Lakewood, NJ 

(204,547 GLA) 

Millburn Gateway Center, 187 

Millburn Avenue, Millburn, NJ, 
(102,725 SqF GLA) 

 ל.ר.

Convery Plaza Shopping Center 

365 Convery Boulevard 

Perth Amboy, NJ  

(88,000 GLA) 

Plaza 23, 500 Route 23 North, 

Pomton Plains, NJ (161,035 SqF 

GLA) 

 ל.ר.

 (דולר )באלפי    בשווי   שינוי  :)*(   לשווי   רגישות   ניתוחי 
  טרמינלי ה שיעור ההיוון  

 (Terminal capitalization rate ) 

 (3,600)  (3,500) (4,200) 0.5% של   עליה 

 4,400 4,100 3,800 0.5% של   ירידה 

 (2,900)  (3,200) (2,000) 0.25% של   עליה  (Discount rate)   היוון   שיעור 
 3,200 3,300 1,000 0.25% של   ירידה 

 הרגישים  הערכים . הראשונית  הייחוס  נקודת  את  מהווה  אשר (, הערכה  מתודולוגיות  מספר  בחשבון )הלוקח  הסופי  המוערך  השווי פי -על  מחושבות  ברגישות  תנודות  *( ) 
 בלבד.   DCF-ה   במתודולוגיית   השווי   הערכת   על   ההשפעה   את   משקפים 

  

2.6. 18/19)1 (Floors -60 Columbus Circle, Office Unit A : 

 2017 2018 2019 (100%  –)חלק החברה בנכס    100%נתונים לפי  

 130,000 132,000 132,000 השווי שנקבע )באלפי דולר(

 Cushman & Wakefield השווי   מעריך   זהות 
 כן  כן  כן  האם המעריך בלתי תלוי?

 כן  כן  כן  האם קיים הסכם שיפוי?    

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 תאריך התוקף של הערכת השווי  
 Income מודל הערכת השווי  

Capitalization 

Approach 

Income 

Capitalization 

Approach 

Income 

Capitalization 

Approach 
 הנחות   עיקריות   ששימשו   לצורך   הערכת   השווי : 

  היוון   גישת 
 מזומנים   תזרימי 

 (Income 

Capitalization 

Approach  ) 

 1.0% 1.0% 1.0% גביה   והפסדי (  vacancy)   פניות 

 ל.ר. .ר.ל  .ר.ל  (Going In Capitalization Rate)  היוון   שיעור 

 6.0% 5.8% 5.5% (Discount rate)   היוון   שיעור 

 4.8% 4.5% 4.5% (Terminal capitalization rate)   טרמינלי שיעור היוון  

 4.0% 4.0% 4.0% (Reversionary sales costמכירה בסוף תקופת ההחזקה ) הוצאות  

NOI    5,752 5,752 5,752 )אלפי דולר(  1שנה 

 (דולר )באלפי    בשווי   שינוי  :ניתוחי רגישות לשווי 

 (9,300)  (9,800)  (9,000) 0.5%עליה של  (Terminal capitalization rate)   הטרמינלי שיעור ההיוון  

 12,500 12,400 11,000 0.5%ירידה של 

 (4,700)  (5,100)  (5,000) 0.5%עליה של  (Discount rate)   היוון   שיעור 
 5,700 5,500 5,000 0.5%ירידה של 
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Ltd. ,PortfolioRelated Commercial  
 
 

 מאוחדיםדוחות כספיים 

 

 
 2019בדצמבר  31ליום 

 
 
 ארה"ב באלפי דולר
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
 

 2 בקרה פנימית על דיווח כספי  -דוח רואה החשבון המבקר  
 
 

 3   החשבון המבקר הדוח רוא
 
 

 4 הכספידוחות מאוחדים על המצב 
 
 

 5 הכוללרווח על המאוחדים  ותדוח
 
 

 6 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 
 

 7-8 תזרימי המזומניםעל מאוחדים  ותדוח
 
 

 9-51 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים
 
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 .Related Commercial Portfolio, Ltd לבעלי המניות של   דוח רואה החשבון המבקר 
 

 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי  
 

 ניירות ערך תקנות  ב)ג( ב 9סעיף  בהתאם ל 
 1970- התש"ל )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  

 
 

 להלן ביחד)וחברות בנות   .Related Commercial Portfolio, Ltd בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיביביקרנו 
הדירקטוריון וההנהלה של   . רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .2019 בדצמבר 31החברה( ליום  -

בקרה  של רכיבי אפקטיביות ה ם אתכספי ולהערכתהחברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח 
בקרה פנימית  רכיבי  עה על  יאחריותנו היא לחוות ד   .המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"לפנימית על דיווח כספי  

 על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
 

של לשכת רואי חשבון    911  )ישראל(  רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת
(. רכיבים 911 )ישראל( תקן ביקורת -)להלן  ועל תיקוניו, "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" בישראל

( בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של 1אלה הינם: )
בקרות על קביעת שווי הוגן של נדל"ן (  3; )וחייבים  נדל"ן מניב מסחרי  ות על הכנסות שכירות ( בקר2מערכות מידע; )

 רכיבי הבקרה המבוקרים(. -)כל אלה יחד מכונים להלן להשקעה 
 

נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת  תקן זהפי -. על911 )ישראל( לתקן ביקורתערכנו את ביקורתנו בהתאם 
אם רכיבי בקרה אלה קויימו להשיג מידה סבירה של ביטחון יבי הבקרה המבוקרים ולזהות את רכ במטרהולבצעה 

זיהוי  , בקרה פנימית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות
ה והערכה  בחינוכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיק שהערכת הסיכון  רכיבי הבקרה המבוקרים,

ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי   שהוערך.  סיכוןהבהתבסס על  אותם רכיבי בקרה  תכנון והתפעול של  אפקטיביות השל  
ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי ים בהתאם לנסיבות. כנחוצחשבנו כאלה שביצוע נהלים אחרים בקרה, כללה גם 

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 

ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים  
 .בהקשר המתואר לעיל אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

 
ע או  למנולא עשויים ש בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי

ה חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס  הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות ותלגל
ם נהליה ו אמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפ לסיכון שבקרות 

 תשתנה לרעה.
 

  31ליום  החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים לדעתנו,
 . 2019 רבדצמב

 
לימים של החברה  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו

  והדוח שלנו מיום 2019 בדצמבר 31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ו 2018-ו  2019 בדצמבר 31
 .כספייםבלתי מסוייגת על אותם דוחות  כלל חוות דעת 2020 במרס, 22
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל

 רואי חשבון   2020, במרס 22
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 החשבון המבקר  הדוח רוא
 

  Ltd. ,PortfolioRelated Commercial לבעלי המניות של
 
 

  - )להלן  .Related Commercial Portfolio, Ltd שלביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים 
תזרימי וואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון  2018- ו 2019בדצמבר  31החברה( לימים 

דוחות כספיים אלה הינם  .2019בדצמבר,  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום המזומנים לכל אחת 
וחות כספיים אלה בהתבסס על  באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על ד

 ביקורתנו. 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  
. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של  להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין
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  

 ספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.הכ
 

הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המאוחדים הדוחות הכספיים  בהתבסס על ביקורתנו לדעתנו,
ואת תוצאות   2018- ו 2019בדצמבר  31המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 

 בדצמבר   31  בתקופה שהסתיימה ביוםהשנים  שלוש  מהשינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת    פעולותיהן,
- ( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע(IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים    2019
2010 . 

 
  31בדוחות הכספיים. נכון ליום  ב'1מבלי לסייג את חוות דעתנו לעיל, אנו מפנים את תשומת הלב לבאור 

המונע    גרעון בהון החוזרהסיכון באלפי דולר.  127,701לחברה במאוחד גרעון בהון חוזר בסכום של  2019בדצמבר, 
יחד עם תכניות ההנהלה אשר אינן בשליטתה המלאה של החברה, מעלות ספקות   הנוכחיים COVID-19אירועי מ

ברה כעסק חי. תכניות ההנהלה בקשר עם הגרעון בהון החוזר מפורטות משמעותיים בדבר המשך קיומה של הח
וההתחייבויות וסיווגם   בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסיםבדוחות הכספיים.  ב'1בבאור 

 החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". שייתכן ותהיינה דרושות אם
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה   911 )ישראל( ביקורתביקרנו גם, בהתאם לתקן 
  והדוח שלנו מיום  2019בדצמבר  31פנימית על דיווח כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי. 2020במרס,  22
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  ב,אבי-תל

 רואי חשבון   2020במרס,  22
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 בדצמבר   31ליום      

 2018  2019  באור  
       נכסים 

       נכסים לא שוטפים 
 1,332,000  1,342,844  6  נדל"ן להשקעה 

 365,444  327,108  7  השקעה בחברות כלולות 
 29,292  29,006  ג' 10  הלוואות לאחרים 
 2,999  -   15  נגזרים פיננסיים  

 400  -   א'8  לא שוטף   מזומן מוגבל בשימוש
       
    1,698,958  1,730,135 

       נכסים שוטפים 
 3,264  1,896    הכנסות לקבל משוכרים 

 4,476  4,973    הוצאות מראש ונכסים אחרים 
 6,000  -     השקעות לזמן קצר

 67,011  63,944  ב'8  מזומנים ושווי מזומנים 
 11,507  13,812  א'8  מזומן מוגבל בשימוש 

 -   14,225    פיננסיים נגזרים  
       
    98,850  92,258 
       

 1,822,393  1,797,808    סה"כ נכסים 
       

       הון
       המיוחס לבעלי מניות החברההון  

 81,109  81,127    הון מניות ופרמיה על מניות
 120,811  120,811    קרן בגין עסקה עם בעל שליטה 

 280,245  254,983    יתרת רווח 
       

 482,165  456,921    סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 313,424  314,152    זכויות שאינן מקנות שליטה 

       
 795,589  771,073    סה"כ הון 

       
       התחייבויות

       התחייבויות לא שוטפות 
 757,946  757,753  10  הלוואות ממוסדות פיננסיים

 190,723  -   4  אגרות חוב
 30,501  30,501  ג' 10  הלוואות מצדדים קשורים 

 7,713  11,930    התחייבויות אחרות 
       
    800,184  986,883 

       התחייבויות שוטפות 
 21,764  207,440  4  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב

 16,795  17,634  9  ספקים וזכאים ויתרות זכות 
 473  553    פקדונות משוכרים 

 889  924  10  חלויות שוטפות בגין הלוואות ממוסדות פיננסיים 
       
    226,551  39,921 
       

 1,026,804  1,026,735    סה"כ התחייבויות
       

 1,822,393  1,797,808    סה"כ הון והתחייבויות
 

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

     

David Zussman  Richard O'Toole  Jeff T. Blau 

Chief Financial Officer  Chief Executive Officer  Chairman of the Board  
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 בדצמבר  31  ביום  שהסתיימה  לשנה    

    2019  2018  2017 
         

 91,443  95,938  98,566    הכנסות משכירות 
 (26,063)  (28,999)  (29,179)  א'13  הוצאות תפעול נכסים 

         
 65,380  66,939  69,387    רווח גולמי 

         
 (1,087)  (969)  (31,15)    הוצאות הנהלה וכלליות 

 18,194  28,124  2,570  7  נדל"ן להשקעה  עליית ערך 
 13,491  4,580  (27,552)  8  חלק החברה ברווחי )בהפסדי( חברות כלולות 

         
 95,978  98,674  43,252    רווח תפעולי, נטו 

 (50,166)  (50,326)  (49,873)  ב'13  הוצאות מימון 
 20,064  (14,191)  12,186    שינויים בשווי ההוגן של נגזרים, נטו

 (19,242)  14,819  (14,665)    הפרשי שער, נטו 

         
 46,634  48,976  (9,100)    )הפסד(רווח נקי  

         
 46,634  48,976  (9,100)    כולל )הפסד(  סה"כ רווח  

         
         כולל מיוחס ל:   )הפסד(  רווח נקי )הפסד( ורווח
 21,958  16,534  (24,662)    בעלי מניות החברה

 24,676  32,442  15,562    זכויות שאינן מקנות שליטה 

         
    (9,100)  48,976  46,634 

 
 
 
 

 מהדוחות הכספיים המאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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הון מניות  
ופרמיה על  

  מניות 

קרן בגין 
עסקה עם  

בעל  
  שליטה 

 יתרת 
  רווח 

"כ הון  סה
המיוחס  
לבעלי  
מניות  
  החברה

זכויות  
שאינן  
מקנות  
  שליטה 

 סה"כ 
 הון

             
 738,530  285,741  452,789  250,903  120,811  81,075  2017בינואר    1יתרה ליום  

             
 46,634  24,676  21,958  21,958  -   -   סה"כ רווח כולל 

 18  -   18  -   -   18  , נטו םבעלי   השקעות
 (5,700)  -   (5,700)  (5,700)  -   -   דיבידנד 

חלוקות בגין זכויות שאינן מקנות שליטה,  
 (14,877)  (14,877)  -   -   -   -   נטו 

             
 764,605  295,540  469,065  267,161  120,811  81,093  2017בדצמבר    31יתרה ליום  

             
 48,976  32,442  16,534  16,534  -   -   סה"כ רווח כולל 

 16  -   16  -   -   16  , נטו םבעלי   השקעות
 (3,450)  -   (3,450)  (3,450)  -   -   דיבידנד 

חלוקות בגין זכויות שאינן מקנות שליטה,  
 (14,558)  (14,558)  -   -   -   -   נטו 

             
 795,589  313,424  482,165  280,245  120,811  81,109  2018בדצמבר    31יתרה ליום  

             
 (9,100)  15,562  (24,662)  (24,662)  -   -   כולל   )הפסד(  סה"כ רווח

 18  -   18  -   -   18  , נטו םבעלי   השקעות
 (600)  -   (600)  (600)  -   -   דיבידנד 

חלוקות בגין זכויות שאינן מקנות שליטה,  
 (14,834)  (14,834)  -   -   -   -   נטו 

             
 771,073  314,152  456,921  839,425  120,811  81,127  2019בדצמבר    31יתרה ליום  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 ביום  שהסתיימה  לשנה
 בדצמבר  31  

  2019  2018  2017 
       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 46,634  48,976  (9,100)  רווח נקי )הפסד(
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: התאמות הדרושות להצגת  
       

 (18,194)  (28,124)  (2,570)  עליית ערך נדל"ן להשקעה 
 (13,491)  (4,580)  27,552  חלק החברה בהפסדי )ברווחי( חברות כלולות 

 50,166  50,326  49,873  הוצאות מימון, נטו
 1,625  1,075  563  חלוקת רווחים מחברות כלולות 

 (3,474)  (2,006)  (1,922)  שכר דירה נדחה 
 (20,064)  14,191  (12,186)  שינויים בשווי ההוגן של נגזרים, נטו

 19,242  (14,819)  14,665  הפרשי שער, נטו 
       
  75,975  16,063  15,810 

       שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 
       

 106  387  1,368  בהכנסות לקבל משוכרים ירידה  
 955  (1,497)  (497)  ירידה )עלייה( בהוצאות מראש ונכסים אחרים 

 (426)  2,180  (825)  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות  
       
  361  1,070  635 
       

 63,079  66,109  ,48867  שוטפת   פעילותשנבעו מ  נטו  מזומנים
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 2,341  (1,938)  (1,378)  שינוי בפיקדונות בנאמנות 

 (6,000)  -   6,000  השקעות לזמן קצר שינוי ב
 (832)  (370)  (1,009)  תוספות לנדל"ן להשקעה 

 276  283  286  תקבולים מהלוואות לאחרים 
 7,833  13,936  10,239  מחברות כלולות  הון  חלוקות  

       
 3,618  11,911  14,138  השקעה   תשנבעו מפעילו   נטו  מזומנים

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

 (137)  (850)  (889)  פרעון הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים 
 -   (11,836)  (23,759)  פרעון אגרות חוב

 (5,700)  (3,450)  (600)  דיבידנד לבעלי מניות החברה 
 (14,877)  (14,558)  (14,834)  חלוקות בגין זכויות שאינן מקנות שליטה 

 (47,998)  (47,921)  (47,820)  ריבית ששולמה
 -   425  960  תשלומים בגין נגזרים, נטו 

       
 (68,712)  (78,190)  (86,942)  ששימשו לפעילות מימון  נטו  מזומנים

       
 4,250  (2,629)  492,2  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 

       
 2,235  (2,799)  (3,067)  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

       
 67,575  69,810  67,011  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

       
 69,810  67,011  63,944  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף  

       
       פעילויות שלא במזומן 

 -   -   IFRS 16  5,343תוספת בגין זכויות שימוש בנכס כתוצאה מיישום  

 -   -   IFRS 16  (5,343)תוספת בגין התחייבות חכירה כתוצאה מיישום  

 18  16  18  השקעות בעלים, נטו 
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 כללי - : 1באור 

 
 תיאור כללי של החברה ופעילותה א.

 
  17 ביום התאגדההחברה(  -להלן ) .RELATED COMMERCIAL PORTFOLIO, LTD חברת

  הבתולה  איי של העסקיות החברות חוק לפי במניות מוגבלת פרטית כחברה 2014 בנובמבר
החברה רשאית להנפיק כמות   (.BVI BUSINESS COMPANIES ACT) 2004, הבריטיים

 ,מניות רגילות ללא ערך נקוב 1,000מקסימלית של 
 ערך נקוב.מניות רגילות ללא  100בעת ההתאגדות החברה הנפיקה תעודה אחת שכוללת 

 
בהשכרת ( פועלות בארה"ב ועוסקות בעיקר הקבוצה -להלן )שלה  הבנות והחברות החברה

 נכסים למגורים ונכסים מסחריים.
 

  - להלן ) THE RELATED COMPANIES, LPמלאה של  בבעלותבת  חברההיא  החברה
RELATED .)RELATED מוגבל  בערבון החברות חוקבהתאם ל שהוקמהחברה פרטית  הינה

בדצמבר  13( ביום DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY ACT) דלאוור מדינתשל 
 בעל השליטה(.  -להלן )סטיבן מ. רוס מר  הוא בחברה. בעל השליטה הסופי 1992

 
 נזילות וארועים לאחר תאריך הדיווח  ב.

 
. הגרעון נובע  127,701לחברה במאוחד גרעון בהון חוזר בסכום של  2019בדצמבר,  31ליום 

. היסטורית, 2020לספטמבר,    30  -אשר אמורות להיפרע ב  207,440בעיקר מאגרות חוב בסך של  
בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  67,488לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת )

למחזר את החוב של אגרות החוב )סדרה א'(   מתכוונת  ההנהלה( וגישה למקורות מימון.  2019
קר באמצעות גיוס חוב בשוק ההון הישראלי או באמצעות חלופות מימון פוטנציאליות  בעי

כגון מימון מחדש של הלוואות בכירות ברמת הנכסים, מכירת נכסים או השגת  אחרות 
אשר יתאפשרו על ידי ניצול הונה העצמי המשמעותי של החברה אשר ליום  הלוואות מזנין, 

כניות החברה הינן דינמיות והיא עשויה להתאים את ת .456,921הינו  2019בדצמבר,  31
 .כולל תנאי שוק אשר מושפעים מנגיף הקורונה תכניותיה בתגובה לשינויים בתנאי השוק 

 
(,  COVID-19) הקורונה  נגיף של עולמית מהתפרצות  כתוצאה , 2020 שנת  של 1 רבעון  במהלך

בצעדים מרחיקי לכת בכדי למנוע  נוקטות מדינות רבות, כולל המדינות בהן פועלת החברה, 
הנגיף, כגון סגירת גבולות, הגבלות תנועה והתקהלות. בשלב זה, אין ביכולת  פשטותתאת ה

החברה להעריך האם מדובר באירוע לטווח קצר או במשבר ארוך טווח, אשר יוביל לירידה  
בהם פועלת החברה בפרט, בנוסף, אין    פעילות   ובתחומידל"ן באופן כללי,  בביקושים במגזר הנ

 .על פעילותה העסקית של החברה  אלו  ביכולת החברה לכמת את היקף ההשפעה של אירועים
 

  בביקושים אפשרית האטה לאור, החברה הכנסות על להשפיע עלול עולמי משבר התמשכות
 מזומנים  תזרימי   של  אפשרית  לירידה  יגרמו  שרא,  שוכרים  מגוון  של  העסקית  בפעילות  ופגיעה

או  /ו השכירות במחירי אפשרית וירידה התפוסה בשיעורי ירידה, גם כמו, שוטפת מפעילות
. בנכסים  זמין אדם בכוח חוסר של אפשרות לצד זאת, החברה נכסי של ההוגן  בשוויים ירידה

  עליו  נסמכת החברה אשר וההון החוב שוק על בנוסף להשפיע עלולה המשבר התמשכות
 . מימון למקורות

 
  בשלב  להעריך   ניתן  לא,  התקדים  חסר  האופי   בשל,  זה  למועד  נכון,  ההנהלה  להערכות  בהתאם

 .החברה של  הכספיים הדוחות על  האפשרית ההשפעה את זה
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 )המשך(  כללי - : 1באור 

 
הוודאות השוררת בעת הנוכחית עלולה להשפיע על שיעורי הריבית של אגרות החוב של   אי

החברה, ועל מועד התשלום. בהתאם לשטר הנאמנות, ירידה בדירוג אגרות החוב מתחת 
תגרום לעלייה בשיעור הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שבמחזור. יתרה  +Aלדירוג של 

לדרוש העמדה לפרעון מידי של יתרת קרן אגרות החוב    מזאת, למחזיקי אגרות החוב אפשרות
 במקרה  או,  BBBשבמחזור, אם במקרה של ירידה בדרוג אגרות החוב )סדרה א'( מתחת לדירוג  

  להמשיך  החברה יכולת עם בקשר משמעותיים ספקות בדבר לב תשומת הפניית הכללת של
 לפרטים. רצופות דיווח תקופות שתי במשך המבקר החשבון רואה  דעת חוות ב חי כעסק

 .4 באור ראה נוספים
 

השילוב בין הגרעון בהון החוזר וההשפעה האפשרית על שוק ההון והחוב כתוצאה  עקב 
, ההנהלה מכירה בכך שקיימת אי ודאות ליכולת החברה לבצע מימון  COVID-19ממשבר 

אם זאת, תרה מי. 2020בספטמבר,  20מחדש של אגרות החוב אשר עומדים לפרעון ביום 
מסיבה כלשהי החברה תהיה מנועה מלבצע מימון מחדש לאגרות החוב עקב שיבוש של שוק  

 נכסים לממש החברה יכולת על השפעה  להיותעלולה אזי , COVID-19 -ההון והחוב הנגרם מ
  של   המאוחדים  הכספיים  בדוחות  לשוויים  בהתאם  הרגיל  העסקים  במהלך  התחייבויות  ולפרוע
  .החברה

 
לאור האמור לעיל, ישנן  ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. תכניות 

הדוחות הכספיים נערכו על בסיס מוסכמת מפורטות לעיל.  ההנהלה בקשר עם הגרעון בהון
העסק החי ולא נכללו בדוחות כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן  

 החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".ותהיינה דרושות אם 
 
 ( Housing Stability and Tenant Protection Act of 2019חוק הגנת הדייר ) ג.

 
אושרה במדינת ניו יורק בארה"ב חקיקה חדשה שמטרתה להגן על שוכרים   2019ביוני,    14ביום  

השכירות בניו יורק ביחס לנכסי במדינת ניו יורק. החקיקה משנה היבטים מסוימים של חוקי 
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  

 530-וב ABINGTON HOUSE-החקיקה תגביל את הצמיחה העתידית בדמי שכירות בנכסים ב

WEST 30TH  ה הכלולה בחברהמוחזקיםWEST 30TH HOLDINGS. 
 

לא תהיה השפעה על הפעילות ההיסטורית של נכסים אלה, היא תשפיע על  למרות שלחקיקה  
הפעילות העתידית ועל הערכת השווי של נכסי הנדל"ן להשקעה הנ"ל שנמדדים לפי השווי  

 ההוגן. 
  

ל"ן להשקעה הנ"ל, חלק החברה כתוצאה מכך הכירה החברה הכלולה בהפסד משערוך של הנד
ונזקף כחלק מרווחי )הפסדי( חברות כלולות בתקופה   39,976בהפסד הנ"ל הסתכם לסך של 

בדצמבר,  31ולהשקעה בחברות כלולות ליום  2019בדצמבר,  31של שנה שהסתיימה ביום 
2019 . 

 
ייצגת לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, הערכת השווי מ 3כמצוין בבאור 

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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 )המשך(  כללי - : 1באור 

 
 הגדרות ד.

 
 –כספיים אלה  בדוחות

 
 Related Commercial Portfolio, Ltd. - החברה

   
 . 7אור  יבבוהחברות המוחזקות שלה המצוינות החברה  - הקבוצה 

   
ואשר  (IFRS 10-ה בכהגדרת)חברות אשר לחברה שליטה בהן  - חברות מאוחדות

 דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה. 
   

ו/או שליטה משותפת חברות אשר לחברה השפעה מהותית  - חברות כלולות
הכספיים המאוחדים של החברה בדוחות  ואשר מדווחותבהן 

 על בסיס השווי המאזני.
   

 חברות כלולות.ו משותפת בשליטהחברות מאוחדות, חברות  - חברות מוחזקות 
   

 .IAS 24-בכהגדרתם  - צדדים קשורים 
   

דוחות כספיים שנתיים(,  )כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  - בעלי עניין ובעל שליטה
 . 2010-ע"התש

   
 דולר ארה"ב. - דולר

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

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

 
 הדוחות הכספיים עריכתבסיס  א.

 
(. כמו כן, IFRS -להלן )הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

דוחות כספיים שנתיים(, )יירות ערך הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות נ
 .  2010-התש"ע

 
נכסים , ן להשקעה"הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט: נדל

 כולל מכשירים נגזרים( המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. )והתחייבויות פיננסיות 
 

 פעילות. החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין ה
 

 תקופת המחזור התפעולי  .ב
 

 המחזור התפעולי של הקבוצה הינו שנה. 
 

 דוחות כספיים מאוחדים .ג
 

חברות ) הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן  
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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 )המשך(  החשבונאית עיקרי המדיניות - : 2באור 

 
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  

בוטלו במלואם מאוחדות ה והחברות החברה  בין ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות 
 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 

(. קרי, חלקם של החברה ושל בעלי זכויות  Hypothetical liquidation at book value)בערך פנקסני  
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. 
 

בגין חברות מאוחדות מייצגות את ההון בחברות המאוחדות  זכויות שאינן מקנות שליטה 
שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל 

 אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה.  
 

 עסקים צירופי .ד
 

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של  
 התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. 

 
, תמורת (IFRS 3-כהגדרתו ב)בעת רכישת חברות מאוחדות או פעילויות שאינן מהוות עסק 

ההתחייבויות שנרכשו בלבד על בסיס שווים ההוגן  הרכישה מוקצית בין הנכסים המזוהים ו 
   היחסי במועד הרכישה. עלויות המיוחסות ישירות נזקפות כחלק מעלות הרכישה.

 
 . 1באשר לצירוף עסקים תחת אותה שליטה, ראה ביאור  

 
 השקעה בהסדרים משותפים  .ה

 
הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא  
שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות  

 הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.  
 
 (Joint Ventures) עסקאות משותפות .1

 
צדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של בעסקאות משותפות ל

 ההסדר. עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.  
 

 השקעות בחברות כלולות .ו
 

חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית  
 ס שיטת השווי המאזני. שלהן, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסי
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  .ז

 
 השקעות הקבוצה בחברות כלולות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני. 

 
על פי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה כלולה מוצגת לפי עלות בתוספת השינויים  

ווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין  הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו. רשלאחר 
 הקבוצה לבין החברה הכלולה מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה. 

 
במקרה של הסדרים חוזיים לחלוקת רווחים וזאת בשעורים שונים משיעורי הבעלות באותן  

יטת "הפירוק התיאורטי חברות הכוללים גם מנגנונים של מפלי רווחים מיישמת החברה את ש
(. קרי, חלקו של המשקיע ברווחים של Hypothetical liquidation at book value)בערך פנקסני" 

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. 
 

ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד  שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד  
 השליטה המשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה.

 
 חוץ  ומטבע , מטבע ההצגההפעילות מטבע .ח
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 .דולר אמריקאיומטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו   של החברה מטבע הפעילות
 

חברות המוצגות לפי שיטת השווי  לרבות, בקבוצההחברה קובעת עבור כל חברה 
 המאזני, מהו מטבע הפעילות של כל חברה. 

 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2
 

שער החליפין  עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי 
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 

והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ גידור, נזקפים לרווח או הפסד. נכסים 
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. 
 
 שווי מזומנים  .ט

 
מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן  שווי  

שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד   ,קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד
או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים   ההשקעה

 צה. חלק מניהול המזומנים של הקבו
 

  



Related Commercial Portfolio, Ltd.   
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 באלפי דולר ארה"ב, למעט אם צוין אחרת 

 - 13 - 

 
 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 פקדונות לזמן קצר ומזומן מוגבל בשימוש  י.
 

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

 
 ( 2017בדצמבר  31)המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  מסופקיםהפרשה לחובות  .אי

 
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.  
 

 ההכרה בהכנס .בי
 

  –  15לראשונה את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  צה קבויישמה ה 2018בינואר  1ביום 
בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע   קבוצה"(, ה התקןהכנסות מחוזים עם לקוחות )להלן " 

 עם הקלות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.  
 

 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן  2018בינואר    1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום  
 

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(.  
 

בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי   קבוצהמחוזים עם לקוחות, ה בקביעת סכום ההכנסה 
היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח  קבוצהאו כסוכן בחוזה. ה 

מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה.  קבוצהטרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, ה 
בסכום נטו, לאחר ניכוי   בהכנסה קבוצה פועלת כסוכן, מכירה ה קבוצה במקרים בהם ה

 הסכומים המגיעים לספק העיקרי. 
 

 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן 2017בדצמבר  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  
 

הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות  
שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה  וכן העלויות  קבוצההכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו ל

ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה  
 בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות.  

 
לא היתה השפעה מהותית על הדוחות  15 דיווח כספי בינלאומי של תקן לראשונה לאימוץ 

שכירות  דמי ות המהותיות מתייחסות להכנסות ממאחר שכל ההכנס קבוצההכספיים של ה
להלן הקריטריונים הספציפיים  . 15 דיווח כספי בינלאומי הוחרגו מתקןאשר רות ימחוזי שכ

  2018, 2017בהכנסה בשנים  קבוצהבטרם תכיר הבדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו 
 : 2019  -ו
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 הכנסות מדמי שכירות

 
לפי שיטת  ותשל נדל"ן להשקעה מוכר מהשכרהדמי שכירות מינימליים הנובעים הכנסות מ

התפעולית של נדל"ן למגורים להשקעה    שכירות. תקופת ה השכירותהקו הישר על פני תקופת  
של נדל"ן   שכירותהיא בדרך כלל פחות משנה. הכנסות מדמי שכירות המיוחסות ל  קבוצהשל ה

למגורים מוכרות במועד קבלתן מהשוכרים ומוכרות על בסיס חודשי, שיטה שאינה שונה  
הראשוניות של הנדל"ן המסחרי להשקעה    שכירותמהותי משיטת הקו הישר. תקופות הבאופן  
מכירה בהכנסות מותנות מדמי  קבוצהשר שנים. הנעות בדרך כלל בין שלש לע קבוצהשל ה

( רק כאשר הושג הרף המינימלי. שוכרכגון דמי שכירות המבוססים על מכירות של )שכירות 
 בדמי השכירות שמוכרת לפי שיטת הקו הישר.  הקבוע  יהמסוימים כוללים עלי  שכירותהסכמי  

 
הוצאות תפעול מסוימות כגון מסי נדל"ן, מים,  החזר בגין אחרים כוללים גם שכירות הסכמי 

ת כחלק ונרשמ  הכנסות אלו.  קבוצהחשמל ועלויות של אחזקת שטח משותף ששולמו על ידי ה 
  קבוצה רשמה ה  2018 -ו 2019ים בשנ .חוזה השכירותמהכנסה מאחר שהיא בהתאם לתנאי 

 מה. , בהתא14,980 -ו  17,113הכנסות בגין החזרי הוצאות ניהול בסכום של  
 

 חכירות .גי
 

חכירות )להלן   –  16יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר    בדבר  1'כב2כמפורט בבאור  
בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של מספרי  קבוצה "התקן"(, ה 

 השוואה(. 

 
 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 

 
מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה    קבוצה ה

 לתקופת זמן בעבור תמורה. 
 
 הקבוצה כחוכר .1

 
מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות  הקבוצהעבור העסקאות בהן 

  קבוצה במסגרת מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה ה ,שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה
ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה 

 . הכלולים באותה עסקה שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועוד,כגון: 
 

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  

ההתחייבות בגין חכירה את  קבוצה . לאחר מועד התחילה מודדת הקבוצההתוספתי של ה 
 בשיטת הריבית האפקטיבית. 

 
נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי  

נכס זכות   חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.
 . IAS-40ת אשר מהוון לנדל"ן להשקעה מטופל בשווי הוגן בהתאם להוראוהשימוש 

 
 הקבוצה כמחכיר .2

 
מהות הסכם   סמך על  נקבע  תפעולית כחכירה או מימונית  כחכירה השכירות חוזה  סיווג

 תחילת החכירה.ההערכה נעשת במועד על פי התקן  השכירות.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 חכירה מימונית

 
 הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס לחוכר,חכירה בה מועברים באופן ממשי כל 

 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 

 יתרת החייבים בגין חכירה מימונית מוכר ברווח או הפסד. החכור לפני הגריעה לבין 
 

 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  

ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, מתווספות  על פני תקופת החכירה. עלויות 
 . לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס

 
 משתנים חכירה תשלומי .3

 
תשלומי חכירה משתנים אשר מבוססים על ביצוע או שימוש ואינם תלויים במדד או בריבית, 

מהווה    קבוצה מהווה חוכר וכהכנסה בעסקאות בהן ה  קבוצהמוכרים כהוצאה בעסקאות בהן ה
 כמחכיר, במועד היווצרותם.

 
 יות להארכה וביטול של תקופת חכירה אופצ .4

 
תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך 

וסות על את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכ
 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 

מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, לפי   קבוצהה
ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות השימוש   שיעור ההיוון המעודכן 

 עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.
 

 תיקוני חכירה  .5

 
כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל כעסקת 

אם לתנאי מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהת קבוצהחכירה נפרדת, מודדת ה
החכירה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת 

 ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש. 
 

ברווח    קבוצה כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה ה
יתרת נכס זכות השימוש וההתחייבות בגין  או בהפסד הנובע מהגריעה החלקית או המלאה של  

מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי  קבוצההחכירה. לאחר מכן, מודדת ה
החכירה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן במועד התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת 

 ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש. 
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 המשך( ) עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 בגין חכירות הינה כדלקמן:  2018בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  

 
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים 

 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על
 

 הקבוצה כחוכר
 

 חכירה מימונית
 

 מסווגים הועברו לקבוצה,כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס  נכסים אשר

נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן  החכור הנכס  כחכירה מימונית.
      .של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים

 
 חכירה תפעולית

 
מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס שר לא נכסים א

הפסד בקו   ואהחכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח 
 ישר על פני תקופת החכירה. 

 
 הקבוצה כמחכיר

 
 חכירה תפעולית

 
 בעלות על הנכס,ל הקשוריםהסיכונים וההטבות  נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל

הפסד בקו ישר על פני או  תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח    מסווגים כחכירה תפעולית.
עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, מתווספות לעלות  תקופת החכירה.

 סיס.  לאורך תקופת החכירה לפי אותו בהנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה 
 

זכאות   קבוצה תקבולי חכירה מותנים נזקפים לדוח רווח או הפסד כהכנסה במועד שבו ל
הכנסות בגין החזרי הוצאות משוכרים עבור הוצאות תפעול מסויימות נרשמות  לקבלם.

 כהכנסה בתקופה בה נשאה החברה בהוצאות תפעול אלו.
 

 עלויות אשראי  .יד
 

הקשורות לרכישה, הקמה או ייצור של נכסים כשירים אשר הקבוצה מהוונת עלויות אשראי 
 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 

נכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו. הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת  ה
 הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות ועלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.

 
 ן להשקעה "נדל .וט

 
מחכיר ) קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל

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.
 

גרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות  נדל"ן להשקעה נ
  כלכליות עתידיות ממימושו.  
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 המשך( ) עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות. לאחר ההכרה  "נדל

תנאי השוק במועד הדיווח.  ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן, אשר משקף את "הראשונית, נדל
ן להשקעה, נזקפים לרווח או  "רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל

 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  
כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה.  

, בניכוי הפסדים מדד על פי עלותובשל אופי והיקף סיכוני הפרויקט, אזי הוא נ מהימנה, 
או השלמת  שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנהשקיימים, עד למועד  מירידת ערך במידה

בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין    ניהם. יבמ, כמוקדם  הבנייה
בתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה, עלויות תכנון ופיתוח ישירות תוספתיות 

 שכרתו.ודמי תיווך בשל התקשרויות בהסכמים לה

 
על   לפחות אחת לשנהן להשקעה מתבססת הקבוצה "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל

הערכת שווי שמבוצעת על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות 
ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים. כמו כן, בתקופות עוקבות לתקופה בה  "שווי של נדל

ממעריכים חיצוניים, בוחנת הנהלת הקבוצה את השווי ההוגן על ידי  מתקבלת הערכת שווי 
בחינת שינויים בפרמטרים כגון שינוי בתנאי השוק, הוצאות המיוחסות להקמת הנכס וכן 
שינויים בהכנסות שכירות שוטפות ועתידיות( וזאת לעומת הערכת השווי החיצונית האחרונה 

 שהתקבלה. 
 

 יםירידת ערך נכסים לא פיננסי .טז
 

בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה   קבוצה ה
 השבה. - מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת

 
-במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

ההשבה הינו הגבוה  -ההשבה שלהם. הסכום בר-ים לסכום ברההשבה שלהם, מופחתים הנכס
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. 
 

 ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת 
 

 כלולה  בחברההשקעה 
 

בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת    החברהלאחר יישום שיטת השווי המאזני,  
ערך של ההשקעה בחברות כלולות. בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה 

ו בעסקה משותפת. בחינת ירידת כלולה א בחברהאובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה 
 הכלולה.   קבוצה הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס ל

 
 מכשירים פיננסיים . זי

 
  –  9תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  אתלראשונה  קבוצה יישמה ה 2018בינואר  1ביום 

ללא הצגה    למפרע  התקן  הוראות  את  ליישם  בחרה  קבוצהה(,  "התקןלהלן ")  מכשירים פיננסים
 מחדש של מספרי השוואה.  
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 המשך( ) עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
בגין מכשירים פיננסיים הינה   2018בינואר  1יום שמיושמת החל מהמדיניות החשבונאית 

 כדלקמן
 
 נכסים פיננסים .1
 

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. 
 

ת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס מסווגת ומודד קבוצהה 
 הקריטריונים להלן:

 
 דת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשרמוד קבוצהה א(

 
הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות  קבוצה המודל העסקי של ה

החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות   התנאיםתזרימי מזומנים חוזיים; וכן  
במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום  

ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על לאחר  הקרן שטרם נפרעה.
י העלות בתוספת עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת פי תנאיהם לפ

 העלות המופחתת.
 

 נכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר ב(
 

נכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר כגון נגזרים, לרבות נגזרים משובצים  
שהופרדו מחוזה מארח ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אלא אם הם 

 כמכשירים להגנה אפקטיבית.מיועדים לשמש 
 
 ירידת ערך נכסים פיננסים .2
 

בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים  קבוצהה 
מבחינה בין שני מצבים  קבוצהה אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 של הכרה בהפרשה להפסד; 
 
שמעותית באיכות האשראי שלהם אשר לא חלה הידרדרות מחוב  מכשירי א(

הפרשה ה  –  או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך  ,מאז מועד ההכרה לראשונה
 חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  בגין מכשיר חוב זה שתוכרלהפסד 

 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או 12בתקופה של 
 
שלהם מאז אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי חוב  מכשירי ב(

 ההפרשה  ,מועד ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך
לאורך יתרת תקופת  -שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים  להפסד

  .חיי המכשיר
מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי   קבוצהה

כרה לראשונה אם נקבע  של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד הה
במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך, למשל כאשר המכשיר 

 הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה".  
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ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד 

הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כנגד 
כולל אחר תיזקף לרווח או הפסד כנגד רווח כולל אחר ולא תקטין את הערך בספרים 

 של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.
 
נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא  קבוצהל

מודדת את ההפרשה להפסד  קבוצההקלה שנקבעה במודל, קרי המיישמת את ה
מיישמת את  קבוצה ה בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.

 ההקלה שנקבעה בתקן בגין נכסים פיננסיים אלה.
 

 גריעת נכסים פיננסים .3
 

גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי  קבוצהה
 המזומנים מהנכס הפיננסי.

 
 התחייבויות פיננסיות .4

 
מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת  קבוצהבמועד ההכרה לראשונה, ה

התקן בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של 
נסית, וזאת למעט במקרה של התחייבות פיננסית אשר נמדדת ההתחייבות הפינ

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
 

מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי  קבוצהלאחר ההכרה הראשונית, ה 
הפסד   שיטת העלות המופחתת, פרט להתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או

 כגון נגזרים.
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות .5
 

דהיינו, כאשר   –גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת    קבוצהה
התחייבות פיננסית  המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

בנכסים פיננסיים כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,  מסולקת
 .אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות

 
 קיזוז מכשירים פיננסים .6

 
המצב  על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים
וכן  ,שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם הכספי
הנכס  את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק כוונה קיימת
  .במקביל ההתחייבות את ולסלק
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  הינה  פיננסים מכשירים בגין 2017, בדצמבר 31 ליום עד שיושמה החשבונאית המדיניות

 :כדלקמן
 

 פיננסים נכסים .1
 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
דרך  בשווי הוגן  פיננסיים הנמדדים    נכסיםובתוספת עלויות עסקה ישירות, למעט לגבי  

 הפסד. ואעלויות עסקה נזקפות לרווח  םהפסד, אשר לגביה וארווח 
 

פיננסיים מבוסס על סיווגם לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים 
 כמפורט להלן:

 
 הפסד  או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים א(
 

בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר. מכשירים נגזרים 
 מסווגים כמוחזקים למסחר.

 
 הלוואות וחייבים  ב(
 

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.  
 

 פיננסיות התחייבויות .2
 

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:
 
 פיננסיות בעלות מופחתתהתחייבויות  א(

 
לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות אחרות, מוצגות על פי תנאיהן  
לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית  

 האפקטיבית.
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ב(
 

הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי 
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  
ים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר בתקופה הקרובה. רווחים או הפסד

 נזקפים לרווח או הפסד.
 

נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם 
 הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.
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 קיזוז מכשירים פיננסיים .3

 
פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב נכסים 

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. 
 

תנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הזכות לקזז חייבת להיות ני 
 הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. 

 
 גריעת מכשירים פיננסיים .4

 
 פיננסיים נכסים א(
 

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 
העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי   קבוצההפיננסי, או כאשר ה

המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי  
 המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי.

 
 התחייבויות פיננסיות ב(

 
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה,  

הקבוצה( פורע את  )בוטלה או פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב  
ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או 

 שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות. 
 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים .  5
 

בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך נכס  קבוצהה
 פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים: 

 
 מופחתת בעלות המוצגים פיננסיים נכסים א.
 

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 

שאינם  )הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 
כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים בהתאם לשיעור  

 הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי. 
 

 מדידת שווי הוגן  .יח
 

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 

 ( ביותר.Advantageous)ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי 
 

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו  
שוק פועלים לטובת האינטרסים בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים ב

  הכלכליים שלהם.
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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 

 בשימוש המיטבי שלו.בשוק שישתמש בנכס 
 
משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים    קבוצה ה

שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים 
 לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.

 
ים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים  כל הנכסים וההתחייבויות הנמדד

לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית  
 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 

 
 זהים.   תללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו)מחירים מצוטטים  -  1רמה 

 
אשר ניתנים לצפייה במישרין    1ם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  נתונים שאינ   - 2רמה 

 או בעקיפין. 
 

טכניקות הערכה ללא ) נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה    - 3רמה 
 שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה(. 

 
 הפרשות  .יט

 
או  משפטית )מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה  IAS 37-ל בהתאםהפרשה 

משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על  
 באופן מהימן.   מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה

 
בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות   הפרשה

וצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש משתמעת כת
   הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.  למשאביה

 
 מסים .כ
 

המאוגדת  קבוצההמאוגדת באיי הבתולה הבריטיים ו קבוצהבהתאם לחוקי המס החלים על 
בארה"ב, החברות בקבוצה נחשבות ישויות "שקופות" לצורכי מס. לפיכך, לא בוצעה בדוחות 

דינה בארה"ב או בגין הטבות מס אחרות מאחר הכספיים הפרשה למס הכנסה פדרלי ומס מ
 שהכנסה חייבת במס או הפסדים לצורכי מס מדווחים בדוחות המס של בעלי המניות. 

 
 השקעות וחלוקות  .אכ
 

השקעות וחלוקות כוללים סכומים לשלם/לקבל מצדדים קשורים ומזומנים ושווי מזומנים 
ישה של נכסים במועד ההנפקה  מהישויות המעבירות בעקבות הרכ קבוצהשלא הועברו ל

 הראשונית לציבור. 
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 המשך( ) עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני  -  שינוי במדיניות חשבונאית כב.

 חשבונאות קיימים 
  

 חכירות  - IFRS 16יישום לראשונה של      .1
 

 חכירות – 16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה  2016 ינוארבחודש 
התקן מפרט את העקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של . "התקן"( –)להלן 

"התקן הישן"(, את  –)להלן  17חכירות. התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 
של הוועדה המתמדת  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4פרשנות מספר 

מעביר בתמורה    בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשרלפרשנויות.  
בחרה שלא לבחון לפי הכללים   הקבוצה   בנכס לתקופת זמן.  לשלוטזכות  הלתשלום את  

בתקן האם חוזים מהווים חוזי חכירה או כוללים חכירה אלא המשיכה לסווג את 
 .IAS 17החוזים כחוזי חכירה לפי הוראות 

 
כמתאפשר על  .  2019בינואר,    1התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה החל מיום  

הכירה   קבוצה . היישום למפרע חלקיאת התקן לפי גישת    לאמץ  קבוצה פי התקן בחרה ה
בהתחייבויות בגין חכירה במועד היישום לראשונה עבור חכירות שסווגו כחכירות 

יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן לראשונה, תפעוליות בעת יישום התקן הישן. 
הקיימת במועד יישום  קבוצהל ההתוספתי ש תוך שימוש בשיעור הריבית מחושבת

 ת בגין חכירה. יויתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת ההתחייבו   . לראשונההתקן  
 

המעבר . במועד  IAS 17לקבוצה חכירה אחת כחוכר שסווגה בעבר כחכירה תפעולית לפי  
לפי השווי הנוכחי של יתרת תשלומי  BTMחכירת קרקע של נמדדה ההתחייבות בגין 

אשר    2019בינואר,    1ליום    BTMהחכירה, המהוונים לפי שיעור הריבית התוספתית של  
. נכס זכות השימוש המקביל נמדד לפי סכום השווה להתחייבות בגין  5%נקבע על 

 החכירה.
 

 ההשפעה על הדוחות הכספיים
 

נכסי זכות שימוש נוספים בסך בהכירה הקבוצה  IFRS 16במועד המעבר ליישום של 
שנכללו בנדל"ן להשקעה בדוח המאוחד על המצב הכספי והתחייבות בגין   6,950של 

 שנכללה בהתחייבויות אחרות בדוח המאוחד על המצב הכספי. 6,950חכירה בסך של 
 

במדידה של נכס זכות שימוש והתחייבות בגין החכירה היוונה הקבוצה תשלומי חכירה  
 .2019בינואר,  1ליום   5%ש בשיעור ריבית תוספתית של באמצעות שימו

 
 259חכירה בסך של  בגין   תחייבותהריבית על הבתקופת הדוח רשמה הקבוצה הוצאות  

בהוצאות   ונכלל  . הוצאות הריבית2019,  דצמברב  31יום  ב  ה סתיימהש   לתקופה של שנה
ונכס זכות  יתרת ההתחייבות בגין חכירה דוח המאוחד על הרווח הכולל.בהמימון 

 . 5,343בדוחות על המצב הכספי הינה   2019בדצמבר,  31השימוש נכון ליום 
 

הוצאות משתנות בגין החכירה אשר מחושבות כאחוז מהכנסות דמי השכירות בנכס 
. הוצאות אלו נכללו 2019בשנת    499לא נכללו במדידת ההתחייבות בגין החכירה הינם  

הוצאות תפעול נכסים. סך תשלומי החכירה בשנת  בדוחות על הרווח הכולל במסגרת 
 . 630הינם   2019
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 המשך( ) עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
   ההתחייבות בגין חכירהמועדי פירעון  להלן נתונים לגבי 

 
  2019בדצמבר,  31  
 

 

תשלומי  
חכירה 

  מינימליים
מרכיב 
  ההיוון 

ערך 
נוכחי 
של 

תשלומי  
 חכירה

 

  -  -  -  עד שנה 
  31  ( 9)  40  לאחר שנה ועד חמש שנים

  5,312  ( 8,548)  13,860  לאחר חמש שנים
        
  13,900  (8,557 )  5,343  
        
 

 )המשך(  הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים,  השיקולים  קרייע - : 3באור 

 

הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה  בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות  
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות  

 הכספיים:
 
 השיקולים  א.

 
 מוסכמת העסק החי -

 
ת, בפרט ביחס ליכולתה של החברה לממן מחדש את יואי וודאו למרות קיומם של

ויש לה חלופות מימון  לפרק את החברהאגרות החוב, החברה אינה מתכוונת 
תחת  השוטפות. לפיכך הוכנו הדוחות הכספיים  יהפוטנציאליות לעמוד בהתחייבויות

 לעיל.  1לפרטים נוספים ראה באור . מוסכמת העסק החי
 

 חכירה  סיווג -
 

האם   קבוצההאם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית, בוחנת ה לצורך הבחינה
החכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס. בכלל זה  

, בין היתר, את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי, את תקופת קבוצהבוחנת ה
וכחי של תשלומי החכירה  החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס ואת הערך הנ

 המינימליים ביחס לשווי ההוגן של הנכס.
 
 הכנסות מדמי שכירות -

 
תפעול החזר הוצאות  הכנסות מהשוכרים בגין הסכמי חכירה מסוימים כוללים

אשר  שטחים משותפיםמסוימות כגון מסי נדל"ן, מים, חשמל ועלויות של אחזקת 
פועלת כסוכן ולא כספק עיקרי, היא מדווחת  הקבוצהאשר כ. על ידי הקבוצה שולמו

ונושאת בסיכונים פועלת כספק עיקרי  הקבוצהכאשר  אלה על בסיס נטו. הכנסותעל 
משמשת  קבוצההקביעה אם הההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו. הנגזרים מהעסקה 

 ספק עיקרי או כסוכן דורשת הפעלת שיקול דעת. כ
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 )המשך(  הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות דניםהאומ,  השיקולים  קרייע - : 3באור 

 
 אומדנים והנחות ב.

 
בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים והנחות המשפיעים על 
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות 

 החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן. והוצאות. שינויים באומדנים 
 

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח  
ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי  

 בת: לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוק
 
 להשקעה  ן"נדל -

 
לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר  מוצגלהשקעה הניתן למדידה מהימנה נדל"ן 

 ידי על בדרך כלל . השווי ההוגן נקבע הפסד או  רווחל זקפיםנשינויים בשווי ההוגן 
, בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש תלויים  בלתי  חיצוניים  שווי  מעריכי

והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס   בטכניקות הערכה
אלה. אם ניתן, השווי ההוגן נקבע  ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים

 ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך."בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל
 

  קבוצה מעריכי השווי והנהלת הבמדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים 
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 

לפיתוח עתידי, על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים  מהשקעות שיידרשו 
מהנכסים. שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי 

 בשווי ההוגן. 
 

 הנפקת אגרות חוב - : 4באור 
 

-אלפי ש"ח )כ 847,000אגרות חוב )סדרה א'( בערך נקוב של  חברההנפיקה ה 2015במרס  10ביום 
. אגרות  201,556והתקבולים נטו הסתכמו לסך של  8,046(. עלות ההנפקה הסתכמה לסך של 209,602

הבורסה בת"א(. אגרות החוב הינן שקליות   -אביב )להלן -החוב רשומות למסחר בבורסה בתל
. אגרות החוב )סדרה א'( אינן צמודות )קרן וריבית( לבסיס הצמדה 5.1%ונושאות ריבית בשיעור של  

 כלשהו. 
 

, כשהתשלום הראשון בוצע  ( תשלומים חצי שנתיים5קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון בחמישה ) 
  בוצעוכל אחד מארבעת התשלומים הראשונים )כלומר התשלומים שי .2018בספטמבר  30ביום 

( יהיה בשיעור  2020במרס  31וביום  2019בספטמבר  30, 2019במרס  31, 2018בספטמבר  30בימים 
( מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב )סדרה א'(, והתשלום האחרון, אשר 5%זים )של חמישה אחו

( מגובה הקרן המקורית של  80%, יהיה בשיעור של שמונים אחוזים ) 2020בספטמבר  30ישולם ביום  
 אגרות החוב )סדרה א'(. 

 
( תשלומים  11)סדרה א'( תשולם באחד עשר  )הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב  

  30, החל מיום  2020ועד   2015בספטמבר של כל אחת מהשנים   30במרס וביום   31חצי שנתיים ביום  
כולל(. שיעור הריבית האפקטיבית, לאחר ניכוי עלויות  )  2020בספטמבר    30ועד ליום    2015בספטמבר  

 . 6.0%מיליון(, הוא  8.1)מיליון ש"ח  32הנפקה בסך של 
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 )המשך(  הנפקת אגרות חוב - : 4 אורב

 
 :בכללםלשעבוד שלילי והתחייבות לעמידה באמות מידה מסוימות  שטר הנאמנות נקבעו התחייבות  ב

 
סך של לא יפחת מ  (שאינן מקנות שליטה  זכויותא כולל  ל)  חברהשל ה  המאוחדהנומינלי  הון  ה א.

 . מיליון 200
 

לא יפחת נכסים ( לסך השאינן מקנות שליטהכולל זכויות ) חברההמאוחד של ה ההון יחס  ב.
 . 30%שיעור של  מ

 
 . 70%נטו לא יעלה על שיעור של  CAP-החוב הפיננסי נטו מתואם ליחס  ג.
 
 . 17מתואם לא יעלה על  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל ד.

 
 אינו חברהניות של הבנוסף, ניתן לבצע חלוקות לבעלי השליטה רק אם ההון המיוחס לבעלי המ

  65%שיעור של  לאחר ביצוע החלוקות והחלוקות המצטברות לא עולות על  מיליון    260מסך של  נמוך  
עומדת בכל  חברהלמועד הדוח ה , למעט רווחי שערוך.2015בינואר  1מהרווח הנקי שהצטבר לאחר 

 תנאי אגרות החוב.
 

תחרוג מאמות המידה הפיננסיות    חברהסדרה א'( יותאם אם ה)שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב  
 להלן:

 
לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( יהיה שווה או גבוה  )  חברההמאוחד של ה  הנומינליההון   א.

 מיליון;  240סך של מ
 

יהיה שווה   נכסיםשליטה( לסך הכולל זכויות שאינן מקנות ) חברהיחס ההון המאוחד של ה ב.
 . 35%שיעור של  או גבוה מ

 
בנוסף, שיעור הריבית של אגרות החוב )סדרה א'( כפוף לשינויים בהתאם לדירוג אגרות החוב. שטר  

( בדירוג NOTCHבשיעור הריבית השנתית על כל הורדת דרגה ) 0.25%הנאמנות קובע העלאה של 
הריבית   .1%( ועד להעלאה מירבית של Aהדירוג ל )לדוגמה, הורדת  +Aמתחת לדירוג הבסיס 

. אם 1.75%  -תהיה לא יותר מ  5.1%המקסימלית המצטברת הנוספת מעבר לריבית המקורית בשיעור  
למחזיקי אגרות החוב עומדת הזכות להעמיד את   BBB -דירוג אגרות החוב )סדרה א'( יהיה נמוך מ

לשטר הנאמנות, למחזיקי אגרות החוב )סדרה יתרת אגרות החוב שבמחזור לפרעון מידי. בהתאם 
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.
 

 שטרם נפרעו לתאריך הדוח:   חובהאגרות מובאות כל יתרות להלן 
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 804,650  719,950  באלפי ש"ח
     

 3.748  3.456  שער המרה )דולר/שקל(
     

 214,688  208,319  באלפי דולר
 ( 2,201)  ( 879)  בניכוי עלויות גיוס נדחות נטו )באלפי דולר(

     
  207,440  212,487 
     

 190,723  -  חלויות לא שוטפות של אגרות חוב
 21,764  207,440  חלות שוטפת של אגרות חוב
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 )המשך(  הנפקת אגרות חוב - : 4 אורב

 
אלפי   745,148)  215,610במדרג של שווי הוגן( הינו  1)רמה  )סדרה א'( ובחההוגן של אגרות השווי ה

 בהתאמה.  ,2018-ו  2019בדצמבר  31מים  ש"ח( נכון ליאלפי  840,055)  224,134-( וש"ח
 

 עומדת בכל האמות המידה הפיננסיות המתוארות לעיל.  חברהה  2019בדצמבר  31נכון ליום  
 

 מידע על מגזרי פעילות  - : 5באור 
 

ידי מקבלי  מגזרי הפעילות מדווחים באופן עקבי ביחס למסגרת הדיווח הפנימי שנקבעה על 
המנכ"ל יו"ר הדירקטוריון, הם  חברה. מקבלי ההחלטות הראשיים בחברה ההחלטות הראשיים ב

והם אחראים להקצאת משאבים והערכת הביצועים של מגזרי הפעילות    חברהשל הסמנכ"ל הכספים  ו
 ולביצוע החלטות אסטרטגיות.

ההנהלה קבעה שמגזרי הפעילות מבוססים על הדוחות שנסקרים על ידי ההנהלה הבכירה בביצוע  
את התוצאות העסקיות לפי מגזרי הפעילות   חברההבוחנת , כךההחלטות האסטרטגיות. לצורך 

 הבאים:
 
-multi)רב משפחתיים  הכוללים בעיקר בניינים    רכישה ופיתוח של נכסי נדל"ן  -למגורים  נדל"ן   -

family  )  כמו כן, רכישת נדל"ן וזכויות  .  שתיהןלצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או
בנייה אחרות ליצירת מכלול של זכויות על מנת לנצל את הערך הגלום בנכסים אלה באמצעות  

 פיתוח של נכסים כאמור.
 

מרכזי קניות מסחריים רכישה ופיתוח של נדל"ן להשקעה הכוללים בעיקר  -נדל"ן מסחרי  -
. כמו כן, רכישה של נדל"ן וזכויות  שתיהןלצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או 

בנייה אחרות ליצירת מכלול של זכויות על מנת לנצל את הערך הגלום בנכסים אלה באמצעות  
 ור.פיתוח של נכסים כאמ

 
 .שוניםבין המגזרים העסקאות בוצעו . לא ברי דיווחשל מגזרי פעילות קיבוץ לא בוצע 
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 )המשך(  מידע על מגזרי פעילות - : 5באור 

 
 2019בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום ל  

  מסחרי  מגורים  

סכומים 
שאינם 
 מיוחסים

התאמת  
ההצגה 
בדוחות 
 "כסה  הכספיים

           
 98,566   (48,277)  -   114,951   31,892   *( הכנסות
 (29,179)  17,099   -   (35,469)  (10,809)  *( נכסים תפעול הוצאות

           
 63,387   (31,178)  -   79,482   21,083   רווח גולמי מגזרי

 -   31,178   -   (10,095)  (21,083)  התאמת ההצגה בדוחות הכספיים

           
 69,387   -   -   69,387   -   גולמי רווח

 (1,153)  -   (1,153)  -   -   וכלליות הנהלה הוצאות
 2,570   -   -   2,570   -   להשקעה"ן נדל ערך עליית

חברות  )הפסדי(ברווחי  חברהחלק ה
 (27,552)  -   -   2,009   (29,561)  )**( כלולות

           
 43,252   -   (1,153)  73,966   (29,561)  תפעולי)הפסד(  רווח

 (49,873)  -   (14,673)  (35,200)  -    מימון הוצאות
 12,186   -   12,186   -   -    שינויים בשווי הוגן של נגזרים, נטו

 (14,665)  -   (14,665)  -   -   הפרשי שער, נטו
           

 (9,100)  -   (18,305)  38,766   (29,561)  )הפסד(נקי  רווח

           
 1,470,700     66,572  1,404,128   -   במאוחדהמגזר  נכסי

 327,108   -   -  107,109   219,999   בחברות כלולות  השקעה
           

 1,797,808   -   66,572  1,511,237   219,999   "כ נכסי המגזר סה

           
 1,026,735  -   209,903  816,831   -   המגזר התחייבויות

           
 31הוניות לשנה שהסתיימה ביום    השקעות
 1,009   -   -   1,009   -   2019בדצמבר 

 
הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים  *( 

 בחברות האלה.  חברהבהתאם לחלקה של ה
 לפרטים נוספים בדבר ההפסד שהוכר מהשקעה בחברות כלולות.  1ראה ביאור  **( 
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 )המשך(  מידע על מגזרי פעילות - : 5באור 

 
 2018בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום ל  

  מסחרי  מגורים  

סכומים 
שאינם 
 מיוחסים

התאמת  
ההצגה 
בדוחות 
 "כסה  הכספיים

           
 95,938  (44,985)  -  111,764  29,159  *( הכנסות
 (28,999)  17,072  -  (34,144)  (11,927)  *( נכסים תפעול הוצאות

           
 66,939  (27,913)  -  77,620  17,232  רווח גולמי מגזרי

 -  27,913  -  (10,681)  (17,232)  התאמת ההצגה בדוחות הכספיים

           
 66,939  -  -  66,939  -  גולמי רווח

 (969)  -  (969)  -  -  וכלליות הנהלה הוצאות
 28,124  -  -  28,124  -  להשקעה"ן נדל ערך עליית
חברות ברווחי )הפסדי(  חברהחלק ה

 4,580  -  -  (1,927)  6,507  כלולות
           

 98,674  -  (969)  93,136  6,507  תפעולי)הפסד(  רווח
 (50,326)  -  (15,425)  (34,901)  -   מימון הוצאות

 (14,191)  -  (14,191)  -  -   שינויים בשווי הוגן של נגזרים, נטו
 14,819  -  14,819  -  -  הפרשי שער, נטו

           
 48,976  -  (15,766)  58,235  6,507  )הפסד(נקי  רווח

           
 1,456,949  -  64,310  1,392,639  -  במאוחדהמגזר  נכסי

 365,444  -  -  109,775  255,669  בחברות כלולות  השקעה
           

 1,822,393  -  64,310  1,502,414  255,669  "כ נכסי המגזר סה

           
 1,026,804  -  215,098  811,706  -  המגזר התחייבויות

           
 31הוניות לשנה שהסתיימה ביום  השקעות

 370  -  -  370  -  2018בדצמבר 

 
הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים  *( 

 בחברות האלה.  חברהבהתאם לחלקה של ה
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 )המשך(  מידע על מגזרי פעילות - : 5באור 

 
 2017בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום ל  

  מסחרי  מגורים  

סכומים 
שאינם 
 מיוחסים

התאמת  
ההצגה 
בדוחות 
 "כסה  הכספיים

           
 91,443  (37,898)  -  106,727  22,614  *( הכנסות
 (26,063)  13,710  -  (30,848)  (8,925)  *( נכסים תפעול הוצאות

           
 65,380  (24,188)  -  75,879  13,689  רווח גולמי מגזרי

 -  24,188  -  (10,499)  (13,689)  התאמת ההצגה בדוחות הכספיים

           
 65,380  -  -  65,380  -  גולמי רווח

 (1,087)  -  (1,087)  -  -  וכלליות הנהלה הוצאות
 18,194  -  -  18,194  -  להשקעה"ן נדל ערך עליית
 13,491  -  -  5,284  8,207  ברווחי חברות כלולות חברהחלק ה

           
 95,978  -  (1,087)  88,858  8,207  תפעולי)הפסד(  רווח

 (50,166)  -  (15,528)  (34,638)  -   מימון הוצאות
 20,064  -  20,064  -  -   שינויים בשווי הוגן של נגזרים, נטו

 (19,242)  -  (19,242)  -  -  שער, נטוהפרשי 
           

 46,634  -  (15,793)  54,220  8,207  )הפסד(נקי  רווח

           
 1,441,611  -  82,217  1,359,394  -  במאוחדהמגזר  נכסי

 375,859  -  -  116,904  258,955  בחברות כלולות  השקעה
           

 1,817,470  -  82,217  1,476,298  258,955  "כ נכסי המגזר סה

           
 1,052,865  -  243,217  809,648  -  המגזר התחייבויות

           
 31הוניות לשנה שהסתיימה ביום  השקעות

 832  -  -  832  -  2017בדצמבר 

 
הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים  *( 

 בחברות האלה.  חברהבהתאם לחלקה של ה
 
משותפת נכללים הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה  *( 

 בחברות האלה.  חברהבהתאם לחלקה של ה
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 נדל"ן להשקעה  - : 6באור 

 
 תנועה  .א
 

 מסחרי  
   

 1,301,500  2017בדצמבר  31יתרה ליום  
   

 370  רכישות ושיפורים 
 2,006  מיצוע הכנסות שכירות

 28,124  התאמת שווי הוגן 
   

 1,332,000  2018בדצמבר  31יתרה ליום  
   

 1,009  רכישות ושיפורים 
 5,343  בגין חכירה שימושנכס זכות תוספת

 1,922  מיצוע הכנסות שכירות
 2,570  התאמת שווי הוגן 

   
 1,342,844  2019בדצמבר  31יתרה ליום  

 
 להשקעה "ן נדל של הוגן   שווי מדידת .ב
 

ן להשקעה נמדד על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך "נדל 
שהינם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים   -  .Cushman & Wakefield, Inc  -שווי חיצוני בלתי תלוי  

ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות "וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל
, חברהה  ן שבבעלות"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"בשוק ביחס לנדל  שנערכו לאחרונה

וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס. באמידת תזרימי 
המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם באמצעות שימוש בתשואה על ההשקעה  

תוך   נדל"ןבתשואה המקובלת בשוק ההמשקפת את הסיכונים הגלומים בנכס בהתחשב 
 הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו.   התאמה למאפיינים

 
או בשיטת היוון   בהערכת השווי של נדל"ן להשקעה בהקמה נעשה שימוש בגישת החילוץ

  אומדן על  תמבוססקביעת השווי ההוגן תזרימי המזומנים, כפי שמצא לנכון מעריך השווי. 
 , תוך שימוש בתשואות מותאמות לסיכוניםהמוגמר  קטיההכנסות העתידיות הצפויות מהפרו

נכסי נדל"ן   שלאו מחירי מכירה    ה וההשכרהי הבני  עלויות  לרבותהרלוונטיים לתהליך ההקמה,  
,  רווח יזמיגמורים. העלויות הצפויות הנותרות להשלמה, בתוספת  כשהם להשקעה דומים 
ת העתידיות כאמור לעיל, ומשמשות בקביעה של שווי השוק במצב ההכנסומנוכות מאומדן 

 הקיים של הנכסים.
 

 במדרג השווי ההוגן.  3מדידת השווי ההוגן מסווגת כרמה 
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 )המשך(  נדל"ן להשקעה - : 6באור 

 
 העיקריים ששימשו בחישוב הנתונים .ג
 

 על בסיס ממוצע משוקלל(: )להלן ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב הערכות השווי 
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 

     להשקעה "ן נדל
     

 דולר  40  דולר  42  )בדולר ארה"ב( רבוע לרגל  ממוצעים בסיס שכירות דמי
 דולר  11  דולר  11  )בדולר ארה"ב( רבוע לרגל ממוצעות תפעול הוצאות

 5.31%  5.33%  היוון   שיעור
 1.74%  1.80%  פנויים  שטחים אחוז

 
 ביותר המהותיות  בהנחות לשינויים השווי הערכת של הרגישות את מציגה הבאה הטבלה .ד

 להשקעה "ן נדל של השווי הערכת בבסיס
 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 

     להשקעה "ן נדל
     

של נדל"ן   היוון   בשיעור בסיס נקודות 25 של  עלייה
 ( 25,852)  ( 17,100)  להשקעה 

 
חכירה תפעולית   הסכמיל בהתאםהשכירות המינימליים המצטברים שיתקבלו בעתיד  דמי ה.

 כדלקמן הינם לביטול ניתנים שאינםמסחרית 
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 65,152  69,033  עד שנה 
 260,380  269,380  משנה עד חמש שנים 

 327,498  270,366  מעל חמש שנים
     
  608,779  653,030 
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 מוחזקות  ותהשקעה בחבר - : 7באור 

 
  חברות בשליטה משותפת המדווחות לפי שיטת השווי בשל השקעות בחברות כלולות ו  ההרכב א.

 המאזני
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 111,139  99,741  פרמיה  הון מניות ו
 254,305  227,367  רווח יתרת

     
 365,444  327,108  סה"כ

 
 תנועה בהשקעות ב.
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 375,859  365,444  פתיחה  יתרת
 ( 14,995)  ( 10,784)  נטו, חלוקות

 4,580  ( 27,552)  נטוכלולות,   חברות ברווחי חברהה חלק
     

 365,444  327,108  "כסה
 

 מחברות כלולות חברהל סכומים שחולקו ג.
 

  
 ביום  שהסתיימה  לשנה
 בדצמבר 31 

  2019  2018  2017 
       

West 30th Highline Holdings  5,546  8,718  2,627 
Union Square Retail Lessee, LLC  4,675  5,202  5,188 

Related BIT 500 Lake Shore Company LLC  563  1,075  1,625 
       
  10,784  14,995  9,440 
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 המשך( )  מוחזקות בחברות השקעה - : 7אור ב
 

 ומידע נוסף תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברות כלולות .ד
 

 נתונים מהדוחות הכספיים של חברות כלולות .1
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 22,647  24,653  שוטפים נכסים
 1,687,539  1,628,857  *( שוטפים לא נכסים

 ( 9,523)  ( 10,482)  שוטפות התחייבויות
 ( 876,320)  ( 892,572)  שוטפות  לא התחייבויות

     
 824,343  750,456  הון 

     

הון המיוחס לבעלי המניות של החברות הכלולות  
 365,444  327,108  מפלי רווחים()בחלוקה לפי מנגנון 

 
לפרטים נוספים בדבר ההפסד שהוכר מהשקעה בחברות כלולות   1ראה ביאור   *(

 . 2019בדצמבר,  31בתקופה שהסתיימה ביום 
 

בתוצאות הפעולות  חברהחלק ה
של החברות הכלולות בהתאם 

 לשיעור ההחזקה בהן בשנה: 
 

 ביום  שהסתיימה  לשנה
 בדצמבר 31 

 2019  2018  2017 
       

 76,475  90,698  98,044  הכנסות

       
 48,839  56,313  65,530  רווח גולמי

       
 30,870  12,722  ( 47,949)  )*(  נקי רווח

       
)בהפסדי(  ברווחי חברהה חלק

 13,491  4,580  ( 27,552)  )**(  ותהכלול ותהחבר

       
 9,720  ( 178)  ( 60,811)  להשקעה"ן נדל שערוך כולל*( 
 

לפרטים נוספים בדבר ההפסד שהוכר מהשקעה בחברות כלולות   1ראה ביאור  **(  
 . 2019בדצמבר,  31בתקופה שהסתיימה ביום 
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 המשך( )  מוחזקות בחברות השקעה - : 7אור ב

 
כלולה מהותית המדווחת לפי שיטת השווי  חברהגילוי לתמצית הנתונים אודות כל  .2

 המאזני
 

 כלולה מהותית בכל תקופות הדיווח: חברהלהלן תמצית מידע אודות כל 
 
thWest 30 של והפסד רווח ודוח הכספי המצב על הדוח לגבי תמציתי מידע א(

Highline Holdings  (100% ) 
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 10,924  11,986  שוטפים נכסים
 898,100  853,891  שוטפים לא נכסים

 ( 3,422)  ( 3,117)  שוטפות התחייבויות
 ( 486,933)  ( 501,400)  שוטפות  לא התחייבויות

     
 418,669  361,360  הון 

     
  חברההון המיוחס לבעלי המניות של ה

 204,017  173,914  הכלולה )בחלוקה לפי מנגנון מפלי רווחים(
 

 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה  
  2019  2018  2017 
       

 27,693  40,781  47,021  הכנסות

       
 17,661  26,083  33,382  רווח גולמי

       
 20,298  8,439  ( 45,903)  **(   *( )הפסד( נקי רווח

       
 )הפסדי( ברווחי חברהה חלק
ה )בחלוקה  הכלול חברהה

 10,243  4,330  ( 24,558)  לפי מנגנון מפלי רווחים(

       
"ן  נדל שערוך כולל *(  

 12,977  8,306  ( 46,188)  להשקעה 
 

לפרטים נוספים בדבר ההפסד שהוכר מהשקעה בחברות   1ראה ביאור  **(  
 . 2019בדצמבר,  31שהסתיימה ביום כלולות בתקופה  
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 המשך( )  מוחזקות בחברות השקעה - : 7אור ב

 
 Union Squareשל והפסד רווח ודוח הכספי המצב על  הדוח לגבי תמציתי מידע ב(

, LLCRetail Lessee (100% ) 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 10,487  10,708  שוטפים נכסים
 508,939  506,266  שוטפים לא נכסים

 ( 2,183)  ( 3,587)  שוטפות התחייבויות
 ( 214,872)  ( 216,461)  שוטפות  לא התחייבויות

     
 302,371  296,926  הון 

     
  חברההון המיוחס לבעלי המניות של ה

 109,776  107,109  הכלולה )בחלוקה לפי מנגנון מפלי רווחים(
 

 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה  
  2019  2018  2017 
       

 31,191  32,299  33,438  הכנסות

       
 21,426  21,798  20,600  רווח גולמי

       
 14,645  ( 71)  7,962  )הפסד( *(  נקי רווח

       
  ברווחי חברהה חלק

ה  הכלול חברהה )בהפסדי(
)בחלוקה לפי מנגנון מפלי  

 5,284  ( 1,927)  2,010  רווחים(

       
"ן  נדל שערוך כולל *(  

 2,968  ( 12,006)  ( 2,666)  להשקעה 
 

כלולים נדל"ן  Union Square Retail Lesseeבמסגרת הנכסים הלא שוטפים של 
בגין חכירת  141,266ונכס זכות שימוש בסכום של  365,000להשקעה בסכום של 

 .Union Square Retail Lesseeהקרקע של 
 

כלולה הלוואה    Union Square Retail Lesseeבמסגרת ההתחייבויות הלא שוטפות של  
  141,266וכן התחייבות בגין חכירה בסכום של  75,000ממוסד פיננסי בסכום של 

 .Union Square Retail Lesseeבגין חכירת הקרקע של 
 

בגין ההתחייבות בגין  הוצאות ריבית    Union Square Retail Lesseeרשמה    2019בשנת  
 . 6,261חכירה בסכום של 

 
 . 4.5%שיעור הריבית אשר שימשה בחישוב ההתחייבות בגין חכירה הינה 
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 המשך( )  מוחזקות בחברות השקעה - : 7אור ב
 

 
 Union Squareבחברת להלן נתונים לגבי מועדי פירעון ההתחייבות בגין חכירה 

Retail Lessee 
 
  2019בדצמבר,  31  
 

 

תשלומי  
חכירה 

  מינימליים
מרכיב 
  ההיוון 

ערך 
נוכחי 
של 

תשלומי  
 חכירה

 

  3,764  ( 170)  3,934  עד שנה 
  14,082  ( 2,361)  16,443  לאחר שנה ועד חמש שנים

  123,480  ( 637,386)  760,806  לאחר חמש שנים
        
  781,183  (639,917 )  141,326  
        
 

דמי השכירות המינימליים המצטברים שיתקבלו בעתיד בהתאם להסכמי חכירה 
הינם   Union Square Retail Lesseeבחברת    תפעולית מסחרית שאינם ניתנים לביטול

 כדלקמן
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 24,820  24,905  עד שנה 
 59,640  100,400  משנה עד חמש שנים 

 40,003  77,128  מעל חמש שנים
     
  202,433  124,463 

 

 
 Related BIT 500תמציתי לגבי הדוח על המצב הכספי ודוח רווח והפסד של    מידע ג(

Lake Shore Company LLC (100%) 

 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 1,236  1,959  שוטפים נכסים
 280,500  268,700  שוטפים לא נכסים

 ( 3,918)  ( 3,778)  שוטפות התחייבויות
 ( 174,515)  ( 174,711)  שוטפות  לא התחייבויות

     
 103,303  92,170  הון 

     
  חברההון המיוחס לבעלי המניות של ה

 51,651  46,085  הכלולה )בחלוקה לפי מנגנון מפלי רווחים(
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 המשך( )  מוחזקות בחברות השקעה - : 7אור ב
 

 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה  
  2019  2018  2017 
       

 17,591  17,618  17,585  הכנסות

       
 9,752  8,432  9,548  רווח גולמי

       
 ( 4,073)  4,354  ( 10,008)  )הפסד( *(  נקי רווח

       
  ברווחי חברהה חלק

ה  הכלול חברהה)בהפסדי( 
)בחלוקה לפי מנגנון מפלי  

 ( 2,036)  2,177  ( 5,004)  רווחים(

       
"ן  נדל שערוך כולל  *( 

 ( 6,225)  3,522  ( 11,957)  להשקעה 
 

באמצעות חברות ) חברהעל ידי ה ישירותמידע נוסף על חברות כלולות המוחזקות  .3
 (מאוחדות

 
 מידע כללי

 

  חברהשם ה

 

  שם הפרויקט
זכויות 
  הצבעה

שיעור 
החזקה 
וזכויות 
  בעלות *(

 חברהסה"כ השקעה ב
 ליום הכלולה

 בדצמבר 31
    %  %  2019  2018 

           

West 30th Highline 

Holdings LLC 
 (א)

Abington House  

529 West 29th 

530 West 30th  
50%  49.9%  173,914  204,017 

Purchase Corporate 

Park Associates LP 
 Union Square Retail (ב)

 
50%  %.049  107,109  109,776 

Related BIT 500 

Lake Shore 

Company LLC 

 Lake Shore ( ג)

 
50%  %.050  46,085  51,651 

           
        327,108  365,444 

           
 

 כל הישויות המופיעות לעיל התאגדו בארה"ב.
 
 .להלן(  ד'ראה סעיף  )   LLCHighline Holdings  th30Related Westמוחזקת באמצעות   א()
'  דראה סעיף ) Related Union Square Retail Associates, LLCמוחזקת באמצעות  ב() 

 . להלן(
 .ראה סעיף ד' להלן() Related 500 Lake Shore LLCמוחזקת באמצעות  ג() 

 
 השנה.  בסוףבהתבסס על מפל הרווחים  *(  
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 המשך( )  מוחזקות בחברות השקעה - : 7אור ב

 
 חברות מאוחדות .ד

 
 חברה נוסף לגבי חברות מאוחדות המוחזקות ישירות על ידי המידע 

 
 מידע כללי

 

  שם הפרויקט  חברהשם ה

שיעור 
ההחזקה 

 בהון/
בזכויות 
  הצבעה *(

 חברהסה"כ ההשקעה ב
 ליום המאוחדת

 בדצמבר 31
    %  2019  2018 

         
Related West 30th Highline Holdings LLC 

 

Abington House 

529 West 29th 

530 West 30th  

88% 

 

154,810  182,169 

Related BTM Development Partner, LLC  Bronx Terminal Market  81.5%  111,884  112,261 
Purchase Corporate Park Associates, LP  Union Square Retail  98%  106,227  109,646 
TWC Office Associates LLC  18th&19th Fl. of TWC  100%  104,141  103,500 
Related Gateway Phase II LLC  Gateway Phase II  82%  67,793  65,818 
Related 500 Lake Shore LLC  Lake Shore  87.5%  40,324  45,195 
Clifton Commons I LLC **  Clifton Commons Phase I  48.99%  14,046  13,407 
Clifton II LLC **  Clifton Commons Phase II  48.99%  1,027  956 

 
 כל הישויות המופיעות לעיל התאגדו בארה"ב.

 
הינה  חברה ההחברות הבנות. חברות הפרויקט לעיל מאוחדות בדוחות הכספיים של  *( 

 פיננסיות החלטות בקבלתויש לה את מלוא הכוח  של החברות הבנות השותף המנהל
   .ותפעוליות

 
בחברת  21.8%- ו Clifton Commons I LLCחברת ב 32.5%- ב יםמחזיק ים קשורצדדים  **( 

Clifton II LLC. 
 

 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ותדוחות כספיים של חבר .ה
 

 לדוחות כספיים אלה. מצורפים  Highline Holdings th30West  חברת הדוחות הכספיים של
 
הדוחות  שמאחר    Union Square Retail Lessee, LLCלא צירפה את הדוחות הכספיים של    חברהה

מידע משמעותי  ואין בהם כדי להוסיף  חברההנ"ל אינם מהותיים לדוחות הכספיים של ה
 .Union Square Retail Lessee, LLCמעבר למידע המפורט לעיל בגין 

 
מאחר   Related BIT 500 Lake Shore Company, LLCלא צירפה את הדוחות הכספיים של    חברהה
ואין בהם כדי להוסיף מידע  חברההדוחות הנ"ל אינם מהותיים לדוחות הכספיים של הש

 .Related BIT 500 Lake Shore Company, LLCמשמעותי מעבר למידע המפורט לעיל בגין 
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 המשך( )  מוחזקות בחברות השקעה - : 7אור ב

 
 זכויות שאינן מקנות שליטה מהותיות  עם תומאוחד ותנתונים כספיים של חבר .ו
 

Gateway 
 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 

המאוחדת לתאריך  חברההדוח על המצב הכספי של ה 
  חברהכמוצג בדוחות הכספיים של ה)הדיווח 

     המאוחדת(:
     

 5,806  6,380  שוטפים נכסים
 499,292  504,006  שוטפים לא נכסים

 ( 5,619)  ( 5,741)  שוטפות התחייבויות
 ( 333,438)  ( 333,615)  שוטפות  לא התחייבויות

     
 166,041  171,030    הוןסה"כ 

 
 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה  
  2019  2018  2017 

המאוחדת  חברהתוצאות הפעילות של ה
  חברה)כמוצג בדוחות הכספיים של ה

       המאוחדת(:
       

 32,724  33,401  34,478  הכנסות

       
 10,010  15,768  16,710  רווח נקי  

       
 10,010  15,768  16,710  סה"כ רווח כולל

 
 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה  
  2019  2018  2017 

המאוחדת  חברההמזומנים של התזרימי 
  חברה)כמוצג בדוחות הכספיים של ה

       המאוחדת(:
       

 23,216  25,408  24,491  נבעו מפעילות שוטפת
 506  ( 668)  39  נבעו מפעילות )שימשו לפעילות( השקעה 

 ( 24,120)  ( 24,635)  ( 24,731)  שימשו לפעילות מימון 
       

נטו במזומנים ושווי   (ירידהעלייה ) 
 ( 398)  105  ( 201)  מזומנים
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 המשך( )  השקעה בחברות מוחזקות - : 7באור 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 100,223  103,238  זכויות שאינן מקנות שליטה יתרת
 

 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה  
  2019  2018  2017 
       

 מקנות  שאינן  לזכויות המיוחס רווח
 5,978  9,417  9,980  שליטה
 

BTM 
 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 

המאוחדת לתאריך  חברההדוח על המצב הכספי של ה 
  חברההדיווח )כמוצג בדוחות הכספיים של ה

     המאוחדת(:
     

 17,748  18,182  שוטפים נכסים
 650,000  655,344  שוטפים לא נכסים

 ( 6,599)  ( 7,537)  שוטפות התחייבויות
 ( 380,910)  ( 385,625)  שוטפות  לא התחייבויות

     
 280,239  280,364    הוןסה"כ 

 
 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה  
  2019  2018  2017 

המאוחדת  חברהתוצאות הפעילות של ה
  חברה)כמוצג בדוחות הכספיים של ה

       המאוחדת(:
       

 45,382  48,444  49,283  הכנסות

       
 25,223  37,418  12,674  רווח נקי  

       
 25,223  37,418  12,674  סה"כ רווח כולל

 
 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה  
  2019  2018  2017 

המאוחדת  חברההמזומנים של התזרימי 
  חברה)כמוצג בדוחות הכספיים של ה

       המאוחדת(:
       

 31,526  30,490  32,910  נבעו מפעילות שוטפת
 ( 4,287)  ( 548)  3,541  השקעה )שימשו לפעילות( נבעו מפעילות 

 ( 31,445)  ( 29,694)  ( 29,994)  שימשו לפעילות מימון 
       

נטו במזומנים ושווי   (ירידהעלייה ) 
 ( 4,206)  248  6,457  מזומנים
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 המשך( )  השקעה בחברות מוחזקות - : 7באור 

 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 167,979  168,480  זכויות שאינן מקנות שליטה יתרת
 

 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה  
  2019  2018  2017 
       

 מקנות  שאינן  לזכויות המיוחס רווח
 14,945  22,170  7,509  שליטה
 

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

  
 ביום  שהסתיימה  לשנה
 בדצמבר 31 

  2019  2018  2017 
       

Gateway  6,965  6,952  6,682 
BTM  7,007  6,952  7,887 

Clifton I and II  682  431  - 
       
  14,654  14,335  14,569 

 

 
 מוגבל בשימוש  מזומןו נים ושווי מזומניםמזומ - : 8באור 

 
 מזומן מוגבל בשימוש  א.

 
  ליצור חברה ה מחויבת, חברהחתמה ה עליהםנאמנות  וכתבלהסכמי הלוואות  בהתאם

 הכספים. וריבית לשלם השקעות הוניות ,"ןנדל מסי, ביטוח תשלומי בגין נאמנות חשבונות
נוסף של  סכום .הרלוונטיים ההלוואות הסכמי תנאיל בהתאם הנאמנות מחשבונות ישוחררו

הינו בגין תשלום    ( 2018בדצמבר    31ליום    6,231)  2019בדצמבר    31  ליום אשר כלול ביתרה    6,774
 על אגרות חוב בהתאם לשטר נאמנות. הריבית

 
 מזומנים ושווי מזומנים  ב.
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 35,884  41,215  מזומנים למשיכה מיידית בדולר
 31,127  22,729  מזומנים למשיכה מיידית בשקל

     
 67,011  63,944  סה"כ מזומנים ושווי מזומנים
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 זכות  זכאים ויתרותוספקים  - : 9באור 

 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 3,905  5,476  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים והתחייבויות אחרות
 4,802  4,594  ריבית לשלם 

 8,088  7,564  הכנסות שכירות נדחות
     
  17,634  16,795 

 
 
 ם ואחריםימוסדות פיננסימהלוואות  - : 10אור ב
 

  שיעור   
 מועד

  רעוןפ
 סכום ההלוואה 

 בדצמבר 31ליום 
 2018  2019    ריבית  נכסים

         
Clifton I and II   %4.45   6.10.2022  52,024  52,913 
Gateway Phase II  %4.28   6.9.2024  300,000  300,000 
Bronx Terminal Market  4.53%  15.4.2024  380,000  380,000 
TWC Office Associates  %4   1.12.2021  30,000  30,000 

         
 762,913  762,024      סה"כ הלוואות ממוסדות פיננסיים

         
 (4,078)  (3,347)      עלויות עסקה –בניכוי 

         
 758,835  758,677      ממוסדות פיננסיים סה"כ הלוואות 

         
 757,946  757,753      סה"כ הלוואות לא שוטפות ממוסדות פיננסיים 

 889  924      סה"כ חלויות שוטפות בגין הלוואות ממוסדות פיננסיים
 
 

 בדוחות הכספיים הינם כדלקמןההלוואות מועדי הפרעון של  
 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 889  924  שנה ראשונה 
 924  30,973  שנה שנייה 

 30,973  50,127  שנה שלישית 
 50,127  -  שנה רביעית 

 -  680,000  שנה חמישית 
 680,000  -  לאחר מכן

     
  762,024  762,913 
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 המשך( ) ואחרים פיננסיים ממוסדות הלוואות - : 10באור 

 
 הינם כדלקמן מועדי הפרעון של תשלומי הקרן והריבית העתידיים בגין ההלוואות 

 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 34,548  34,995  שנה ראשונה 
 34,598  64,912  שנה שנייה 

 64,584  82,450  שנה שלישית 
 82,450  30,455  שנה רביעית 

 30,455  693,941  שנה חמישית 
 693,941  -  לאחר מכן

     
  906,753  940,576 
 
 .הנדל"ן  על ידי נכסימובטחות  חברההמשכנתאות של ה א.
 
שלהיוון אין  מאחר ערכם הפנקסני השווי ההוגן של ההלוואות השוטפות תואם בקירוב ל ב.

הלוואות לא שוטפות בריבית הפנקסני של  לערךבהשוואה השווי ההוגן  מהותית. ההשפע
 בהתאמה, 2019בדצמבר  31 ליום 761,100לעומת סך של  789,147 של לסך הסתכםקבועה 

  .בהתאמה, 2018בדצמבר  31ליום   762,024 לעומת סך של 760,772של  לסךו
 

השווי ההוגן נמדד באמצעות מודל  במדרג השווי ההוגן.  3מדידת השווי ההוגן מסווגת כרמה 
 תזרים מזומנים מהוון על בסיס שיעורי ריבית שוק שוטפים.

 
 אחריםהלוואות לו   יםהלוואות מצדדים קשור ג.
 

  , חברת הפרויקט( - להלן ) Gateway Phase IIרכישת פרויקט קשר עם ב ,2013 בחודש פברואר
 Gatewayת של חברמאוחדת אחרת  חברה) Gateway Leverage Lenderמאוחדת,  חברהנתנה 

Related,  להלן- GLL),  וזאת בקשר עם  30,501הלוואות לצדדים שלישיים בסכום כולל של
- מ קיבלו הצדדים השלישייםש הלוואותתנאי ההלוואות והון( בפרויקט. ) כוללתההשקעתם 

GLL  הועמדה בעקיפין על ידי הצדדים ר אש 30,501זהים לתנאים של הלוואה בסך של
הצדדים השלישיים בפרויקט הון בסך  השקיעו , לפרויקט. בנוסף , באמצעות צד ג',האמורים

 New Market)לצדדים השלישיים לנצל הטבות מס מסוימות אפשרה השקעה זו . 14,748של 

Tax Credit ) (, לצדדים 2020שנת )בתום תקופת הטבת המס  השקעתם בפרויקט.בקשר עם
בתמורה לסכום  GLL-ל( 0.76%)זכויותיהם בפרויקט את ( Put)זכות למכור השלישיים קיימת 

- . לחילופין לאשר תגרור התחשבנות ברוטו של ההלוואות ופדיון זכויותיהם ההוניות זניח
GLL  אופציית רכש קיימת(Callלרכוש ב ) או שהמשקיעים  הוניות את הזכויות השווי הוגן

  .תמומש, תסולקנה ההלוואותהאופציות אם אחת מ(. 0.76%)יהם זכויותימשיכו להחזיק ב
,  282 -ו 286 של בסךפרעון ההלוואה תשלומים על חשבון  GLLקיבלה  2018-ו 2019בשנים 

בחברת  בגין חלקם בזכויות ההוניותמחלוקות שנעשו לצדדים שלישיים  שנבעו בהתאמה
מזומן כאמור יחד עם ההלוואה לקבל יקוזזו מההלוואות לשלם במסגרת  הפרויקט.

 התחשבנות ברוטו שתוארה לעיל. 
 

החל משנת   1.33%- כממוצע  שיעור  ו   2015שנת  עד ל  0%ההלוואות נושאות ריבית בשיעור של  
, קרן  מכןולאחר , (2023שנת עד ) שנים 10. קרן ההלוואה לא נפרעת במשך תקופה של 2016

ברוטו בהלוואות כאמור מוצגות שנה.  20שווים על פני שנתיים ההלוואה תפרע בתשלומים 
 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  - : 11באור 

 
. בגין  והנהלה שירותי ניהול נכסים  לקבלתמספר הסכמים עם צדדים קשורים ב התקשרה חברהה

 : הבאים החיוביםלצדדים קשורים את  חברההשירותים אלה משלמת 
 

 עסקה ה  סוג השירות 
   

 מהכנסות ברוטו 5%- 2%בשיעור של   ניהול נכסיםדמי 
 על הסכם ניהול עם צדדים קשורים    חברהחתמה ה  2015בפברואר    25ביום    ניהול דמי 

לצורכי פעילותה. דמי הניהול   חברהלקבלת שירותים הנדרשים על ידי ה
והם ישולמו מראש מדי   100השנתיים עבור השירותים לפי ההסכם הינם 

מדי שנה במהלך תקופת   5%רבעון. דמי הניהול יוגדלו בשיעור של 
 ההסכם. 

 
 ו עבור השירותים הנ"להטבלה הבאה מסכמת את החיובים שהתהו 

 

 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה  
  2019  2018  2017 
       

 1,768  1,980  1,988  דמי ניהול נכסים
 110  116  122  דמי ניהול 

       
 
 
 בדוח על המצב הכספי  טבלה הבאה מסכמת את היתרות של השירותים הנ"לה

 
 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה  
  2019  2018  2017 
       

 145  153  173  דמי ניהול נכסים
       

 
הלוואה   תלהבטח 30,000בסך של  ערבויותפטור ממתן  קיבל חברהמניות ב בעל  2018שנת  במהלך

 . שוק בתנאי ניתנו ההלוואות. מחדש מומנהמאחר שההלוואה  Highline thWest 30-שניתנה ל
 

מזכויות שתי קומות בבניין משרדים    100%את רכישת    חברהאישר דירקטוריון ה  2016במרס,    16ביום  
Time Warner Center, New York (TWC)  אשר חתמו במקביל על הסכם שכירות   חברהמבעלי השליטה ב

. TWCמזכויות  100%, הושלמה רכישת 2016באפריל,  8. ביום חברההמשרדים למשך עשר שנים מה
 מעסקה זו.  חברהשכירות שנבעו ל להלן נתונים על הכנסות

 
 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה  
  2019  2018  2017 
       

 5,642  5,558  5,740  הכנסות שכירות
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 המשך( ) - עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים - : 11באור 

 
   חברהנושאי משרה המחזיקים בחברות מוחזקות של השלהלן פירוט של טבלה ב
 

 חברהשם ה

 

 שם המחזיק 

  האחזקה   שיעור 
  המחזיק של

 הנוסף
     

Clifton Commons I, LLC  Jeff T. Blau  4% 
  Michael J. Brenner *)  0.667% 

     
Clifton II, LLC  Jeff T. Blau  9.01% 

  Michael J. Brenner *)  0.667% 

     
Related Gateway Phase II, LLC  Richard L. O'Toole  2% 

     
Gateway Center Properties Phase II, LLC  Stephen M. Ross  16.54% 

  Jeff T. Blau  7.64% 
  Michael J. Brenner *)  1.1% 
  Richard L. O'Toole  0.22% 

     
Related BTM Development Partners LLC  Richard L. O'Toole  1% 

  Jeff T. Blau  7.5% 

     
Purchase Corporate Park Associates, LP  Richard L. O'Toole  1% 

 
 נושא משרה לשעבר.  *( 
 

 .ג'10ראה באור   ,להלוואות שהתקבלו מצדדים קשוריםבאשר 
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 מידע נוסף לדוחות על הרווח הכולל - : 12באור 

 
 הוצאות תפעול נכסים .א
 

 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה   
  2019  2018  2017 

       
 6,183  6,671  7,214  מסי נדל"ן

 1,768  1,980  1,988  ( 11עלויות ניהול נכסים )ראה באור 
 446  503  600  ביטוח

 17,666  19,845  19,377  הוצאות תפעול אחרות
       
  29,179  28,999  26,063 

 
 מימון הוצאות  .ב
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
  2019  2018  2017 

       
 33,947  33,355  34,468  הוצאות ריבית 
 14,051  14,566  13,352  של אגרות חוב הוצאות ריבית 

 2,168  2,405  2,053  עלויות אשראי הפחתת 
       
  49,873  50,326  50,166 

 
 

 פרמיה על מניותוהון מניות  - : 13באור 
 

מניות   1,000היו   חברה. למועד ההקמה ל2014בנובמבר  17התאגדה ביום   חברה , ה1כמתואר בבאור 
 מניות רגילות ללא ערך נקוב.   100והיא הנפיקה תעודה אחת הכוללת  רגילות ללא ערך נקוב

 
 נקוב. מניות רגילות נוספות ללא ערך  900 חברההנפיקה ה  2015למרס,  10 -ב

 
 

 התקשרויות והתחייבויות תלויות  - : 14באור 
 

 תביעות משפטיות 
 

והחברות   חברהכנגד הלא עומדות תביעות משפטיות נכון למועד אישור הדוחות הכספיים 
 . מאוחדותה
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 מכשירים פיננסיים - : 15באור 

 
מהווה בקירוב את  זכאים ויתרות זכות והתחייבויות לשלם מזומנים, פקדונות, השווי ההוגן של 

  של הלוואות השווי ההוגן  וזאת בשל מועדי הפרעון הקצרים של מכשירים אלה. ערכם הפנקסני
 .10מתואר בבאור 

 
 ת גידוראועסק

 
עם בנק בינלאומי כדי   125,000החלפת מטבע בסך של בחוזה  חברההתקשרה ה 2015ביולי  31ביום 

.  בקשר לאגרות החוב השקליות חשיפה לתנודות בשער החליפין של הדולר מול הש"חלגדר את ה
תמורת   5.1%של  בשיעור קבוע  הנושא ריבית    62,500של    סך( החלפת  1)העסקה כללה שני מרכיבים:  

  5.1%הנושא ריבית בשיעור קבוע של    62,500( החלפת סך של  2)  כן ; ו6.875%ריבית בשיעור קבוע של  
. מועדי הפרעון של  5.16% של ריבית בשיעור משתנה המחושב לפי שיעור הליבור בתוספתתמורת 

  2018בחודש ספטמבר  . 2020חודש ספטמבר  - שני המרכיבים הנ"ל תואמים לאלו של אגרות החוב 
  2019בחודש מרס  .  לחוזהמהצד    6,580ההחלפה וקיבלה סך של    חוזהבגין    6,250של    ךס  חברהה  פרעה

מהצד לחוזה. בחודש ספטמבר  6,536בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של   6,250ך של ס חברהפרעה ה
 מהצד לחוזה.  6,719וקיבלה סך של  6,250סך של  חברהפרעה ה 2019

 
כדי בנק בינלאומי עם  32,500בחוזה החלפת מטבע בסך של  חברההתקשרה ה 2016באפריל  6ביום 
ריבית העסקה כללה החלפת  ולר מול הש"ח.לתנודות בשער החליפין של הדאת החשיפה  לגדר

  ההחלפה תואםמועד הפרעון של  . 6.84%תמורת ריבית בשיעור קבוע של  5.1%בשיעור קבוע של 
בחודש ספטמבר  .2020חודש ספטמבר  -שעומדות בבסיס ההחלפה של אגרות החוב  למועד הפרעון

בחודש מרס   .לחוזהמהצד    1,720בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של    1,625של    ךס  חברהפרעה ה  2018
בחודש    מהצד לחוזה.  1,698בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של    1,625סך של    חברהפרעה ה  2018  2019

 מהצד לחוזה.  1,756בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של   1,625סך של  חברהפרעה ה 2019ספטמבר 
 
 . בעסקאות אלה חשבונאות גידור אינה מיישמת חברהה
 

, מעריך  Chatham Financialהשווי ההוגן של עסקאות ההחלפה נקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי 
שווי חיצוני בלתי תלוי שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע לעסקאות ההחלפה  

בריבית קבועה נקבע בהתבסס על שער ת החלפת ריבית קבועה אושהוערכו. השווי ההוגן של עסק
  31החליפין המיידי של הדולר מול הש"ח, עקומת הניכיון של הדולר ועקומת הניכיון של הש"ח ליום  

ת החלפת ריבית קבועה בריבית משתנה נקבע בהתבסס על  או. השווי ההוגן של עסק2019 דצמברב
הדולר, עקומת הניכיון של הש"ח  שער החליפין המיידי של הדולר מול הש"ח, עקומת הניכיון של 

. שער החליפין המיידי של הדולר  2019 דצמברב 31שה חודשים ליום וועקומת שיעור הליבור לשל 
   .מדרג השווי ההוגןב  2רמה כ סווגההשווי הוגן  מדידת. 3.456היה  הש"חמול 

 
 איכות אשראי של נכסים פיננסיים

 
 ת החשיפה המקסימלית לסיכון אשראי.הפנקסני של חייבים ויתרות חובה מייצג אהערך 

 
משמעותי  . לא קיים ריכוז עימםהסכמי החכירה חתימת נקבעת לפני  שוכרים האשראי של איכות 

 בגין חייבים ויתרות חובה.  םשל סיכוני
 

מאחר ומוסדות פיננסיים  אינו מהותיסיכון אשראי הנובע מיתרות עם בנקים ומוסדות פיננסיים 
 אלה ממוקמים בארצות הברית על בסיס קבוע ואיכות האשראי שלהם נמדדת על בסיס קבוע. 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 51באור 

 
 : ניהול סיכונים פיננסיים

 
 גורמי סיכון פיננסי

 
  וסיכון  ריבית סיכון) שוק ניסיכו כגון שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות חברהה פעילויות

  בפעולות מתמקדת חברהה של הכוללת הסיכונים תוכנית. נזילות סיכון ו אשראי סיכון(, מחיר
מדיניות בנוגע ה.  חברהה  של  הפיננסיים  הביצועים  על  אפשריות  שליליות  השפעות  למינימום  לצמצום

על ניהול   מפקח חברהשל הההנהלה הבכירה צוות . 2למכשירים פיננסיים אלה מתוארת בבאור 
 סיכונים אלה.

 
 סיכון ריבית 

 
ישתנה  מכשיר פיננסי מתזרימי המזומנים העתידיים של שווי ההוגן ההסיכון ש  ואסיכון ריבית ה 

 ת השוק. ושינויים בשיעורי ריביכתוצאה מ
 

לזמן    התחייבויות לסיכון של שינויים בשיעורי ריביות השוק מתייחסת בעיקר ל  חברהההחשיפה של  
שימוש  מנהלת את סיכון הריבית באמצעות  חברהה. הנושאות ריבית משתנה חברהשל הארוך 

 קבועה. משתנה לבין הלוואות בריבית פורטפוליו מאזן של הלוואות בריבית ב
 

שינויים רגולטורים המתרחשים בעולם, לא מעט מדינות שוקלות להחליף את ריביות   לאור
( )אשר אחת הדוגמאות הנפוצות לריבית זו  IBORS (INTERBANK OFFERED RATES'מרק הבנצ

 - RFRSהנקבעת על ידי בנקים בלונדון( בריבית אלטרנטיבית חסרת סיכון ) LIBOR - הינה ריבית ה

RISK FREE INTEREST RATES  )הספציפיות  העסקאות  נתוני  על  יותר  רבה  במידה  מתבססת  אשר.  
 אשרלהלוואות ומכשירי גידור בחברות כלולות  הקשור בכלודאות -לאי  מובילה בריביות זו רפורמה

, אם בכלל, אשר תהיה  ההשפעהאת  בוחנת. החברה IBORתנאיהן מבוססים על שיעורי ריבית 
 על הדוחות הכספיים.   LIBOR -כתוצאה מביטול ה

 
 סיכון אשראי

 
סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו הנובעות  

חשופה לסיכון אשראי כתוצאה  חברההפסד. ה חברהממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם ל
נסית שלה, לרבות מפיקדונות  בעיקר מיתרות לקוחות( ומהפעילות הפינ) מהפעילות התפעולית שלה  

 בבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, מעסקאות במטבע חוץ וממכשירים פיננסיים אחרים.
 
מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר ולזמן ארוך ומכשירים פיננסיים אחרים   חברהה

השקעותיה  פזרת את  מ  חברהה  .בארה"בממוקמים    הבמוסדות פיננסיים שונים. מוסדות פיננסיים אל
שוטף הערכות על איתנות האשראי היחסית של המוסדות  מבצעת באופן ו בין המוסדות השונים 

 הפיננסיים השונים.
 

 סיכון נזילות 
 
 בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות תקציב חודשי.  חברהה
 

הינה לשמור על איזון בין מימון מתמשך לבין גמישות על ידי שימוש בהלוואות   חברהמטרת ה
עוקבת אחר מועדי הפירעון של ההלוואות באופן שוטף כדי   חברהממוסדות פיננסיים ואחרים. ה

החודשים הקרובים ימומן מחדש או יפרע כנהוג  12להבטיח שכל האשראי שעומד לפירעון במהלך 
שעומד לפירעון תוך   842חוב בסך של  I CLIFTON ,לחברת 2019בדצמבר  31בשוק הנדל"ן. ליום 
לחברות כלולות    . שעומד לפירעון תוך פחות משנה  82חוב בסך של   II CLIFTON פחות משנה,לחברת

לפרוע שני תשלומים   חברה. על ה2019בדצמבר,  31מיום  אין חוב שעומד לפירעון תוך פחות משנה 
   .196,605  -ו  12,254בסכומים של  2020ס וספטמבר בגין אגרות חוב בחודשים מר
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 15באור 

 
. הגירעון בהון החוזר  127,690במאוחד גירעון בהון חוזר בסך של    חברה, ל2019בדצמבר,    31נכון ליום  

. הנהלת  2020לספטמבר,  30נובע בעיקר מתשלום קרן אגרות חוב אשר תאריך פירעונן הינן ביום 
למחזר את אגרות החוב )סדרה א'( באמצעות גיוס אגרות חוב  חברהמאמינה כי ביכולת ה חברהה

, או באמצעות אפשרויות  חברהחדשות. באמצעות גיוס חוב חדש זה במהלך העסקים הרגיל של ה
 צפויה לעמוד בהתחייבויותיה בעתיד הנראה לעין.  חברהפוטנציאליות אחרות, ה

 
 סיכון שוק: 

 
 סיכון מחיר

 
אינה חשופה לסיכון שוק   חברהי שכירות ומחירים של נדל"ן. החשופה לסיכונים בגין דמ חברהה

 היא אינה מחזיקה ניירות ערך הוניים כלשהם. שביחס למכשירים פיננסיים מאחר 
 

 סיכוני שיעור ריבית בגין תזרימי מזומנים ושווי הוגן 
 

ים  אין נכסים מהותיים הנושאים שיעור ריבית משתנה, ההכנסות ותזרימי המזומנ חברהלשמאחר 
 שלה מפעילות שוטפת למעשה אינם חשופים לשינויים בשיעורי ריבית שוק. 

 
(. הלוואות  10ראה באור )מהלוואות לזמן ארוך בעיקר נובע  חברהסיכון שיעור הריבית של ה 

 לסיכון שיעור ריבית בגין תזרימי מזומנים. חברההנושאות שיעור ריבית משתנה חושפות את ה
 

בגין תזרימי מזומנים ושווי    חברהעל סיכון שיעור הריבית של המפקחת באופן שוטף    חברההנהלת ה
מנתחת את ההשפעות של תנודות ברמות הקיימות של שיעורי ריבית השוק על המצב    חברההוגן. ה

עלויות ריבית עלולות לגדול כתוצאה משינויים אלה. הן יכולות  הכספי ותזרימי המזומנים שלה. 
נלקחים בחשבון  הפסדים במקרה של תנודות בלתי צפויות. תרחישים מסוימים  להפחית או ליצור

בהתבסס על מימון חוזר, חידוש פוזיציות קיימות, מימון חלופי וגידור. בהתבסס על תרחישים אלה,  
מוגדרת בשיעור ריבית. התרחישים  מחשבת את ההשפעה על הרווח והפסד של תנודה  חברהה

 שמייצגות פוזיציות עיקריות נושאות ריבית.  מורצים רק עבור התחייבויות
 

מועדי פרעון    ןריבית ולה  ותנושא  ןאינ  שנצברווזכאים ויתרות זכות והתחייבויות    יתרות בגין שוכרים 
 של עד שנה. 

 
ניתוחי הרגישות שלהלן מבוססים על שינוי בהנחות בעוד ששאר ההנחות נותרות ללא שינוי. בפועל, 

ושינויים בכמה מההנחות יהיו כנראה חופפים, למשל, שינוי בשיעור ריבית  תרחיש זה אינו סביר 
 ושינוי בערכי שוק. 

 
  31ם מיבי ושהסתיימ ים בשיעורי הריבית הקיימים הייתה מפחיתה את הרווח לשנ 1.0%עלייה של 

  .יםם לא מהותימיבסכו  2017 - ו 2018,  2019בדצמבר 
 

 ניהול סיכוני הון 
 

 עמידה להבטיח מנת על שלה ההון את מנהלת חברהה. עצמי והון הלוואות כולל חברהה של ההון
  שווי ל הלוואה יחסא( ) באמצעות בעיקר שלה ההוןמפקחת על  חברהה. פיננסיות מידה באמות

(LTV) חוב תו שירב( יחס כיסוי  )-ו . 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 51באור 

 
 מפעילויות מימון התאמת התחייבויות הנובעות 

 
   שינויים שאינם קשורים למזומנים      

  
בדצמבר    31

2018  
תזרימי  
  מזומנים 

הפחתת  
הוצאות  

  מימון 

שינויים  
בשערי  
  חליפין

שינויים  
  בשווי הוגן 

בדצמבר    31
2019 

             
 789,178  -   -   731  (889)  789,336  הלוואות 

 207,440  -   17,390  1,322  (23,759)  212,487  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 

 
   שינויים שאינם קשורים למזומנים      

  
בדצמבר    31

2017  
תזרימי  
  מזומנים 

הפחתת  
הוצאות  

  מימון 

שינויים  
בשערי  
  חליפין

שינויים  
  בשווי הוגן 

בדצמבר    31
2018 

             
 789,336  -   -   730  (850)  789,456  הלוואות 

 212,487  -   (17,898)  1,807  (11,836)  240,414  אגרות חוב
התחייבויות )נכסים( בגין  

נגזרים המוחזקים  
 לגידור אגרות חוב  

 

(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 
 
 

 
 הדיווחבמהלך תקופת אירועים  -: 16באור 

 
.  חברהלבעל המניות של ה  600חלוקת דיבידנד בסך של    חברה ה  ן אישר דירקטוריו  2019במרס    19ביום  

   .2020במרס,  20חולק ביום   הדיבידנד
 

 אירועים לאחר תאריך הדיווח -: 17באור 
 

-COVIDהקורונה ) התפשט ברחבי העולם זן חדש של נגיף    2020לשנת    במהלך הרבעון הראשון א. 

קיימת אי ודאות  תנודתיות משמעותית בשווקים בארה"ב וברחבי העולם.ל גרםאשר  (19
כמו גם  COVID-19 -השיבושים העסקיים הקשורים לבנוגע להיקף ולמשך משמעותית 

, החברה אינה יכולה לקבוע אם תהיה  כתוצאהלהשפעתה על ארה"ב וכלכלות בינלאומיות, 
 . השפעה מהותית על פעילותה תפשטות הנגיףלה

 
 לגבי נזילות וארועים לאחר תאריך הדיווח.  1ראה באור  ב.
 
 לאחר תאריך הדיווח.  פרעון הלוואותלגבי  ג'10ראה באור  ג.

 
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 דוחות כספיים
 

 
 2019בדצמבר  31ליום 

 
 
 ארה"ב באלפי דולר
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
  

 2-3 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה 
  
  

 4 דוחות על המצב הכספי  
  
  

 5 דוחות על הרווח הכולל  
  
  

 6 דוחות על תזרימי המזומנים  
  
  

 7-11 באורים לדוחות הכספיים
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  -  - 
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 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
 

 המיוחסים לחברה
 
 

  31מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  המיוחסים לחברה  להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
מאוחדים(, המוצגים בהתאם כספיים דוחות  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2019בדצמבר 

 . 1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ג'9לתקנה 
 

הכספיים לדוחות  2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 המאוחדים.

 
 המאוחדים.הכספיים  בדוחות  1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
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 קסירר קוסט פורר גבאי את 
 א', 144דרך מנחם בגין 

   6492102אביב -תל
 

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

ey.com 

 
 
 
 
 
 
 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד
 

 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג' לתקנות ניירות ערך9לפי תקנה 
 

 
ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

השנים בתקופה שהסתיימה    לושמש  לכל אחתהחברה(    - )להלן   Related Commercial Portfolio, Ltd.של    1970-התש"ל
הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא  . המידע הכספי הנפרד הינו באחריות 2019בדצמבר,  31ביום 

 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 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת   הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד

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 

. אנו סבורים בכללותה ת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרדידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכ
 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 
  31בדוחות הכספיים. נכון ליום  1מבלי לסייג את חוות דעתנו לעיל, אנו מפנים את תשומת הלב לבאור 

המונע מאירועי   גרעון בהון החוזראלפי דולר. ה 143,331לחברה סולו גרעון בהון חוזר בסכום של  2019בדצמבר, 
COVID-19  יחד עם תכניות ההנהלה אשר אינן בשליטתה המלאה של החברה, מעלות ספקות משמעותיים   הנוכחיים

 ב'1בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. תכניות ההנהלה בקשר עם הגרעון בהון החוזר מפורטות בבאור 
וההתחייבויות וסיווגם שייתכן  כל התאמות לגבי ערכי הנכסים בדוחות הכספיים לא נכללובדוחות הכספיים. 

 החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". ותהיינה דרושות אם
 

המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו, 
 . 1970-ומיידיים(, התש"לג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  9תקנה 

 
 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל

 רואי חשבון   2020, במרס 22
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 בדצמבר   31ליום      

 2018  2019  באור  

       נכסים 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 400  -     לא שוטף   מזומן מוגבל בשימוש
 2,999  -     נגזרים פיננסיים 

 632,950  600,252    השקעה בחברות מוחזקות 
       
    600,252  636,349 

       נכסים שוטפים 
       

 55,069  45,573    מזומנים ושווי מזומנים 
 5,831  6,774  4  מוגבל בשימוש מזומן  

 -   14,225    נגזרים פיננסיים 
 11  -     חייבים אחרים

       
    66,572  60,911 
       

 697,260  666,824    סה"כ נכסים 

       
       הון
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 81,109  81,127    הון מניות ופרמיה על מניות
 120,811  120,811    קרן בגין עסקה עם בעל שליטה 

 280,245  254,983    יתרת רווח 
       

 482,165  456,921    סה"כ הון 
       

       התחייבויות
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 190,723  -   3  אגרות חוב
       
     -  190,723 

       התחייבויות שוטפות 
       

 21,764  207,440  3  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
 2,608  2,463    זכאים ויתרות זכות 

       
    209,903  24,372 
       

 215,095  209,903    סה"כ התחייבויות
       

 697,260  666,824    סה"כ הון והתחייבויות
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 

 . 2020 במרס, 22:  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 
 

     
David Zussman  Richard O'Toole  Jeff T. Blau 

Chief Financial Officer  Chief Executive Officer  Chairman of the Board  
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 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר  31

  2019  2018  2017 
       

 37,751  32,300  (6,357)  חברות מוחזקות   )הפסדי(  חלק החברה ברווחי 
 (1,087)  (969)  (1,153)  וכלליות הוצאות הנהלה  

       
 36,664  31,331  (7,510)  תפעולי   )הפסד(  רווח

       
 (15,528)  (15,425)  (14,673)  הוצאות מימון 

 20,064  (14,191)  12,186    שינוי בשווי הוגן של נגזרים, נטו
 (19,242)  14,819  (14,665)  רווח )הפסד( מהפרשי שער 

       
 21,958  16,534  (24,662)  רווח נקי )הפסד(

       
 21,958  15,534  (24,662)  כולל  )הפסד(  סה"כ רווח  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
  2019  2018  2017 

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 21,958  16,534  (24,662)  )הפסד(רווח נקי  

       
       שוטפת: התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות  

       
 (37,751)  (32,800)  6,357  חברות מוחזקות   )הפסדי(  חלק החברה ברווחי 
 15,528  15,425  14,673  הוצאות מימון, נטו

 12,503  15,698  16,795  חלוקת רווחים מחברות מוחזקות 
 (20,064)  14,191  (12,186)  שינוי בשווי הוגן של נגזרים, נטו

 19,242  (14,819)  14,665  שער, נטו הפרשי  
       
  40,304  (1,805)  (10,542) 

       שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 
       

 -   (11)  11  ירידה )עלייה( בנכסים אחרים 
 (19)  2  45  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות שנצברו 

       
  56  (9)  (19) 
       

 11,397  14,720  15,698  שוטפת   פעילותשנבעו מ  נטו  מזומנים
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (40)  (8)  (16)  שינוי בפקדונות בנאמנות 

 9,009  13,734  9,563  חלוקת הון על ידי חברות מוחזקות
 (235)  -   -   השקעות בחברות מוחזקות 

       
 8,734  13,726  9,547  שנבעו מפעילות השקעה   נטו  מזומנים

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

 -   (11,836)  (23,759)  פרעון אגרות חוב
 (5,700)  (3,450)  (600)  דיבידנד לבעלי מניות החברה, נטו

 (14,089)  (13,752)  (13,591)  ריבית ששולמה
 -   425  960  נגזרים, נטו תשלומים בגין  

       
 (19,789)  (28,613)  (36,990)  ששימשו לפעילות מימון  נטו  מזומנים

       
 4,250  (2,629)  2,249  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים 

       
 4,592  (2,796)  (9,496)  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

       
 53,273  57,865  55,069  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהיתרת  

       
 57,865  55,069  45,573  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

       
       פעילויות שלא במזומן 

 18  16  18  השקעות בהון, נטו  - השקעה בחברות מוחזקות  

 18  16  18  , נטוהחברה  השקעות על ידי בעלי מניות
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 כללי - : 1באור 

 

 ופעילותהתיאור כללי של החברה  .א
 

  2014 בנובמבר 17 ביום התאגדההחברה(  - להלן ) .Related Commercial Portfolio, Ltd חברת
  2004, הבריטיים הבתולה איי של העסקיות החברות חוק  לפי במניות מוגבלת פרטית כחברה

(BVI Business Companies Act.)    רגילות מניות    1,000החברה רשאית להנפיק כמות מקסימלית של
מניות רגילות ללא  100. בעת ההתאגדות החברה הנפיקה תעודה אחת שכוללת ללא ערך נקוב

 ערך נקוב. 
 

בהשכרת ( פועלות בארה"ב ועוסקות בעיקר הקבוצה - להלן )שלה  הבנות  והחברות החברה
 נכסים למגורים ונכסים מסחריים.

 
 Related(. Related - להלן ) The Related Companies, LPמלאה של  בבעלותבת  חברההיא  החברה

 Delaware)  דלאוור  מדינתמוגבל של    בערבון  החברות  חוקבהתאם ל  שהוקמהחברה פרטית    הינה

Limited Liability Company Act מר  הוא בחברה . בעל השליטה הסופי 1992בדצמבר  13( ביום
 בעל השליטה(. -להלן )סטיבן מ. רוס 

 

 וארועים לאחר תאריך הדיווח נזילות  .ב
 

הגרעון נובע בעיקר  . 143,331לחברה גרעון בהון חוזר בסכום של  2019בדצמבר,  31נכון ליום   
. היסטורית, לחברה 2020לספטמבר,    30  -אשר אמורות להיפרע ב  207,440מאגרות חוב בסך של  

(  2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  15,698תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת )
מתכוונת למחזר את החוב של אגרות החוב )סדרה א'( בעיקר   הנהלהה וגישה למקורות מימון. 

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,  

  2019בדצמבר,  31אשר יתאפשרו על ידי ניצול הונה העצמי המשמעותי של החברה אשר ליום 
. תכניות החברה הינן דינמיות והיא עשויה להתאים את תכניותיה בתגובה  456,921הינו 

 לשינויים בתנאי השוק כולל תנאי שוק אשר מושפעים מנגיף הקורונה.
 

(,  COVID-19תפרצות עולמית של נגיף הקורונה ), כתוצאה מה2020של שנת  1במהלך רבעון   
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  

ארוך טווח, אשר יוביל לירידה בביקושים  להעריך האם מדובר באירוע לטווח קצר או במשבר 
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.
 

אפשרית בביקושים  התמשכות משבר עולמי עלול להשפיע על הכנסות החברה, לאור האטה   
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. 

תמשכות המשבר עלולה להשפיע בנוסף על שוק החוב וההון אשר החברה נסמכת עליו ה
 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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 )המשך(  כללי - : 1באור 

 
הוודאות השוררת בעת הנוכחית עלולה להשפיע על שיעורי הריבית של אגרות החוב של   אי  

החברה, ועל מועד התשלום. בהתאם לשטר הנאמנות, ירידה בדירוג אגרות החוב מתחת לדירוג 
+ תגרום לעלייה בשיעור הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שבמחזור. יתרה מזאת, Aשל 

לדרוש העמדה לפרעון מידי של יתרת קרן אגרות החוב   למחזיקי אגרות החוב אפשרות
, או במקרה  BBBשבמחזור, אם במקרה של ירידה בדרוג אגרות החוב )סדרה א'( מתחת לדירוג 

של הכללת הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים בקשר עם יכולת החברה להמשיך  
וח רצופות. לפרטים נוספים כעסק חי בחוות דעת רואה החשבון המבקר במשך שתי תקופות דיו 

 .4ראה באור 
  

השילוב בין הגרעון בהון החוזר וההשפעה האפשרית על שוק ההון והחוב כתוצאה ממשבר עקב    
COVID-19 ההנהלה מכירה בכך שקיימת אי ודאות ליכולת החברה לבצע מימון מחדש של ,

את, אם מסיבה כלשהי  . יתרה מז2020בספטמבר,  20אגרות החוב אשר עומדים לפרעון ביום 
החברה תהיה מנועה מלבצע מימון מחדש לאגרות החוב עקב שיבוש של שוק ההון והחוב  

, אזי עלולה להיות השפעה על יכולת החברה לממש נכסים ולפרוע  COVID-19 -הנגרם מ
   התחייבויות במהלך העסקים הרגיל בהתאם לשוויים בדוחות הכספיים של החברה.

  
ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. תכניות   ישנן    האמור לעיל,לאור    

נערכו על בסיס מוסכמת דוחות הכספיים ה .מפורטות לעיל ההנהלה בקשר עם הגרעון בהון
וההתחייבויות וסיווגם שייתכן   כל התאמות לגבי ערכי הנכסים בדוחות לא נכללוהעסק החי ו

  לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". החברה ותהיינה דרושות אם
 

 בסיס העריכה - : 2באור 
 

(. כמו כן, הדוחות  IFRS -להלן )דיווח כספי בינלאומיים  בהתאם לתקניהדוחות הכספיים ערוכים 
 . 2010-דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע)הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך 

 
עלות. הדוחות הכספיים מוצגים באלפי דולר ארה"ב, אלא אם ה על בסיסערוכים הדוחות הכספיים 

 צוין אחרת.
 

 הנפקת אגרות חוב - : 3באור 
 

-אלפי ש"ח )כ 847,000הנפיקה החברה אגרות חוב )סדרה א'( בערך נקוב של  2015במרס  10ביום 
. אגרות  201,556והתקבולים נטו הסתכמו לסך של  8,046(. עלות ההנפקה הסתכמה לסך של 209,602

הבורסה בת"א(. אגרות החוב הינן שקליות ונושאות    - אביב )להלן  -החוב רשומות למסחר בבורסה בתל
 . אגרות החוב )סדרה א'( אינן צמודות )קרן וריבית( לבסיס הצמדה כלשהו. 5.1%ריבית בשיעור של 

 
ום הראשון בוצע ביום  , כשהתשל( תשלומים חצי שנתיים5קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון בחמישה ) 

  30בימים  בוצעו כל אחד מארבעת התשלומים הראשונים )כלומר התשלומים שי .2018בספטמבר  30
( יהיה בשיעור של חמישה  2020במרס  31וביום  2019בספטמבר  30, 2019במרס  31, 2018בספטמבר 

ן, אשר ישולם ביום  ( מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב )סדרה א'(, והתשלום האחרו5%אחוזים )
( מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב  80%, יהיה בשיעור של שמונים אחוזים )2020בספטמבר  30

 )סדרה א'(. 
 

( תשלומים  11)סדרה א'( תשולם באחד עשר  )הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב  
  30, החל מיום 2020ועד  2015ים בספטמבר של כל אחת מהשנ 30במרס וביום  31חצי שנתיים ביום 

כולל(. שיעור הריבית האפקטיבית, לאחר ניכוי עלויות  ) 2020בספטמבר  30ועד ליום  2015בספטמבר 
 . 6.0%מיליון(, הוא  8.1)מיליון ש"ח  32הנפקה בסך של 
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 )המשך(  הנפקת אגרות חוב - : 3באור 

 
 לשעבוד שלילי והתחייבות לעמידה באמות מידה מסוימות בכללם:שטר הנאמנות נקבעו התחייבות  ב

 
סך של  לא יפחת מ ( שאינן מקנות שליטה זכויותלא כולל )של החברה  המאוחדהנומינלי הון ה א.

 . מיליון 200
 

לא יפחת נכסים ( לסך השאינן מקנות שליטה כולל זכויות )המאוחד של החברה  ההוןיחס  ב.
 . 30%שיעור של  מ

 
 . 70%נטו לא יעלה על שיעור של  CAP-החוב הפיננסי נטו מתואם ליחס  ג.

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

  
בנוסף, ניתן לבצע חלוקות לבעלי השליטה רק אם ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה אינו נמוך 

מהרווח    65%לאחר ביצוע החלוקות והחלוקות המצטברות לא עולות על שיעור של  מיליון    260מסך של  
  , למעט רווחי שערוך.2015בינואר  1הנקי שהצטבר לאחר 

 
סדרה א'( יותאם אם החברה תחרוג מאמות המידה הפיננסיות )  שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב 

 להלן:
 

לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( יהיה שווה או גבוה  )המאוחד של החברה   הנומינליההון   א.
 מיליון;  240סך של מ

 
יהיה שווה או   נכסיםכולל זכויות שאינן מקנות שליטה( לסך ה)יחס ההון המאוחד של החברה  ב.

 . 35%שיעור של  גבוה מ
 

בנוסף, שיעור הריבית של אגרות החוב )סדרה א'( כפוף לשינויים בהתאם לדירוג אגרות החוב. שטר 
( בדירוג NOTCHבשיעור הריבית השנתית על כל הורדת דרגה ) 0.25%הנאמנות קובע העלאה של 

. הריבית  1%העלאה מירבית של ( ועד לA)לדוגמה, הורדת הדירוג ל  +Aמתחת לדירוג הבסיס 
. אם  1.75% -תהיה לא יותר מ 5.1%המקסימלית המצטברת הנוספת מעבר לריבית המקורית בשיעור 

למחזיקי אגרות החוב עומדת הזכות להעמיד את   BBB - דירוג אגרות החוב )סדרה א'( יהיה נמוך מ
זיקי אגרות החוב )סדרה א'( יתרת אגרות החוב שבמחזור לפרעון מידי. בהתאם לשטר הנאמנות, למח

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.
 

 לתאריך הדוח: עו ושערי החליפין נפרלהלן מובאות יתרות אגרות החוב שטרם 
 בדצמבר 31  

  2019  2018 
     

 804,650  719,950  ש"חבאלפי 
     

 3.748  3.456  )דולר/שקל( חליפיןשער 
     

 214,688  208,319  באלפי דולר
 ( 2,201)  ( 879)  בניכוי עלויות גיוס נדחות נטו )באלפי דולר(

     
  207,440  212,487 
 

אלפי   745,148) 215,610במדרג של שווי הוגן( הינו  1השווי ההוגן של אגרות החוב )סדרה א'( )רמה 
 , בהתאמה. 2018-ו  2019בדצמבר  31אלפי ש"ח( נכון לימים   840,055)  224,134-ש"ח( ו

 
 החברה עומדת בכל האמות המידה הפיננסיות.    2019בדצמבר  31נכון ליום  
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 בשימוש  מוגבל מזומן - : 4באור 

 
  2019בדצמבר  31ליום  6,774חשבון נאמנות שיתרתו חתמה החברה,  עליהםנאמנות ה כתבל בהתאם

 חוב.העל אגרות  הריביתתשלום ( מוחזק עבור 2018בדצמבר  31ליום   6,231)
 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
     

 23,942  22,844  מזומנים למשיכה מיידית בדולר
 31,127  22,729  מזומנים למשיכה מיידית בשקל

     
 55,069  45,573  סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

 
 עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים  - : 5באור 

 
חתמה החברה על הסכם ניהול עם צדדים קשורים לקבלת שירותים הנדרשים  ,  2015  בפברואר  25ביום  

והם   100על ידי החברה לצורכי פעילותה. דמי הניהול השנתיים עבור השירותים לפי ההסכם הינם 
 מדי שנה במהלך תקופת ההסכם.  5%ישולמו מראש מדי רבעון. דמי הניהול יוגדלו בשיעור של 

 
 פיננסייםמכשירים  - : 6באור 

 
עם בנק בינלאומי כדי  125,000החלפת מטבע בסך של התקשרה החברה בחוזה  2015ביולי  31ביום 

(  1)לגדר את החשיפה לתנודות בשער החליפין של הדולר מול הש"ח. העסקה כללה שני מרכיבים: 
;  6.875%תמורת ריבית בשיעור קבוע של    5.1%הנושא ריבית בשיעור קבוע של    62,500החלפת סך של  

תמורת ריבית בשיעור משתנה   5.1%הנושא ריבית בשיעור קבוע של  62,500( החלפת סך של 2)  כןו
. מועדי הפרעון של שני המרכיבים הנ"ל תואמים לאלו  5.16%  של  המחושב לפי שיעור הליבור בתוספת

ן חוזה  בגי 6,250של  ךפרעה החברה ס 2018בחודש ספטמבר  .2020חודש ספטמבר  -של אגרות החוב 
בגין חוזה   6,250פרעה החברה סך של  2019בחודש מרס מהצד לחוזה.  6,580ההחלפה וקיבלה סך של 
וקיבלה    6,250פרעה החברה סך של    2019מהצד לחוזה. בחודש ספטמבר    6,536ההחלפה וקיבלה סך של  

 מהצד לחוזה. 6,719סך של 
 

כדי בנק בינלאומי עם  32,500של  בחוזה החלפת מטבע בסךהתקשרה החברה  2016באפריל  6ביום 
ריבית בשיעור  העסקה כללה החלפת    לתנודות בשער החליפין של הדולר מול הש"ח.את החשיפה    לגדר

למועד   ההחלפה תואםמועד הפרעון של  . 6.84%תמורת ריבית בשיעור קבוע של  5.1%קבוע של 
  2018בחודש ספטמבר  .2020חודש ספטמבר  -שעומדות בבסיס ההחלפה של אגרות החוב  הפרעון

  2019בחודש מרס  מהצד לחוזה. 1,720בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של  1,625של  ךפרעה החברה ס
בחודש   מהצד לחוזה. 1,698בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של  1,625פרעה החברה סך של  2018

 . מהצד לחוזה 1,756בגין חוזה ההחלפה וקיבלה סך של   1,625פרעה החברה סך של  2019ספטמבר 
 

 . בעסקאות אלה החברה אינה מיישמת חשבונאות גידור
 

השווי ההוגן של עסקאות ההחלפה נקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי  
שהוערכו. השווי ההוגן  שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע לעסקאות ההחלפה 

של עסקאות החלפת ריבית קבועה בריבית קבועה נקבע בהתבסס על שער החליפין המיידי של הדולר  
. השווי ההוגן  2019בדצמבר  31מול הש"ח, עקומת הניכיון של הדולר ועקומת הניכיון של הש"ח ליום 

ליפין המיידי של הדולר  של עסקאות החלפת ריבית קבועה בריבית משתנה נקבע בהתבסס על שער הח
מול הש"ח, עקומת הניכיון של הדולר, עקומת הניכיון של הש"ח ועקומת שיעור הליבור לשלושה  

. מדידת השווי  3.456היה  . שער החליפין המיידי של הדולר מול הש"ח2019בדצמבר  31חודשים ליום 
   במדרג השווי ההוגן. 2הוגן סווגה כרמה 
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 ( המשך) מכשירים פיננסיים - : 6באור 

 
 תיאום של התחייבויות הנובעות מפעילויות מימון 

 
   שינויים שלא במזומן      
   שינוי  תנודות  הפחתת      

  
 בדצמבר 31

2018 
תזרים  

  מזומנים
הוצאות 

  מימון
בשער 
  החליפין

 בשווי
  הוגן

 בדצמבר 31
2019 

             
 207,440  -  17,390  1,322  (23,759)  212,487  אגרות חוב

נגזרים )נכסים( המוחזקים לגידור 
 (14,225)  (12,186)  -  -  960  (2,999)  אגרות חוב

             
 193,215  (12,186)  17,390  1,332  (22,799)  209,488  סה"כ התחייבויות מפעילות מימון

 
 

   שינויים שלא במזומן      
   שינוי  תנודות  הפחתת      

  
 בדצמבר 31

2017 
תזרים  

  מזומנים
הוצאות 

  מימון
בשער 
  החליפין

 בשווי
  הוגן

 בדצמבר 31
2018 

             
 212,487  -  (17,898)  1,807  (11,836)  240,414  אגרות חוב

נגזרים )נכסים( המוחזקים לגידור 
 (2,999)  14,191  -  -  425  (17,615)  אגרות חוב

             
 209,488  14,191  (17,898)  1,807  (11,411)  222,799  סה"כ התחייבויות מפעילות מימון

 
 מסים - : 7באור 

 
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  

 ורכי מס מדווחים בדוחות המס של בעלי המניות. הפסדים לצ
 

 הדיווחבמהלך תקופת אירועים  -: 8באור 
 

לבעל המניות של החברה.   600החברה חלוקת דיבידנד בסך של    ןאישר דירקטוריו  2019במרס    19ביום  
 . 2019במרס  20חולק ביום  הדיבידנד 

 
 אירועים לאחר תאריך הדיווח -: 9באור 

 
( COVID-19התפשט ברחבי העולם זן חדש של נגיף הקורונה )   2020הרבעון הראשון לשנת  במהלך   .א

אשר גרם לתנודתיות משמעותית בשווקים בארה"ב וברחבי העולם. קיימת אי ודאות משמעותית 
כמו גם להשפעתה על ארה"ב  COVID-19 - בנוגע להיקף ולמשך השיבושים העסקיים הקשורים ל

השפעה   תפשטות הנגיף, החברה אינה יכולה לקבוע אם תהיה להתוצאהכוכלכלות בינלאומיות, 
 . מהותית על פעילותה

 

 לגבי נזילות וארועים לאחר תאריך הדיווח.  1ראה באור  .ב
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  -  - 
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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). 

 

 

 

 

 

 

Tel-Aviv, Israel KOST FORER GABBAY & KASIERER 

March 22, 2020 A Member of Ernst & Young Global 

 

Kost Forer Gabbay & Kasierer 
144 Menachem Begin St 
Tel-Aviv 6492102, Israel 

 Tel: +972-3-6232525 
Fax: +972-3-5622555 
ey.com 
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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) 

 

Note Note 2019 2018

ASSETS

Non-current assets

Investment properties 4 853,200          898,100       

Financial derivatives 12 691                 -                   

853,891          898,100       

Current assets

Prepaid expenses and other assets 6 1,418              795              

Interest receivable 507                 415              

Cash and cash equivalents 8,152              7,184           

Restricted cash 1,909              2,530           

11,986            10,924         

Total assets 865,877        909,024     

EQUITY

Equity attributable to Company's equity holders

Paid-in capital 21,037            32,309         

Retained earnings 310,317          359,529       

Total equity attributable to Company's equity holders 331,354          391,838       

Non-controlling interests 30,006            26,831         

Total equity 361,360        418,669     

LIABILITIES

Non-current liabilities

Loans from financial institutions 7 481,741          481,928       

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 10 33                   31                

Accounts payable 8 2,099              2,437           

3,117              3,422           

Total liabilities 504,517        490,355     

Total equity and liabilities 865,877        909,024     

December 31,

 
The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements. 

 

Approved on March 22, 2020 by: 

 

   

Jeff T. Blau  David Zussman 

Authorized Signatory 

 

 Authorized Signatory 

 



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) 
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Note 2019 2018

Revenues 47,021       40,781     

Property operating expenses 9a (13,639)      (14,698)    

Gross profit 33,382       26,083     

Valuation gain (loss) of investment properties 4 (46,188)      8,306       

General, administrative and marketing expenses -             (254)         

Operating proft (loss) (12,806)      34,135     

Financing expenses 9b (19,134)      (20,090)    

Net change in fair value of derivative 12 (13,963)      (5,606)      

Net income (loss) (45,903)      8,439       

Total comprehensive income (loss) (45,903)    8,439      

Net income (loss) and total comprehensive income 

(loss) attributable to:

Equity holders of the company (49,212)      8,678       

Non-controlling interests 3,309         (239)         

(45,903)    8,439      

Year ended December 

31,

 
 

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

Non-controlling 

interests Total equity

Balance at January 1, 2018 49,780                      350,851                    400,631                    27,350                      427,981                    

Total comprehensive income (loss) -                            8,678                        8,678                        (239)                          8,439                        

Distributions, net (17,471)                     -                            (17,471)                     (280)                          (17,751)                     

Balance at December 31, 2018 32,309                    359,529                  391,838                  26,831                    418,669                  

Total comprehensive income (loss) -                            (49,212)                     (49,212)                     3,309                        (45,903)                     

Distributions, net (11,272)                     -                            (11,272)                     (134)                          (11,406)                     

Balance at December 31, 2019 21,037                    310,317                  331,354                  30,006                    361,360                  

 
 
The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 
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2019 2018

Cash flows from operating activities

Net income (loss) (45,903)        8,439           

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating   

activities:

Valuation (gain) loss of investment properties 46,188         (8,306)          

Financing expenses 19,134         20,090         

Net change in fair value of derivatives 13,963         5,606           

Deferred Rent (625)             -                   

78,660         17,390         

Changes in operating assets and liabilities:

Increase in prepaid expenses and other assets (824)             (635)             

Decrease in accounts payable and accrued liabilities (336)             (1,812)          

(1,160)          (2,447)          

Net cash provided by operating activities 31,597         23,382         

Cash flows from investing activities

Change in escrow deposits 621              2,251           

Investment in investment properties (663)             (17,117)        

Net cash used in investing activities (42)               (14,866)        

Cash flows from financing activities

Distributions to equity holders of the parent (11,272)        (17,471)        

Distributions to non-controlling interests (134)             (280)             

Proceeds from loans from financial institutions and others, 

   net of financing costs -                   228,377       

Repayment of loan from financial institutions (954)             (200,921)      

Interest paid (18,227)        (17,750)        

Net cash used in financing activities (30,587)        (8,045)          

Increase in cash and cash equivalents 968              471              

Cash and cash equivalents, beginning of the period 7,184           6,713           

Cash and cash equivalents, end of the period 8,152           7,184           

8,152           

Year ended December 31,

 
 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements. 
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Notes to Consolidated Financial Statements  

As at December 31, 2019 (Audited) 

(All amounts in thousands of United States Dollars (USD) unless otherwise stated) 
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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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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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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: 

 

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). 

 

m. 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 853,200

     
b. 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:  

2019 2018

Investment property:

Average base rental per square foot (whole dollars) 85               82               

Average operating expense per square foot (whole dollars) 17               17               

Capitalization rate 4.08% 4.06%

Vacancy 2.50% 3.00%

December 31,

 
 

d.  The table below presents the sensitivity of the valuation to changes in the most significant assumptions 

underlying the valuation of investment properties. 

 

2019 2018

Investment property: decrease in value based on:

Increase in capitalization rate of 25 bps for investment property (43,429)       (51,291)       

December 31,

 
e. The future aggregate minimum rentals receivable under non-cancellable commercial operating lease are 

as follows:  

 

2019 2018

No later than 1 year              3,395          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

December 31,
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NOTE 5:-  INVESTMENT IN INVESTEES  
 

Additional information about subsidiaries that are held directly by the Company:  

 

Subsidiary Name Project Name

Equity interest / 

voting rights *)

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             

Total Investment in Subsidiary 

December 31,

 

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: 

 

2019 2018

Tenant and other receivables 655             -            

Advances paid to suppliers 530             538            

Prepaid Insurance 233             257            

1,418          795            

December 31,

 
NOTE 7:-  LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS  

 

2019 

Loans

Current 

Borrowings Security Interest Rate Maturity

Tax exempt bonds 163,200        500 West 30th Property SIFMA plus 0.75% May 1, 2045

Taxable bonds 41,800          500 West 30th Property LIBOR plus 1.3% May 1, 2045

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 41,977          529 West 29th Property 3.17% August 24, 2050

Commercial Loan 6,974            529 West 29th Property 3.63% September 10, 2022

Unamortized Borrowing 

Costs: (12,225)         

482,726        
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NOTE 7:-  LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS (Cont.) 

 

2018 

Loans

Current 

Borrowings Security Interest Rate Maturity

Tax exempt bonds 163,200        500 West 30th Property SIFMA plus 0.75% May 1, 2045

Taxable bonds 41,800          500 West 30th Property LIBOR plus 1.3% May 1, 2045

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

Construction Loan 7,131            529 West 29th Property 3.63% September 10, 2022

Unamortized Borrowing 

Costs: (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: 

 

2019 2018

Within one year 985             954             

Between 1 and 5 years 10,379        10,430        

More than 5 years 483,588      484,522      

494,952      495,906      

December 31,

 

The maturity of the principal and future interest payments of the borrowings is as follows: 

 

2019 2018

Within one year 14,750        6,404          

Between 1 and 5 years 64,573        31,612        

More than 5 years 618,348      576,895      

697,671      614,911      

December 31,

 
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  

2019 2018

Trade payables and other liabilities 1,254          1,527          

Accrued expenses 447             514             

Accrued interest 398             396             

2,099          2,437          

December 31,

 
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: 

2019 2018

Real estate taxes 930            876                  

Property management fees 1,389         1,064               

Other operating expenses 11,320       12,758             

13,639       14,698             

Year ended December 31,

 
b. Finance expenses: 

2019 2018

Interest expense 18,336       17,750             

Amortization of borrowing costs 798            2,340               

19,134       20,090             

Year ended December 31,

 

NOTE 10:-  RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 

 

The Company entered into the following related party transactions: 

 

Name of Related Party

Description of 

Service / Fee Amount Due Amount Paid

Related Companies Management Fee 33                     1,388                  

Name of Related Party

Description of 

Service / Fee Amount Due Amount Paid

Related Companies Management Fee 31                     1,123                  

Related Companies General Contractor -                   13,740                

December 31, 2019

December 31, 2018
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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

Cash Flows,  

net December 31, 2019

Amortization of 

Financing 

Expenses

Fair Value 

Changes

Loans 482,882                   (954)                798                    -             482,726                   

Derivative liability (asset) held to 

hedge loans 5,005                       -                  -                     13,963       18,968                     

Total liabilities from financing 

activities 487,887                   (954)                798                    13,963       501,694                   

December 31, 2017

Cash Flows,  

net December 31, 2018

Amortization of 

Financing 

Expenses

Fair Value 

Changes

Loans 454,294                   27,456             1,132                 -             482,882                   

Derivative liability (asset) held to 

hedge loans (601)                        -                  -                     5,606         5,005                       

Total liabilities from financing 

activities 453,693                   27,456             1,132                 5,606         487,887                   

Non-Cash Changes

Non-Cash Changes

 
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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 פרטים נוספים –' ד חלק

 

 תוכן העניינים

 עמוד 

  

 2 החברהפרטי  –א 25 תקנה 1

 2 פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבת דוח –ד 9 תקנה 2

 2 תמצית דוחות רווח כולל רבעוניים –א 10 תקנה 3

 2 שימוש בתמורת ניירות הערך –ג 10 תקנה 4

מהותיות של החברה )בהחזקה  כלולות ובחברות בת בחברותרשימת השקעות  –( 2)11-( ו1)11 תקנות 5
 2019בדצמבר  31ישירה( ליום 

3 

 4 פירוט יתרת אגרות החוב וההלוואות בדוח על המצב הכספי –( 3)11 תקנה 6

 4 2019 בשנת החברה של מהותיות כלולותשינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות  – 12תקנה  7

 והכנסות החברה של מהותיות כלולותשל חברות בת וחברות  כוללים והפסדים רווחים – 13 תקנה 8
 (דולר)באלפי  2019 בשנת מהן החברה

4 

 4 מסחר בבורסה – 20 תקנה 9

 4 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה – 21 תקנה 10

 5 השליטה בחברה –א 21 תקנה 11

 5 אישי בהן ענייןעסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה  – 22 תקנה 12

 15 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה – 24 תקנה 13

 16 המיריםהון רשום, הון מונפק וניירות ערך  –א 24 תקנה 14

 16 מרשם בעלי המניות –ב 24 תקנה 15

 17 הדירקטורים של התאגיד – 26 תקנה 16

 18 נושאי משרה בכירה –א 26 תקנה 17

 18 מורשי חתימה עצמאיים –ב 26 תקנה 18

 18 רואה החשבון המבקר של החברה – 27 תקנה 19

 18 בשנת הדוח שינוי בתזכיר או בתקנון – 28 תקנה 20

 18 בשנת הדוח המלצות והחלטות הדירקטורים –)א( 29 תקנה 21

 18 בשנת הדוח החלטות אסיפה כללית מיוחדת –)ג( 29 תקנה 22

 18 בשנת הדוח החלטות החברה –א 29 תקנה 23

   

 .1970-לתקנות בחלק זה הינה לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לההפניה 
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 החברה פרטי –א 25תקנה  .1

 .Related Commercial Portfolio, Ltd :שם החברה
 (לימיטדפורטפוליו מסחרי  רילייטד)

 1849766 :הבריטיים הבתולה באיי חברה פרמס
 הבתולההמשרד הרשום של החברה באיי 

 : הבריטיים
 

C/o Maples Corporate Services (BVI) Limited 

PO Box 173 

Kingston Chambers 

Road Town, Tortola 

British Virgin Islands  
 Columbus Circle, New York, NY 10023 60 :כתובת החברה בארה"ב

 6789141 אביב תל, 98יגאל אלון רחוב  :דין-כתובת החברה בישראל להמצאת כתבי בי
 זליגמן ושות' אצל משרד עורכי דין גולדפרב

 03-6089999טלפון: 
 6089909-03פקס: 

 RO'Toole@related.com :כתובת דוא"ל
 2019בדצמבר  31 :תאריך הדוח על המצב הכספי

  

 פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבת דוח – ד9 תקנה .2

של החברה כלולים בדוח זה על דרך ההפניה לנתונים כאמור הכלולים בדוח  תחייבויותהמצבת ה נתונים בדבר
בד בבד עם דוח  אשר החברה פרסמה ,לפי מועדי פירעון מיידי של החברה בדבר מצבת התחייבויות של החברה

 .זה

 תמצית דוחות רווח כולל רבעוניים –א 10 תקנה .3

  :)מאוחד( על בסיס רבעוני 2019לשנת  תמצית דוחות רווח כולל של החברה להלן

 1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-12/2019 
 דולר באלפי

 98,566 24,846 25,292 24,401 24,027 הכנסות משכירות
  (29,179)  (8,341) ( 7,640) ( 6,702) ( 6,496) הוצאות תפעול נכסים

 69,387 16,505 17,652 17,699 17,531 גולמירווח 
 (1,153) (362) ( 347) ( 171) ( 273) הוצאות הנהלה וכלליות

 2,570 5,357 ( 859) ( 1,052) ( 876) רווח )הפסד( משערוך נדל"ן להשקעה
 (27,552) 16,901 ( 58) ( 45,080) 685 חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות כלולות

 43,252 38,401 16,388 ( 28,604) 17,067 )הפסד(רווח תפעולי 
 (49,873) (12,390) ( 12,512) ( 12,412) ( 12,559) הוצאות מימון

 12,186 1,305 3,704 2,595 4,582 שינויים בשווי ההוגן של נגזרים, נטו
 (14,665) (1,343) ( 4,304) ( 3,300) ( 5,718) הפרשי שער, נטו

 (9,100) 25,973 3,276 ( 41,721) 3,372 )הפסד( נקי רווח
 (9,100) 25,973 3,276 (41,721) 3,372 )הפסד( כולל רווח"כ סה

 :ל מיוחס כולל)הפסד(  ורווח)הפסד(  נקי רווח
 ( 24,662) 16,532 ( 571) ( 40,038) ( 585) בעלי מניות החברה

 15,562 9,441 3,847 ( 1,683) 3,957 זכויות שאינן מקנות שליטה
      

 שימוש בתמורת ניירות הערך –ג 10 תקנה .4

פי -מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( על 847, הנפיקה החברה לציבור בישראל 2015במרס  10ביום 
מכוח תשקיף ו (2015-01-046690)אסמכתא מספר:  2015במרס  8הודעה משלימה שפרסמה החברה ביום 

 ."(2015 תשקיף)" (2015-01-040294)אסמכתא מספר:  2015בפברואר  26ביום  שפרסמה החברהלהשלמה 

יתרת הערך  ,למועד הדוח מיליון ש"ח. 816.5-תמורת ההנפקה נטו, בניכוי הוצאות ההנפקה, הסתכמה בכ
 . (ערך נקוב)לפי ש"ח א 719,950 הנקוב של אגרות החוב )סדרה א'( הינה

  

mailto:rotool@related.com


- 3 - 

 

 לראשונהממועד הנפקת הסדרה  בתמורת אגרות החוב )סדרה א'( העיקרייםים להלן פרטים אודות השימוש
  :ועד מועד הדוח

מתוך תמורת ההנפקה בו  הסכום הבתמור השימוש
 השתמשה החברה )באלפי דולר(

 הערות

 Bronxהנכסים  רכישת

Terminal Market ו-
Union Square Retail 

במסגרתם  2015באוגוסט  5אודות הסכמים מיום  לפרטים 117,473-כ
הזכויות בנכסים האמורים, ראה  אתרכשה החברה )בעקיפין( 

 2017התקופתי של החברה לשנת  לדוח' אחלק ב 1.3.2סעיף 
-2018-01)אסמכתא מספר:  2018במרס  21)כפי שפורסם ביום 

 ."(2017התקופתי של החברה לשנת  הדוח(( )"022485

 60רכישת הנכס 

Columbus Circle, Office 

Unit A-1 (Floors 18/19) 

רכשה  ובמסגרת 2016 אפרילב 8אודות הסכם מיום  לפרטים 70,000-כ
 1.3.3הזכויות בנכס האמור, ראה סעיף  אתהחברה )בעקיפין( 

 .2017התקופתי של החברה לשנת  לדוח' אחלק ב

   

 48.5-עומדת על סך של כ , בניכוי הוצאות ההנפקה,אגרות החוב )סדרה א'(למועד הדוח, יתרת תמורת הנפקת 
 ש"ח.מיליון 

"ח, ש יליוןמ 100, בסכום של עד לרכושהחברה, בין היתר,  להנהלת הדירקטוריוןאישר  2018במרס  21 ביום
"ב. רהבא"ן נדלידי חברות שנכסיהן כוללים בעיקר -אגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה אשר הונפקו על

פי שיקול -על ייעשו, שיירכשו, ובחירת אגרות החוב לבורסה מחוץ ובין בבורסה ביןרכישות כאמור )אם בכלל(, 

 שייראו  אחרים ותנאים כמויות, במחירים, לאחר קבלת אישור הדירקטוריון דעתה של הנהלת החברה
 החברהלמגבלת הסכום האמורה לעיל,  בכפוףנקבע, כי  כן. , לאחר אישור הדירקטוריוןלהנהלה מתאימים

'( לצורך רכישת אגרות חוב כאמור. א)סדרה  החוב אגרות הנפקת תמורת ביתרת להשתמש רשאית תהא
 .החברה של'( א)סדרה  החוב תאישור הדירקטוריון כאמור אינו חל על רכישת אגרו

תמורת ההנפקה )נטו(, לצורך יתרת להשתמש ב תהא רשאית , החברה2015 לתשקיף 6בהתאם לפרק  ,בנוסף

פעילות החברה בתחום הנדל"ן בארה"ב, ובכלל זאת לייזום, רכישה, פיתוח, הקמה, מימון הקמה ו/או  מימון
ואחרים(, ניהול, שיווק ומכירה של נכסי נדל"ן  קשורים לצדדים מימוןעל דרך העמדת  לרבות) השקעה

למועד  נכוןלגרוע מהאמור,  מבלי. לעת מעתשיתקבלו  פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי-על והכלבארה"ב, 
 במסגרת, בכוונת החברה למקד את עיקר פעילותה בנכסים מניבים להשכרה, בערים מרכזיות בארה"ב. הדוח

)והוראות שטר  דיןפי -על הנדרשים לאישורים כפוף, ולבצע לבחון, לעת מעת החברה עשויה כאמור פעילותה
 מצדדים"ן להשקעה נדל והשקעות רכישות, (פקת אגרות החוב )סדרה א'(הנאמנות שנחתם בקשר עם הנ

 יעוד את לשנות, הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לעת מעת, עשויה החברה(. בה השליטה בעלתקשורים )לרבות 
עשויה לגדר את החשיפה שלה לתנודות בשערי החליפין של הדולר ארה"ב, אל מול  החברה .ההנפקה תמורת

 בתמורת להשתמש ועשויה( SWAP) הגנה רכישתידי -על"ח, בש נקובות החוב שאגרות מכך כתוצאה"ח, הש
 1.כאמור הגנה רכישת לשם ההנפקה

  המפורטות בסעיף זה לעיל.תמורה, בהתאם למגבלות יתרת האת אופן השימוש בהחברה למועד הדוח בוחנת 

 )בהחזקה ישירה( של החברה מהותיות כלולות ובחברות בת בחברותרשימת השקעות  –( 2)11-( ו1)11 ותתקנ .5
 2019בדצמבר  31ליום 

 של הנפרד הכספי בדוח  ערך וחזקת המ החברה שם
 (דולר)באלפי  החברה

 המוחזקת  בחברה החברה  זכויות
 בהון  זכויות  שיעור הצבעה זכויות  שיעור

)*( )**(Clifton Commons I, LLC  14,046 48.99% 48.99% 

Clifton Managing Member Phase II, LLC  1,027 70.197% 70.197% 

)*(Related Gateway Phase II, LLC  67,793 82% 82% 

)*(Related 500 Lake Shore, LLC  40,324 87.5% 87.5% 

)*(Highline Holdings, LLC  thRelated West 30 154,810 88% 88% 

Related BTM Development Partners, LLC 111,884 81.5% 81.5% 

Purchase Corporate Park Associates, LP 106,227 98% 98% 

TWC Office Associates, LLC 104,141 100% 100% 

 . משמעותיות  ותפעוליות פיננסיות החלטות בקבלת הכוח  מלוא   את  לה  ויש המנהל השותף הינה  החברה "ל הנ בחברות )*( 

 ידי החברה(.-על (100%בעלות מלאה ))המוחזק ב Clifton Managing Member, LLCהמוחזק בידי  1% כולל )**( 

 
 15באור דולר בה קשורה החברה למועד הדוח, ראה אלפי  ,875133של מצטבר ת הגנת מטבע כאמור על סכום אואודות עסק לפרטים  1

 לדוחות הכספיים.
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  הכספיפירוט יתרת אגרות החוב וההלוואות בדוח על המצב  –( 3)11תקנה  .6

בנכסי הנדל"ן קרי, החברות המחזיקות במישרין ) הנכס חברות קשורות בהם המימון הסכמי אודות לפרטים
 לפרטים .חלק א' לדוחב 7.16-ו 7.15 בסעיפים לנכס מסוים מימון טבלאות ראה, דוחנכון למועד ה ,(של החברה

הכלול  2019בדצמבר  31לדוח הדירקטוריון ליום  3אודות אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, ראה סעיף 
 . "(הדירקטוריון דוח)" בחלק ב' לדוח זה

  2019של החברה בשנת כלולות מהותיות בת ובחברות  שינויים בהשקעות בחברות – 12תקנה  .7

 .הכספיים לדוחות 7באור ראה  ,2019שלה בשנת  בחברות בת ובחברות כלולות מהותיותהחברה  להשקעות

 החברה  והכנסות של החברה מהותיות כלולותשל חברות בת וחברות  רווחים והפסדים כוללים – 13 תקנה .8
 (דולרבאלפי ) 2019בשנת  מהן

 רווח  המוחזקת  החברה שם
  (הפסד)

של החברה  
 המוחזקת 

 כולל רווח 
של  אחר

החברה 
 המוחזקת 

 ריבית ניהול  דמי דיבידנד
  שנתקבל
בשנת  
2019 

לאחר  שנתקבל
 31.12.2019יום 

החברה או ש
זכאית לקבלו  

בגין שנת  )הכל 
בגין או  2019

תקופה שלאחר 
ומועד   (מכן

 התשלום 

שנתקבל 
בשנת   ו

2019 

לאחר  ושנתקבל
 31.12.2019יום 

החברה או ש
  םזכאית לקבל

בגין שנת  )הכל 
בגין או  2019

תקופה שלאחר 
ומועד   (מכן

 התשלום 

שנתקבל 
בשנת   ה

2019 

  שנתקבלה
יום לאחר 

או  31.12.2019
זכאית  החברה ש

)הכל   הלקבל
 2019בגין שנת 

תקופה  בגין או 
 (שלאחר מכן

 ומועד התשלום 

Clifton Commons I, LLC  2,504 - 588 - - - - - 

Clifton Managing Member Phase II, LLC  257 - 57 - - - - - 

Related Gateway Phase II, LLC  16,710 - 4,756 - - - - - 

Related 500 Lake Shore, LLC  (10,008) - 492 175 
(25/02/2020) 

- - - - 

Highline Holdings, LLC  thRelated West 30 (45,903) - 5,563 1,073 
(26/02/2020) 

- - - - 

Related BTM Development Partners, LLC 12,674 - 5,542 - - - - - 

Purchase Corporate Park Associates, LP 1,981 - 5,361 490 
 (25/02/2020) 

- - - - 

TWC Office Associates, LLC 4,641 - 4,000 - - - - - 

         

 מסחר בבורסה – 20 תקנה .9

מיליון ש"ח ערך  847הנפיקה החברה לציבור בישראל  2015מרס חודש לחלק זה, בג( 10)תקנה  4כאמור בסעיף 
לניירות ערך בתל אביב בע"מ  למסחר בבורסהנרשמו נקוב אגרות חוב )סדרה א'(. אגרות החוב האמורות 

 :כאמור להלן בסמוך לאחר הנפקתן

  רישום מועד הנפקה  מועד ערך נייר
 למסחר

  של נקוב ערך
 הערך נייר

  שנרשמה כמות
במועד  למסחר

 הרישום 

  רשומה ש כמות
למועד  למסחר

 הדוח 

הפסקת מסחר  
 2019במהלך שנת 

 ועד מועד הדוח 

 - 719,950,001 847,000,000 "ח ש 1 2015 במרס 11 2015 במרס 10 '( א)סדרה  חוב אגרות

       

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  – 21 תקנה .10

, מיום בחברה השליטה בעלת"(, רילייטד)" The Related Companies, LP עםאודות הסכם ניהול  לפרטים
שירותי יו"ר דירקטוריון,  לרבותשירותי ניהול שונים,  לחברה רילייטד מעמידה במסגרתו, 2015בפברואר  25

[ )תקנה א]12 סעיף ראהאלפי דולר לשנה )כפוף להתאמות(,  100מנכ"ל וסמנכ"ל כספים, תמורת סך כולל של 
"(. בהקשר זה יצוין, כי החברה אינה מבצעת אלוקציה של התמורה הניהול הסכם)בסעיף זה: " זה לחלק( 22

לחברה תחת הסכם  יםועמדממשרה אשר שירותיהם השנתית כאמור לעלות ההעסקה של כל אחד מנושאי ה
 שנה  באותה לה שהועמדו השירותים בגין דולר אלפי 122 החברה לרילייטד סך של שילמה 2019הניהול. בשנת 

 .הניהול הסכם תחת

את גב' ורדה לוי ואת מר איתן מחובר כדירקטורים לראשונה  החברה דירקטוריון מינה 2015 ביוני 7 ביום
החלטת הדירקטוריון  במסגרת. החברה של תלוי בלתי כדירקטור קסלר דניאל מר ואתהחיצוניים של החברה 

אלפי  100יהיה זכאי לתגמול שנתי בסך של  האמוריםהאמורה, קבע הדירקטוריון שכל אחד מהדירקטורים 
שאינן חורגות  הנלוות וההוצאותגמול הדירקטורים ש"ח.  3,500ך ש"ח ולתגמול השתתפות בישיבות בס
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( תשלום מקבלי( 3)בסה"כ שלושה ) 2019 שנת בגיןהאמורים  לדירקטוריםידי החברה -מהמקובל, ששולמו על
 אלפי ש"ח. 456-בכ הסתכמו

 לחלק זה.( 22[ )תקנה ח]12סעיף , ראה שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברהאודות  פרטיםל

-על לראשונה שאומצה כפי, החברה של התגמול מדיניות בתנאי עומדים לעיל זה בסעיף המפורטים התגמולים
  .2020 מרסב 19ידי דירקטוריון החברה ביום -שחודשה על וכפי 2015 בדצמבר 11 ביום החברה דירקטוריוןידי 

 השליטה בחברה –א 21 תקנה .11

  .( לחלק זה24)תקנה  13סעיף  ראה, למועד הדוח על השליטה בחברה לפרטים

 בהן אישי יןעניעסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה  – 22 תקנה .12

, אשר החברה ו/או תאגידים בשליטתה ו/או חברות כל עסקהל להלן פרטים ביחסלמיטב ידיעת החברה, 
 2019, בשנת בהאישי  ןיעני בחברה או שלבעל השליטה בחברה עם בעל השליטה קשורות שלה, התקשרו בה

  :הדוח במועד בתוקף עדיין היאיותר אם מוקדם  במועד או, הדוח למועד סמוך ועד

  )"חוק החברות"( 1999-, התשנ"טהחברות לחוק( 4)270 סעיף לפי עסקאות

 רילייטדניהול עם  הסכם [א]

רילייטד )באמצעות התקשרו החברה ורילייטד בהסכם ניהול, במסגרתו  2015בפברואר  25ביום 
לחברה מגוון שירותי ניהול  מעניקה( 2עובדיה, נושאי המשרה בה, נותני השירותים שלה וסוכניה

ותמיכת משרד מרכזי לרבות סיוע ויעוץ לחברה כפי שהיא עשויה באופן סביר לבקש מעת לעת בקשר 
ועסקיים עבור החברה, ותחזוק יחסים בנקאיים משפטיים  ןעם מגוון נושאים, לרבות בין היתר: כינו

ת החברה והאסטרטגיה העסקית, ייצוג החברה אל מול רשויות ממשלתיות, יפיתוח ויישום אסטרטגי

מנגנון רכישות והשקעות )לרבות זיהוי, איתור והערכת הזדמנויות השקעה, מימוש ומימון עבור 
ות הנפק במסגרתת גילוי בקרה, ניהול חשבונות וגזברות לרבות דיווחים ודאגה לחובוהחברה(, חשבות, 

קוח על ניהול הנכסים, שימוש בשטחי המשרד, המתקנים ושירותי המשרד פי ,החברה
והאדמיניסטרציה של רילייטד, לרבות שירותי תקשורת ומחשבים, כיסוי ביטוחי לאחריות דירקטורים 

ריון, מנכ"ל ונושאי משרה )כחלק מהכיסוי הביטוחי הקבוצתי של רילייטד( וכן שירותי יו"ר דירקטו
", בהתאמה(. החברה המשרה נושאי העמדת שירותי"-" והמשרה נושאי" :וסמנכ"ל כספים )בסעיף זה

לא תהיה מוגבלת בקבלת השירותים כאמור מרילייטד בלבד, ותהיה רשאית להתקשר עם צדדים 
לרילייטד תחת אחרים לצורך קבלת שירותים כאמור ובלבד שהדבר לא ישפיע על דמי הניהול המגיעים 

  ההסכם כמתואר להלן.

( אישור 2)-( יום השנה העשירי למועדו ו1הסכם הניהול יעמוד בתוקף עד, ויסתיים, במוקדם מבין: )

 יום. 30-דירקטוריון החברה לביטול ההסכם בהודעה שלא תפחת מ

 והיא"ב, ארה דולר 100,000 של סך על עומדת השירותים עבור בהסכם שנקבעה השנתית התמורה
( בכל שנה במהלך תקופת ההסכם, 5%תשלום זה יגדל בחמישה אחוזים ) 3.רבעון מדי מראש תשולם

עבור הוצאותיה בפועל במתן השירותים,  לרילייטדביום השנה לחתימת ההסכם. בנוסף, החברה תשלם 
)לרבות  משכורות, שימוששכירות והוצאות  לרבות םמלבד הוצאות בגין ציוד משרדי, שטח המשרדי

(, וכן ציוד וטכנולוגיה. 4החברה של משרה נושאיאו /ו כדירקטורים שנבחרו רילייטד לעובדי תשלומים
רבעון חשבוניות המעידות על הוצאותיה בפועל שלאחר תום כל  45-תגיש לחברה עד ליום ה רילייטד

 
עובדים ונושאי משרה ברילייטד אשר באמצעותם מועמדים ו/או יועמדו השירותים לחברה אינם מועסקים ולא יהיו מועסקים של   2

 ידי החברה.-החברה והתגמול בגין שירותיהם לא משולם/ישולם להם על
השנתית הכוללת בגין הסכם השירותים הינה הוגנת וסבירה. יצוין, כי החברה אינה מבצעת אלוקציה של  להערכת החברה, התמורה  3

התמורה השנתית כאמור לעלות ההעסקה של כל אחד מנושאי המשרה אשר שירותיהם מועמדים/יועמדו לחברה תחת הסכם הניהול. 
 ושאי המשרה כאמור, היא הייתה הוגנת וסבירה.לדעת החברה, אף אם הייתה מיוחסת במלואה כעלות העסקה של מי מנ

"(, דירקטור נבחרפי ההסכם, אם עובד או נושא משרה כלשהו של רילייטד ייבחר לכהן בדירקטוריון או כנושא משרה של החברה )"-על  4
והתגמולים האחרים )לרבות רילייטד תגרום לדירקטור הנבחר כאמור לוותר על כל התשלומים  בתמורה לתשלום המשולם לרילייטד,

אופציות למניות( שאלמלא כן אותו דירקטור נבחר היה זכאי להם כדירקטור או כנושא משרה, לכל תקופה שבגינה משולם התשלום 
ידי רילייטד, למעט פטור, שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי -או כל חלק ממנו ושבה אותו דירקטור נבחר ממשיך להיות מועסק על

 רקטור נבחר כאמור עשוי להיות זכאי להם, בכפוף להחלטות החברה.משרה שדי
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 ועדת. החברה ידי-על בגין הרבעון הקודם. החזר ההוצאות יבוצע מיד לאחר השלמת בחינת החשבוניות
 .ובסבירותן האמורות ההוצאות בהחזר לשנה אחת תדון הביקורת

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 

, חליפיה ונמחיה, ואת הדירקטורים, נושאי רילייטדהחברה, לשפות, להגן ולפטור מאחריות את 
בעלי השליטה בה )כל וותפים, החברים, המנהלים, העובדים, הסוכנים, היועצים, הנציגים המשרה, הש
 כלשהוידי בית משפט מוסמך בפסק דין סופי כי חיוב -( למעט ככל שייקבע על1"(: )משופהאחד מהם: "

נבע מרשלנות רבתי או מהתנהגות פסולה מכוונת של המשופה, מכל חיוב שהוא וכנגד כל חיוב  כאמור
הוא, בין אם נגרם ביחס לצדדים שלישיים או באופן אחר, הנגרם, הנובע, הקשור, המבוסס או ש

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 

ידי המשופה של שירותי ניהול, יעוץ, פיקוח, יעוץ פיננסי -בקשר עם ההסכם או ביצוע על קודמותיהאו 
כל וכנגד כל פי הדין הרלוונטי, מ-( במידה המרבית המותרת על2או שירותים אחרים עבור החברה; וכן )

( לעובדה כי אחיובים שהם הנגרמים, הנובעים, הקשורים, המבוססים או המתייחסים, בכל דרך שהיא )
משופה כאמור הינו או היה בעל מניות, דירקטור או נושא משרה בחברה או שהוא מכהן או כיהן 

ם משותף, נאמנות לתאגיד, שותפות, מיז יועץלבקשת החברה כדירקטור, נושא משרה, עובד או סוכן או 
ידי משופה כאמור של חובת האמונים שלו -( לכל הפרה או הפרה נטענת עלבאחרים או לעסק אחר, או )

או שלה כבעל מניות, דירקטור או נושא משרה בחברה; בכל אחד מהמקרים, לרבות, אך לא רק, כל 
ם של עורכי דין(, התשלומים, העלויות וההוצאות )לרבות, ללא הגבלה, שכר טרחה והוצאות סבירי

איזו מזכויותיו, סמכויותיו, או סעדיו  ושנגרמו לכל משופה או מטעמו בעמדו על, בממשו או באוכפ

  .להסכםביחס 

פי ההסכם, אינם כוללים שירותי פיתוח ובנייה, שירותי ניהול נכסים ושירותי שיווק -השירותים על
[ ו]-[ וה]12 ו/או חברות בנות שלה, כמפורט בסעיפיםידי רילייטד -על הנכס לחברותנכסים, המוענקים 

 שלה לתמורה נפרדת. בתואשר עבורם זכאיות רילייטד ו/או חברות  לחלק זה( 22)תקנה 

 העניין האישי של רילייטד בעסקה נובע מהיותה צד לה.

דיניות אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, מ 2015בדצמבר  11יצוין, כי ביום 
אישר  2020במרס  19בנוסף, ביום  תגמול, לפיה מדיניות התגמול של החברה כוללת את הסכם הניהול.

דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, את חידוש מדיניות התגמול לתקופה של שלוש 
 .(2023במרס  9ועד ליום  2020במרס  10)החל מיום  שנים

  שלה קשורות חברות לבין החברה בין( Operating Agreements) שותפות הסכמי [ב]

בהם  שההחזקות התאגידים עם בקשר( Operating Agreementsצד להסכמי שותפים ) הינה החברה
 רילייטדבעלי השליטה בחברה ) מהם לחלק ביחס ואשר, ידה )לפי העניין(-או נרכשו על אליהועברו ה

)שלא זכויות בהם  יגם בעל םהינ 5,"(ריטייל רילייטד)"  Retail, LPRelatedכן וומר סטפן רוס( 
)באמצעות חברות מוחזקות( הינם צדדים  והחברה בחברה השליטה בעלי, ככאלו. באמצעות החברה(

( לחלק 24[ )תקנה ב]13סעיף ראה  .כאמור התאגידים של( Operating Agreements) השותפיםלהסכמי 
 . זה

  6:כאמור יםשל התנאים העיקריים של הסכמי השותפלהלן תיאור כללי 

מוקנות כל זכויות  הכשותף הכללי )המנהל( ול תמשמשהחברה , שלה יםהמוחזק תאגידיםבחלק מה
התאגיד המוחזק דורשות גם  שלמסוימות  פעולותהסכמים מסוימים קובעים כי שהניהול, בכפוף לכך 

 השותפים הנותרים )לפי העניין(.מ חלק או כלאת הסכמת 

 
 Related Retailיורק, בבעלות מלאה של רילייטד )במישרין ובאמצעות -, שותפות המאוגדת תחת חוקי מדינת ניולמיטב ידיעת החברה  5

Corporationרילייטד(.פי חוקי מדינת דלאוור אשר הינו בבעלות מלאה של -, תאגיד המאוגד על  
 משרה אחרים של החברה, וקרוביהם. ונושאי  דירקטורים, היתר יצוין, כי בעלי זכויות אחרים בגופים המוחזקים כאמור כוללים, בין  6
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יצוין, כי: בתאגיד. "כ בהתאם לחלקם היחסי בדנדרשים לממן את פעילות התאגיד המוחזק,  החברים
של פרויקט  )חברת הנכס Union Square Retail Lessee, LLC-בהתאם להסכם השותפות ביחס ל( 1)

Union Square Retail ,)Related Union Square Retail Associates, LLC  49%)שהינה הבעלים של 
)ראה סעיף  אלפי דולר המובטחת בנכס 75,000בחברת הנכס( קיבלה את כל ההטבות מההלוואה של 

ובהתאם הינה האחראית לכל התשלומים וההתחייבויות הקשורות בה.  חלק א' לדוח(ב]ו[ 7.16.3
-עלRelated Union Square Retail Associates, LLC; (2 )-ב 98%הבעלים בעקיפין של  החברה הינה

)לתרשים האחזקות  Related BIT 500 Lake Shore Company, LLC-ביחס ל הסכם השותפותפי 
הוראות המחייבות ל הכפופ Related 500 Lake Shore, LLC חלק א' לדוח(ב 1.6בישות זו, ראה סעיף 

ה ו/או ייחוקי בנשל ת והפר: להשקיע כספים בתאגיד על מנת לשלם הוצאות ונזקים כתוצאה מ התוא
ו/או במטרה  פיהן,-על יהיחוקי הנגישות לנכים או הבנהתוכנית הנוגעות לתוכניות, הפרה של הה מיסטי

 Purchase-יחס לכן, הסכם השותפות בלבצע תיקונים הנדרשים בנכס כתוצאה מפגמים בבנייתו. 

Corporate Park Associates, LP כשותף מוגבל, כולל הוראות המאפשרות  98%, שבו מחזיקה החברה
שותפות הון הלשותף הכללי )רילייטד(, במקרים מסוימים, לדרוש מהשותפים לבצע השקעה נוספת ב

 (. היחסי פי חלקם-)על

פי חלקם -ו, בד"כ עלידי התאגיד לשותפי-ההסכמים כוללים הוראות ביחס לאופן ביצוע חלוקות על
יעשו קודם לביצוע ימסוים אשר  חברהיחסי בו. ההסכמים עשויים לכלול הוראות בדבר תשלומים ל

( ובין כתשלום עבור םתשואה מוסכשיעור חלוקות כאמור, בין בדרך של החזר השקעה )לרבות בתוספת 
 שירותים מסוימים.

 עשויה להעניק לשותפיה זכות ראשונה להשתתף עמה בפיתוח פרויקטים המוגדרים בהסכם. החברה

 להעביר ו/או לשעבד את זכויותיהם בתאגיד חבריםההסכמים עשויים לכלול מגבלות על יכולת ה

את זכויותיהם אם  ושהינם עובדים של רילייטד אשר קיבלו זכויות בתאגיד, יאבד חברים. המוחזק
 מה לפני שזכויותיהם הבשילו בהתאם להוראות ההסכמים.העסקתם הסתיי

בין  מהותיות(, בין היתר, במקרה של מחלוקות BMBYההסכמים עשויים לכלול מנגנוני היפרדות )
)התאגיד המחזיק בתאגידים  Highline Holdings, LLC thWest 30במקרה של , וא החברים

המחזיקים במבנים למגורים בניו יורק(, אם האנשים המנויים בהסכם, אינם מועסקים עוד בקבוצת 
 היחידההבעלים של , Street Affordable, LLC th500 West 30 התפעול שלסכם הבנוסף, ב רילייטד.

(condominium) ב הכוללת את יחידות הדיור ברות ההשגה-Abington House , תאגיד קשור הינו
היחידה אינה תורמת הוא החבר האחר. בעוד ( tax credit investor)משקיע זיכוי מס ו המנהלהחבר 

הגוף שהעמיד סכמת הלא ל, המנהלכחבר  המוחזק כאמורהתאגיד  פיטורילחברה, משמעותית הכנסה 
המנהל את החבר פטר הלוואת הנכס. הזכות לל הפרה שללהוביל  ה, עלולבכללותולבניין הלוואה ביחס 
חבר המנהל או אם מעשים מסוימים התרחשו מחוץ הידי -על בוצעו" מסוימים bad actsתתרחש אם "

או הונאה, התנהגות נאמנות הן: הפרת חובות  "bad acts"חבר המנהל. דוגמאות של של הלשליטה 
לממן גירעונות  כישלוןוי ממס, כשלי ערב, בדרישות זיכבעמידה מזיד בבלתי הולמת מכוונת, כישלון 

המשקיע באינטרס שפוגעים לרעה חבר המנהל. במקרה של מעשים ההגשת פשיטת רגל עבור ותפעוליים 
החזקות חבר המנהל, החבר המנהל חייב לרכוש בחזרה את הה תלהיות לגמרי בשליט יםאשר לא יכול

חבר )החזר התרומה להון ותשלום עלויות כרוכות מסוימות(; אם ה השל החבר המשקיע במחיר נוסח
יכול חבר המשקיע ה האמורים". בכל המקרים bad act, כישלון זה ייחשב "החוזר רכשבהמנהל נכשל 

או ההפרה לרפא את כאמור חבר המנהל יש את ההזדמנות עם קבלת הודעה ל. פיטוריןלשלוח הודעת 
כל הון, תשלום החזר האת מייצג ה הבמחיר נוסחפיטוריו, במקום  חבר המשקיעהשל חלקו לרכוש את 

 יםהשנ (15) עשרה-חמש הכנסה למשקיע לשארית תקופתתזרים יציאה, הערך הנוכחי של כל המסי 
בנסיבות אלה  פיטוריןכן, במקום -. כמוועמלות כרוכות אחרות, ועלויות ל המשקיעשעבור ההשקעה 

 .המנהלחבר ה יו שלחובותטול את ייאשר אדמיניסטרטיבי החבר המשקיע רשאי למנות חבר 

  7:מסכמת סוגיות מסוימות במיזמים המשותפים המהותיים של החברהלהלן טבלה ה

 
 .הרלוונטי לתאגיד הקשור לחברה שהינו צד להסכם התפעול ,ענייןה לפי ,"החברה" בטבלה שלהלן מתייחס המונח  7
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זהות השותף   חבר מנהל  )נכסים(  ישות 
 האסטרטגי 

חבר  ה האחזקות של  
שותף  ה   -מנהל  ה 

 אסטרטגי ה 

 מנגנוני היפרדות  פשיטת רגל  שעבודים  העברות  מנהל ה חבר  ה פיטורי   הון השקעות  

West 30th 

Highline 

Holdings, LLC 
(529 West 29th, 

500 West 30th 

and 530 West 
30th) 
 

Related West 

30th Highline 

Holdings, 
LLC 
 

Kalimco, LLC 49.9%-50.1% יהיה בהפרה אם לא יבצע השקעת  חבר  
את התרומה  בצע מ המקיים הון. אם החבר 

זה ייחשב כהלוואת   י , אז המפר חבר ה של 
לפי הגבוה  בשיעור ריבית  הנושאת חבר 
יפרע  . אם לא ת 5%פריים+ או  7.5%מבין 
חודשים, ההלוואה תומר   ( 6שישה ) תוך 

של החבר  חלק הון נוספת וה  השקעת ל 
מוכפלים בשבר  ה  150%-ופחת ב המפר י 

ידי  -המורכב מהסכום הנוסף ששולם על 
הון  סך השקעות ה מ  המקיים החבר 

ההון.  בקריאת כוללות של כל החברים ה 
המקיים  פרעו לחבר יי כאמור הלוואות 

 . מועדף תשלום חלוקה/פירוק  כ 

  מנהל כחבר עביר את החברה ניתן לה 
ביצוע בנסיבות מסוימות )קרי, אי 

הון, נקיטת פעולות הדורשות השקעות 
ללא קבלת הסכמה   ים את הסכמת החבר 

באופן  של חלקה כאמור, ביצוע העברה 
בהתקיים  הסכם או ה ידי -ותר על שלא ה 

 "bad acts " .) על חלקה  תשמור החברה
כן,  -כמו כאמור. בנסיבות באחזקות 

כאמור חברת הניהול הקשורה  במקרה 
יכולה להיות מוחלפת על פי  החברה של 

 .  Kalimcoבחירת  

הייצוב של הפרויקט  לפני מועד 
אין העברות מותרות ללא הסכמת  
החבר האחר. לאחר התרחשות  

של כל  , רק העברות האמור 
מותרות. אין איסור על  ההחזקה 
או העברה  נעבר קרוב העברה ל 

.  גוף קשור בשלמותה או בחלקה ל 
ה  יש זכות סירוב ראשון על העבר 

העברה לא  לצד שלישי. מוצעת 
היא תפר הסכם אשר  אם תותר 

או   התאגיד המשותף צד לו 
. פרישה או  המשפיע על נכסיו 

ללא  אינם מותרים התפטרות 
 הסכמת כל החברים. 

יכול למשכן או  לא חבר 
למעט לחבר  את חלקו לשעבד 

, וכל פעולה כאמור  האחר 
. עם זאת חבר  ה מעיקר  ה בטל 

המחות על דרך  רשאי ל 
את חלקו לגוף קשור   ד השעבו 

רק אם  או למלווה מסחרי 
למלווה אין זכות להשתתף  
בניהול, ההעברה היא רק של  

, ולווה  הזכויות הכלכליות 
כאמור לא יכול להיות חבר  

תאגיד המשותף או לממש  ב 
זכויות תחת הסכם התאגיד  

   . המשותף 

אין הוראה  
מפורשת  

בדבר זכויות  
וסעדים  
לחברים  

כאשר חבר  
 . פושט רגל 

עד חלוף שנתיים ממועד ייצוב אם 
ל עת אם כל  )או בכ הפרויקט 

האנשים המנויים בהסכם אינם  
(, קיימת  מועסקים עוד בקבוצה 

מחלוקת לא פתורה בין החברים,  
תאגיד  פי נוסחת הסכם ה -על  י אז 

המשותף, חלקי הפרויקט עשויים 
להיות מוערכים ומחולקים בין 
החברים תוך יצירת שני בעלים  
נפרדים, כאשר חלק אחד יוחזק  

ידי  -ידי החברה וחלק אחר על -על 
Kalimco    (. השוויים )עם איזון   

Related BIT 

500 Lake 

Shore 
Company, 

LLC (500 

Lake Shore 
Drive) 

Related 500 

Lake Shore, 

LLC 

BIT 

Investment 

Fifty-One, 
LLC 

יהיה בהפרה אם לא יבצע השקעת  חבר  50%-50%
חבר  ה תשלום, חבר מפר חובת . אם הון 

השקעות או לשלם  המקיים רשאי להשהות 
. לאחר תשלום,  את חלקו של החבר המפר 

חלקו של החבר המפר יופחת בהתאם  
לנוסחה המיישמת את הסכום הנוסף  

סך  מ ידי החבר המקיים -ששולם על 
. לחלופין,  השקעות ההון של כל החברים 

רשאי לבחור להתייחס  המקיים החבר 
לפי  עם ריבית הפרה לתשלומו כהלוואת 

. הלוואות  5%פריים+ או  12%הגבוה מבין 
תשלום  המקיים כ פרעו לחבר יי הפרה 

 . מועדף חלוקה/פירוק  

כחבר מנהל  החברה את עביר ניתן לה 
עילה" בנסיבות מסוימות )קרי, אי  " ב 

קובננטים  הון, הפרת ביצוע השקעות 
הפרות חוזרות ומצגים והתחייבויות, 

התחייבויות, נקיטת פעולות  ונשנות של 
ללא קבלת   ים הדורשות הסכמת חבר 

ה של חלקה  הסכמה כאמור, ביצוע העבר 
או  פי ההסכם -שלא באופן המותר על 

תשמור  החברה  (. " bad actsבהתקיים " 
בנסיבות כאמור, אך  באחזקות על חלקה 

ת הצבעה או אישור.  יו זכו יהיו לה לא 
כן, בנסיבות אלה חברת הניהול  -כמו 

פי -להיות מוחלפת על עשויה הקשורה 
במקביל, החבר  . בחירת החבר האחר 

)אך אינו חייב( ליזום רשאי שאינו מנהל 
)ראה להלן( גם אם   Buy-Sell ת הצע 

לית לא  א חזקה המינימ א תקופת ה 
ב"עילה"   " bad acts" גין , וב הסתיימה 

 (for cause  מחיר הרכישה שתקבל ,)
מליון  1-החברה עבור זכויותיה יפחת ב 

אם פשיטת רגל )ראה להלן( או  דולר. 
של החברה  העברה פסולה )ראה להלן( 

החבר האחר רשאי לבחור  , לפירוק גורמת 
אך החברה לא  בהמשך קיומו של התאגיד 

כל  לה תשמש כחבר המנהל ולא יהיו 
 זכויות הצבעה או אישור.

חלקה  העביר את ל לחברה מותר 
זכות   קיימת לחברות בשליטה. 

סירוב ראשון על העברה מוצעת  
 אינו צד שלישי. חבר שהינו לגורם 

רשאי לפרוש או להתפטר אלא  
כל חלקו  פי העברה מותרת של ל 

חבר כאמור. כל ההעברות  ה של 
לעמוד בהוראות  חייבות 

מסמכים המשפיעים על נכסי  ה 
 החברה. 

בתקופת ההחזקה המינימאלית  
באוגוסט   19יום ב  פגה אשר ) 

למעט כפי שהותר  (, ו 2018
במפורש בהסכם, חבר לא יכול  

לבצע העברה ואין העברות  היה 
מותרות ללא הסכמת החברים  

להתעלם מתקופת  היה )ניתן 
הייתה חזקה המינימאלית אם א ה 

קיימת מחלוקת בין החברים,  
באירוע העברת שותף מנהל, או  

יות מסוימות של חבר שאינו  זכו 
 מנהל לצאת מהחברה(. 

מחלקה   49%ניתן לשעבד עד 
של החברה למלווה כבטוחת  
חבות בתנאי שהחבות אינה  

מהשווי של   70%עולה על 
חלקה של החברה, לא יוטלו  
תנאים על החבר שאינו 
ממשכן ולחבר שאינו ממשכן  
יש את הזכות לרכוש את  
ההלוואה ואת כל הביטחונות  

של   מקרה ווה ב מן המל 
 בהפרה. 

פשיטת הרגל  
של חבר  

תגרום  
לסיום  

-הסכם על ה 
פירוק  ידי 

אלא אם  
החבר האחר  

בוחר  
להמשיך את  

קיום  
.  התאגיד 

זכויות החבר  
פושט הרגל  

אל  יועברו 
פושט  נאמן 

הרגל, אבל  
לנאמן  

כאמור לא  
תהיה זכות  
הצבעה או  

 אישור. 

החברים חייבים לאשר מכירת  
נכסים, וקודם לכן לעבור תהליכי  

Buy-Sell  תהליכי(Buy-Sell   גם
פיטורין משמשים לאירועי 

מסוימים או מחלוקות שותפים 
כמתוארים לעיל(. לכל חבר הזכות  

לרכוש את   Buy-Sellליזום הצעת 
של החבר  חלקו הנכס או את 

האחר. אם ההצעה תתקבל, ולא  
הפרה , אירוע כאמור הינו מומש ת 
החבר המקיים יוכל לקנות את  ו 

עבור מחיר   חלקו של החבר המפר 
מיליון דולר.   1ההצעה פחות 

לעמוד  חייבת  Buy-Sellעסקת 
כל המסמכים  בהוראות 

. אם  התאגיד המשפיעים על נכסי 
כל  פי -על בהפרה חבר נמצא 

אזי   הסכם, הוראה אחרת של ה 
החבר כאמור לא יוכל ליזום הצעת  

Buy-Sell . 

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  

51%-49% בהפרה אם לא יבצע השקעת הון  חבר הינו  
ידי ערב  -או לא ישפה על מימוש ערבות על 

הלוואה שהיא  ל )למעט ערבות לתאגיד 
(. אם  החברה  באחריותה הבלעדית של 

המקיים מבצע את ההשקעה של  החבר 
עשוי להיחשב כתרומה   הדבר החבר המפר, 

.  18%של בשיעור ריבית נושאת עדיפה 
תרומות עדיפות נפרעות לחבר התורם  

, והחבר  המפר מהחלוקות לפקודת החבר 
לנקוט בצעדים משפטיים   גם  התורם יכול 

. אלא אם  מחסור אם קיים  המפר  נגד החבר  
הלוואה  פי מסמכי ההלוואה, ה -אסור על 

מובטחת בחלקו של  של החבר התורם 
 .  המפר החבר  

למעט כפי שהותר במפורש   ל.ר. )החברה איננה החבר המנהל( 
חבר לא יכול לבצע   , בהסכם 

זכות סירוב   קיימת העברה. 
ראשון על העברות מוצעות לצד  

 שלישי. 

בנוסף להלוואה שנטלה  
, ניתן  להלן החברה כמתואר 

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. 

אם חבר  
מגיש בקשה  
לפשיטת רגל,  
החבר האחר  
יכול לבחור  

רכוש את  ל 
חלקו של  
החבר פושט  
הרגל עבור  
שווי שוק 

 הוגן.

הלוואה בסכום קרן  החברה נטלה 
דולר   75,000,000מקורי של 

"( כנגד  הלוואה ה " בסעיף זה: ) 
 One Unionבנכס זכויות התאגיד 

Square    עם הסכמתOTR . 
תשלומים על ההלוואה משולמים  

היו מתוך מזומנים פנויים שאחרת 
והחברה   , חברה ל  מחולקים 

בסכומים  חסר אחראית לכל 
הלוואה ה זמינים לביצוע תשלומי ה 

הלוואה או ה )לרבות בעת האצת 
במועד פירעון( וכן כל הוצאות  

החבר  הלוואה. ה של מנהליות 
הסכים לעשות מאמצים המנהל 
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זהות השותף   חבר מנהל  )נכסים(  ישות 
 האסטרטגי 

חבר  ה האחזקות של  
שותף  ה   -מנהל  ה 

 אסטרטגי ה 

 מנגנוני היפרדות  פשיטת רגל  שעבודים  העברות  מנהל ה חבר  ה פיטורי   הון השקעות  

בנוסף לאמור לעיל, לכל חבר מפר לא תהיה  
כל זכות הצבעה בעניינים שבו הוא היה 

פי ההסכם, עד ריפוי  -יכול להצביע על 
 ההפרה. 

 

סבירים על מנת להפעיל את  
הפרה  גרם י באופן שלא ת תאגיד ה 

 ההלוואה. של  
אם החברה כושלת בביצוע תשלום  

יכולה   OTRעל חשבון ההלוואה, 
לקבל בעלות על חלקה של החברה  
)ותהיה אחראית לתשלום מרבית  
ההלוואה( ולחברה לא יהיה כל  
אינטרס נוסף בתאגיד ותהיה 
אחראית לסכומי הלוואה 

 מסוימים.

BTM 
Development 

Partners, LLC 

Related BTM 
Development 

Partners, 

LLC (through 
Related BTM 

Development 

Manager, 
LLC) 

BTM 
Strategic 

Development 

Partners LLC 

חבר יהיה בהפרה אם לא יבצע השקעת   49.995%-50.005%
הון. אם חבר אינו מבצע תשלום, החבר  
המקיים רשאי לבצע את ההשקעה של  
החבר המפר, שתיחשב כהלוואת השקעה  

. החבר  15%של בשיעור נושאת ריבית 
המקיים שנתן את הלוואת ההשקעה רשאי,  

חודשים, לבחור לדלל את   ( 6)  שישה  לאחר 
ו של החבר  החבר המפר. במקרה כזה, חלק 

המפר יופחת בהתאם לנוסחה השווה  
בשבר   ים מוכפל ה  175%לתוצאה של 

שהמונה שלו הינו השקעת ההון שלא  
שולמה והמכנה שווה לסך כל השקעות  
ההון של כל החברים. לחלופין, החבר  

את   מעמיד המקיים רשאי, אם אינו 
ההשקעה או בוחר לדלל, לראות   ת הלווא 

  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  

התייחס לתשלום כאמור  ההסכם או ל 
 . )כאמור לעיל(   כהלוואת השקעה 

ניתן להעביר את החברה כחבר מנהל בגין  
רוע הפרה תחת ההסכם )לדוגמא, כשל  י א 

חדלות פירעון,   בביצוע השקעות הון, 
הפרות שלא תוקנו של התחייבויותיה 
תחת ההסכם, ביצוע העברה של חלקה  

פי ההסכם או  -באופן שאינו מותר על 
(. החברה תשמור  " bad actsבהתקיים " 

לא   אך בנסיבות אלו, בתאגיד על חלקה 
 תקבל דמי ניהול לאחר העברה כאמור. 

החברים רשאים להעביר את  
זכויותיהם בכפוף לזכות סירוב  

ליתר החברים. אם חבר   ן ראשו 
מסרב להצעת זכות הסירוב  
הראשון, הזכויות יכולות להימכר  
לצד שלישי )במחיר שאינו נמוך  

ממחיר ההצעה ואם לא   98%-מ 
  ( 6)  שישה  תימכרנה בתוך 

זכות ההצעה הראשונה  , חודשים 
מושבת על כנה(. לכל חבר זכויות  

tag-along .   אף חבר אינו רשאי
כמת  לפרוש או להתפטר ללא הס 

כל החברים. כל ההעברות נדרשות  
לעמוד בהוראות מסמכים  
המשפיעים על הנכסים של  

 התאגיד לרבות הסכם החכירה. 

החברים רשאים לשעבד את  
זכויותיהם או זכויותיהם 
הכלכליות למלווה, בכפוף לכך  

יותר לו לרפא הפרות של  ש 
החבר המשעבד וזכותו של  
המלווה לקבל כספים אשר  

לחבר   אחרת היו מגיעים 
 המלווה. 

פשיטת הרגל  
של חבר  

תיחשב  
רוע הפרה  י א 

תחת  
 ההסכם. 

הנכס של חברת הנכס כפוף  
(.  Ground Leaseלהסכם חכירה ) 

אם חבר כלשהו גורם לתאגיד  
להיות בהפרה של הסכם החכירה,  
אזי חלקו של החבר המפר יועבר  
לחבר המקיים והחבר המפר יקבל  

מחלקו   80%-שטר השווה ל 
)תשלומים יבוצעו באותם סכומים 

תחת  חלוקות ובאותם מועדים כמו 
ההסכם ורק מתוך כספים  

 מחולקים(. 
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, ריטייל רילייטדבעסקאות אלה נובע מהיותה )במישרין ובעקיפין, באמצעות  רילייטדהאישי של  העניין
 . להן צדובחלק מהמקרים מהיותו של מר סטפן רוס, לפי העניין( 

 מיסוי [ג]

)למעט ידה -על המוחזקות והחברות החברהפיה -על, בחברה השליטה בעל התחייבות בדבר לפרטים
Related Clifton Commons I, Inc.) תאגידים" להיחשב יבחרו לא" (corporations אלא ימשיכו )

. יצוין, כי בהתאם למבנה דוחל' א חלקב 12, ראה סעיף איקאמרילצרכי מס שקופות  חברותלהיחשב כ
 המס הטבות(, דוחל' א חלקב 7.2.2ידה )וכאמור בסעיף -של החברה ושל חברות המוחזקות על המיסויי

 .החברה של לבעלים, רובפי -על, מיוחסים החברה נכסי בגין

נובע מכך שהיא צד להתחייבות האמורה וכן מכך שהינה מוטבת בגין הטבות  רילייטדהאישי של  העניין
 כל עוד היא בעלת שליטה בחברה.  והכלהמס כאמור, 

 שונים בעניינים הישראלי הדין להחלת השליטה בעלי התחייבות [ד]

התחייב כל אחד מבעלי השליטה בחברה, כלפי החברה, בין היתר בהתחייבויות  2015בפברואר  25ביום 
, א לחוק ניירות ערך39שלא להעלות טענות נגד תחולתו, תקפותו או אופן יישומו של סעיף כדלקמן: )א( 

'( אב )סדרה עוד אגרות החו כלו 2015ביוני  10מיום החל ; )ב( "(ערך ניירות חוק)" 1968-התשכ"ח
( דירקטורים )ובכלל זה הדירקטורים החיצוניים( שהינם תושבי 2) שניבמחזור, יכהנו בחברה לפחות 

"( ו/או הנאמן"בסעיף זה: לבקשת הנאמן בגין אגרות החוב )סדרה א'( ) להתנגדלא ש; )ג( ישראל
, להחלת החברה נגד שהוגש בהליךמחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( אשר תוגש בבית משפט בישראל, 

 וביוזמת לפנות שלאשתוגש;  ככלו הסדר וחדלות פירעון בקשר לחברה, אהדין הישראלי לעניין פשרה 
ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב -עללבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט 

ת הדין הישראלי לעניין אם בית משפט בישראל יבקש להחיל א להתנגדלא ש)סדרה א'( של החברה; 

 בית של המקומית סמכותו כנגד טענות להעלות ושלאו הסדר וחדלות פירעון בקשר לחברה; אפשרה 
ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של -עלעם הליכים שיוגשו  בקשרישראל ב המשפט

הליך של חדלות  וביוזמת החברה כנגד החברה, לרבות תובענה ייצוגית ותביעה נגזרת; )ד( שלא להניע
שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת )ה(  פירעון לפי דין זר כנגד החברה;

עיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו על החברה להאכיפה המינהלית בישראל בקשר 
ידי רשות ניירות ערך -שבי ישראל( עלו/או על בעלי השליטה בה ו/או על נושאי המשרה בה )שאינם תו

לחוק ניירות ערך; וכן לקיים  4ו/או פרק ח' 3פי פרק ח'-ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל, וזאת על

את החלטותיה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל, ובכלל זה, מבלי לגרוע 
 אם) יהו תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עלמכלליות האמור, לשלם את העיצומים הכספיים ו/א

יוטלו( ולנקוט פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה; )ו( במקרה שבו מי מהדירקטורים החיצוניים 
הודיע לחברה כי חדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק החברות לכהונתו כדירקטור  החברה של

נון החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות או ישיבת בהתאם להוראות תק בעל השליטהחיצוני, אזי יפעל 
דירקטוריון )לפי העניין( דחופה, אשר על סדר יומה יהא קבלת החלטה לפטר את הדירקטור החיצוני 

יצביע בעד החלטה כאמור; במקרה שבו מי מהדירקטורים המכהנים הודיע  ואהאמור לאלתר, וכי ה
( לחוק החברות, 1)א226( לחוק החברות או 1)א()226לחברה כי הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 

או שוועדת האכיפה המנהלית החליטה להטיל על אותו דירקטור אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן 
בהתאם להוראות תקנון  בעל השליטה, אזי יפעל חוב אגרותכדירקטור בחברה פרטית שהיא חברת 

החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות או ישיבת דירקטוריון )לפי העניין(, אשר על סדר יומה יהא קבלת 
 .יצביע בעד החלטה כאמור ואהחלטה לפטר את הדירקטור האמור לאלתר, וכי ה

 10מיום דיווח מיידי של החברה ב פורסמובידי בעלי השליטה,  מו, כפי שנחתותאמורהההתחייבויות 
 (.2015-01-047551)אסמכתא מספר:  2015במרס 

ויתחייבו החברה, בעלי השליטה ונושאי המשרה בהווה ובעתיד, התחייבו באופן בלתי חוזר בנוסף, 
באופן בלתי חוזר )לפי העניין( שלא להעלות טענות נגד תחולתם, תוקפם או אופן יישומם של הסעיפים 

בקשר עם פשרה והסדר, לרבות פרק ג'  2018-קום כלכלי, התשע"חושי הרלבנטיים מחוק חדלות פירעון
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תשקיף ל 4.1סעיף לפרטים נוספים ראה  לחלק י' העוסק באישור הסדר חוב מהותי בחברת אגרות חוב.
 ."(2019 תשקיף( )"2019-01-111373)אסמכתא מספר:  2019בנובמבר  14המדף שפרסמה החברה ביום 

 נובע מכך שהיא צד להתחייבות האמורה כל עוד היא בעלת שליטה בחברה. רילייטדהאישי של  העניין

 נכס פיתוח הסכם [ה]

, במסגרתו העניקה רילייטד )באמצעות th530 West 30הקמה של פרויקט הפיתוח והשלמת הבמסגרת 
 + Trade Costs-תאגידים בשליטתה( לחברת הנכס שירותי ניהול הקמה ופיתוח כוללים, בתמורה ל

המלצות לשימוש באתר, בחינת מסמכי הקמה,  –. שירותים אלה כללו, בין היתר, טרם ההקמה 5%
ניהול קבלת  –הערכת התכנות, יעוץ על תוכנית בטיחות, והשגת רישיונות והיתרים, ובמהלך ההקמה 

 ידי הקבלנים וסגירת הסכמים עם סיום-הצעות והסכמים, השגת הצעות תחרותיות ופיקוח על ביצוע על
של  המאוחדים , לא נרשמו נתונים בדוחות הכספייםלעיל ההקמה. לאור השלמת הפרויקט כאמור

 .2019החברה לשנת 

 נכסים ניהול [ו]

Related Management Company, LP "(שותפות בבעלות ובשליטה מלאות של ניהול רילייטד ,)"
שירותי ניהול ושיווק עבור נכסיהן, במסגרת הסכמי ניהול.  בקבוצה נכס לחברות, מעניקה רילייטד

 3%ניהול לתמורה השווה בדרך כלל לעד  רילייטדבתמורה להענקת שירותי ניהול כאמור זכאית 
ידה -, שהוצאו עלהרלוונטי בנכס המוצבים עובדיה עלויות לרבות, הוצאות החזרמההכנסות ברוטו, ל

בקשר עם  מקובלות בנסיבות לשיפויוכן,  ביצועו ולצורךניהול פי הסכם ה-על תפקידה מילוי עם בקשר
  מילוי תפקידה.

, כי ככלל, במסגרת מסמכי המימון בהם קשורות חברות הנכס )וכן, לפי המקרה, במסגרת יצוין

הסכמים רגולטורים בהם הן קשורות( קבועות מגבלות בקשר עם חידוש ו/או סיום כהונתה ו/או 
 ניהול, ללא אישור הגורם המממן. רילייטדהחלפתה של 
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  :רילייטד ניהול וחברות הנכסכאמור בהם התקשרו ההסכמים  אודות פרטים להלן

תיאור השירותים המוענקים   הצדדים להסכם, מועד ההסכם ותקופת ההסכם  שם הנכס 
 פי ההסכם -על 

 פי ההסכם במועד זה )בנוסף להחזר הוצאות כאמור( -התמורה על 

Gateway - Related Gateway Phase II, LLC . 

- Related Management Company, LP   הסכם ניהול(
 Gateway Center Propertiesמשני להסכם ניהול בין 

Phase II, LLC  לביןRelated Gateway Phase II, LLC  
 ידי החברה(. -על   82%שמוחזקת בשיעור של  

- 11.2.2013 
חידושים אוטומטיים   19, 2013חודש ינואר מ החל  -

לתקופות של חמש שנים כל אחת, אלא אם מסתיים באופן  
 אחר.  

פיקוח, תפעול, ניהול ותחזוקה  
של הנכס )לרבות הכנת תקציב  
תפעולי; לגבות שכירויות; לאכוף  
שכירויות; הכנת דוחות שנתיים;  
לטפל בפיקדונות המהווים  

 בטחונות; לנהל בטוח(.  

 מההכנסות ברוטו.    2%

LakeShore - Related BIT 500 Lake Shore Owner, LLC . 

- Related Management Company, LP   מפעיל/מנהל(
 נכס(. 

- 26.1.2013 
החל בתאריך החוזה וממשיך עד לסיומו בהתאם להוראות   -

 ההסכם. 

פיקוח, תפעול, ניהול ותחזוקה  
של הנכס )לרבות גיוס עובדים  
לניהול הפרויקט; קידום וניהול  
משא ומתן על שכירויות; ניהול  
רישומים לניהול הפרויקט  
ותפעולו; התקשרות בחוזי שירות  

 ועבודה(. 

 אלף דולר; וכן    25מההכנסות ברוטו או    3%דמי ניהול חודשיים: הגבוה מבין   -
 מסך עלות העבודה של כל תיקון, שיפוץ או שיפורים.    6%דמי פיקוח:   -
 

Clifton - Clifton Commons I, LLC & Clifton II, LLC . 
-  Related Management Company, LP   .)מנהל הנכס( 
- 1.10.2012 
 חידושים אוטומטיים לתקופות של שנה.  -

ניהול, תפעול ותחזוקה של הנכס  
)לרבות, העסקת צוות, ביצוע  
תפקידי בעל בית ותחזוקה, גביית  
דמי שכירות והכנסות אחרות,  
הכנת תקציב והגשתו לבעלים,  
ביצוע תיקונים בנכס, התקשרות  

 בחוזי שירותים וכדו'(.  

 מההכנסות ברוטו.    5%

Abington 

House 

- , LLCth500 West 30 . 
- Related Management Company, LP   .)מנהל הנכס( 
- 18.9.2015 . 
תקופת ההסכם הסתיימה,   , נכון למועד הדוח  שנים.  4 -

פיו ונמצאים  -על  פעול הצדדים ממשיכים ל  אולם 
 בתהליכים לטובת הארכתו. 

ניהול, תפעול ותחזוקה של הנכס  
)לרבות, העסקת צוות, ביצוע  

בית ותחזוקה, גביית  תפקידי בעל 
דמי שכירות והכנסות אחרות,  
הכנת תקציב והגשתו לבעלים,  
ביצוע תיקונים בנכס, התקשרות  
בחוזי שירותים, ניהול ביטוח,  

 . ניהול ספרים ורישומים וכדו'( 
 

 ה ברוטו מהפרויקט ובנוסף:  י מהגבי   2.75%
השכרת דירות  ( תשלום חד פעמי השווה לדמי שכירות בגין חודש אחד עבור 1) 

חודשי דמי שכירות עבור השכרת   2-( תשלום חד פעמי השווה ל 2במחיר שוק; ) 
( מסך העלות )כולל תשלומים מקצועיים  2%( שני אחוזים ) 3דירות ברות השגה; ) 

אחרים( של שיקום או שיפורים עתידיים משמעותיים באתר, המפוקחים ו/או  
( מסך העלות של שיקום, תיקון  8%( שמונה אחוזים ) 4ידי הסוכן; ) -מתואמים על 

או שיפורים עתידיים משמעותיים באתר אם הסוכן נשכר כדי להכין היקף  
( שישה  5ומפרט העבודה, לפקח על מכרזים וליישם את העבודה האמורה; ) 

( הקשורות  Utility( מהחיסכון הדולרי בעלויות השירותים ) 6%אחוזים ) 
האנרגיה( משנת הכספים  להפחתות בשימוש בשירותים )כתוצאה מניהול 

( סכומים נוספים בגין השכרת/חידוש של דיירים בשטחים  6הקודמת; ) 
 . המסחריים 

Abington 

House 

Affordable 

- Affordable LLC th500 West 30 . 

- Related Management Company, L.P.   .)מנהל הנכס( 
- 18.9.2015 . 

  אולם נכון למועד הדוח תקופת ההסכם הסתיימה,  שנים.    4 -
פיו ונמצאים בתהליכים  -על  פעול הצדדים ממשיכים ל 

 לטובת הארכתו. 

ניהול, תפעול ותחזוקה של הנכס  
העסקת צוות, ביצוע   לרבות, ) 

תפקידי בעל בית ותחזוקה, גביית  
דמי שכירות והכנסות אחרות,  
הכנת תקציב והגשתו לבעלים,  

, התקשרות  ביצוע תיקונים בנכס 
בחוזי שירותים, ניהול ביטוח,  

 ניהול ספרים ורישומים וכדו'(. 
 

 : שכירות, ובנוסף   פעילות רוטו מכל פריטי ההכנסה מ מהגבייה ב   2.75%
ברות   יחידות עבור  ברוטו  דמי שכירות חודשי  2-( תשלום חד פעמי השווה ל 1) 

מקצועיים אחרים( של  ( מסך העלות )כולל תשלומים 2%אחוזים ) ( שני 2השגה; ) 
-שיקום או שיפורים עתידיים משמעותיים באתר, המפוקחים ו/או מתואמים על 

( מסך העלות של שיקום, תיקון או שיפורים  8%( שמונה אחוזים ) 3ידי הסוכן; ) 
עתידיים משמעותיים באתר אם הסוכן נשכר כדי להכין היקף ומפרט העבודה,  

(  6%( שישה אחוזים ) 4ורה; ) לפקח על מכרזים וליישם את העבודה האמ 
( הקשורות להפחתות בשימוש  Utilityמהחיסכון הדולרי בעלויות השירותים ) 

 בשירותים )כתוצאה מניהול האנרגיה( משנת הכספים הקודמת. 

529 West 
th29 

- , LLCth529 West 29 . 
- Related Management Company, LP   .)מנהל הנכס( 
 . 1.10.2015החל מיום    בתוקף  -
  כן  אם  אלא , נה של ש  ה לתקופ  אוטומטי  חידוש שנתיים.  -

   . אחרת   הסתיים 

ניהול, תפעול ותחזוקה של הנכס  
)לרבות, העסקת צוות, ביצוע  
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'( 

דולר ליחידה לחודש,   2.5יה ברוטו של הפרויקט בתוספת י גב ה מ   1.84% -  מגורים 
-ה  בתכנית  הפרויקט  השתתפות  בגין  לחודש  ליחידה  דולר  2.25 בסך  ותוספת 
LIHTC :בנוסף . 

עבור השכרת דירות ברות  חודשי דמי שכירות  2-( תשלום חד פעמי השווה ל 1) 
( מסך העלות )כולל תשלומים מקצועיים אחרים( של  2%( שני אחוזים ) 2השגה; ) 

-שיקום או שיפורים עתידיים משמעותיים באתר, המפוקחים ו/או מתואמים על 
( מסך העלות של שיקום, תיקון או שיפורים  8%( שמונה אחוזים ) 3ידי הסוכן; ) 

כן נשכר כדי להכין היקף ומפרט העבודה,  עתידיים משמעותיים באתר אם הסו 
(  6%( שישה אחוזים ) 4לפקח על מכרזים וליישם את העבודה האמורה; ) 

( הקשורות להפחתות בשימוש  Utilityמהחיסכון הדולרי בעלויות השירותים ) 
 בשירותים )כתוצאה מניהול האנרגיה( משנת הכספים הקודמת. 

(,  2"ק ) בס נוסף תשלומים כמפורט ה ברוטו מהפרויקט, וב י מהגבי   4.5% -  מסחרי 
  שוכרים  של  שכירויות חידוש / השכרה  בגין  נוספים  סכומים ( לעיל וכן 4) -( ו 3) 

 . מסחריים 

Bronx 

Terminal 

Market 

- Related BTM Development Partners, LLC . 

- Related Management Company, LP   הסכם ניהול(
 ,BTM Development Partnersמשני להסכם ניהול בין 

LLC  לביןRelated BTM Development Partners, 

LLC  .) 
- 24.10.2008 
חידושים אוטומטיים   19, 2009חודש אפריל מ החל  -

לתקופות של חמש שנים כל אחת, אלא אם מסתיים באופן  
 אחר.  

פיקוח, תפעול, ניהול ותחזוקה  
רבות הכנת תקציב  של הנכס )ל 

תפעולי; גביית דמי שכירות  
  אכיפת והכנסות אחרות; 

שכירויות; העסקת צוות; ניהול  
ספרים ורישומים; הכנת דוחות  

ל בפיקדונות  ו פ י שנתיים; ט 
  טוח; י ל ב ו ה י המהווים בטחונות; נ 

ביצוע תיקונים בנכס; התקשרות  
 בחוזי שירותים וכדו'(.  

 מההכנסות ברוטו.    2%

Union 

Square 

Retail 

- OTR . 

- Related Management Company, LP   .)מנהל הנכס( 

- 13.12.1996 

 חידושים אוטומטיים לתקופות של שנה.  -

ניהול, תפעול ותחזוקה של הנכס  
)לרבות, העסקת צוות, גביית דמי  
שכירות והכנסות אחרות, רכישת  
ביטוחים, הכנת תקציב, ביצוע  
תיקונים בנכס, השכרת הנכס,  
 התקשרות בחוזי שירותים וכדו'(. 

 מההכנסות ברוטו; וכן   2% -

מדמי השכירות השנתיים   6.5%-1%סכומים חד פעמיים במדרגות של  -
כאשר בגין כל תקופה   –בהסכמי שכירות חדשים להם אחראי מנהל הנכס 

 בהסכם שכירות כאמור נקבע שיעור תמורה שונה; 

כירות בהם לקח מנהל  סכום חד פעמי בהיקף משתנה בגין חידוש הסכמי ש  -
 הנכס חלק פעיל. 

530 West 
th30 

- HL, LLC thWest 30 . 
- Related Management Company, LP   .)מנהל הנכס( 

ניהול, תפעול ותחזוקה של הנכס  
)לרבות, העסקת צוות, ביצוע  

 יה ברוטו של הפרויקט בתוספת: י גב ה מ   2.75%
  במחירי דמי שכירות עבור השכרת דירות  חודש ( תשלום חד פעמי השווה ל 1) 
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 דולר(:)באלפי  2019 תשנבכדמי ניהול  ניהול ששולמו לרילייטדאודות התשלומים  פרטיםלהלן 

 2019 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה 
 2,237 כלולות נכס חברותידי -על ששולמו תשלומים
 1,969 מאוחדות נכס חברותידי -על ששולמו תשלומים

 4,206 "כסה
  

 ערבויות של בעלי השליטה [ז]

רילייטד עשויה להעמיד ערבויות לטובת צדדים שלישיים, להבטחת התחייבויות חברות הקבוצה  (1)
חלק א' ב 11פי הסכמי מימון בהם מתקשרות חברות הקבוצה, כמפורט בהרחבה בסעיף -על
ידי החברה כנגד קבלת הערבויות המפורטות להלן. נכון למועד -. לא משולמת כל תמורה עלדוחל
ידי רילייטד להבטחת התחייבויות גופים -ויות הבאות אשר הוצאו על, קיימות הערבדוחה

  :ידי החברה-המוחזקים על

 Bad Acts פרויקט

guarantee 

 ערבות
 סביבתית 

 אחרים

Clifton   תשלום  ערבות  
 8ביטוח  תקרת

Gateway   - 

Lakeshore   - 

Abington House   - 

th529 West 29   - 

th30530 West    - 

Bronx Terminal Market   - 

Union Square Retail   - 

60 Columbus Circle   - 

    

 . דוחל חלק א'ב 11.2סעיף  הראלפרטים נוספים 

יועציה המשפטיים החיצוניים  לשיפוי החברה להתחייבויות ערבותרילייטד ורילייטד ריטייל  (2)
 2016במאי  24תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום בקשר עם  ,2015בקשר עם תשקיף 

. לפרטים אודות 2019ובקשר עם תשקיף  "(2016 תשקיף( )"2016-01-032406)אסמכתא מספר: 
וסעיף  2016]א[ לתשקיף 10.2סעיף , 2015]א[ לתשקיף 11.2התחייבות השיפוי כאמור, ראה סעיף 

 .2019לתשקיף  ]א[10.2

 משרה נושאיוביטוח אחריות דירקטורים ו פטור, שיפוי כתבי [ח]

החלטה בכתב של בעלת  והתקבלהאישר דירקטוריון החברה  2016 איבמ 26 ביום - שיפוי כתבי (1)
בין היתר, , 2016במאי  26המניות היחידה בחברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום 

 בלאו ף'ג"ה ה) באותו מועד לכל אחד מהדירקטורים ונושאי המשרה בחברהכתבי שיפוי  להעניק
אשר עד )דירקטור ומנכ"ל החברה(, מייקל ברנר ) וטול'א'ארד ריצ(, החברה דירקטוריון"ר יו)

דירקטור ומנהל הכספים הראשי של )מועד פרישתו מהחברה( כיהן כ 2018בדצמבר  26ליום 
 דירקטורית) לוי ורדה 9(,מנהל הכספים הראשי של החברה)דירקטור ו זסמןהחברה(, דיוויד 

 26 ביוםכן, -כמו 10.((תלוי בלתי)דירקטור  קסלר דניאל( וחיצוני)דירקטור  מחובר איתן(, חיצונית

 
לא ניתן להקים את המבנה בשל לאחר אירוע הנזק ( 2וכן ) ;( אירע נזק1) :אם אלא הערבותפי -על חבות כל תהיה לא לערב פיה,-על  8

בולים נטו הקשורים לנזק אשר פי ערבות זו תופחת בסכום השווה לתק-( אחריות הערב על3וכן ) ;נסיבות מעבר לשליטתו של הלווה
 ידי המלווה והוחלו על החוב.-התקבלו בפועל על

 .President eVic-כדירקטור ו זסמן מרכיהן  2018בדצמבר  26עד ליום   9
למבקר הפנימי  כאמור שיפוי כתב להעניק הדירקטוריון אישר, כאמור 2016 במאי 26 מיום הדירקטוריון החלטת בנוסף, במסגרת  10

 .בשמר אייל  –הנוכחי של החברה 

 15.8.2017החל מיום    בתוקף  -
 . שנים   3 -

תפקידי בעל בית ותחזוקה, גביית  
אחרות,  דמי שכירות והכנסות 

הכנת תקציב והגשתו לבעלים,  
ביצוע תיקונים בנכס, התקשרות  
בחוזי שירותים, ניהול ביטוח,  

 ניהול ספרים ורישומים וכדו'(. 

העלות )כולל תשלומים מקצועיים אחרים( של  ( מסך 2%( שני אחוזים ) 2; ) שוק 
-שיקום או שיפורים עתידיים משמעותיים באתר, המפוקחים ו/או מתואמים על 

( מסך העלות של שיקום, תיקון או שיפורים  8%( שמונה אחוזים ) 3ידי הסוכן; ) 
עתידיים משמעותיים באתר אם הסוכן נשכר כדי להכין היקף ומפרט העבודה,  

(  6%( שישה אחוזים ) 4וליישם את העבודה האמורה; ) לפקח על מכרזים 
( הקשורות להפחתות בשימוש  Utilityמהחיסכון הדולרי בעלויות השירותים ) 

 בשירותים )כתוצאה מניהול האנרגיה( משנת הכספים הקודמת. 
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החלטה בכתב של בעלת המניות היחידה  והתקבלהאישר דירקטוריון החברה  2018 דצמברב
כתב שיפוי  להעניקבין היתר, , 2018 דצמברב 26בחברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום 

 .מר דיוויד דיסטסו )אשר מונה כדירקטור בחברה באותו מועד(ל

 המשרה מנושאי אחד כל תשפה החברה, לתנאיהם וכפוף שאושרוכתבי השיפוי  במסגרת
זה לעיל, בקשר עם חיוב או הוצאה, אשר יוטלו על נושא המשרה או אשר  [חעיף ]בס המפורטים

ידו בתפקידו -בהם הוא יישא, כתוצאה מפעולה ו/או נגזרות שלה ו/או ממחדל, אשר נעשו על
 שיהיו  כפי, החברה של קשורותו א/ו בת חברות שלאו /ו החברה של משרה כנושאאו /ו כדירקטור

 היותו  מכוחידו -על נעשו אשר, ממחדלאו /ו שלה נגזרותאו /ו מפעולה כתוצאהאו /ו, לעת מעת
 ערך ניירות החברה מחזיקה בו, שהוא אחר תאגיד בכל החברה של נציג או עובד, משרה נושא

 .בעקיפיןאו /ו במישרין

נושאי המשרה  כלהשיפוי הכולל לו החברה התחייבה במסגרת כתבי השיפוי, בגין  סכום
מהונה  25%והדירקטורים להם אושרה הענקת כתבי שיפוי כאמור, ביחד ובמצטבר, לא יעלה על 

 השיפוי  סכום, זאת עם"(. המקסימאלי השיפוי סכוםהעצמי של החברה, כפי שיהא מעת לעת )"
 ביטוח פוליסת תחת מכוסים שאינם סכומים לאותם יוגבל, בפועל משרה נושא לכל שישולם
 לתשלום זכאי יהיה לא המשרה שנושא באופן, החברה של המשרה ונושאי הדירקטורים אחריות

 .הביטוח פוליסת תחת בפועלידו/ה -על שהתקבלו סכומים בגין מהחברה

או  רילייטדידי -כפי שיהיו מעת לעת, המועסקים על ,כי דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,יצוין
בנוגע לפעילותם  מרילייטדהמכהנים בה כנושאי משרה, עשויים להיות זכאים לכתבי שיפוי 

 דוחהבחברה במועד . הדירקטורים המכהנים בחברה לרבותברילייטד וחברות הבת שלה, 
 החיצוניים  הדירקטוריםלמעט )קרי,  או המכהנים בה כנושאי משרה רילייטדידי -המועסקים על

 . מרילייטדכתבי שיפוי כאמור  קיבלו (תלוי הבלתי והדירקטור

אישר דירקטוריון החברה  9201 נובמברב 21ביום  - ונושאי משרה דירקטורים אחריות ביטוח (2)
והתקבלה החלטה בכתב של בעלת המניות היחידה בחברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול 

פוליסת  ,, לרכוש לטובת כל אחד מהדירקטורים ונושאי המשרה בחברה2019 נובמברב 13מיום 
(, והיקף 2019ביוני 24ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה )החל מיום 

מיליון דולר לתביעה ובמצטבר לכל תקופת הפוליסה.  100הכיסוי שנקבע בה הינו בסכום של עד 
לפרטים אודות פוליסת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שהייתה בתוקף עד 

)כפי שפרסמה  2018בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  (2]ח[)12סעיף אותו מועד, ראה 
  (.(2019-01-023196)אסמכתא מספר:  2019במרס  20ה ביום החבר

אישרה החברה להעניק לדירקטורים ולנושאי המשרה  2015בחודש פברואר  - לפטור התחייבות (3)
"(. בהתאם הפטור כתבמועד וכפי שיהיו מעת לעת, התחייבות לפטור )"אותו בה לשכיהנו בה, 

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, 

ידם בתום לב ובתוקף היותם -בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה במסגרת פעולותיהם שנעשו על
בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות  נושאי

 מעת לעת.

 ואחריות מבניםפוליסת ביטוח  [ט]

רילייטד קונה בשם כל הנכסים שבבעלותה כיסוי ביטוחי של מבנים ואחריות ומחייבת את חברות 
שטח ועלות החלפה מוערכת. הנכסים בעלות היחסית של הפוליסה כאמור, בהתבסס על פרמטרים כגון 

 טוח אינן מהותיות.ישל פוליסות הב עלויותההוצאות של החברה בקשר עם ההחזר לרילייטד של ה

 ( הנכס אודות פרטים לענייןחלק א' לדוח ב 7.16.1)ראה סעיף  Gateway עסקת [י]

להלן נוסף )רילייטד, העמיד יחד עם תאגיד  ההינ( Managing Memberתאגיד אשר השותף המנהל בו )
, תאגיד בשליטת Gateway Center Properties Phase II, LLC-"( הלוואות להמלווים: "בסעיף זה

 Gateway Center Properties Phase-מיליון דולר. המלווים מחזיקים ב 30-החברה, בסכום כולל של כ
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II, LLC ידם כאמור מובטחות בזכויות של בעלי הזכויות -בשיעור זניח וההלוואות שהועמדו על
, לרבות הזכויות )העקיפות( של החברה. Gateway Center Properties Phase II, LLC-האחרים ב

ידי חברה בת של -בנוסף, הלוואות בסכום כאמור הועמדו לצדדים שלישיים המחזיקים במלווים על
  הכספיים.וחות דל .ג10 רם נוספים ראה באוהחברה. לפרטי

 החברות לחוק( 4)270 סעיף אחרות שאינן לפי עסקאות

 רילייטד עם שכירות הסכם [יא]

רכישת בד בבד עם השלמת , 2017התקופתי של החברה לשנת  לדוח' אבחלק  1.3.3כאמור בסעיף 
, התקשרה חברת הנכס עם Columbus Circle, Office Unit A-1 (Floors 18/19) 60-הזכויות ב

 דירקטוריוןבוועדת הביקורת ב הכאמור אושר ההעסק .רילייטד בהסכם להשכרת הנכס לרילייטד
  2016.11 מרסב 16ביום  בחברה היחידה המניות בעלת של בכתב בהחלטהו החברה

 להלן ההוראות העיקריות של הסכם השכירות:

 תנאים  פרמטר
 12תשלום שכ"ד הינה  תחילת  (. 2016 אפריל חודש העסקה )  השלמתממועד  החל, שנים ( 10)  עשר  תקופת השכירות

  . 2017  אפריל –חודשים לאחר מכן  
 שכירות  דמי 

 בסיסיים 
 של סך –העוקבות  השכירות שנות( 4)  ארבעמהלך בממועד תחילת השכירות,  משנה החל שנה כל בגין

אלפי דולר  6,413-כ  של  סך – באות ה ( שנות השכירות 5חמש ) מהלך כל שנה ב בגין ; דולר אלפי 5,830
 דמי השכירות ישולמו בתשלומים חודשיים. לשנה. 

שיפורים, שיפוצים 
 ושינויים בנכס

בכפוף להוראות הסכם השכירות )לרבות הסכמת הבעלים(, השוכר יהא רשאי לבצע שיפוצים, שיפורים 
 ושינויים בנכס, וכל פעולה כאמור תבוצע על חשבונו הבלעדי. 

 ומיסי הנכס ותפעול האחזקה להוצאות והאחריות העלויות מלוא, שנקבעו  ולחריגיםלהוראות  כפוף אחזקה ותפעול
של מערכות בבניין אשר מספקות שירותים  ותיקון תפעול, אחזקה , זאת  עם. השוכר  על יחולו"ן הנדל 

 ועל חשבונו.בעלים  לנכס )למעט מערכות כאמור אשר מצויות בתוך הנכס( יהיו באחריות ה 
שכירות משנה 

 והמחאה 
 את  להמחות , בעלים ה בהסכמת  צורך  ללא , לעת  ומעת זמן בכל רשאי  השוכר לחריגים שנקבעו,  בכפוף 
 .משנה  בשכירות ממנו חלק כל או הנכס את להשכיר רשאי  וכן, בו  השוכר זכויות או השכירות הסכם

 ההמחאה ושכירות המשנה לא ישחררו את השוכר מאיזו מהתחייבויותיו תחת תנאי הסכם השירות.
משכון; בטוחה; 

 ערבות
 עלזאת,  עם יחדהשוכר.  התחייבויות להבטחת בטוחות העמדת נדרשת לאהסכם השכירות  תחת

 תקופת כל למשך , , הגנה על המושכר היתר  ביןלצורך,  שונים  מסוגים  ביטוחים ולהחזיקלרכוש  השוכר
יצוין, כי בנוסף לכך חלה חובה גם על הבעלים לרכוש ולהחזיק ביטוח נגד נזקים או אובדן  . השכירות 

 ידי השוכר(.-פוץ או שיפור שנעשה בו על כתוצאה משריפה או פגיעה אחרת בנכס )לרבות כל שי 
  

 .מהיותה צד לה בעונ התקשרותב רילייטדהאישי של  העניין

 בכירהן ונושאי משרה יהחזקות בעלי עני – 24תקנה  .13

מניות רגילות ללא ערך נקוב( מוחזק בידי  1,000של החברה ) והנפרע ( הונה המונפק100%מלוא ), למועד הדוח
 .רילייטד

 :החברה ידיעת למיטב

 בה היחיד הכללי השותף אשר, יורק-ניו מדינתהמאוגדת תחת חוקי מוגבלת הינה שותפות  רילייטד [א]
 Stephen) רוס. מ סטפן מר הוא בה היחיד המניות בעל אשר, .The Related Realty Group, Inc הינה

M. Ross.)   

  

 
הביקורת, לאחר ששקלה פרמטרים שונים, לרבות תנאי הסכם השכירות האמור ומהותיותו, סיווגה את השכירות  ועדת, כי יצוין  11

 כעסקה לא חריגה.
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להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, אודות החזקות בעלי עניין בחברה ועובדים של  [ב]
  בחברות בנות וקשורות של החברה אשר פעילותן מהותית לפעילות החברה: ,בעלי שליטה בחברה

 הנוסף  המחזיק   של האחזקה שיעור )*(  המחזיק שם החברה  שם

Clifton Commons I, LLC 32.509% ריטייל  רילייטד 

Jeff T. Blau 4% 

 2.367%  רילייטדמקבוצת  עובדים

Clifton II, LLC 1% ריטייל  רילייטד 

 Jeff T. Blau 9.01% 

 6.867%  רילייטדמקבוצת  עובדים 

Clifton Managing Member Phase II, LLC 29.803% ריטייל  רילייטד 

Related 500 Lake Shore, LLC 12.5%  רילייטדמקבוצת  עובדים 

Related West 30th Highline Holdings, LLC %11  רילייטדמקבוצת  עובדים  

Related Gateway Phase II, LLC Richard L. O'Toole 2% 

 16%  רילייטדמקבוצת  עובדים

Gateway Center Properties Phase II, LLC (**) 0.44%  רילייטד 

Stephen M. Ross 16.54% 

Jeff T. Blau 7.64% 

Richard L. O'Toole 0.22% 

%8.66  רילייטדמקבוצת  עובדים  

Related BTM Development Partners, LLC 0.5% ריטייל  רילייטד 

Jeff T. Blau 7.5% 

Richard L. O'Toole 1% 

 5.5% רילייטד מקבוצת  עובדים

Purchase Corporate Park Associates, LP 1% רילייטד 

Richard L. O'Toole 1% 

 . לעיל המפורטים מהמחזיקים   מי  של שליטה או / ו בבעלות תאגידים  באמצעות לרבות )*( 
  ין יענידי בעלי -הינה חברה אחות של חברה זו ומוחזקת בקירוב באותם שיעורי החזקה על Gateway Leverage Lender, LLC, בנוסף )**( 

ראה   – רילייטד ידי גוף אשר השותף המנהל שלו הוא -מוחזקת בשיעור זניח על נה ; וכן הירילייטדונושאי משרה בחברה והעובדים מקבוצת 
 . לחלק זה ( 22)תקנה   [י]12סעיף 

   

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים –א 24תקנה  .14

 ונפרע מונפק רשום המניה סוג
 1,000 1,000 נקוב ערך ללא מניות

   

 מרשם בעלי המניות –ב 24 תקנה .15

 אוקטוברב 2 ביוםשפרסמה החברה  כפי ,בה והשינויים החברההון ומרשמי ניירות הערך של  מצבתדוח  ראה
 . ההפניה דרך על זה בדוח הכלול, (2019-01-100444 :מספר )אסמכתא 2019
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  התאגידל הדירקטורים ש – 26 תקנה .16

  מנהל ,  זסמן   דיוויד  לוי   ורדה  מחובר   איתן  קסלר   דניאל 
 ראשי   כספים 

,  אוטול 'ארד  ריצ  דיסטסו   דיוויד 
 "ל מנכ 

  ר " יו ,  בלאו .  ת   ף ' ג 
 הדירקטוריון 

 

Daniel Kessler Eitan Machover  LevyVarda David Klein 

Zussman 

David Michael 

DiStaso 

Richard Lawrence 

O'Toole 

Jeff Todd Blau   שם )כמופיע
 בדרכון(: 

 : דרכון מספר ת.ז./  430641202 220600469 547707088 526249731 057089369 057258402 332534205
 תאריך לידה:  11.4.1968 18.12.1956 20.1.1965 18.10.1986 26.5.1961 1.12.1961 17.11.1958

-תל ,  8  אופנהיימר 
6939508אביב    

,  15  המחתרות   רופא 
6937234אביב  -תל   

  רעננה ,  12  ארלוזורוב 
1043608  

60 Columbus Circle, 

New York, NY 
10023 

60 Columbus 

Circle, New York, 
NY 10023 

60 Columbus 

Circle, New York, 
NY 10023 

60 Columbus 

Circle, New 
York, NY 10023 

מען להמצאת כתבי  
 דין: -בי 

 נתינות:  אמריקאית  אמריקאית  אמריקאית  אמריקאית  ישראלית  ישראלית  ישראלית 
  כהונה   תחילת   תאריך  17.11.2014 17.11.2014 26.12.2018 7.6.2015 7.6.2015 7.6.2015 7.6.2015

 : כדירקטור 
  ביקורת   ועדת .  כן 

  גם )המשמשת  
  לבחינת   כוועדה 
(  כספיים   דוחות 

 תגמול   וועדת 

  ביקורת   ועדת .  כן 
  כוועדה   גם )המשמשת  

(  כספיים   דוחות   לבחינת 
  מכהן .  תגמול   וועדת 

 תגמול   ועדת "ר  כיו 

  ביקורת   ועדת .  כן 
  גם )המשמשת  

  לבחינת   כוועדה 
(  כספיים   דוחות 

  מכהנת .  תגמול   וועדת 
 ביקורת   ועדת "ר  כיו 

בועדת  חברות   לא  לא  לא  לא 
דירקטוריון של  

 החברה: 

  בלתי   דירקטור .  כן 
 תלוי 

  דירקטורית .  כן  חיצוני  דירקטור .  כן 
 חיצונית

האם הינו דירקטור   לא  לא  לא  לא 
בלתי תלוי או  

 דירקטור חיצוני: 
מנהל כספים ראשי   לא  לא  לא 

 (CFO ) , The Related 

Companies, LP 

Chief Accounting 

Officer, The 
Related Companies 

LP 

 משפטי   ויועץ   נשיא   סגן 
(Executive Vice 

President and 

General Counsel) 
The Related 

Companies LP 

 ( CEO"ל ) מנכ 
The Related 

Companies LP 

  הינו   הדירקטור   האם 
  של ,  החברה   של   עובד 

  של   או   בת   חברה 
  שלה   קשורה   חברה 

 : בה   עניין   בעל   של   או 

  ראשון   תואר 
 -מ (  BA)   בהיסטוריה 

Haverford 
College  ; שני   תואר  

  במשפטים 
(  MA)   ודיפלומטיה 

 Tufts -מ 

University  ; תואר  
  במשפטים   ראשון 

 (JD  ) מ- University 

of Chicago Law 
School 

  בתקשורת   ראשון   תואר 
 (BA  ) מ-Emerson 

College  ; שני   תואר  
 ופיננסים   בשיווק 

 (MBA  ) מ-Boston 

College 

  ראשון   תואר 
  וכלכלה   בחשבונאות 

 (BA  ) מאוניברסיטת  
 אביב -תל 

  עסקים   במנהל   תואר 
 מישיגן  מאוניברסיטת 

(  BS)   ראשון   תואר 
 –)חשבונאות(  

Rutgers College  ;
Certified Public 

tanAccount 

  –  ( BA)   ן ראשו   תואר 
St. John's 

University 
  ראשון   תואר 
 .St  -  ( JD)   במשפטים 

John's University 
School of Law 

  –  במשפטים   שני   תואר 
New York 
University 

  ראשון   תואר 
 (BBA )  –

University of 
Michigan 

  -  ( MBA)   שני   תואר 
Wharton School 
of Business, the 

University of 

Pennsylvania 

 השכלה: 

  גבעון   של   נשיא 
"מ )החל  בע   יועצים 

 ( 2011  משנת 

CEO    שלEnhanced 

Surface Dynamics 

Inc. (Wellsense)  
   ( 2014עד אפריל    2012) 

  באמות   דירקטורית 
  2005"מ ) בע   השקעות 

ויועצת    ( 2014  עד 
 עצמאית 

Vice President   ב- 
The Related 
Companies, LP    החל(

; דירקטור  ( 2015משנת  
  Vice President-ו 

עד    2015חברה ) ב 
 Chief;  ( 2018דצמבר  

Financial Officer , 
The Related 
Companies, LP    החל(

 ( 2018מדצמבר  

Chief Financial 

Officer, iStar 
Financial   (2010    עד

2016  ;)Chief 

Accounting 

Officer, The 
Related Companies 

LP    ( 2017)החל משנת 

 משפטי   ויועץ   נשיא   סגן 
(Executive Vice 

President and 

General Counsel) 

The Related 
Companies LP 

 ( CEO"ל ) מנכ 

The Related 

Companies LP 

עיסוק בחמש השנים  
 האחרונות: 

- Ziegler Meditech 

Equity Partners, LP; 

Meditech Medical, 

LLC; VVT Medical, 

Ltd; EM Advisory 

Services Ltd; 
MedyMatch, Ltd; 

  )חבר ועד   בית השאנטי 
אלקטרה נדל"ן    (; מנהל 
אפסילון חיתום   ; בע"מ 

 STG;  בע"מ והנפקות  

International, Inc. 

 תשתיות   מנדלסון 
"מ )החל  בע   ותעשיות 

  פברואר   מחודש 
2012 ) 

בשליטת    תאגידים 
ו/או בעלי    רילייטד 

  ; בה   מניות ה 
 דירקטוריון   חבר 

 נוספים   בארגונים 
 רווח   למטרות   שאינם 

- Sterling Bancorp; 

Equinox Holdings, 

Inc.; 
בשליטת    ותאגידים 

ו/או בעלי    רילייטד 
 המניות בה

Equinox 

Holdings, Inc;  
ותאגידים בשליטת  

  בעלי או  / ו   רילייטד 
 ;בה   המניות 

 דירקטוריון   חבר 
 נוספים   בארגונים 

  למטרות   שאינם 
 רווח 

תאגידים בהם  
 משמש כדירקטור: 

  הינו   הדירקטור   האם  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא 
  בעל   של   משפחה   בן 

 : בחברה   אחר   עניין 
  דירקטור   האם  לא  לא  כן  כן  כן  כן  לא 

  אותו   רואה   שהחברה 
  מומחיות   כבעל 

 ופיננסית   חשבונאית 
  במספר   עמידה   לצורך 

  שקבע   המזערי 
  לפי   הדירקטוריון 

( 12)א() 92  סעיף 
 החברות   לחוק 
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  נושאי משרה בכירה –א 26 תקנה .17

דירקטור בחברה( הינו מר אייל בש, המבקר הפנימי של נושא משרה בכירה נוסף בחברה )שאינו הדוח, למועד 
 2.2וכן סעיף  2019לתשקיף  7.2סעיף  ראה(, הפניהמר בש )המובאים בזאת בדרך של פרטים אודות החברה. ל

  .)המובא בחלק ב' לדוח( לדוח הדירקטוריון

  מורשי חתימה עצמאיים –ב 26תקנה  .18

 .אין

  של החברה המבקר רואה החשבון – 27תקנה  .19

 .6492102אביב -, תלא144דרך מנחם בגין  – חשבון רואי, קסיררפורר גבאי את  קוסט

  בשנת הדוח ןשינוי בתזכיר או בתקנו – 28תקנה  .20

  אין.

  בשנת הדוח המלצות והחלטות הדירקטורים –)א( 29תקנה  .21

 .בחלק א' לדוח 4.1ראה סעיף  – תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה [א]

 ההעסקשהחברה בדעה כי  על אף - בה עניין ובעל החברה בין, השוק לתנאי בהתאם שאינן עסקאות [ב]
בתנאי שוק, מפנה הינה , 2019 בשנת האושר אשר, זה לחלק( 22)תקנה  (2)[ח]12 ףבסעי המתוארת

 .לשם הזהירותלסעיף זה החברה 

 בשנת הדוח מיוחדת כללית אסיפה לטותהח –)ג( 29 תקנה .22

הדירקטורים  לרכוש לטובת החלטה בכתב של בעלת המניות היחידה בחברה התקבלה 2019 נובמברב 21 ביום

  .פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ונושאי המשרה בחברה

  בשנת הדוחהחלטות החברה  –א 29 תקנה .23

 (2)-( ו1)[ח]12סעיפים , ראה )לפי העניין( דירקטורים ונושאי משרה בחברה ביטוחשיפוי ואודות  פרטיםל
 .לחלק זה (22תקנה )

 

 

 

 

Jeff T. Blau, Chairman  Richard O'Toole, CEO 
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 ' ה חלק
 אפקטיביות הבקרה הפנימית

 
 



 

 

ב)א(  9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  
 : 1970-תש"ל התקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, ל

 

 ( .Related Commercial Portfolio, Ltdרילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטד )הדירקטוריון של ההנהלה, בפיקוח 
 ביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.אית לקהתאגיד(, אחר –)להלן 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 ;ודירקטור , מנהל כללי(Richard Lawrence O'Tooleריצ'ארד לורנס או'טול ) .1

 .טורודירק כספיםסמנכ"ל , (David Klein Zussman) דיוויד קליין זסמן .2

יווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי בקרה פנימית על הד
ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, 

נות הדיווח הכספי ולהכנת ל ביטחון בהתייחס למהימבפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה ש
 ,פי הוראות הדין-הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על

 נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

ש לגלותו כאמור, נצבר יח כי מידע שהתאגיד נדרהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבט
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.

ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה נימית על הדיווח הכספי בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פ
 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; 

 ילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:הכספי והג ית על הדיווחהבקרה הפנימ הערכת אפקטיביות

עסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותיים לדיווח הכספי. רכיבי הבקרה ו יםחשבונא םתהליכימיפוי וזיהוי  .1
ספי; )ג( של דיווח כה הפנימית שזוהו הינם: )א( בקרות ברמת הארגון; )ב( בקרות על תהליך העריכה והסגיר

לדיווח הכספי והגילוי )בקרות על קביעת שווי  מידע; )ד( תהליכים מהותיים מאוד ת של מערכותקרות כלליוב
 .(וחייביםנדל"ן מסחרי מ שכירותהוגן של נדל"ן להשקעה ובקרות על הכנסות 

 אפקטיביות לוי, הערכתגימיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד אשר נועדו לתת מענה לסיכוני הדיווח וה .2

יקויים בתכנון הבקרה ובחינת קיומן של בקרות ח פערי הבקרה הקיימים, תיקון לותהבקרות וני התכנון של
 .מפצות

 .הערכת אפקטיביות התפקוד של בקרות המפתח .3

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון והנהלת 
היא  2019בדצמבר  31 הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום חומית על הדיוהבקרה הפנימסקנה, כי יד הגיעו לאגהת

 אפקטיבית.



 

 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנהל כללי

 :1970-תש"להתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, ( ל1ב)ד()9לפי תקנה 

 

 ר כי:, מצהי(Richard Lawrence O'Tooleריצ'ארד לורנס או'טול )אני, 

 ( .Related Commercial Portfolio, Ltdמסחרי לימיטד )לייטד פורטפוליו ירהדוח התקופתי של  י אתבחנת (1)
 הדוחות(; –)להלן  2019התאגיד( לשנת  –ן )להל

ת לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותי (2)
תייחס לתקופת אותם מצגים, לא יהיו מטעים בה ולות שבהן נכללאור הנסיבכללו בהם, שהמצגים שנהנחוץ כדי 

 הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  (3)
סים ליהם מתייחלתקופות שאד לתאריכים ואת המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגי

 ;הדוחות

, בהתבסס התאגיד של דירקטוריוןעדת הביקורת וולון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ה החשבואוגיליתי לר (4)
 על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

על  ה הפנימיתרקעלתה של הביעתה או בהפאת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקב (א)
יע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, ילוי העלולים באופן סביר להשפגה ח הכספי ועלהדיוו

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 
 –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

ין או ב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרורמעשאינה מהותית, שבה כל תרמית, בין מהותית ובין  (ב)
 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

עדים להבטיח ות ונהלים תחת פיקוחי, המיוקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקר (א)
י המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות מהותשמידע 

ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט -, מובא לידיעתי על2010-כספיים שנתיים(, התש"ע
 –במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

ת פיקוחי, המיועדים להבטיח ם תחומם של בקרות ונהליהלים, או וידאתי קביעתם וקיקבעתי בקרות ונ (ב)
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות 

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

תי בדוח זה את הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצג (ג)
 פקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.י האטוריון וההנהלה לגבמסקנות הדירק

 פי כל דין.-אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על
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Richard L. O'Toole 
 מנהל כללי ודירקטור

   

 



 

 

 הצהרת מנהלים 

 ספיםכיר ביותר בתחום הכהמשרה הבהצהרת נושא 

 :1970-תש"להניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, נות תק( ל2ב)ד()9לפי תקנה 

 

 , מצהיר כי:(David Klein Zussman) דיוויד קליין זסמןאני, 

 Relatedמסחרי לימיטד )רילייטד פורטפוליו בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)

Commercial Portfolio, Ltd.)  הדוחות(; –)להלן  2019התאגיד( לשנת  –)להלן 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה  (2)
הן נכללו מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שב

 טעים בהתייחס לתקופת הדוחות;יו ממצגים, לא יה אותם

, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, ידיעתי לפי (3)
את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

 הדוחות;

, בהתבסס התאגיד של דירקטוריון ורתקועדת הביווליד, לדירקטוריון התאגבון המבקר של יתי לרואה החשגיל (4)
 על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  (א)
ר הכלול בדוחות, האח לדוחות הכספיים ולמידע הכספיחסת ככל שהיא מתייי ועל הגילוי הדיווח הכספ

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; 

 –ן וכ

כללי או מי שכפוף לו במישרין או הל השאינה מהותית, שבה מעורב המנבין בין מהותית ו כל תרמית, (ב)
 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

עדים להבטיח המיותחת פיקוחי,  בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של (א)
לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות  ייחסשמידע מהותי המת

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, 2010-כספיים שנתיים(, התש"ע

הכנה של הדוחות; פת הפרט במהלך תקות המאוחדות, בידי אחרים בתאגיד ובחברו-מובא לידיעתי על
 –וכן 

ות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח בקר קבעתי (ב)

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות 
 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

, ככל שהיא מתייחסת ילויימית על הדיווח הכספי ועל הגהפנ ביות של הבקרהכתי את האפקטיהער (ג)
לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור 

 הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

 דין.פי כל -חר, עלריות כל אדם אאין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאח
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