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   התאגיד  עסקי של הכללית  ההתפתחות  תיאור - ראשון חלק
 

 הגדרות
 בפרק זה:  עיםהנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופי לשם

 
 GFI Real Estate Limited " החברה"
 "הקבוצה חברות"

 "הקבוצה" או
 . זה לחלק 1.1.2סעיף והחברות המועברות, כהגדרתן ב החברה

וקרן הנאמנות  אידית  עם יחד, בעל השליטה בחברה המחזיק גרוס אלן " אלן"
 בשרשור סופי.  החברה של והנפרע המונפק  המניות הון( 100%) במלוא

 גרוס, רעייתו של אלן.  אידית "אידית"
 השליטה  בעל  של  שילדיו ,  Allen I. Gross Children Trustנאמנות    קרן "נאמנות"קרן 

 . כנאמןאידית משמשת בה  ואשר, המוטבים הינם
 . המלאה בבעלותם פרטיות חברות לרבותוקרן הנאמנות,  אידית, אלן "הזכויות"בעלי 

"LLC" Limited Liability Company ,ב. בארה מקובלת התאגדות תצורת"
 ה. לתרשים החזקות, רא LLC תאגידי ידי על  מוחזקים החברה נכסי

 . זה חלקל 1.1.8סעיף 
 GFI" או "GFI קבוצת"

Group " 
מסחרי המאגד תחתיו חברות פרטיות שהתאגדו לרוב בתצורת  שם

LLC לפני החזיקו אשר, ידיתאו א אלן ידי על בעקיפין, המוחזקות ,
העברת הזכויות המועברות לחברה בנכסי נדל"ן בארצות הברית, 
המושכרים למטרת מגורים, משרדים, מסחר ומלונאות בקרקעות 

מיועדות למלונאות לפיתוח למטרת השכרה למגורים וקרקעות ה
 ובפרויקט בהקמה הכולל דירות למכירה ומלון.  

"GFI Holdings" GFI Capital Holdings LLC ,באחריות מוגבלת שהוקמה  חברה הינו
 במלוא  מחזיקה  החברה  הדוחלמועד    נכוןדלוואר, ארה"ב, אשר    במדינת
 (. membership interests) בו הבעלות זכויות

 . 2019בדצמבר  31יום הדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ב "התקופתי הדוח, ""הדוח"
בדצמבר   31החברה ליום    שלוהמבוקרים    המאוחדיםהכספיים    דוחותיה "הכספיים הדוחות"

 .זה תקופתי לדוח המצורפים, 2019
 " המועברות הזכויות"
", המועברות"החברות -ו

 .העניין לפי

 זה.   לחלק  1.1.6סעיף מונחים אלה ב כהגדרת

 אופ" -"נכס קו
  או

 "Co-Op"נכס 

 מניות  בעל כל בו"( הדירות תאגיד)" תאגיד של בבעלותו הנמצא נכס
 לדירה  המיוחס"(, מניות סטוק)" הדירות תאגיד של מניות סטוק רוכש

, ובין בעל סטוק המניות לבין תאגיד הדירות נחתם הסכם בנכס  ספציפית
 . הספציפית הדירה לחכירת "(  "Proprietary Leaseחכירה )

" או הניהול חברת"
 "הניהול חברות"

GFI Capital Resources Group, ניהול שירותי הנותנת פרטית חברה ,
 מר ובשליטת בבעלות הנמצאת לחברה מטה שירותיו אסטרטגי ייעוץ

 .גרוס אלן
 "ב. ארה דולר " דולר"

או " "רר" או" רבוע רגל"
"SF" 

 הינם"ר  ר  10  שכל  באופן  נויהי  ,)מ"ר(  רבוע  למטר)ר"ר(    רבוע  מרגל  המרה
  464.5ר"ר הינו בשטח של  5,000מ"ר. לדוגמא נכס ששטחו  0.092903

 מ"ר.
, הנושא 2015 פברוארב 26תשקיף להשלמה אשר פרסמה החברה ביום  " 2015"תשקיף 

, על 2015 במרס 8 מיום משלימה והודעה, 2015ר פברואב 27תאריך 
 .)סדרה א'( אגרות חוב לציבור לראשונה הנפיקה החברה הםפי

  28, נושא תאריך 2019באוגוסט  27סמה החברה ביום רתשקיף מדף שפ " 2019תשקיף "
 . 2019באוגוסט 

Promote" " 
 

 מגדילים  אשר, שותפים  עם יחדמזומנים בהשקעות  עודפיחלוקה של 
 השותף רוב פי)על  ברווחים השותפים אחד של ההשתתפות אחוז את
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 לו  מקנים ולמעשה מצידו נוספת כספית השקעה ללא(, היזם או המנהל
"כ בד.  הראשונית  הכספית  מהשקעתו  יותר  גבוהים  הוניים  החזקה  אחוזי

, מחושבים בהתאם למפל רווחים מוגדר מראש, לפיו  Promoteמנגנוני 
(, מקבל, Promote  -מי שהשקיע השקעה כספית )לרבות השותף הזכאי ל

בראש ובראשונה את קרן השקעותיו בתוספת תשואה מובטחת ובעל 
 ועולה   שהולך  שיעור,  הבאות  הרווח  בשכבות  מקבל,  Promote  -הזכות ל
 . הכספית מההשקעה הנגזר משיעור כמה מפי ליותר לעיתים והמגיע

"Managing Member " האמריקאי"ן הנדל בתחום מקובל מונח, משותפת בחברה מנהל שותף. 
 "מ.בעאביב -בתל ערך לניירות הבורסה "הבורסה"
  

, ללא נכסים, התחייבויות ופעילות כלשהן 2014 בדצמבר 5 ביוםהוקמה כאמור להלן,  החברה
, לפני הרישום למסחר של אגרות החוב, בהתאם להוראות 2015  מרסב  12)למעט הון מניות(. ביום  

 והפעילויות  ההתחייבויות,  הזכויות  כל  את,  GFI Holdings-בעלי הזכויות ל  העבירו,  2015תשקיף  
 משועבדים שבגינם למממנים החובותולל )כ 2015 בתשקיף שתוארו המקרקעין נכסי עם בקשר

 המקרקעין עם בקשר הזכויות יתר וכל במקרקעין חכירה הסכמי מכוח זכויות(, אלה מקרקעין
( Title Interests) בנכס הבעלות בזכויות המחזיקות, הנכס בחברות הזכויות לרבות, המעוברים
 (. העניין לפי", המועברות"החברות -ו" המועברות", "ההחזקות המועברות)"הזכויות 

 
  1עסקיו התפתחות ותיאור התאגיד פעילות 1.1

 ההתאגדות וצורת ההתאגדות שנת .1.1.1
 בהתאםבמניות  מוגבלתכחברה פרטית  2014 בדצמבר  5 ביוםנתאגדה ו הוקמההחברה 

, לצורך גיוס הון, באמצעות הנפקת BVI Business Companies Act, 2004 להוראות
אביב בע"מ -שאינן ניתנות להמרה למניות, בבורסה לניירות ערך בתלאגרות חוב 

  2015 תשקיף פרסוםהקמתה ועד למועד  מאז"( להשקעה בנדל"ן בארה"ב. הבורסה)"
)למעט הון מניות זניח(. בעקבות הצלחת ההנפקה מכוח  פעילות כל הייתה לא לחברה

 לחלק זה.   1.1.6 בסעיף כמפורט המועברות הזכויות הועברו, 2015תשקיף 
 

   GFI Capital Resources Group - וקבוצת גרוס אלן מר אודות .1.1.2
GFI Capital Resources Group    על ידי מר אלן גרוס, איש נדל"ן יהודי    1983נוסדה בשנת

הייתה לחברה הראשונה בקבוצת ו ,"ל בהמנכקאי המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון ואמרי
GFI "(GFI Capital  .)" 

 
אלן החל את דרכו המקצועית כעורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן, לאחר השלמת לימודי 

והסמכתו כעורך דין. בסמוך לאחר השלמת  New York School of Law -משפטים ב
דין המתמחה בתחום הנדל"ן, ייצג קבלנים, משקיעים, יזמים -לימודיו אלן, כעורך

 ודריסת רגל לעולם הנדל"ן בארה"ב.  מה שאפשר לו כניסה –בעסקאות נדל"ן מורכבות 
 

GFI Capital    החברות הנמנות על קבוצת    שארגדלה במהרה והפכה יחד עםGFI לקבוצת ,
חברות המספקות, שירותי ניהול וייעוץ, השקעות נדל"ן, תיווך נדל"ן, סיוע בקבלת 

ן ברחבי משכנתאות והלוואות אחרות, ניהול נכסים, ביטוח, בנייה, פיתוח וניהול בתי מלו
תחום הנדל"ן  בצברה ניסיון משמעותי במתן שירותים    GFIארה"ב. לאורך השנים, קבוצת  

לרבות, באמצעות חברות קשורות מגוון שירותים בכל תחומי הנדל"ן, לרבות, נדל"ן  
 משרדי, מגורים, קמעונאות, מלונאות ושימוש מעורב. 

 
וליו מגוון של נכסי נדל"ן  לחברה( פורטפ הועברו לא)לרבות חברות אשר  GFIלקבוצת 

טקסס ה, יג'ורג'פלורידה, מיזורי, ב ברחבי ארה"ב, הכולל ניהול ובעלות על יחידות דיור
ומישיגן, ניו יורק  , בתי מלון פעילים בקליפורניהוניהול , ודרום קרוליינה ניו יורק

החברה אף מעורבת על ידי קבוצות ניהול המלונות המובילות בעולם. לם ו כהמנוהלים 

 
 הדיווחים של החברה הנזכרים בדוח תקופתי זה, נכללים בדוח זה בדרך של הפניה.   1
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נאמד   GFIהיקף פורטפוליו הנכסים של קבוצתבפיתוח נכסים בניו יורק, קנזס ומיזורי. 
ועברו לחברה הובניהול הקבוצה  שבבעלות, כי לא כל הנכסים יובהרבכמיליארד דולר. 
רים הדוקים עם בנקים אמריקאים קשמ נהנית GFIכי קבוצת  יצויןבמסגרת ההנפקה. 

 ,HSBC ,US Bank, HSBC, M&T Bank  ,Valley National Bank  :ובינלאומיים, כגון

Metropolitan Commercial Bankיםהמאפשר בנקים נוספיםו , בנק הפועלים  
נגישות גבוהה למקורות מימון לצורך ביצוע השקעות בנדל"ן ומחזור   GFIקבוצתל

 הלוואות קיימות. 
 

משרדים  GFIפועלת ממטה ההנהלה במנהטן, ניו יורק. בנוסף, לקבוצת  GFIקבוצת 
  100-כ מעסיקה  GFIקבוצת הדוח למועדאזוריים בערים מרכזיות ברחבי ארה"ב. נכון 

באמצעות   ישירות מועסקיםלהיות  ממשיכים האמוריםעובדים העובדים. יובהר, כי 
כי הזכויות ו חברהה ידי על במישרין מועסקיםולא  GFIחברות הנמנות על קבוצת 

המועברות כוללות אך ורק החזקה בזכויות נדל"ן ומלונות ולא בשירותים הנלווים אותם 
 מספקת חברת הניהול. 

 
 בחברה הזכויות בעלי מידי המועברות ידיםבתאג החזקות העברת .1.1.3

 -הזכויות, את זכויותיהם ב בעלי העבירו, 2015מכח תשקיף  ההנפקה  מועד לאחר בסמוך
 :כדלקמן"ב בארה"ן  בנדל וחכירה בעלות בזכויות בשרשור שהחזיקו , LLCתאגידי  18

"ן  כנדל  המסווגות  וקרקעות,  מלונאות,  למסחר  מניב"ן  נדל  נכסי,  למגורים  מניב"ן  נדל  נכסי
, מבנים מניבים וכן קרקעות העניין לפי, ומקימה להקים מתכננת החברה עליהן להשקעה

המסווגות בדוחותיה הכספיים של החברה כרכוש קבוע עליהן החברה מתכננת )יחד עם 
ונכון למועד דוח זה,  האמורה ההקצאה  לאחר. מניבים נכסי נדל"ן  לפתחשותפיה( 

מההון החברה ומזכויות ההצבעה בה והחברה    100%-הזכויות )בעקיפין( ב  מחזיקים בעלי
 . GFI Holdings -מזכויות הבעלות ב 100%-ב מחזיקה

  
, התחייבו שלא GFI Holdings-ב המשרה ונושאי השליטה בעל, GFI Holdings, החברה

הנאמנות  יבנוסף, בהתאם להוראות שטר. GFI Holdings-ליטול חוב פיננסי כלשהו ב 
בעל השליטה ונושאי לאגרות החוב )סדרה א'( ולאגרות החוב )סדרה ב'( של החברה, 

שלא התחייבו בהתחייבויות בלתי חוזרת, בין היתר,  ,GFI Holdings-ובהמשרה בחברה 
להתנגד לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב אשר תוגש לבית משפט בישראל להחלת 

שלא להתנגד אם בית   וכןוהסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש,  הדין הישראלי לעניין פשרה  
 ביחסמשפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון  

וכן שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית GFI Holdings -ל  וביחס   לחברה
ו מחזיקי אגרות החוב של  המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמן ו/א

 החברה. 
 

 לחברהפרטיות בבעלות ובשליטה של בעל השליטה בחברה    חברותשירותי ניהול בין    הסכם .1.1.4
 והסכמי ניהול בין חברות הקבוצה לחברת הניהול 

 חברות, בהסכם שירותי ניהול עם 2015פרסום תשקיף  למועד בסמוך התקשרה החברה
 שירותי , לרבות GFI קבוצתועובדי מטה  מגרוסקבלת שירותי ניהול  לצורך הניהול 

 מזכירות,  מחשבים,  תקשורת,  משרד  שירותי,  חשבות,  חשבונות  הנהלת,  כספים"לות  סמנכ
 '. וכו

לפרויקטים השונים  ותפעולמקבלות שירותי ניהול  GFI, כי חברות קבוצת יצוין כן כמו
הניהול, לרבות  חברות מאותןוכן שירותים שוטפים  הניהול מחברותשבבעלות הקבוצה 

בחלק ד'  22תקנה  ראה לפרטיםשרותי פיתוח, בנייה, ניהול נכסים, תיווך, ביטוח ועוד. 
  לדוח התקופתי.

 
   השליטה בעל של  פעילות לתיחום התחייבות .1.1.5

למגורים ו/או של  מניבדל"ן נשקיע בנכסי יולא  ירכושכי לא  התחייב השליטה בעל (א)
, בהיקף השקעה עצמית )קרי, לפני מימון חיצוני שנלקח על ידי מסחרי מניב נדל"ן 

מיליון דולר  8החברה באמצעות מימון בנקאי ו/או מימון על ידי שותפים(, של מעל 
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מניב מסוים, ואינו היקף )הון עצמי( )היקף ההשקעה כאמור הינו בגין פרויקט נדל"ן 
מצטבר של מספר פרויקטים( שלא נמנים על נכסי נדל"ן ו/או חברות נכס קיימים 

 במועדהשליטה פרט לחברה    בעל השליטה וחברות קשורות של    בעלהמוחזקים על ידי  
, אלא בכפוף החברה"(, שלא באמצעות חדש פרויקט" או "נכס חדש)" 2015 תשקיף

חברה לרכישת הנכס החדש או הפרויקט החדש, כמפורט לזכות סירוב ראשונה של ה 
 בס"ק )ב( להלן.

 הואנכס חדש כהגדרתו בס"ק א' לעיל,    לוכי בכל מקרה בו יוצע    התחייבהשליטה    בעל (ב)
לחברה בהצעה כי היא תיזום את הפרויקט החדש ו/או תרכוש את הנכס החדש  הפני

 אשר, לדירקטוריון ראשית תופנה ההצעה"(. ההצעהו/או תשקיע בנכס החדש )"
ימי עסקים ממועד קבלת מלוא החומר   5לתת את החלטתו ביחס להצעה בתוך    יידרש

והמידע הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטת השקעה בקשר עם ההצעה. 
אישר  לאהחלטה בדבר קבלת ההצעה תתקבל בדירקטוריון החברה בלבד. 

עדת ובו  לאישורהדירקטוריון את קבלת ההצעה, תובא ההחלטה בדבר דחיית ההצעה  
 ועדת אישרה ולא היה. סופית תהיה ההצעה דחיית על החלטתה אשרהביקורת, 

רשאי בעל השליטה לקבל את  יהיה לא, החברה ידי על ההצעה  דחיית את הביקורת
, אשר יהיה רשאי לאשר את ההצעה, וההצעה תועבר לדיון נוסף של הדירקטוריון

ימי עסקים  5קבלת ההצעה. בכל מקרה של העדר הענות מצד החברה להצעה בתוך 
ממועד קבלת מלוא החומר והמידע הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטת 
השקעה בקשר עם ההצעה, תחשב ההצעה כאילו נדחתה, ובמקרה של דחיית ההצעה 

בעל השליטה )בין במישרין ובין  יהיהר היענות, )על ידי ועדת הביקורת( או העד
לקבל את ההצעה. בנוסף, גם במקרה בו על אף הענות החברה להצעה,   יבעקיפין( רשא 

החדש  בפרויקטלא ישתכלל )מסיבות שאינן תלויות בבעל השליטה( הסכם להשקעה 
ין רשאי בעל השליטה )בין במישר ההייהחדש על ידי החברה,  הפרויקטו/או לרכישת 

ובין בעקיפין( לבצע את ההשקעה ו/או הרכישה בכפוף למנגנון זכות הסירוב המתואר 
 בסעיף זה לעיל. 

 החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת החלטות בדבר מיידי דיווח תפרסם החברה (ג)
 . הפעילות תיחום בעניין החלטה כל לאחר

במסגרת החלטת המסגרת לעיל ומתן  והשליטה לתחום את פעילות בעלהתחייבות  (ד)
 .ללא תמורה ןנתתיזכות סירוב ראשונה לחברה 

 
  2015ממועד פרסום תשקיף    חלההסר ספק יובהר ויודגש כי ההתחייבות האמורה    למען

מסחרי, מאותו מועד   מניב ואילך בכל הקשור לנכסים נדל"ן מניב למגורים ונכסי נדל"ן  
, אשר 2015 תשקיף למועד נכון בידיהםחזקו הו אשרולא בכל הקשור לנכסים אחרים 

לבעלות החברה במסגרת העברת הזכויות המועברות לחברה ולא ביחס  הועברולא 
 לנכסי נדל"ן שאינם בגדר הנכסים החדשים כהגדרתם לעיל. 

 
 לחברה  המועברות הזכויות העברת .1.1.6

הנפקת  מועדלאחר  בסמוך, GFI Holdings-ל העבירו(, לעיל)כהגדרתם  הזכויות  בעלי
, את זכויותיהם )לרבות בעקיפין באמצעות תאגידים 2015אגרות החוב על פי תשקיף 

בשרשור בזכויות בנכסי נדל"ן להשקעה וכן    שמחזיקיםאמריקאים בבעלותם( בתאגידים,  
: ולהלן)לעיל    הזכויות  לבעלי  שהונפקומניות של החברה    5,000הנפקת    כנגדבמלונות, וזאת  

 (. העניין לפי", המועברות הזכויות" -ו" המועברות החברות", "ועבריםהמ הנכסים"
  
 הזכויות להעברת ושותפים מלווים אישורי
,  2015, במסגרת הנפקת אגרות החוב על פי תשקיף 2המועברות הזכויות העברות לצורך

נדרשו אישורי שותפים ומממנים לצורך ביצוע העברת הזכויות, כפי שפורטו במסגרת 
 . 2015תשקיף 

 
. לפרטים 2015כפי שהועברו לחברה בסמוך לאחר מועד הנפקת אגרות חוב )סדרה א'( אשר הונפקו על פי תשקיף  2

בארה"ב  נוספים אודות אישור העברת הזכויות המועברות לאחר קבלת אישור היועצים המשפטיים של החברה 
 (. 2015-01-049345)אסמכתא:   2015במרס  12"(,  ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  אישור העברת הזכויות)"
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 הדוח בתקופת מהותי בהיקףנכסים  מכירת .1.1.7

 Harbour Club הנכס תמכיר .1.1.7.1

של חברה בת  הותתקשרה פרסמה החברה הודעה בדבר 2019במרס  24 ביום
, בתמורה הממוקם במישיגן  Harbour Clubשל החברה בהסכם למכירת הנכס  

פרסמה החברה הודעה  2019באפריל  17. ביום דולר אלפי 79,000למחיר של 
 בדבר השלמת העסקה.  

 52-כ)השלמת העסקה, חברת הבת החזירה את החוב בגין הנכס  במסגרת
מיליון דולר,  15-מיליון דולר, כולל תשלום למשקיע המועדף בסך של כ
לפרטים נוספים  . (בתוספת עמלת פירעון מוקדם והוצאות השלמת עסקה

  17-ו  2019  במרס  24  םמייהשל החברה מ  יםמידייווחים  ה דאודות העסקה רא
,  2019-01-035472-ו 2019-01-023964 :מספר ות)אסמכתא 2019באפריל 

 . , המובאים בדוח זה בדרך של הפניהבהתאמה(

 Hilton Garden Inn הנכס מכירת .1.1.7.2
פרסמה החברה הודעה בדבר  2019ביוני  23-ו 2019 באפריל 17 בימים

, מכר  בהסכם  מכן  ולאחרחברה בת של החברה במכתב כוונות,    שלה  ותהתקשר
הממוקם בדטרויט, מישיגן,  Hilton Garden Inn -למכירת המלון הידוע כ

נטו  בתמורההחברה  חלק )כאשר  אלפי דולר  52,900 בתמורה למחיר של
  35-דולר בניכוי הלוואה שנפרעה בסכום של כ ןמיליו 17.3-כ הואמהמכירה 

פרסמה החברה הודעה בדבר השלמת  2019 יוליב  16 ביום . מיליון דולר(
של החברה   יםדיימי יווחיםהעסקה. לפרטים נוספים אודות העסקה ראה ד

מספר:   ות)אסמכתא  2019  ביולי  16-ו   2019  ביוני  23,  2019  באפריל  17ם  מייהמ
 המובאים, (בהתאמה , 2019-01-061149-ו 2019-01-052467, 2019-01-035472

 . הפניה של בדרך זה בדוח
 oanokeRמכירת הנכס  .1.1.7.3

של חברה בת   הותהתקשר  פרסמה החברה הודעה בדבר  2019בנובמבר    27  ביום
 ,בקנזס סיטי, מיזוריהממוקם  Roanokeשל החברה בהסכם למכירת הנכס 

בדצמבר  19ביום  .אלפי דולר 32,500-כבתמורה למחיר של  AS-ISבעסקת 
לפרטים נוספים אודות  פרסמה החברה הודעה בדבר השלמת העסקה. 2019

  19-ו 2019 בנובמבר 27 םמייהשל החברה מ יםמידי יווחים העסקה ראה ד
,  2019-01-122710-ו 2019-01-115657 :מספר ות)אסמכתא 2019בדצמבר 
 . המובאים בדוח זה בדרך של הפניה, בהתאמה(

 Libertyמכירת הנכס  .1.1.7.4

למכירת בהסכם    התקשרות  פרסמה החברה הודעה בדבר  2020בינואר    12  ביום
אלפי    56,000-כלמחיר של    בתמורה  בליברטי, מיזורי,הממוקם    Libertyהנכס  
של    מיידי. לפרטים אודות העסקה ראה דיווח  וכן אודות השלמת העסקה  דולר

, המובא (2020-01-004168: מספר)אסמכתא  2020 בינואר 12החברה מיום 
 . בדוח זה בדרך של הפניה

  Craig Ranchat Venueמכירת הנכס  .1.1.7.5

של חברה בת ות התקשר פרסמה החברה הודעה בדבר 2020בינואר  12 ביום
 -בהממוקם  Venue Craig Ranchבהסכם למכירת הנכס של החברה 
McKinney,וכן אודות  אלפי דולר 50,000-בתמורה למחיר של כ , טקסס

  7. לפרטים אודות העסקה ראה דיווח מיידי של החברה מיום  השלמת העסקה
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, המובא בדוח זה בדרך של ( 2020-01-011953)אסמכתא מספר:    2020  בפברואר
 . הפניה 
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 : 20193בדצמבר  31 ליום נכוןההחזקות בחברה  מבנה .1.1.8

 
 
 

 
     תרשימי האחזקות מציינים בעלות משפטית על הנכסים.  3
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 :הדוח  למועד נכון"ב )ללא חלוקה לאזורים(, בארההחברה  של, לרבות קרקעות המניביפורטו נכסי הנדל"ן  הלןל .1.1.9
 

 מאוחדות חברות ( א)
 

 
     .אחוזי הבעלות המשפטית של החברה  4
נקבע בהתאם למחיר המכירה   ואשר סווג כמוחזק למכירה ושווי , Venue Craig Ranchהנכס  מלבד , 2019בספטמבר  30שבוצעו ליום השווי ההוגן של נכסים בסעיף זה נקבע בהתאם להערכות שווי  5

את סך   יםטבלה זו מייצגב להלן 14עד  9"ק בסהמוצגים  שהסכומים, River Market West II-ו Gatewayלחלק א' לדוח(, מלבד  1.1.7.5סעיף ראה אודות מכירת נכס זה שלהם )לפרטים נוספים 
. לדעת החברה, לא חל כל שינוי בשווי  2019בדצמבר    31ליום   האמורים יםההוצאות המצטברות בגין הבנייה והפיתוח של הנכס וכן, בהתבסס על הערכת הנהלת החברה, גם את השווי ההוגן של הנכס

 .  2019בדצמבר   31יום הנכסים בין מועד הערכת השווי ו 
         .בניכוי עלויות מימון נדחות  6
 . מיליוני דולר  2.1-כולל תמורה נטו ממכירת דירות בסך של כ 7
 . דולר מיליוני 0.5 -כ  של בסך   דירות  ממכירת נטו  תמורה כולל 8

 
 שם הנכס

 

פרטים 
כלליים אודות  

 הנכס

סוג הנכס 
)לפי 

שימוש  
 עיקרי( 

 

בעלות/  
 חכירה 

 מועד 
 הרכישה  

כמות 
יחידות  
דיור/ 
שטח 
 מסחרי

חלקה של 
החברה 

 4בנכס 
 

שוויו  
ההוגן 
)לפי 
100% )
 31ליום 

בדצמבר  
2019 

)באלפי  
 5דולר( 

 
תפוסה 

 31ליום 
בדצמבר  

2019 
 

 
 הכנסות
מנדל"ן  

להשקעה 
לשנת 
2019 
)לפי 
100%) 

)באלפי  
   דולר(

 
NOI 

 2019לשנת 
 (100%)לפי 

)באלפי  
 דולר(  

 
F.F.O 

 2019לשנת 
 (100%)לפי 

)באלפי  
   דולר(

יתרת 
חוב ליום  
31.12.20

)לפי  19
100%) 

)באלפי  
  6דולר( 

LTV 
)לפי 
100% )
)יחס 

החוב אל 
מול שווי  

 הנכס( 

 סיווג הנכס 
  )מהותי/

 מהותי מאוד(  
ליום 

31.12.2019 

1. 
Newport 

East 

, Co-Opנכס 
 29לחברה 

יחידות דיור  
בבית דירות 

למטרת 
השכרה, 
הממוקם 

ברובע מנהטן, 
 ניו יורק. 

 - 51.60% 5,934 71,664 71,950 7686,2 100% 11,500 81.79% 29 2005 בעלות מגורים 

2. PV Realty 

בית דירות  
להשכרה 
הממוקם 

ברובע מנהטן, 
 ניו יורק. 

 - 56.12% 3,760 (50)   110 7828 100% 6,700 100% 14 2000 בעלות מגורים 

3. 
River 

Market 
West   

מתחם 
מגורים  

להשכרה 
 - 57.17% 18,300 702 1,477 2,400 92.6% 32,011 97.9% 137 2015 בעלות מגורים 
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  . Promote -ההון מבלי להתחשב בהשפעות מנגנון ה  וזיצייתאחוז המייצג את פ 9

 . לדוח' א לחלק 5.1.1.7 בסעיף  כמפורט,  2020 ינואר  בחודש  נמכר  הנכס 10

 137הכולל 
יחידות דיור  

להשכרה 
הממוקם 

בקנזס סיטי, 
 מיזורי. 

4 Deerfield 

מתחם 
מגורים  

להשכרה 
 212הכולל 

יחידות דיור, 
 -אר ממוקם ב
Deerfield 
Beach, FL 

 - 57.68% 21,378 802 1,782 3,516 92.5% 37,065 98.33% 212 2016 בעלות מגורים 

5 Ahuva 
מסחרי מתחם 

 9-המושכר ל
 שוכרים 

 2008 בעלות מסחרי 

19,852 
ר"ר 

למסחר 
 משרדים

%836.0 9 38,200 100% 1,609 1,396 869 10,975 28.73% 
- 

 

6. 
175 Eastern 

Parkway 

 14 -זכויות ב
יחידות דיור  

בשכ"ד 
מפוקח, 

בברוקלין, ניו 
 יורק 

 - 20.32% 1,000 (152)  (92)  159 92.9% 4,922 80.0% 14 2017 בעלות מגורים 

7. 

Venue 
Craig 

Ranch10 
 

מתחם 
מגורים  

להשכרה 
 277הכולל 

יחידות דיור  
 -ב

McKinney ,
 טקסס

 - 67.86% 33,779 794 2,358 4,844 95.1% 49,776 98.25% 277 2017 בעלות מגורים 

8. 
Adara 

Godley 
Station 

פרויקט 
multy-
family  ,

 256 הכולל
   דיור יחידות

,  בסוואנה

 פרויקט
Multy-
family 

 - 66.06% 29,718 811 2,165 3,924 91.4% 44,985 91.36% 256 2018 בעלות
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בדצמבר    31, גם את השווי ההוגן של הנכס ליום  נכס בבניה ופיתוח. הסכום המוצג בטבלה מייצג את סך ההוצאות המצטברות בגין הבנייה והפיתוח של הנכס וכן, בהתבסס על הערכת הנהלת החברה   11

2019 . 
דיווח מיידי של   ראה, 2019במרס  29ביום בטבלה(  14עד  10)ס"ק  Gatewayההקמה של  לפרויקט החברה של  בת  חברה שנטלה דולר  מיליון 20 -כ של  בסך  לבנייה גישור הלוואת אודות לפרטים  12

 . הכספיים  לדוחות(  4)ב()11וכן באור   , המובא כאן בדרך של הפניה,(2019-01-035472)אסמכתא מספר:    2019באפריל   17החברה מיום 

    'ורג'יהג

9. 
River 

Market 
West II 

קרקע בשטח 
 2 -של כ

אקרים 
הממוקמת 

בקנזס סיטי, 
מיזורי,  

בסמוך לנכס  
River 

Market 
West 

קרקע 
 / לבניה
 פיתוח

 

 - 65.67% 14,187 - - - - 1121,605 99.48% ל.ר. 2017 בעלות

10. 
Gateway 

Residential 

12 

קרקע בשטח 
 17-של כ

אקרים 
שנמצאת 

מתחם בתוך 
מגורים  

להשכרה 
בפיתוח, 

 169שיכלול 
יחידות דיור, 

 -מוקם במה
Mission ,

 .טקסס קנזס

 
 – פיתוח

 מגורים 
 

 - 38.22% 6,100- - - - - ,1196115 77.61% ל.ר. 2017 בעלות

11 
Gateway – 

Retail12 

י מסחרי חשט
בפיתוח 
  ושיושכר

ללקוחות 
 קמעונאיים

 –פיתוח 
 מסחרי 

  38.22% 1,940 - - - - 115,076 77.61% ל.ר. 2017 בעלות

12 
Gateway - 

Hotel12 

מלון בפיתוח 
 202שיכלול 

חדרי אירוח,  
 -הממוקם ב
Mission ,
 טקסס

 –פיתוח 
 מלונאות

  38.22% 4,300 - - - - ,1125111 77.61% ל.ר. 2017 בעלות
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 כלולות חברות (ב)

 

 
 שם הנכס

 

פרטים 
כלליים 
אודות  
 הנכס

סוג 
הנכס 
)לפי 

שימוש  
 עיקרי( 

 

  בעלות
/ 

 חכירה  

 מוחזק
 בשליטה
 משותפת

 לא או

מועד  
 הרכישה 

 'מס
יחידות  

 דיור 

חלקה 
של 

החברה 
   בנכס
 

  שוויו
ההוגן 

 31 ליום
בדצמבר  

2019  
)לפי 
100% )

)באלפי  
  13(דולר

 
 תפוסה

 31ליום 
בדצמבר  

2019 

 
 הכנסות
ברוטו 
 לשנת
2019 
)לפי 
100%) 

)באלפי  
   (דולר

NOI 
 לשנת
2019 
)לפי 
100%) 

)באלפי  
   (דולר

F.F.O 
 לשנת
2019 
)לפי 
100% )

)באלפי  
   (דולר

  ליום חוב יתרת
31.12.2019 

( 100%)לפי 
   (דולר)באלפי 

LTV 
)יחס 

 אל החוב
  שווי מול

 ( הנכס

 הנכס  סיווג
)מהותי מאוד/   

מהותי( ליום 
31.12.2019 

1. 
50 

Lefferts 

 Co נכס
Op ,

הממוקם 
ברובע 

ברוקלין,  
 ניו יורק 

 בעלות מגורים 
חברה  
 כלולה

1996 19  50% 2,700 100% 141,093 14828 14828 - - - 

 
נקבע בהתאם למחיר המכירה שלהם   ואשר סווג כמוחזק למכירה ושווי , Libertyהנכס מלבד  ,2019בספטמבר  30ת שווי שבוצעו ליום השווי ההוגן של נכסים בסעיף זה נקבע בהתאם להערכו 13

 .  2019בדצמבר   31  יום. לדעת החברה, לא חל כל שינוי בשווי הנכסים בין מועד הערכת השווי ו לחלק א' לדוח(   1.1.7.4סעיף  ראה אודות מכירת נכס זה )לפרטים נוספים  
 מיליוני דולר.   .880כולל את התמורה נטו ממכירות יחידות קונדו בסך של  14

13. 
Gateway – 

Office12 

שטח משרדים 
בפיתוח אשר 
יושכר לשוכרי  

משרדים, 
 -הממוקם ב
Mission ,
 טקסס

 –פיתוח 
 משרדי 

  38.22% 2,380 - - - - ,112276 77.61% ל.ר. 2017 בעלות

14 
Gateway – 
Destination 

Retail12 

שטח מסחרי 
בפיתוח אשר 

 -הושכר ל
Destination 
entertainme
nt company 

 –פיתוח 
 מסחרי 

  38.22% 5,280 - - - - ,1181613 77.61% ל.ר. 2017 בעלות
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 שם הנכס

 

פרטים 
כלליים 
אודות  
 הנכס

סוג 
הנכס 
)לפי 

שימוש  
 עיקרי( 

 

  בעלות
/ 

 חכירה  

 מוחזק
 בשליטה
 משותפת

 לא או

מועד  
 הרכישה 

 'מס
יחידות  

 דיור 

חלקה 
של 

החברה 
   בנכס
 

  שוויו
ההוגן 

 31 ליום
בדצמבר  

2019  
)לפי 
100% )

)באלפי  
  13(דולר

 
 תפוסה

 31ליום 
בדצמבר  

2019 

 
 הכנסות
ברוטו 
 לשנת
2019 
)לפי 
100%) 

)באלפי  
   (דולר

NOI 
 לשנת
2019 
)לפי 
100%) 

)באלפי  
   (דולר

F.F.O 
 לשנת
2019 
)לפי 
100% )

)באלפי  
   (דולר

  ליום חוב יתרת
31.12.2019 

( 100%)לפי 
   (דולר)באלפי 

LTV 
)יחס 

 אל החוב
  שווי מול

 ( הנכס

 הנכס  סיווג
)מהותי מאוד/   

מהותי( ליום 
31.12.2019 

2. 
Liberty15 

 

מתחם 
מגורים ובו  

יחידות  292
דיור, 

הממוקם 
 בקנזס
, סיטי

 מיזורי 

 בעלות מגורים 
  חברה
 כלולה

2016 292 17.17% 56,000 95.2% 3,411 1,702 539 30,000 53.57% - 

3. 
Friedfield 

Breslin 

מסעדות,  2
הממוקמות 

במלון 
Ace Hotel 

New 
York  

- וכוללות כ
210 

מקומות 
 ישיבה  

 בעלות מסעדה
  חברה
 כלולה

2008 - 50% 1,629 - 9,268 (2,928) (2,928) - - - 

 

  

 
 . לדוח' א לחלק 1.1.7.4 בסעיף  כמפורט,  2020 ינואר  בחודש  נמכר  הנכס 15
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 . שיעור הבעלות המשפטי של החברה  16
 .  2019בדצמבר   31שוויים ההוגן של הנכסים נקבע בהתבסס על הערכות שווי שבוצעו ליום  17
 מיליון דולר בגין חכירת הקרקע.  .19 - בניכוי סך של כ 18
,  ( 035472-01-2019: מספר אסמכתא) 2019 באפריל 17 מיום מיידי דיווח ראה לפרטים. למכירהמשווק  Ace Hotel Palm Springs הנכס פיו על מיידי דיווח החברה פרסמה 2019 באפריל  17 ביום 19

 . המובא בדוח זה בדרך של הפניה
 מיליון דולר בגין חכירת הקרקע.  3.9 - בניכוי סך של כ 20

 :(וכלולות  מאוחדות)חברות  מלון לפיתוח וקרקע בהקמה מלון לרבות המלונאות נכסי פירוט להלן  .1.1.10
 

 שם הנכס  
פרטים 
כלליים 

 אודות הנכס

סוג 
 הנכס 

)שימוש  
 עיקרי( 

  בעלות
/ 

 חכירה  

מאוחדת 
; 

 בשליטה
 משותפת

 לא או
 בשליטה
 משותפת 

מועד  
 הרכישה 

חלקה של 
החברה 

 16בנכס 

ההוגן   שוויו
 31 ליום

בדצמבר  
2019  

)באלפי  
 17( דולר

 
 תפוסה

 31ליום 
בדצמבר  

2019 

 הכנסות
 ממלונאות

 2019 לשנת
 (100%)לפי 

)באלפי  
   (דולר

NOI 
 לשנת
2019 
)לפי 
100%) 

)באלפי  
  (דולר

F.F.O 
 לשנת
2019 
)לפי 
100%) 

)באלפי  
  (דולר

  חוב יתרת
  הנכס בגין

 ליום
31.12.2019 

)באלפי  
   (דולר

LTV 
  החוב)יחס 

 שווי מול אל
 ( הנכס

 הנכס  סיווג
 )מהותי/
מהותי 

  ליום( מאוד
31.12.2019 

1. 

Ace 
Hotel 
New 
York 

 הכולל מלון
 חדרי 286
ומספר   אירוח

שטחי מסחר 
שהושכרו,  
 הממוקם

 ניו, במנהטן
 . יורק

 חכירה  מלונאות
חברה   

 מאוחדת
 מאוד  מהותי 62.28% 85,949 (292) 3,798 28,457 84.6% 18138,000 9%6 2007

2. 

Ace 
Hotel 
Palm 

Springs 19 

 בוטיק מלון
, המוכר וספא

 ACEבשם 
Hotel & 

Swim Club ,
חדרי  179בן 

אירוח  
הממוקם 
בפאלם 

ספרינגס, 
 קליפורניה. 

 חכירה  מלונאות
 

חברה  
 מאוחדת

 
2008 

 מאד מהותי 70.56% 40,574 2,334 4,602 21,932 68.9% 2057,500 100%
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. לפרטים נוספים ראה  %64.50, אחוז הבעלות הינו Promote-כשכוללים את השפעת מנגנון ה .Promote -אחוז זה מייצג את שיעור הבעלות המשפטי של החברה מבלי להתחשב שהשפעות מנגנון ה 21

 לחלק זה.  1.8.5.4סעיף  
 . הערכת שווי המלון בלבד  22
 על ידי החברה במחיר מכירה צפוי בניכוי עלויות מכירה או עסקה צפויות.   תהמוחזק )פנטהאוז(  אחת קונדו  דירת  כולל  הנכס23

3. 
5 

Beekman 
Hotel 

  יוקרתי מלון
 287 הכולל

,  אירוח חדרי
 וממוקם

 ניו, במנהטן
 . יורק

 בעלות מלונאות
חברה  

 מאוחדת
 מאוד  מהותי 39.49% 124,774 4,040 12,597 34,793 79.3% 22316,000 34.7921% 2012

4. 
5 

Beekman 

Condo 

מגדל דירות 
 67הכולל 

יחידות 
וממוקם בעיר 

ניו יורק  
במדינת ניו  

 יורק 

 בעלות מגורים 
חברה  

 מאוחדת
2012 21 34.79%  2311,488 - 20,029 1,932 1,932 = = - 

5. 
Bond 
Street 

 לפיתוח קרקע
 בשטח מלון
 -כ של כולל

"ר ר 17,960
 הממוקמת

 ברובע
  ניו, ברוקלין
 . יורק

  בעלות מלונאות
חברה  
 כלולה

2014 
  
%4.1  

 

161,100 - - - - 67,363 41.81% - 

6. 

The James 

New York 

-   

NoMad 

)לשעבר: 

Carlton 

Hotel( 

מלון הכולל 
חדרי  362

אירוח ושני  
שטחי מסחר, 

הממוקם 
במנהטן, ניו 

 יורק. 

 בעלות מלונאות
חברה  
 כלולה

2015 
 

20.96%  
 

 מהותי  53.20% 157,749 (9,438) 1,432 30,348 78.4% 296,500

7. 
Crowne 

Plaza JFK 

הכולל  מלון
 חדרי 335

,  אירוח
  בניו הממוקם

 בקרבת, יורק
 התעופה שדה

  הבינלאומי
JFK. 

 בעלות מלונאות
חברה  
 כלולה

2017  50.14%  מהותי 49.60% 38,436 3,944 6,206 23,107 92.6% 77,500 
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8. 
Hilton 

Greenville 

מלון הכולל 
חדרי  256

אירוח,  
 -הממוקם ב

Greenville 
SC  במרכז

העיר 
Greenville  

ושדה 
התעופה 

Greenville-   
Spartanburg 

 בעלות מלונאות
חברה  

 מאוחדת
 מהותי 66.27% 20,876 20 2,314 11,402 71.6% 31,500 75.65% 2018
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  התאגידשל  הפעילות תחומי 1.2
 

תחומי  בשני)באמצעות תאגידים בשליטתה וחברות כלולות(, פועלת  החברה הדוח למועד .1.2.1
 פעילות: 

 
 מסחרמבנים מניבים למגורים )בתי דירות(,  השכרת -"ן להשקעה ברחבי ארה"ב נדל (א

"ן הנדל תחום)" קרקעות לרבות"ן, נדל נכסי של ופיתוח השבחהרכישה,  וכן ומשרדים
 ."(המניב"ן הנדל תחום" או" להשקעה

  –  וקליפורניה דרום קרוליינה, יורק בניו במלונות והחזקה רכישה  - "בבארה מלונאות (ב
החזקה בזכויות במלונות והתקשרות עם מפעילים להפעלת המלון. החברה אינה מפעילה  

  צדדים שלישיים, ואלו מופעלים, כאמור, על ידי יהאת בתי המלון אשר מוחזקים על יד
 היא עליהן קרקעות לחברה המלונאות תחום במסגרת, כך בתוך"(; המלונאות תחום)"

 .מלון בתי לפתח מתכננת או מפתחת

את פרויקט  ומאחדת בשליטתה, החברה מחזיקה כן כמו - "בבארה למגורים דירות (ג
Beekman  ,ליום    נכון)  "דירות"מלאי  כבדוחותיה הכספיים של החברה    דווחמחלקו    אשר

(, במלאי  דירת פנטהאוז אחתונותרה    ונמסרו  נמכרו  בפרויקטדירות    66,  2019בדצמבר    31
בדוחותיה הכספיים של החברה כרכוש קבוע,  מדווחחלקו האחר של הפרויקט  ואילו

במנהטן )לעיל ולהלן:  Beekman השם את נושא אשר ,בפרויקט המלון חלק את המייצג
 (.  "Beekman פרויקט"

, החברה מדווחת בדוחותיה הכספיים על מגזר נוסף של דירות 2016במרץ  31החל מיום 
אשר הוצג בדוחות  Beekmanפרויקט  למכירה, בהתחשב בתוצאות הכספיות שלמגורים 

 כהשקעה בחברה כלולה.   2017הכספיים עד להשגת השליטה בשנת 
לקורא הדוחות תמונה  , ועל מנת לתתBeekmanלאור מאפייניו הייחודיים של פרויקט 

 של המלוןפרויקט ביחד עם ה שלהקונדו  נכסהנכס, מציגה החברה את  לגבישלמה 
 הוצג שכבר כפיתוך הפרדה למאפיינים ולמידע הרלוונטי בגין כל אחד מחלקיו,  הפרויקט

 .התקופתי בדוח

 הרא,  הפרויקט , לרבות אודות החלק היזמי של  Beekmanנוספים אודות פרויקט    לפרטים
 . זה לחלק  1.8.5.4סעיף 

  
 הפעילות אזורי .1.2.2

הצגת פעילותה   לשםברחבי ארה"ב,    החברה  פעילות  שלהרחבה    תהגיאוגרפי  ההתפרסות  למרות
מוגדרים   גיאוגרפיים  אזורים  לשמונהבפרק תיאור עסקי התאגיד, חילקה החברה את פעילותה  

 בעלי מאפיינים דומים, כדלקמן: 
 פעילות תחומי האזור שם

 יורק,  – ניו
 יורק ניו

פיתוח ב, פרויקטים המלונאות תחום, להשקעה"ן  נדל תחום
 ובניה 

Deerfield Beach ,
 פלורידה 

 להשקעה "ן  נדל תחום

 סיטי קנזס
 מיזורי

 פיתוח ובניה ב, פרויקטים להשקעה"ן  נדל תחום

 ספרינגס פאלם
 קליפורניה 

 המלונאות תחום

McKinney  , תחום נדל"ן להשקעה  פלורידה 
 תחום נדל"ן להשקעה  סוואנה, ג'ורג'יה 

Missionובניה  פיתוחב פרויקטים , קנזס 
Greenville דרום ,

 קרוליינה 
 תחום המלונאות
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-ו 1.1.8 סעיפים ה, ראהדוחבקשר עם נכסי הנדל"ן המוחזקים על ידי החברה במועד  לפרטים

 . זה לחלק 1.1.9
 . זה  לחלק 1.8-ו 1.7 סעיפים ההפעילות רא תחומי אודות נוספים לפרטים

 

   ייסודו ממועד במניותיו ועסקאות התאגיד בהון השקעות 1.3
אודות השקעות בהון החברה והקצאות ניירות ערך שבוצעו על ידי החברה החל להלן פרטים  .1.3.1

 : הדוח( ועד בסמוך למועד פרסום 2014 בדצמבר 5)ביום  החברה של התאגדותה מועדמ
 

 ההשקעהאופן  
זהות 

 המשקיעים
 השקעההמועד 

 המניותכמות  
 ללא  הרגילות

 . שהונפקונ.ע

 שהתקבלה  התמורה
 (דולר)באלפי 

  במועד  מניות הנפקת
 החברה  הקמת

GFI Properties 
Holdings LLC24 

5.12.2014 100 --- 

  כנגד  מניות הנפקת
  הזכויות העברת 
  סעיף)ראה    המועברות

 ( זה  לחלק 1.1.3

GFI Properties 
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  דיבידנדים חלוקת 1.4
, לא קיבלה החברה החלטה בדבר מדיניות חלוקת דיבידנדים. עם זאת, דוחלמועד פרסום ה .1.4.1

, בגין פעילות כזו שתהא ככלבכוונת החברה לכסות את חבות המס של בעל השליטה בחברה, 
היות והחברה אינה  25, החברה. זאת, לאור העובדה כי החברה אינה משלמת מס בגין רווחיה

 בעלי מניותיה. ל עוברתנישומה לצרכי מס וחבות המס 
 

במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה ושטר הנאמנות של אגרות החוב  .1.4.2
כי לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, אלא  התחייבה)סדרה ב'( של החברה, החברה 

 16-ו 15פים סעי לפרטים ראהכל התנאים המפורטים בשטרי הנאמנות האמורים.  בהתקיים
 . כפרק ב לדוח התקופתיקטוריון המצורף  לדוח הדיר

 
, לרבות לצורכי כיסוי חבות 2019-ו  2018  יםלפרטים אודות חלוקת דיבידנד שביצעה החברה בשנ .1.4.3

  לדוחות הכספיים. 24 ביאורהמס של בעל השליטה, ראה 
 

 לצורכי  לרבות,  2019-ו  2018  יםבשנ  החברה  דירקטוריון  שאישרלפרטים אודות חלוקת דיבידנד   .1.4.4
  24 ביאור האר  ,במלואו שולם טרם הדוח למועד אשר ,השליטה  בעל  של המס חבות כיסוי

   .לדוחות הכספיים
 

 . דולראלפי  5,738 -כ של בסך, יתרת הרווחים הראויים לחלוקה, הסתכמה 31.12.2019 ליום .1.4.5

 
 GFI Properties Holdings LLC "(GFIמצעות למיטב ידיעת החברה, מר אלן גרוס מחזיק במניות החברה בא 24

Properties  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות    100%"(, תאגיד שהתאגד במדינת דלוואר, ארה"ב, המחזיק
 ההצבעה בה. 

מזכויות הבעלות   70.50%-, מכוח החזקותיו בGFI Properties-למיטב ידיעת החברה, מר אלן גרוס הינו בעל השליטה ב
(membership interestsב ) -GFI Propertiesמזכויות הבעלות   21.34%-; הגב' אדית גרוס, רעייתו של אלן גרוס, מחזיקה ב

, קרן נאמנות עבור ילדיהם של אלן ואידית גרוס, בשליטת אידית  Allen I.Gross Children's Trust -ו GFI Properties-ב
 . GFI Properties- מזכויות הבעלות ב 8.16%-חזיקה בגרוס המשמשת כנאמן הקרן, מ

העניקו למר אלן גרוס יפוי כוח בלתי חוזר בגין מלוא זכויות ההצבעה    Allen I.Gross Children's Trust  -הגב' אידית גרוס ו
 . GFI Properties  -מזכויות ההצבעה ב 100% -, כך שלמר אלן גרוס שליטה בGFI Properties-שלהם ב

נחשבים כ"מחזיקים יחד" )בעקיפין( במניות החברה, כהגדרת מונח זה בחוק   אידית"( אלן גרוס ואשתו אידית גרוס )"ה"ה 
"(. אידית תיחשב כבעלת שליטה לעניין כל הוראות חוק החברות הנוגעות החוק ניירות ערך )" 1968 –ניירות ערך תשכ"ח 

לעניין התקשרויות שתובאנה לאישור האסיפה הכללית של   לבעלי שליטה ובכלל זה החברה תראה אידית כבעלת שליטה
החברה על פי החלק השישי, פרק החמישי לחוק החברות. יחד עם זאת, החברה לא תראה באידית כבעלת שליטה בחברה  
  לעניין הוראות חוק ניירות ערך, התקנות מכוחו וההנחיות והצווים מכוחם, לרבות )אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל(

יא לחוק ניירות ערך )או כל הוראת חוק שתבוא במקומם(, הנוגעות לאחריות  52-ג' ו38)א(, 31ההוראות הקבועות בסעיפים 
בעל שליטה לנזק בשל פרט מטעה בתשקיף שפורסם על ידי החברה; לאחריות בעל שליטה לנזק בשל פרט מטעה בדוח,  

 ל שליטה בשל הפרת הוראות )כמשמעותן בחוק ניירות ערך(. בהודעה או במסמך שיפורסמו על ידי החברה; ולאחריות בע
 לחלק זה.  1.12(. לפרטים נוספים ראה סעיף  look through entityהחברה הינה חברה שקופה לצורכי מס ) 25
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 אחר  מידע -  שני חלק
 

 התאגיד של הפעילות תחוםכספי לגבי  מידע 1.5
  )באלפי דולר(: החברה  של המאוחדים הכספיים הדוחות בסיס  על 2017  -ו 2018, 2019  לשנים כספיים נתונים להלן

 

 

 2017 שנת 2018שנת  2019שנת  
 דירות 

  מגורים
 להשכרה 

 מלונאות
דירות  

Beekman 

Condo 
 26"כ סה 26אחרים

 דירות 
  מגורים

 להשכרה 
 מלונאות

דירות  
Beekman 

Condo 
 דירות  "כ סה   26אחרים

 "כ סה 26אחרים מלונאות מגורים 

  הכנסות
 מפעילות 

21,634 102,845 20,029 1,609 146,117 27,339 101,611 46,627 1,741 177,318 24,626 60,844 2,403 87,873 

סה"כ  
 הכנסות 

21,634 102,845 20,029 1,609 146,117 27,339 101,611 46,627 1,741 177,318 24,626 60,844 2,403 87,873 

עלויות  
קבועות  

המיוחסות  
לתחום  

הפעילות  
)כולל פחת  
 בתי מלון( 

3,666 16,659 - 1,068 21,393 4,441 12,325 22 1,161 17,949 3,246 11,969 1,285 16,500 

עלויות  
משתנות  

המיוחסות  
לתחום  
 הפעילות 

8,725 71,767 22,763 950 104,204 12,602 65,022 52,043 2,724 132,391 10,416 40,294 947 51,657 

סך עלויות  
אשר אינן 

מהוות 
הכנסות  
בתחום  

 פעילות אחר 

12,391 88,427 22,763 2,018 125,598 17,042 77,347 52,065 3,886 150,340 13,662 52,263 2,232 68,157 

)הפסד(  רווח  
מעליית ערך  

(1,458) - - 600 (858) 5,820 - - 598 6,418 26,366 - 8,950 35,316 

 
 כולל נתונים מנכסים מסחריים, הוצאות מטה והוצאות מימון כלליות.   26
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 2017 שנת 2018שנת  2019שנת  
 דירות 

  מגורים
 להשכרה 

 מלונאות
דירות  

Beekman 

Condo 
 26"כ סה 26אחרים

 דירות 
  מגורים

 להשכרה 
 מלונאות

דירות  
Beekman 

Condo 
 דירות  "כ סה   26אחרים

 "כ סה 26אחרים מלונאות מגורים 

נדל"ן  
 להשקעה 

משערוך   רווח
החזקות 
 שאוחדו 

- - - - - - - - - - - 12,624 - 12,624 

חלק החברה  
ברווחי  

)הפסדי(  
  חברות

 מוחזקות 

- - - (5,400) (5,400) - - - (5,224) (5,224) - - 684 684 

הוצאות  
 מימון 

7,579 24,033 - 17,378 48,990 6,495 20,169 - 9,240 35,904 5,580 9,730 19,539 34,849 

  )הפסד(  רווח
 לשנה 

207 (19,613) (2,734) (22,587) (34,728) 10,030 3,022 (6,192) (14,406) (7,546) 31,799 11,474 (9,782) 33,491 

רווח )הפסד(  
המיוחס  

לבעלים של  
 החברה 

(441) (11,759) (2,507) (20,506) (35,214 ) 8,933 1,999 (3,295) (11,518 ) (3,881 ) 24,971 5,967 (9,204) 21,734 

)הפסד(  רווח  
המיוחס  
לזכויות  

שאינן מקנות  
 שליטה 

648 2,899 (2,444) (617) 486 1,095 1,022 (2,897) (2,886 ) (3,665 ) 6,828 5,507 (578) 11,757 

סך הנכסים  
בדוח על  

 המצב הכספי 
271,488 598,472 11,612 183,940 1,065,512 354,624 646,393 34,788 142,641 1,178,446 325,370 683,094 35,7701 1,143,234 

סך  
ההתחייבויות 

בדוח על  
 המצב הכספי 

160,391 361,248 791 142,780 665,210 201,628 373,656 30,017 128,630 733,930 161,646 396,087 167,596 725,329 

 
 . 2019בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום    לדוחות 26 ביאורכספי נוסף ראה  למידע

 . התקופתי לדוח 'ב בפרק הדירקטוריון דוח השמפורטים לעיל רא  פייםאודות ההתפתחויות שחלו בנתונים הכס להסברים
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   27כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד סביבה 1.6
. להלן פירוט אודות שונים םקרו כלכלייאהפעילות של החברה מושפע מגורמים מ תחום

הם, או צפויה להיות להם, השפעה  ל, יש  הדוחהגורמים החיצוניים העיקריים אשר, נכון למועד  
 : החברה התפתחויות או החברה של העסקיות תוצאותיהמהותית על 

  כללי .1.6.1
כלכלה האמריקאית לאחר משבר האשראי בהיו בבחינת שנות התאוששות    2015  -  2012  השנים

   .2009של שנת  מרס בחודש העולמי שהגיע לשיאו 

  ,2012מאז שנת    ביציבות  צומחת  והיא  הסתיימה  האמריקאית  הכלכלה  של  ההתאוששות  תקופת
 ברבעוןאשר משתקפת בעיקר בשיפורים במדדי התוצר מקומי גולמי )תמ"ג( ושיעורי האבטלה.  

 בהן  שנים  לאחר.  2.1%28שיעור שנתי של    על  עמדבתמ"ג בארה"ב    הגידול,9201השלישי של שנת  
בהתאם והחלה הריבית לעלות בהדרגה,    2015  משנת  החל  ,0.25%  על  הפדרלי  הבנק  ריבית  עמדה
במרס  ו 1.75%-1.5%, הבנק הפדרלי קבע את יעד הריבית על שיעור שבין 2019באוקטובר לכך 
-0.25%הריבית לשיעור של יעד את  , בשתי פעימות שונות, שוב  הבנק הפדרלי הוריד  2020
.00%0.29  

, והתפשטותו 2020( בעולם בשלהי ינואר "נגיף הקורונה") COVID-19התפרצות מגפת הנגיף 
, חוסר וודאות רבה בשווקים הדוחביתר שאת בימים האחרונים, יוצרת, נכון למועד 

האמריקאים והישראליים, וגורמת לטלטלה משמעותית בכלכלה הגלובלית. התפרצות הנגיף  
ת המשך הביאה מדינות רבות, ובכללן ארה"ב, לנקיטת צעדים משמעותיים בניסיון למנוע א

התפשטותו, ולמגר אותו, כדוגמת סגירת גבולות בין מדינות, הגבלה תחבורתית על נוסעים 
 וסחורות וחובת בידוד.

כתוצאה מהתפרצות הנגיף, החברה חווה ירידה זמנית ניכרת בפעילותה המלונאית, בעיקר בעיר  
וגע לסגירת עסקים ניו יורק, בשל התקנות שנקבעו על ידי הממשל הפדראלי ומדינת ניו יורק בנ

מסוימים, מגבלות על התקהלויות ציבוריות ועל נסיעות, וזאת במטרה לבלום את התפשטות 
 הנגיף. 

היקף השפעת נגיף הקורונה על עסקיה של החברה ותוצאות פעולותיה בעתיד תלויה, בין השאר, 
וי מהימן. בהתפתחויות עתידיות, אשר, בשלב זה, לחלוטין אינן ודאיות ואינן ניתנות לחיז

שינויים והתפתחויות בעקבות התפרצות הנגיף ותקנות מגבילות ומחמירות נוספות שייתכן 
ותפורסמנה, כמו גם משכה של מגפת הקורונה, עוצמתה והשפעותיה על המשק האמריקאי, 

 עלולים להשפיע לרעה על פעילותה, בעיקר המלונאית, של החברה ועל תוצאות פעולותיה. 

הליך של הערכת השפעת נגיף הקורונה על פעילותה, לרבות תוך ביצוע ההנהלה מצויה בת
 הפעולות הבאות:

קיצוץ משמעותי בעלויות התפעול השוטפות ודחיית השקעות מתוכננות עד לכדי סגירה  •
 הדוח. מלאה של מלונות מסוימים למועד 

דיונים מול מלווים לשם קבלת דחיות בתשלומי קרן וריבית והסכמות על ניצול עודפי   •
 למכ, נתקבלו הסכמות עקרוניות הדוחמזומנים ורזרבות לתשלומים שוטפים. למועד 

כאשר החברה נמצאת בתהליך מול , יום בשלב זה  90המלווים לדחיית תשלומים למשך 
. בכל מקרה, על פי צו של בתי המשפט במדינת ניו  ות אלו בכתבמסכהאותם מלווים לאגד 

יורק )אשר אומץ גם בידי מדינות נוספות( בתי המשפט המדינתיים לא ידונו בבקשות עיקול  
שונים נדחים  מסיםיצוין עוד, כי תשלומי  תקופה שאינה מוגבלת בזמן לעת עתה.לנכסים 

 . ותומוניציפלי מדינתיות, פדראליות הוראות פי על  יום 90 -בכ

 
על נתונים ומידע שהתפרסמו באתרי אינטרנט ופרסומים נוספים   תיאור הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים מבוסס 27

ולא אומתו על ידי החברה. כמו כן, יצויין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע 
 פומבי שפורסם לציבור. 

הנתונים האמורים נלקחו מאתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב באתר שכתובתו:   28
https://www.bea.gov/news/glance 

 .   onetarypolicy/openmarket.htmhttps://www.federalreserve.gov/mהנתונים האמורים נלקחו מאתר   29

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm
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   שקידה על תוכניות "חזרה לשגרה" לשם ייצוב מהיר של בתי המלון בעת חזרתם לפעילות.  •

טריליון דולר למשק  2בנוסף, על פי חבילת חילוץ מתוכננת של הממשל הפדראלי בסך 
מיליארד דולר יוקצה לעסקים שנפגעו כאשר מתוכו סכום  500- האמריקאי, סכום של כ

בתי המלון, לרבות בדמות סיוע ממשלתי לעובדים בעת  משמעותי ישמש לתמיכה בתחום
 . חופשות ללא תשלום, הלוואות מוטבות לבעלי נכסים לתקופת המשבר ועוד

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, על פי תכניות ההנהלה, החברה אינה נסמכת על תרומה כלשהי 
הנראה לעין, לפיכך מפעילות בתי המלון, לשם שירות תשלומי קרן וריבית אגרות החוב בעתיד 

תחום המגורים בו החברה פועלת, אשר במסגרתו לחברה נכסים יציבים בשווקים מובילים, 
 יאפשר את שירות החוב הנ''ל. 

עם זאת, בשלב זה, הנהלת החברה והדירקטוריון אינם יכולים להעריך באופן מהימן את 
 השפעת התפרצות נגיף הקורונה על הפעילות המלונאית שלה. 

 הממשלתי החוב
, הביא את 2011טריליון בשנת  14.79 -העמקת החוב הממשלתי של ארה"ב לגודל של למעלה מ

את דירוג האשראי המושלם    1941, להוריד לראשונה מאז שנת  S&Pסוכנות הדירוג הבינלאומית  
+. הגרעון הממשלתי לא נעלם  AA)הדירוג הגבוה ביותר( לרמה של    AAAשל ארה"ב, מרמה של  

י הממשל האמריקאי שבסמוך להורדת דירוג האשראי כאמור, עמל על השקת תכנית מעינ
 להעלאת תקרת החוב וקיצוץ ההוצאות הפדראליות, לשם התמודדות עם גרעון זה. 

קיצוצים אלו הביאו לירידה בקצב גידול הגירעון, לעומת קצב גידול הגירעון שנרשם מפרוץ  
 22.72-כ על עומד הממשלתי החוב 2019לחודש דצמבר  נכון. 2008משבר האשראי החל משנת 

מצמצם הממשל באופן עקבי את הגירעון   2008עם זאת, מאז שנת  30 טריליון דולר ארה"ב.
 2.4%-כ ועל 2.8%-כ על, 4.1%-כ על האמור הגירעון עמד 2015-ו 2014, 2013 נים כאשר בש

  2019 -ו 2018, 2017, 2016הגירעון גדל באופן שולי בשנות הכספים  .בהתאמה"ג, מהתמ
 31 בהתאמה. ,מהתמ"ג בארה"ב  4.6% -ו 3.9%, 3.5%, %3.2לשיעורים של  

 "ב בארה האינפלציה שיעור
וזאת,  0.093%לשיעור של  3.2%שיעור האינפלציה הממוצע בארה"ב ירד בהדרגה משיעור של 

, שיעור האינפלציה  2016בשנת . 2015ועד לחודש דצמבר  2011החל מהרבעון הרביעי של שנת 
.  2017עד דצמבר  2.1% על שיעור של מזה שנתיים, ונותרביותר גבוה ה, 2.1% -בארה"ב הגיע ל

מדד האינפלציה הכולל  ,  2019. בשנת  1.9%  -ל  2019בחודש דצמבר  ירד  השנתי  שיעור האינפלציה  
 32. לפני התאמה עונתית 2.3%בארה"ב עלה לשיעור של 

 "ב בארה האבטלה שיעור
בה עמד שיעור האבטלה על   2017שנת מאז  יורדים בהתמדהנתוני שיעורי האבטלה בארה"ב 

עמד על   2019ובחודש דצמבר  ,3.9%על  שיעור האבטלה עמד 2018תום שנת כאשר ב 4.8%
, כאשר החובכלכלה האמריקאית ממשבר ההתאוששות הממחישים את  נתונים אלו 33. 3.5%

 הדוחועד לסמוך למועד  2010שיעור האבטלה בארה"ב ירד באופן עקבי ומדוד מסוף שנת 
 .  2019 דצמברחודש  ב 3.5%-לכ  2010בשנת   9.6%-משיעור אבטלה של כ

  

 
 . https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEBTNהנתונים האמורים נלקחו מאתר   30
 . (6)עמ'  2019מחלקת האוצר של ארצות הברית, לשכת השירות הפיסקלי, עלון האוצר, דצמבר   31
דצמבר   -פרסום חדשות. "מדד המחירים לצרכן  טיסטיקה של העבודה, מחלקת העבודה של ארצות הברית, משרד הסס 32

 (. 1עמ' " )2019
דצמבר   - פרסום חדשות. "מדד המחירים לצרכן  משרד הססטיסטיקה של העבודה, מחלקת העבודה של ארצות הברית,   33

 (. 1עמ' " )2019

https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEBTN
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 תוך החברה פעילה בהן מהמדינות אחת לכל ביחס כלכלית מאקרו סקירה תובא להלן
  :)בהתאמה( החברה פעילה בהן בערים והמלונאות למגורים"ן הנדל לשווקי התייחסות

 יורק ניו במדינת כלכלית מאקרו סקירה .1.6.2
אוכלוסיית רובע מנהטן בלבד מונה  2010בהתאם לנתוני מפקד האוכלוסין האחרון משנת 

, המתפרשים על  34 נפש( 1,664,727-הרובע מונה כ 7201נפש )על פי הערכות משנת  1,585,873
-יורק וניו-קמ"ר בלבד. מנהטן מרכזת את מרבית הפעילות העסקית במדינות ניו 59שטח של 

המוענקים   םבשירותים הפיננסי והןסקית ענפה ויוקרתית ע, המתאפיינת הן בפעילות יזג'ר
 New York Stockיורק-בעיר, לרבות קיומן של שתים מהבורסות הגדולות בעולם: בורסת ניו

Exchange( ובורסת נאסד"ק )NASDAQ.)    ה ל, שיעור האבט2019החל מחודש ינואר ועד דצמבר
ראשוניים של העיר, שיעור האבטלה בחודש  ם. לפי נתוני4.3% -ל 4.0%בין  בעיר ניו יורק נע

נקודות בסיס ביחס לחודש   10)שיעור המייצג שיפור של  3.9%צפוי לעמוד על  2019דצמבר 
 (. 2018דצמבר 

 יורק ניו בעיר למגורים"ן הנדל שוק סקירת .1.6.3
. איילנד וסטטן קווינס, ברוקלין, ברונקס, מנהטן: רובעים  מחמישה מורכבת, יורק  ניו העיר
לשכת מפקד   .מטרופולין  של  מרכזו  ומהווה"ב  בארה  ביותר  המאוכלסת  העיר  הינהניו יורק    העיר

 35. תושבים 8,398,748 -כבאוכלוסיית העיר  את 2018יולי בחודש  בארה"ב העריכה האוכלוסין 

דולר, המייצג ירידה  1,017,197, השווי החציוני של בית במנהטן עמד על 2019בחודש דצמבר 
  3,450עמד על  2019דצמבר ב. מחיר השכירות החציוני החודשי 2018מחודש דצמבר  5.7%של 

מחיר השכירות  36 דולר. 2,900דולר, המשקף מחיר גבוה מהמחיר החציוני בעיר העומד על 
 37 תקופה המקבילה בשנה שעברה.בהשוואה ל  4.1% -בהממוצע במנהטן עלה 

  יורק ניו בעיר  המלונאות שוק סקירת .1.6.4
צופה כי ניו יורק , העיר 2019מיליון מבקרים. לשנת  65ביקרו בעיר ניו יורק מעל  2018בשנת 

לתקופה    בהשוואה  2.8%מיליון מבקרים, נתון המשקף עליה בשיעור של    66.9  -מספר זה יעלה ל
את שיעור המבקרים בעיר. כעת הקורונה, לא ניתן לחזות  מגפתבשל המקבילה בשנה שעברה. 

  3.2%ולעלות בשיעור של  2020מואץ בשנת  להיותצפוי  היההצמיחה  קצבלפני פרוץ המגיפה, 
"ב, בארה  ביותר  הפופולרי  העירוני  היעד  בהיותההנוכחי,    המשבר  חלוף  עם.  2023לשנה עד לשנת  

למשוך הן תיירות עסקית והן תיירות פנאי באמצעות  ולהמשיך לשוב צפויה יורק  ניו העיר
  38. המלונות קיבולת והגדלת יותצמוצרים חדשים, מגוון אטרק

כולה,  2019במהלך  (RevPARפנוי )דולר לחדר  236.65בתי המלון במנהטן הביאו להכנסה של 
. שיעור התפוסה עמד על 2018ביחס לתקופה המקבילה בשנת  3.9%מחיר המייצג ירידה של 

בעלויות וצנרת פיתוח משמעותית,  ההעליי. עם זאת, עקב 1.2%מייצג ירידה של נתון ה, 87%
בשוק. צנרת הפיתוח   (ADRללילה בבית מלון ) יםהממוצע יםבמחירלירידה  הביאובתי המלון 

על פי דו"ח   ושירותים נוספים של שיתוף בתים. Airbnbקיים מלאי צל בדמות , ונותרה נפוחה
למלאי בין החודשים  ים התווספו  רחד  5,100  -, כהאירוח של אמצע השנה של מרקוס ומיליצ'אפ

 86חדרים במסגרת  14,000 -, קיימים כעת כSTR. כמו כן, על פי נתוני 2019ויוני  2018יולי 
מצויים "בשלבי פיתוח סופיים", נתון    חדרים נוספים  4,000  -למעלה מ  בהקמה בעיר.  פרויקטים

כתוצאה  39ורק לפרויקטים מאושרים שהקמתם יכולה להתחיל בשנה הבאה.  ךהמתייחס א
ן לחץ משמעותי כלפי מטה על המחיר  ימכך, על אף שההיצע הנוסף נקלט בחלקו בשוק, קיים עדי

 (.ADRהממוצע ללילה בבית מלון )

 
 העיר ניו יורק שכתובתו: הנתונים האמורים נלקחו מאתר התכנון של  34
  populations.page-future-population/current-maps/nyc-https://www1.nyc.gov/site/planning/data   

(, וזמינים בכתובת:  "אתר מפקד האוכלוסין"הנתונים האמורים נלקחו מאתר מפקד האוכלוסין של ארה"ב ) 35
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newyorkcitynewyork/PST045216  . 

 . /values-ny/home-https://www.zillow.com/manhattanהנתונים האמורים נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:  36
 . , מנהטן, ברוקלין וקווינס 2019אוגוסט   Pדו"ח אלימן: 37
 הנתונים נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:  38

http://www.business.nycgo.com/research   . 
 .  york/news/hotel/hotels-https://www.bisnow.com/new-101350הנתונים נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:  39

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newyorkcitynewyork/PST045216
https://www.zillow.com/manhattan-ny/home-values/
https://www.zillow.com/manhattan-ny/home-values/
https://www.zillow.com/manhattan-ny/home-values/
https://www.bisnow.com/new-york/news/hotel/hotels-101350
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 מיזורי במדינת כלכלית מאקרו סקירה במדינת כלכלית מאקרו סקירה .1.6.5
 סיטי קנזס הן בשטחה הגדולות  הערים שתי"ב. ארה של התיכון במערב שוכנת מיזורימדינת 

 סויה כמו חקלאות גידולי כוללת המדינה כלכלת. המזרחי בגבול לואיס וסנט המערבי בגבול
של מדינת הנוכחי  , התמ"ג הדולרי2018בשנת . שונים תעשייה ענפי וכן בקר גידולי, ותירס

. התעשייה הראשונה  בארה"ב 22 -במקום ה הדורגהיא מיליוני דולר ו 318.9עמד על מיזורי 
 -כ  , שהיווהפיננסים, הביטוח, הנדל"ן, השכירות והליסינג  מיעל תחו  מתבססתבגודלה במדינה  

בגודלה  ההשניי. התעשייה 2.6%של  עם צמיחה ריאלית ,מהתמ"ג של מדינת מיזורי 19.3%
, עם  המדינהמהתמ"ג של  13.3%היתה בתחום השירותים המקצועיים והעסקיים, שהיוו 

  40. .%64צמיחה ריאלית של 

חודש  לנכון  3.1%-כ על ועומד 2008 ינוארחודש האבטלה במדינה נמצא בשפל מאז  שיעור
 צמיחה המשקפת, דולר ,78454 הינה למשק בית החציונית השנתית וההכנסה 41 ,2019נובמבר 

 42. 2018מאז שנת  1.68%של 

 סיטי קנזס בעיר למגורים"ן הנדל שוק סקירת .1.6.6
 מיזורי למדינת קנזס מדינת שבין הגבול על שוכנת, מיזורי במדינת ביותר המאוכלסת העיר

  חברת של מכוניות ייצור מפעל נמצא, בעיר הגדולים המפעלים בין. מטרופולין  של ליבו ומהווה
לשכת מפקד , )המועד האחרון בו היו נתונים זמינים( 2018 יולי לחודש נכון. מוטורס'נרל ג

,  2018בשנת  43.תושבים 491,918-כ מונה העיר אוכלוסייתהאוכלוסין של ארה"ב העריכה כי 
 44 מיליוני דולר. 132.7, מיזורי, עמד על קנזס סיטיהתמ"ג של 

  דולר 157,331-כ על עמד 2019 בחודש דצמבר מיזורי,, החציוני של בית בעיר קנזס סיטי השווי
-כ על עמד בעיר החציוניהחודשי  השכירות מחירו (2018 מאז שנת 3.9%עליה של המשקף )

 45. דולר 1,045

  טקסס במדינת כלכלית מאקרו סקירה .1.6.7
, וחולקת גבולות משותפים עם  ארצות הברית ום מרכזרדבאזור מדינת טקסס שוכנת 

לואיזיאנה, ארקנסו, אוקלהומה, ניו מקסיקו והמדינות המקסיקניות. טקסס הינה המדינה  
, טקסס היא מושבם 2019נכון ליוני  וכלכלה.    הבארצות הברית מבחינת גודל, אוכלוסיי  ההשניי

מדינת טקסס את  יצרה 2018בנוסף, בשנת  46. 500ברשימת פורצ'ן  חברות הנכללות 49של 
לכל מדינה אחרת בארה"ב והיא מהווה יעד   בהשוואה  המספר הגבוה ביותר של מקומות עבודה

ת המדינה מתבססת על לכלכ 47חברות ממדינות אחרות בארה"ב.  לרילוקיישן שלמוביל 
, בריאות ותעשיות  רתיירות, בידובניה, טכנולוגיית מחשוב, אנרגיה,  ,  החקלאות, אווירונאוטיק

התעשייה הגדולה במדינת טקסס התמקדה בתחומי קבוצת , 2018בשנת רבות נוספות. 
, עם מהתמ"ג של מדינת טקסס 15.4%הפיננסים, הביטוח, הנדל"ן, השכירות והליסינג, שהיוו 

בגודלה במדינה התמקדה בשירותים מקצועיים   ההשניי. התעשייה 3.1%צמיחה ריאלית של 
  48. מהתמ"ג של המדינה 11.8%ועסקיים, שהיוו 

 
 .. https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm#tabs-2, בלינק:  אתר לשכת המסחר  40
 .  https://labor.mo.gov/data, בלינק:  המחלקה ליחסי עבודה ותעשייהאתר   41
 .  https://datausa.io/profile/geo/missouri, בלינק:  מדינת מיזוריאתר   42
, בלינק:  אתר מפקד האוכלוסין  43

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/kansascitycitymissouri/PST045219 יצו . 
 .  https://fred.stlouisfed.org/series/NGMP28140, בלינק:  הבנק הפדרלי של מדינת מיזוריאתר   44
mo/home-city-http://www.zillow.com/kansas-הנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:   45

values/  . 
 . טקסס מדינת  לש  והתיירותי  הכלכלי הפיתוח מחלקת דוח  46
 . טקסס במדינת ותיירותי כלכלי  פיתוח  של  אינפוגרפיקה  47
 .  https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfmבלינק:   הלשכה לניתוחים כלכליים  48

https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm#tabs-2
https://labor.mo.gov/data
https://datausa.io/profile/geo/missouri
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/kansascitycitymissouri/PST045219
https://fred.stlouisfed.org/series/NGMP28140
http://www.zillow.com/kansas-city-mo/home-values/
http://www.zillow.com/kansas-city-mo/home-values/
http://www.zillow.com/kansas-city-mo/home-values/
http://www.zillow.com/kansas-city-mo/home-values/
https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm
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. 200649שנת    מאז  בשפל  נמצא ו  3.5%עמד על    במדינה  האבטלה   שיעור,  2019לחודש דצמבר    נכון
צמיחה   , נתון המייצגדולר 60,629 על  2018בשנת עמדה במדינה  למשק בית החציוניתההכנסה 

 50.2.4% שנתית של

 McKinneyהנדל"ן למגורים בעיר  שוק סקירה .1.6.8
 -, וממוקמת כפורט וורת' ארלינגטון -מטרופולין דאלאס מהווה חלק מאזור  McKinneyהעיר 

התשיעית בארצות , שהינה העיר השלישית בגודלה במדינת טקסס ודאלאסצפונית ל מייל 32
, קבלנית מערכות ההגנה השלישית בגודלה Raytheon חברת הברית מבחינת אוכלוסייה.

 -אחד המעסיקים בגדולים ב בארצות הברית ויצרנית הטילים המונחים הגדולה בעולם, הינה
McKinney  .McKinney    על ידי    במקום הראשוןדורגהMoney Magazine  המקום הטוב    בדירוג"

 187,802 -אוכלוסיית העיר מונה כ, 2019ינואר חודש ביותר לחיות בו" בארצות הברית. נכון ל 
  51. תושבים בשנתיים האחרונות 20,000, נתון המשקף עליה של תושבים

מחיר )  דולר  232,455  -עמד על כ  2019  לחודש דצמברנכון    McKinneyהמחיר החציוני לבית בעיר  
, עמד מחיר 2019ינואר חודש . בסוף (2018שנת מאז נקודות בסיס  20ירידה של המשקף 
דולר לחודש, שהינו גבוה מהמחיר החציוני באזור  1,850 -כהחציוני על  החודשי השכירות
 .52דולר 1,760שעמד על  'פורת וורת –דאלאס 

   פלורידה במדינת כלכלית מאקרו סקירה .1.6.9
חולקת את גבולותיה  והיא"ב ארהב בחלק הדרומי ביותר באזור הדרום מזרח שוכנת פלורידה

ומפרץ מקסיקו. מדינת פלורידה היא בעלת האוכלוסייה השלישית  , ג'ורג'יהעם אלבאמה
הברית, וכלכלת המדינה מתבססת על תיירות, תעשיה, בניה, בנקאות  בגודלה בארצות

התמ"ג של מדינת פלורידה    תעשיות בריאות, חלל והגנה.,  רפואה ומדעי החיים -ביובינלאומית,  
בשנת  53במקום הרביעי בארצות הברית. הדורגהיא דולר ומיליארדי   1.039עמד על  8201בשנת 
התבססה בראש ובראשונה על תחומי הפיננסים,  התעשייה הגדולה במדינה קבוצת , 2018

, עם צמיחה מדינת פלורידה  מהתמ"ג של 23.0%ת והליסינג, שהיוו הביטוח, הנדל"ן, השכירו
  13.1%בגודלה כללה שירותים מקצועיים ועסקיים, שהיוו    ה השניי. התעשייה  3.0%ריאלית של  

 54. 6.0%, עם צמיחה ריאלית של מהתמ"ג של פלורידה

 .201855לדצמבר  נכון .%03ועומד על  2007 שנת מאז בשפל נמצא במדינה האבטלה שיעור
 56 .דולר 53,267 עמדה על  2018בשנת במדינה  יונית למשק ביתהחצ ההכנסה 

 Deerfield Beachשוק הנדל"ן למגורים בעיר  סקירה .1.6.10
 -ואוכלוסייתה מוערכת בכ, המטרופולין של מיאמימהווה חלק מאזור  Deerfield Beachהעיר 

, שהינה Fort Lauderdaleמיילים בלבד מצפון  15 רחוקה Deerfield Beachתושבים.  6,158,824
, אוכלוסיית 2018  נכון לחודש יולילייצור ותחזוקת יאכטות.  חשובומרכז   יעד תיירותי פופולרי

 57תושבים.  80,863 -כ מנתההעיר 

)נתון   188,514  -עמד על כ  2019  לחודש דצמברנכון    Deerfield Beachהמחיר החציוני לבית בעיר  
 58. דולר 1,700 -כעל עמד בעיר החציוני  מחיר השכירותו, דולר (3.1%שנתית של   עלייההמייצג 

 
 .  https://aps.bls.gov/regions/southwest/texas.htm, בלינק: אתר לשכת התעסוקה  49
, עם צפי לשנה, בלינק:  האוכלוסין לשכתמסקר הקהילה האמריקאית באתר נלקחו  הנתונים  50

https://datausa.io/profile/geo/texas#income   . 
 .   Reports-Census-https://www.mckinneytexas.org/294/Demographicsבלינק:  ,  McKinneyאתר העיר    51
 .  values-tx/home-http://www.zillow.com/mckinneyהנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:    52
 .  fmhttps://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cבלינק:   הלשכה לניתוחים כלכליים  53
 .  https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfmבלינק:   הלשכה לניתוחים כלכליים  54
 .  s://www.bls.gov/regions/southeast/florida.htmhttp, בלינק: אתר לשכת התעסוקה  55
 .  https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/FL/INC110218, בלינק:  אתר מפקד האוכלוסין  56
 .  http://www.census.gov/quickfacts.deerfieldbeachcityflorida, בלינק:  אתר מפקד האוכלוסין  57
 .  /values-home/fl-beach-deerfieldillow.com/http://www.zהנתונים נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:    58

https://aps.bls.gov/regions/southwest/texas.htm
https://datausa.io/profile/geo/texas#income
https://www.mckinneytexas.org/294/Demographics-Census-Reports
http://www.zillow.com/mckinney-tx/home-values
https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm
https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm
https://www.bls.gov/regions/southeast/florida.htm
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/FL/INC110218
http://www.census.gov/quickfacts.deerfieldbeachcityflorida
http://www.zillow.com/deerfield-beach-fl/home-values/
http://www.zillow.com/deerfield-beach-fl/home-values/
http://www.zillow.com/deerfield-beach-fl/home-values/
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 קליפורניה  במדינת כלכלית מאקרו סקירה .1.6.11
  הגדולה האוכלוסייה בעלת והיא"ב ארה במערב השקט האוקיינוס לחופי שוכנת קליפורניה

  מהערים כמה נמצאות במדינה .בשטחה הגדולות המדינות אחת וכן"ב ארה ברחבי ביותר
,  המקובלים הייצור לענפי נוסף. פרנסיסקו וסן דייגו סן'לס, אנג לוס לרבות"ב, בארה הגדולות
  והחומרה התוכנה ייצור של וכן'לס( אנג)בלוס  הבידור ענפי של מרכזיהם נמצאים במדינה

התמ"ג הדולרי הנוכחי של מדינת קליפורניה עמד על   2017בשנת (. הסיליקון)בעמק  למחשבים
, התעשייה הגדולה  2018במקום הראשון בארצות הברית. בשנת    והיא דורגהדולר    טריליוני  2.8

במדינת קליפורניה התבססה על תחומי הפיננסים, הביטוח, הנדל"ן, השכירות והליסינג, שהיוו  
בגודלה התבססה   ההשניי. התעשייה  1.9%, עם צמיחה ריאלית של  מהתמ"ג של המדינה   22.0%

, עם צמיחה ריאלית של  מהתמ"ג של המדינה 13.3%על שירותים מקצועיים ועסקיים, שהיוו 
דולר   2,997,732.8עמד על  , התמ"ג הדולרי הנוכחי של מדינת קליפורניה2018ת בשנ 59. 7.6%

 60רגה ראשונה בארצות הברית.דו היאו

בשנת   61. 2019לנובמבר    נכון  3.9%ועומד על    2008יולי    מאז  בשפל  נמצא  במדינה  האבטלה  שיעור
הכנסה אישית   לר.וד  63,557קליפורניה עמדה על    במדינת(  PCPIהאישית לנפש )ההכנסה  ,  2018

 54,446מהממוצע הלאומי, שעמד על  117%והיוותה  לנפש זו דורגה במקום החמישי בארה"ב 
 62. 2017 מאז שנת 5.7%שיקפה עליה של  2018ההכנסה האישית לנפש לשנת  דולר.

  ספרינגס פאלם בעיר המלונאות שוק סקירת  .1.6.12
STR Inc.כי שיעורי התפוסה והמחיר   תגלובליים על תחום האירוח, מדווח םנתוני ת, המספק

  בהשוואה , 2019יולי החודשים מאי ולו בין עבפאלם ספרינגס רבתי ( ADRללילה בבית מלון )
. שיעור התפוסה מזה מספר שנים  המגמה  את  ועלייה זו מהווהלתקופה המקבילה בשנה שעברה,  

מאי חודש  מנקודות אחוז    8.7עליה של    והיווה   , שבר שיאים63.6%, שעמד על  2019  בחודש מאי
אז מנקודות אחוז    6, היווה עלייה של  55.3%, שעמד על  2019, ושיעור התפוסה בחודש יוני  2018
 .במושבי טיסה שנמכרואף בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נרשמה עליה . 2018יוני 

  105,350לאותו חודש בשנה שעברה, עם    בהשוואה  12%נרשמה עליה כוללת של    2019בחודש יוני  
.  2018נוסעים ביוני  94,024, לעומת נוסעים שעברו בשדה התעופה הבינלאומי בפאלם ספרינג

נוסעים   45,404היו נוסעים שירדו מהטיסה בפאלם ספרינגס, לעומת  49,965זה, מספר מתוך 
 63שנה שעברה. באותו חודש ב

מיליון מבקרים בקירוב. נתון זה    279על    2019לעמוד בשנת  קליפורניה היה צפוי  בסך הביקורים  
 2018.64 -לרמות שנרשמו ב בהשוואה 1.7%מייצג עליה של 

 דרום קרוליינה  במדינת כלכלית מאקרו סקירה .1.6.13
גבולותיה עם צפון  והיא חולקת את "ב ארה באזור הדרום מזרחי של שוכנת דרום קרוליינה

  187קרוליינה וג'ורג'יה כשהאוקיינוס האטלנטי בצידה המזרחי. דרום קרוליינה ידועה בשל 
המיילים לאורך קו החוף שלה, גנים מוריקים ויפים, אתרים היסטוריים ומטעים דרומיים. 

דולר והיא דורגה במקום   מיליארדי  234, התמ"ג של מדינת דרום קרוליינה עמד על  2018בשנת  
שיעור  ; 2.6% -, התמ"ג הריאלי של דרום קרוליינה עלה ב2018בארצות הברית. בשנת  26 -ה

של התמ"ג  קצב הצמיחה השנתי המשולב  , ו2.9%עמד על    2017-2018בין השנים    השינוי במדינה
שנתי  קצב הצמיחה ה, בעוד ש1.7%עמד על  2008-2018 בין השניםהריאלי בדרום קרוליינה 

התעשייה הגדולה במדינת קליפורניה    ,2018. בשנת  1.8%עמד על    בארצות הברית כולההמשולב  

 
 .  https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfmבלינק:   הלשכה לניתוחים כלכליים  59
 .  https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfmבלינק:   הלשכה לניתוחים כלכליים  60
 .  000000003http://data.bls.gov/timeseries/LASST060000, בלינק: אתר לשכת התעסוקה  61
 . http://www.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm, בלינק:  הלשכה לניתוחים כלכלייםאתר   62
 הנתונים נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:  63

https://www.desertsun.com/story/money/business/tourism/2019/08/08/greater-palm-springs-area-

summer-tourism-continues-to-rise/1751873001  . 
הנתונים נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:    64

-2019-state-forecast-tourism-travel-https://industry.visitcalifornia.com/research/report/california
october   

https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm
https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm
http://data.bls.gov/timeseries/LASST060000000000003
http://www.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm
https://industry.visitcalifornia.com/research/report/california-travel-tourism-forecast-state-2019-october
https://industry.visitcalifornia.com/research/report/california-travel-tourism-forecast-state-2019-october
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מהתמ"ג של   17.2%התבססה על תחומי הפיננסים, הביטוח, הנדל"ן, השכירות והליסינג, שהיוו  
ממשל בגודלה התבססה על  ההשנייהתעשייה  .2.4%דרום קרוליינה, עם צמיחה ריאלית של 

 . %30.65מהתמ"ג של המדינה, עם צמיחה ריאלית של  .%315, שהיוו ומפעלים ממשלתיים

הכנסה , עם  %2.4על    עמד  201966לנובמבר    נכוןו  מזה עשור  בשפל  נמצא  במדינה  האבטלה  שיעור
 . דולר 43,702 בסך שלממוצעת לאזרח במדינה שנתית 

 קרוליינה , דרום Greenville -שוק המלונאות ב סקירת .1.6.14
מגוונים, אשר  שירותי לינההמציע שוק האירוח בגרינוויל ממשיך לצמוח בקצב מדהים כשוק 

מקומות לינה, לרבות מטות הנהלה של תאגידים, מוסדות  המחפשים אחרנהנה משפע הנהגים 
פעילויות פנאי ונופש. שיעורי התפוסה בבתי המלון בגרינוויל עלו על  של חינוך וכמות עצומה 

 (RevPAR)בבית מלון פנוי ההכנסה מחדר , 2011שיעורי התפוסה בכלל המדינות. מאז שנת 
ילה, ומעל  המיליארד דולר לק 1.2מעל במישרין . המבקרים בגרינוויל מזרימים 76% -ב עלתה

 .67מיסי מדינה ומיסים מקומיים אמצעות מיליוני דולר ב 74

 'ורג'יהג מדינת על כלכלית סקירה .1.6.15
ממוקמת בדרום מזרח ארצות הברית וחולקת את גבולותיה עם מדינות   המדינת ג'ורג'י

בגודלה  24 -אלבאמה, טנסי, צפון קרוליינה, דרום קרוליינה ופלורידה. ג'ורג'יה היא המדינה ה
ו"מדינת  "מדינת האפרסק"בארצות הברית. ג'ורג'יה מוכרת כוהשמינית המאוכלסת ביותר 

דינה, ג'ורג'יה נהנתה מדירוג האשראי הגבוה היותר של האימפריה הדרומית". לאורך שנים, כמ
מדינות בלבד המדורגות בדירוג  15(, והיא אחת מתוך AAAחברת הדירוג סטנדרד אנד פורס )

AAA. 68 18 בג'ורג'יה נמנות ב עם מטות הנהלה חברות- Fortune 500 חברות כאמור  26 -ו
חברת התעופה , Home Depot ,Uniter Parcel Service, וביניהן Fortune 1000 -נמנות ב
, התמ"ג 8201בשנת  Mohawk Industries .69 -ו SouthTrust Banksקוקה קולה, דלתא, 
)נתון המשקף עלייה של   דולר מיליארדי 592.15 -כ של מדינת ג'ורג'יה עמד על  הנוכחיהדולרי 

התעשייה הגדולה  קבוצת  דורגה במקום התשיעי בארצות הברית.  היא  ו(,  2017ביחס לשנת    2.4%
הנדל"ן, השכירות והליסינג,  כללה את תחומי הפיננסים, הביטוח,  2018במדינת ג'ורג'יה בשנת 

  השניי ההתעשייה קבוצת . 1.1%מהתמ"ג של המדינה, עם צמיחה ריאלית של  20.6% שהיוו
מהתמ"ג של המדינה, עם צמיחה   12.3%בגודלה כללה שירותים מקצועיים ועסקיים, שהיוו 

 70. 5.5%ריאלית של 

נכון   3.2% -ועומד על כ 2001שיעור האבטלה במדינה הינו הנמוך ביותר מאז חודש ינואר 
 72 דולר. 58,679על   2018עמדה בשנת במדינה  החציונית למשק ביתההכנסה ו 920171לדצמבר 

 סקירת שוק הנדל"ן למגורים בעיר סוואנה .1.6.16
. הכלכלה  תושבים 145,86273 -כ ביתם שלו סוואנה היא העיר העתיקה ביותר במדינת ג'ורג'יה

והצומח במהירות , שהוא נמל המטען העמוס מונעת על ידי נמל סוואנההמגוונת של העיר 
ביותר בארצות הברית, וכן על ידי מטה ההנהלה של גולפסטרים אירוספייס הממוקם הגדולה 

 
 .  https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfmבלינק:   לשכת התעסוקה אתר  65
 .  st/south_carolina.htmhttps://www.bls.gov/regions/southea , בלינק: אתר לשכת התעסוקה  66
 הנתונים נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:  67

rpose_Bohttps://assets.simpleviewinc.com/simpleview/image/upload/v1/clients/greenville/2018_Pu
79daba0f0cd6.pdf-93ce-427f-8aac-ok_VisitGreenvilleSC_4e330f0a    . 

 .   https://ballotpedia.org/State_credit_ratings , בלינק:אתר דירוג אשראי מדינות  68
georgia-news/18-.americaninno.com/atlanta/techhttps://www-, בלינק: American Innoאתר   69

companies-make-2019-fortune-500-list/. 
 .  https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfmבלינק:   לשכת התעסוקה אתר  70
 .  https://www.bls.gov/regions/southeast/georgia.htm, בלינק: אתר לשכת התעסוקה  71
 .  https://www.bls.gov/regions/southeast/georgia.htm, בלינק: אתר לשכת התעסוקה  72
, בלינק:  אתר מפקד האוכלוסין  73

avannahcitygeorgia/INC110218https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/s  . 

 

https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm
https://www.bls.gov/regions/southeast/south_carolina.htm
https://assets.simpleviewinc.com/simpleview/image/upload/v1/clients/greenville/2018_Purpose_Book_VisitGreenvilleSC_4e330f0a-8aac-427f-93ce-79daba0f0cd6.pdf
https://assets.simpleviewinc.com/simpleview/image/upload/v1/clients/greenville/2018_Purpose_Book_VisitGreenvilleSC_4e330f0a-8aac-427f-93ce-79daba0f0cd6.pdf
https://ballotpedia.org/State_credit_ratings
https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm
https://www.bls.gov/regions/southeast/georgia.htm
https://www.bls.gov/regions/southeast/georgia.htm
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/savannahcitygeorgia/INC110218
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בסוואנה, נוכחות צבאית גדולה, תעשיית סרטים שצומחת במהירות, תיירות איתנה ומכללות  
 מקומיות רבות.

 נתון המשקף)  דולר  162,976  \עמד על    2019  לחודש דצמברהחציוני של בית בסוואנה נכון    השווי
 74דולר. 1,310 -החציוני בעיר עמד על כ החודשי מחיר השכירות(, ו4.6%גידול שנתי של 

 קנזס מדינת על כלכלית סקירה .1.6.17
ושתי הערים הגדולות במדינה הן  ,ארצות הברית במערב התיכון שלממוקמת  קנזסמדינת 

מיזורי(. כלכלת ויצ'יטה ואוברלנד פארק )שהינה חלק מאזור המטרופולין של קנזס סיטי, 
, וכן על סוגים שונים תירס, פולי סויה וגידול בקר  כגון  םהמדינה מתבססת על גידולים חקלאיי

בשנת  75תושבים. 2,913,314 -הוערכה בכ המדינהכלוסיית , או2019. בחודש יולי של תעשיות
  33 -דולר והיא דורגה במקום ה 168,318, התמ"ג הדולרי הנוכחי של המדינה עמד על 2018

את תחומי הפיננסים, הביטוח,   כללהבארצות הברית. קבוצת התעשייה הגדולה במדינה 
. 0.3% -כב והיא התכווצה מהתמ"ג של המדינה,  17.5% -, שהיוו כהנדל"ן, השכירות והליסינג

מהתמ"ג של  12.9%בגודלה במדינה כללה ממשל ומפעלים, שהיוו  ההשניי קבוצת התעשייה 
 76.0.6%של  מדינת קנזס, עם צמיחה ריאלית

כשההכנסה    920177נכון לדצמבר    .%23  -על כ  2019עמד בחודש דצמבר  שיעור האבטלה במדינה  
 78  דולר. 57,422על   2018עמדה בשנת במדינה  החציונית למשק בית

  Missionסקירת שוק הנדל"ן למגורים בעיר  .1.6.18
סיטי,   קנזסחלק מאזור המטרופולין של  ומהווה    Johnson County  -ממוקמת ב  Missionהעיר  

 79 תושבים. 9,373 -התגוררו בה כ 2018מיילים מרובעים ובשנת  2.68 שטח העיר הינומיזורי. 

נתון ) דולר 218,978 -עמד על כ 2019 לחודש דצמברנכון Mission -בהחציוני של בית  השווי
 80דולר.  ,4901  -מחיר השכירות החודשי החציוני בעיר עמד על כ(, ו%3.6גידול שנתי של    המשקף

 תוצאותיה על מהותית השפעה להן להיות צפויה או להן שישכלכליות -המאקרו ההשפעות
  :החברה התפתחויות או החברה של העסקיות

הקורונה על   מגפת כפי שצוין לעיל, הנהלת החברה אינה יכולה להעריך באופן סביר את השפעת  
 תוצאות הפעילות העתידיות של החברה, על תזרים המזומנים שלה ועל מצבה הפיננסי.

בפרט והנתונים המתפרסמים בתקשורת הגלובלית  זה  לחלק 1.6בסעיף הנתונים המפורטים 
הכלכליים בארה"ב   בנתוניםבכלל בהתייחס לכלכלה האמריקאית, מצביעים על התאוששות 

ועל יציאה מהמיתון ומהאטה בפעילות העסקית שנרשמה במשק האמריקאי בשנים האחרונות,  
ת בטווח הזמן המיידי בדגש על תחום הפיננסים והנדל"ן. להערכת החברה, יש לה חשיפה מוגבל

לשינויים, באם יתרחשו, בכלכלה האמריקאית, מן הטעם שהביקוש ליחידות הדיור אשר 
החברה משכירה הינו על פי רוב ביקוש קשיח, אשר לא מושפע יתר על המידה ממצב הכלכלה 

משבר אנשים זקוקים לקורת גג. בהתאם לאמור,   בעתותגם    -בכלל ושוק הנדל"ן בפרט, בפשטות
ית ההתחייבויות של השוכרים כלפי החברה הינן התחייבות לתקופות ארוכות וכן, על פי מרב

רוב, במהלך תקופת השכירות דמי השכירות עולים בצורה מדורגת על פני השנים, בהתאם 
 . זה חלקל  1.7.1להסכמי השכירות ובכפוף לדיני השכירות החלים על החברה כמפורט בסעיף 

 
 .  //values-home/fl-beach-deerfieldhttp://www.zillow.comהנתונים נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:    74
 .  https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/KS/INC110218, בלינק:  אתר מפקד האוכלוסין  75
 .  https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm#tabs-2בלינק:   הלשכה לניתוחים כלכליים  76
 .  /:apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm#tabs/https-2בלינק:   הלשכה לניתוחים כלכליים  77
 .  https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/KS/INC110218, בלינק:  אתר מפקד האוכלוסין  78
, בלינק:  אתר מפקד האוכלוסין  79

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/missioncitykansas/INC110218  . 
 .values/-ks/home-https://www.zillow.com/missionהנתונים נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:    80

http://www.zillow.com/deerfield-beach-fl/home-values/
http://www.zillow.com/deerfield-beach-fl/home-values/
http://www.zillow.com/deerfield-beach-fl/home-values/
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/KS/INC110218
https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm#tabs-2
https://apps.bea.gov/regional/bearfacts/action.cfm#tabs-2
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/KS/INC110218
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/missioncitykansas/INC110218
https://www.zillow.com/mission-ks/home-values/
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בדומה ליתר הפעילים בשוק הנדל"ן בארה"ב, גם החברה נחשפה להאטה מסוימת בשוק, 
וכפועל יוצא מכך בירידה מתונה בדמי השכירות בכמה מנכסי החברה שבהם שכר הדירה 

. מרבית הדירות המושכרות על ידי החברה מושכרות בדמי RSהמשולם אינו על ידי שוכרי 
ות המיועדות לבני המעמד הבינוני(. להערכת החברה, שכירות לא גבוהים באופן יחסי )דיר

פעילות החברה ובפרט דמי השכירות שהחברה גובה מהשוכרים לא יושפעו באופן ניכר מתנודות 
התנודות בשוק הנדל"ן בפרט והביקוש לדירות המושכרות לבני מו בכללבכלכלה האמריקאית 

 בתקופות צמיחה. המעמד הבינוני יישאר כפי שהוא, הן בתקופות משבר והן 

  הגאופוליטי  ובמצב הכלכלי במצב תלות ישנה המלונאות בתחוםהחברה,  להערכת, זאת לצד
במצב הכלכלי וכן הרעה במצב הגיאופוליטי עלולים לגרום    הרעה.  בפרט"ב  ובארה  בכלל  בעולם

 להאטה בכניסת תיירים ובהתאמה לירידה בהכנסות בתחום המלונאות. 

, מעל שלושה עשורים ובכלל  האמריקאי"ן הנדל בשוק הקבוצהרב השנים של  הניסיון, כי יצוין
(, יש בו  האחרון פריים-הסאב משבר במהלךזה בתקופות המיתון בכלכלת ארה"ב )בין היתר 

במשק האמריקאי, בדרך של  טובות פחותכדי לסייע לחברה להתגבר ולהסתגל גם בתקופות 
 נמוכים באופן יחסי ויעילות בניהול הנכסים האמורים.  תבמחירי הזדמנו נכסיםאיתור 

בדבר השפעת משבר פיננסי על פעילותה, הכנסותיה, רווחיה ומצבה  החברהשל  הערכותיה
  1968- "חהתשכ, ערך ניירות בחוק המנוח כמשמעותהכספי הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, 

בידי החברה כיום בנוגע  קיים)"חוק ניירות ערך"(. הערכות אלו מבוססות על המידע ה
תחויות אפשריות של משבר פיננסי בשווקי לפעילותה, ועל תחזיותיה ביחס להשפעות של התפ

השפעתו על  להמשךהרבה בשווקים, אין ודאות באשר  התנודתיות לאורהעולם על פעילותה. 
לנבוע מכך  שעשויות"ב וכתוצאה מכך קיימת אי ודאות ביחס להשפעות בארההמצב הכלכלי 

 ולפעילותה. לקבוצה
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 פעילות תחומי לפי החברהתיאור עסקי  -שלישי  חלק
 

 רמת המצרף  - להשקעההנדל"ן  תחום 1.7
 

  תחום על כללי מידע .1.7.1
 תחום הפעילות ושינויים החלים בו  מבנה .א

)חברות  (LLC) אמריקאים תאגידים באמצעות"ב בארה המניבהנדל"ן  בתחום פועלת הקבוצה
ידי בעלי  על, AS-IS, לחברה הועברו"ן, אשר נדל בנכסי המחזיקיםמאוחדות וחברות כלולות( 

, במהלך התקופה שלאחר לכך בנוסף. 2015 תשקיףפי  עלההנפקה  השלמת לאחרהזכויות 
 .נוספיםנדל"ן  נכסיהשלמת ההנפקה נרכשו 

 מניבנדל"ן  נכסיבמסגרת פעילותה, עוסקת החברה ברכישה, השבחה, פיתוח והשכרה של 
 . בולמשרדים בארה" למלונאות, למסחרלמגורים, 

  76דיור,  יחידות 1,250-כ הכל סך כוללים, הדוח, נכון למועד 81הפעילות בתחום החברה נכסי
המטרופולין   אזורבדיור  יחידות 429ברובע ברוקלין ומנהטן בעיר ניו יורק,  ממוקמות מתוכן

יחידות דיור בפלורידה.   212 -ו יחידות דיור בג'ורג'יה 256, בטקססדיור  יחידות 277, קנזסשל 
אקרים. האתר ישמש למטרות רבות   16.6קרקע בקנזס בשטח כולל של    מחזיקה  החברהכמו כן,  

  .("ר ר  558,000  -כ  הינו"ר משולב  ר"כ  סה)ובית מלון    משרדים,  יחידות דיור, אזורי מסחר  ויכלול
בדוחותיה הכספיים כנדל"ן להשקעה עליה החברה מתכננת  המסווגת קרקע לחברהכן,  כמו

  ."(להשקעה קרקעות תחום תת)" להשכרה מניב   מבנהלהקים 
 

 בשליטתה תאגידים)באמצעות  מחזיקה החברה, להשקעה"ן נדל פעילות תחום במסגרת
 וחכירה בנכסים המניבים ובקרקעות.  בעלות בזכויותוחברות כלולות(, 

 
  בעצמה, להשקעה "ן נדל הפעילות בתחוםבנכסי הנדל"ן  82מחזיקה הקבוצה, הדוחלמועד  נכון

 )באמצעות חברות מאוחדות וחברות כלולות(.   שותפיםעם  ויחד
 

 זה.  לחלק 1.17סעיף  הזה רא לעניין הקבוצהוהאסטרטגיה של למדיניות רכישת נכסים  באשר
 
 גיאוגרפיים  אזורים  .ב

 ,סיטי קנזסיורק,  בניו להשקעה"ן נדל הפעילות בתחום פועלת הקבוצה , הדוחלמועד  נכון
 פלורידה.  שבאזור המטרופולין של  Ft. Lauderdale -טקסס ו McKinneyסוואנה ג'ורג'יה, 

  
 בשווקים של תחום הפעילות   התפתחויות .ג

 Deerfield -ו McKinney , סוואנה,סיטי, קנזס יורק בניו להשקעהתחום הנדל"ן  התפתחות
Beach  זה.   לחלק  1.6סעיף קשורה בהתפתחויות במצב הכלכלי בארה"ב. לפרטים ראה 

 
 שוכרים תמהיל .ד

 :  להלן כמפורט מגוון הינו מניבים נכסים תחום בתת השוכרים תמהיל
 

 למגורים  המושכריםנדל"ן  נכסי
"(.  R.S שוכר)" Rent Stabilized שוכרי למעמדשוכרי החברה נמנים דיירים הזכאים  עם

לפרטים בקשר עם דיני השכירות החלים על  וכן R.S שוכר למעמד התנאים  עם בקשר לפרטים
 מגבלה  כל  שאין"(,  חופשי  שוכר)"  חופשית  בשכירות  שוכרים  וכןלהלן,    זה  בסעיף  הראהקבוצה  

 . מהם  לגבות יכולה  שהקבוצה השכירות דמי על

 
 או  יחיד בשוכר תלות לחברה אין, בקרב השוכרים בנכסי הנדל"ן למגורים, הדוחלמועד  נכון

, שכן לאור הפעילות תחום על מהותי באופן ישפיע אובדנם אשר, שוכרים של מצומצם במספר

 
 .100%הנתונים לפי   81
 בבעלותה בשרשור סופי.   LLCבאמצעות   82
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מצב  יוצרנו אופי פעילותה כחברה בעלת נכסי נדל"ן למגורים, הרי שאופי פעילות החברה, אי
 . אחר או זה בשוכר תלותשל 

 
הינם שוכרים בשוק חופשי,   השוכרים בנכסי הנדל"ן למגורים החברה שוכרי מרבית כי, יצוין

.  בחברה  השוכרים  מסך  5.5%-מהווים כ  R.Sמסך השוכרים, בעוד ששוכרי    94.5%-המייצגים כ
(  דולר אלפי 1,233-)כ 5.5%-כ R.S משוכרי השכירות דמי, מהווים 2019בדצמבר  31 ליוםנכון 
  .נטו משכירות החברה הכנסות מסך

 
של שוכרים הנמנים על שוכרים מיעוטי יכולת, הזכאים  מהותי לאכן, לחברה מספר  כמו

לסבסוד בשכר דירה, הניתן באמצעות שוברי דיור המתקבלים מהמחלקה לדיור ופיתוח עירוני  
", בהתאמה(. השתתפות הממשל HUD" -ו" Section 8 שוכרישל הממשל האמריקאי )"

הפדראלי בשכר הדירה נעשית ישירות מול בעל הנכס באמצעות שוברים, דרך סוכנויות מקומית 
של הדיור הציבורי הקובעות את שיעור ההשתתפות בשכר הדירה בהתאם לאזור המגורים, 

יירים על ד המבוססתכאשר יתרת הסכום משולמת על ידי שוכר הנכס. יודגש כי תכנית הדיור 
 מעוטי יכולת אינה מגבילה את שכר הדירה אותו רשאי לגבות בעל הנכס.

 
  הינן ש יחידות 43 מתוכן, יחידות 212כולל  פלורידה, Deerfield Beach -הממוקם ב נכס

 . 2025 לשנת עד, השוכרים הכנסות על בהתבסס, מוגנת בשכירות
 

 Florida Housingמפוקח על ידי  – Low Income Housing –דיור בשכירות מוגנת  יחידות
Association (FHA)וכפוף ל ,- LURA (Land Use Restriction Agreement) .הינו ההסכם 

 יהא ניתן להשכיר את האמורה התקופה סיום עם. הנכס פיתוח ממועד שנים 30 של לתקופה
 .שוק במחירי כאמור  הדיור יחידות

 
כפופים   Multifamilyנכסי נדל"ן מסוג  –חוקים ותקנות בנוגע ליחידות דיור בשכירות מוגנת 

לפיו בעל   (Land Use Restriction Agreement – LURAהסכם הגבלת השימוש בקרקע )ל
לנקודות זיכוי ממס בקרקע בתמורה להבטחה  שהשימו ןלענייהנכס מוותר על חלק מזכויותיו 

אשר נרשם ברשומות  LURA -בעתיד. המגבלות על השימוש בקרקע מתועדות בהסכם ה
ממשיך   LURA-. הואיל והסכם הוממשיך להתקיים לצד הקרקע )קרי, שטר מוגבל(  הציבוריות

הכולל יחידות דיור בשכירות מוגנת  Multifamilyלחול על הקרקע גם במקרה של מכירת נכס 
 -ת ההסכם, אזי המגבלות מכוח ההסכם מחייבות גם את הרוכש. מטרת הסכם הבמהלך תקופ

LURA    על ידי הגבלת שכר הדירה    דיור בר השגה למשקי בית בעלי הכנסה נמוכההינה להעניק
המירבי שניתן לגבות עבור יחידת דיוק ובאמצעות הדרישה כי כל היחידות או חלקן תהיינה  

ההכנסה  ( מ80%, 60%, 40%וכה בשיעור מסוים )למשל, זמינות רק למשקי בית שהכנסתם נמ
 . החציונית הממוצעת

 
במהותם זה לזה וכוללים, על פי רוב, את  דומיםהנדל"ן למגורים,  בנכסיהשכירות  הסכמי

את עיקרי  לתמצת באה הטבלהלהלן. יצוין כי  בטבלה מפורטיםהתנאים שהמהותיים שבהם 
 ההסכמים.  
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 למגורים  המשמשים בנכסים הקבוצה של השכירות הסכמי עיקרי( 1)

 

 מגורים  הפרמטר 
 

 השכירות  מטרת 
יחתמו השוכרים.   עליהם"( ההסכם: " ביחד)  המשותף הבית ותקנון השכירות להסכם ובהתאם, מגורים  למטרות ורק אך יהיה"( המושכר)" המושכרת בדירה השימוש

 המורשים לאכלס את המושכר הינם השוכר החתום על ההסכם ומשפחתו הקרובה בלבד.  
 . השינוי  לביצוע המשכיר של  מראש אישור קבלת ללא במושכר   מהותי שינוי  שום לבצע  רשאי  אינו השוכר

 . בהסכמים  הקבועים בסכומים קנסות   יגרור התשלום במועד  איחור. חודש  כל  בתחילת,  מראש   המשכיר  ידי על ישולמו בהסכם  הקבועים החודשיים  השכירות דמי השכירות  דמי

 השכירות תקופת

 להודיע מחויב השוכר, אלו  במקרים. אוטומטית  מתחדשים מהחוזים חלק כאשר, הדין להוראות בכפוף, אחת  שכירות לשנת בחוזים מתקשרת החברה, החוזים ברוב
 . השכירות תקופת בתום   המושכר את לפנות רצונו על מראש למשכיר 
  בו   למועד   השכירות   תחילת  מועד   יידחה,  השכירות   תחילת  במועד   למושכר  להיכנס  לשוכר  לאפשר   המשכיר   יוכל   לא ,  המשכיר  בשליטת   אינו  אשר ,  סביר  מטעם,  בו  במקרה

 .  למושכר  השוכר  כניסת  תתאפשר
 . סביר  בלאי למעט, לקדמותו  הנכס מצב את ולהשיב ,  מהמושכר חפציו את להוציא,  השוכר יידרש ההתקשרות בתום

 משנה  שכירויות
 . הדין להוראות ובכפוף  המשכיר של ובכתב מראש  באישור אלא במושכר  זכותו את להמחאות  זכות  אין  לשוכר
 . לאלתר  המושכר לפינוי ועילה  ההסכם של  יסודית הפרה מהווה  זו הוראה הפרת,  מהחוזים בחלק

 בטוחות 
 .  שימוש כל בו ייעשה לא ואשר נפרד  בחשבון השכירות בתקופת  המשכיר אצל  יופקד אשר  פיקדון  להפקיד  השוכר על, השכירות חוזי בכל 
  בחלק . שקיימות ככל הוצאות בקיזוז הפיקדון את לשוכר המשכיר יחזיר, סביר  בלאי למעט, תקין במצב  למשכיר המושכר להחזרת בכפוף , השכירות  תקופת סיום עם

 .  שנצברה   ריבית בתוספת   יוחזר הפיקדון, מהחוזים

 עירוניים  ומסים הוצאות
 מאפשר לצדדים לבחור את השירותים העירוניים או אחרים בהם יישא המשכיר.   החוזה

 

 במושכר  ואחזקה תיקונים
 רשלנות, לרעה משימוש כתוצאה נדרשים  תיקונים דוגמת, לבצע  השוכר על שהיה תיקונים יבצע שהמשכיר ככל. במושכר שגרתיים תיקונים על  אחראי המשכיר, ככלל

 . התיקונים בהוצאות יישא  השוכר, במושכר תיקונים  לבצע  הצורך בדבר למשכיר   בזמן הודעה מתן  מאי כתוצאה או  השוכר

 השוכרים  פינוי, הפרות

  פינוי ,  ההתקשרות  לסיום  זכות  למשכיר  תקנה,  ההסכם  בהתחייבויות  עמידה  אי  או  המושכר   נטישת,  השכירות   דמי  תשלום  אי  ידי  על  לרבות,  השוכר   ידי  על   ההסכם  הפרת
 .מוסכמים  לפיצויים זכאי  יהיה אף  המשכיר, מההסכמים בחלק.  חוק פי על מוקדמת  להודעה בכפוף, המושכר  ותפיסת

 . מהמושכר השוכר  פינוי  סעד לרבות לרשותו העומדים המשפטיים האמצעים בכל להשתמש זכות למשכיר מקנה  כאמור  ההסכם הפרת
 .מוקדם  ביטול דמי ותשלום מראש   להודעה בכפוף, השכירות  תקופת  תום טרם  השכירות הסכם של  מוקדם לסיום הזכות קיימת  לשוכר,  מהחוזים בחלק

 אחריות
  או/ו  במושכר  לשוכר  שנגרמו  נזקים  בגין  השוכר  כלפי  באחריות  יישא  לא   המשכיר,  מטעמו  מי  או  המשכיר  של  תפקוד  מחוסר  או  מרשלנות  כתוצאה  שנגרמו  במקרים  למעט
 .  האחרים  הבניין  דיירי או/ו הבניין עובדי ידי  על  שנגרמו כאלו לרבות בבניין 

 . חשבונו  על  המושכר תכולת   את לבטח אחראי יהיה המשכיר

 וחוקים דינים   על  שמירה
  רלוונטיים אשר  המדינתיים והחוקים הפדרליים החוקים, העירוניות  התקנות  לכל יצייתו  ומבקריו  מטעמו  מי, הוא כי  מתחייב הוא , השוכר  של התחייבויותיו במסגרת 
 כדי  בהתנהגותו  יהיה  שלא  כך  ובבניין  במושכר"  הולמת"  בצורה  לנהוג  השוכר  מתחייב,  בנוסף.  השכירות  בהסכם  ביטוי  לידי   באות  שאלו  כפי   המשכיר  הוראות  וכן  למושכר

   . אחרת או  כזו  בצורה בהם  יפגע או /ו נעימות לאי להם יגרום או/ו  בבניין אחרים   דיירים של  בזכויותיהם לפגוע
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 :המסחריים בנכסים הקבוצה של השכירות הסכמי עיקרי( 2)
 
 אחר  מסחרי חנויות - מסחרי הפרמטר 

השכירות בלבד   בהסכםמוגדרות הלמטרות  יעשה"( המושכר)" חנות– מסחריהשימוש  מטרת השכירות 
 רשאי לחרוג ממטרות אלו.    אינו"(, השוכר ההסכם)"

 ממשלת של רשמיים ממשלה  משרדי לטובת יעשה"( המושכר)" במשרדים השימוש
 "(.ההסכם)" השכירות  להסכם בהתאם"( המשכיר)"   הברית ארצות

 תקופת השכירות

 לפי , במושכר החזקה מסירת במועד  אובהסכם  עקבוהתחילת השכירות על פי   מועד
 . המאוחר

  אינו ההסכם. שנים ( 10)  עשר או ( 5) חמש  של  מראש קבועה  לתקופה הינה השכירות  תקופת
 . אוטומטי  באופן  מתחדש

 . נוספות  שנים(  5)  בחמש ההסכם להארכת אופציה  קיימת מההסכמים בחלק

 היה. ההסכם לפי  המשכיר ידי על התאמה עבודות ביצוע  לאחר לשוכר יימסר המושכר
 לא כך ובשל שנקבעה הזמן  תקופת  במסגרת   כאמור  העבודות  את יסיים לא  והמשכיר

 בגין ולשיפוי  ההסכם לביטול עילה לשוכר  תקום,  שנקבע  במועד  לשוכר המושכר יימסר
 . להסכם  בהתאם,  האיחור  בשל  הנלוות עלויותיו

  מתחדש  אינו ההסכם , שנים ( 10)  עשר של  קבועה  לתקופה הינה השכירות  תקופת
 . אוטומטי  באופן

דמי שכירות  
 בסיסים 

דמי השכירות ישולמו בתשלום אלקטרוני על בסיס חודשי ביום הראשון של החודש   חודש, בגין החודש הבא. ל 1דמי השכירות ישולמו על בסיס חודשי בכל 
העוקב או החודש אחריו, קרי למפרע, בהתאם ליום תחילת השכירות ולפי ההסכם.  

, בהתאם להסכם  30שאינן דמי שכירות ישולמו על בסיס שוטף + הוצאות אחרות 
 ובכפוף להצגת חשבוניות וקבלות רלוונטיות על ידי המשכיר. 

 . להלן  כמפורט  המושכר אחזקת דמי   כוללים השכירות דמי

השתתפות  
 בהוצאות 

  אל ישירות,  והמים החשמל הוצאות  כגון למושכר בנוגע  הנלוות הוצאות בכל   יישא השוכר
  למשכיר ישלם  השוכר. בהסכם   כמפורט  המשכיר מול אל   או הרלוונטיות הספקיות מול

 . להסכם בהתאם, עירוניים מיסים  בגין  שנתית תשלום תוספת

  מתקניהם  על וסביבתו המושכר  של היומיומיים   ובתפעול באחזקה יישא  המשכיר
  המשכיר  יישא,  כך בתוך . בהסכם  המפורט  הדרישות  למפרט  בהתאם  השונים

 מיזוג, שתייה   מתקני   היתר ובין שבמושכר  המחוברים ואחזקת התקנה, בהספקה
  המבנה ואבטחת  אש כיבוי  ומערכות תאורה מערכות, תקשורת  תשתיות, אוויר

 . בהסכם  הקבועים בסטנדרטים
,  מטעמו מי או השוכר של  רשלני או  זדוני מעשה בשל  נדרשת אחזקה  שפעולת במקרה
 . להסכם  בהתאם  כאמור  האחזקה בעלויות  יישא השוכר
אחזקה ותפעול המושכר כאמור, לרבות עלויות חשמל, מיזוג, אבטחה, כיבוי   עלויות 

אש וניקיון המושכר, יכללו בדמי השכירות החודשיים והשוכר לא יישא בעלות נוספת 
 לעניין זה. בכל שנתיים, יותאמו דמי האחזקה בהתאם להסכם.  

שכירויות משנה  
 חאת זכויותאו המ

  של ובכתב מראש הסכמה ללאאו למכור את זכותו במושכר,  להמחאותלשוכר אין זכות 
. לצורך הוראה זו, העברה של מרבית הזכויות בתאגיד השוכר לצד ג' תחשב כהמחאה משכיר 

 אסורה. 
  זכויות  המחאת לביצוע השוכר של  בקשה  בדבר מפורטות הוראות  נקבעו מההסכמים בחלק

 .משנה  שכירות או
 למשכיר הזכות להכפיף את השכירות לכל שעבוד שימצא לנכון. 

  ובאישור ההסכם הוראות פי  על,  במושכר  זכויותיו את להמחאות רשאי  השוכר
 . סביר  באופן הסכמתו את שייתן  המשכיר

 בטוחות 

השוכר מפקיד בידי המשכיר פיקדון להבטחת תשלום דמי השכירות למשך כל תקופת 
השכירות. הפרת ההסכם על ידי השוכר, לרבות באי תשלום דמי השכירות, תזכה את 

 המשכיר בזכות לחילוט חלק או כל הפיקדון. 
  בהתאם   השוכר של  חובותיו כל ומילוי למשכיר  המושכר החזרת, השכירות סיום עם

 . ריבית ללא, לשוכר  הפיקדון יוחזר, להסכם 

--- 
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 אחר  מסחרי חנויות - מסחרי הפרמטר 

 עבודות במושכר 

ת בנייה  ום במושכר בהתאם לקבוע בהסכם, על ידי הגשת תכניי לבצע שינויהשוכר רשאי 
אחראי על קבלת ההיתרים הנדרשים   השוכרלוחות זמנים לביצוע.   בצירוףלמשכיר 

 לשינוים המדוברים מאת הרשויות הרלוונטיות.  
על   השינויים, השוכר מתחייב לבצע את הבנייה תכניותבמידה והמשכיר מאשר את  

ללוחות הזמנים כאמור. השוכר מתחייב   ובכפוףהתאם לתקנות הקבועות בחוק  חשבונו, ב
 לשפות את המשכיר בכל נזק אשר יגרם לו בשל ביצוע השינויים והשיפוצים כאמור. 

  המושכר והתאמת  שיפוץ לבצע השוכר כלפי   התחייב  המשכיר, ההסכם  מתנאיי כחלק
  בדבר  מפרוטות  הוראות כולל המפרט. בהסכם  הקבוע המפרט פי  על תשתיותיו על

 . המשכיר  בהם  התחייב אשר לאחזקתם והסטנדרטים התשתיות, השיפורים
 . בהסכם   כמפורט  השנתיים השכירות  בדמי   יגולמו הבנייה מעלויות חלק

 במושכר   ותוספות שינויים  לבצע רשאי  יהיה  השוכר, השכירות  תקופת תחילת לאחר
 . המושכר את פינויו  עם  יפורקו  אשר

 הפרות 

  ואי מראש להודעה בכפוף, ההתקשרות  לסיום עילה למשכיר תקים  ההסכם הוראות הפרת
 . ההסכם  לפי ההפרה תיקון
 . בהסכם   שנקבעו  כפי  מוסכמים לפיצוים זכות  למשכיר  יקים השכירות דמי  בתשלום  איחור

 יהיה השוכר, כאמור  המושכר אחזקת לעניין  בהתחייבויותיו  המשכיר עמידת אי בעת
  מדמי  עלויות אותן את ולנכות  בחלקן  או כולן, האחזקה בעלויות  לשאת רשאי

  תשלום  לעניין ההסכם הפרת יחשב  לא, כאמור  הוצאות ניכוי. החודשיים  השכירות
 . השכירות דמי

 עילה  לשוכר  תקים  המושכר אחזקת  בעניין  המשכיר  של  התחייבויותיו הפרת, לחלופין 
 . ההתקשרות לסיום 
  עם המשכיר של ובהסכמים ברישומיו,  בספריו לעיין  לבקש  עת בכל רשאי  יהיה השוכר
  רבמושכר. איחו  האחזקה הוצאות  בחינת   לשם, המושכר  אחזקת  לצורך משנה קבלני

 קבועה פיגורים בריבית  מוסכמים לפיצוים זכות למשכיר יקים  השכירות דמי  בתשלום
 . בהסכם  לקבוע בהתאם,  חוק  פי על

 . הצדדים  בין  סכסוכים לפתרון מובנה מנגנון נקבע בהסכם
אופציות ביטול  

ההסכם ע"י  
השוכר בשל אי 
 עמידה ביעדים 

שנה ממועד תחילת השכירות, המשכיר יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה   בתום
 . מראש   חודשים( 6) שישה,  לשוכר  בכתב

  את  לסיים רשאי  יהיה  השוכר, השכירות תחילת ממועד שנים( 5)  חמש בתום
 ימים מראש.  150כתובה למשכיר,  בהודעה ההתקשרות

השוכר מתחייב לשפות את המשכיר על כל תלונה, תביעה שהוגשה לאדם בשטח של הנכס   שיפוי
 --- השכור. 

  בהתאם  ולעסקיוהשוכר מתחייב לרכוש פוליסת הביטוח אשר תכסה נזקים למבנה, לרכוש   ביטוח
 . בתוקף  פוליסה. השוכר יידרש לספק הוכחה למשכיר על קיומה של  בהסכם   לנדרש

 

 פינוי השוכרים 

  מצב את ולהשיב , מהמושכר  חפציו  את  להוציא, השוכר יידרש השכירות תקופת בתום
 .סביר  בלאי למעט,  לקדמותו הנכס

 שכירות בדמי יישא השוכר, השכירות  תקופת בתום  המושכר את יפנה לא  והשוכר היה
זאת מבלי לפגוע בתרופות אחרות אליהם זכאי המשכיר לפי כל  , בהסכם  כמפורט  מוגברים

 דין. 

--- 

 אחריות

 פעולהפטור מאחריות במקרה של נזק, למעט במקרים בהם הסיבה לנזק הינה  המשכיר
 . מטעמו  מי או המשכיר  רשלנית

 . ההסכם  ידי  על הנדרשים בביטוחים  המושכר את לבטח  השוכר באחריות
מקרים המפורטים בהסכם בקשר עם נזקי שריפה חמורים, או אסון אחר, ה בקרות

 רשאי לסיים את ההסכם.  יהיההמשכיר 
 הפנימיים והחיצוניים של הבניין. באחריות המשכיר לתחזק את השטחים הציבוריים,

מקרים המפורטים בהסכם בקשר עם נזקי שריפה חמורים, או אסון אחר, ה בקרות
 את ההסכם.  רשאי לסיים  יהיה השוכר
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 אחר  מסחרי חנויות - מסחרי הפרמטר 

שמירה על דינים 
 וחוקים

השוכר מתחייב כי הוא יציית לכל התקנות העירוניות, החוקים הפדרליים והחוקים  
המדינתיים אשר רלוונטיים למושכר וכן הוראות המשכיר כפי שאלו באות לידי ביטוי 

 בהסכם השכירות. 
השוכר מתחייב לנהוג בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים לטיפול בחומרים מסוכנים  

 שימוש בחומרים מסוכנים בתחומי המושכר. ה  איסורובכללם, 
 למשכיר הזכות להעביר את השוכר לשטח דומה אחר במבנה. 

מתחייבים לציית לכל התקנות העירוניות, החוקים הפדרליים    והמשכיר השוכר 
 תיים אשר רלוונטיים למושכר. והחוקים המדינ 

  לרבות, בהסכם   כמפורט והתקשרות העסקה נורמות פי על לנהוג מתחייב  המשכיר
  אי , מסוכנים   וחומרים בסמים  שימוש  אי,  והעסקתם  עובדים זכויות שוויון  בעניין

 . ומה וכד הברית ארצות ממשלת של  אינטרסים נגד  התקשרות
 



 40 - א
 

  בו החלים  ושינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה . ה
נכסים וקרנות ריט והן מול יזמים  עתירותנדל"ן  חברותמצד  הןהחברה מתמודדת עם תחרות  

ומשקיעים מקומיים בכל אזורי הפעילות של החברה ובדגש על העיר ניו יורק. החברה מתמודדת 
  של ופיתוח לרכישהעל השגת מימון  והן השכרתםהן על רכישת נכסים ו כאמורעם מתחריה 

 . נכסים
על  בדגש"ב, בארה וקדיםמ במספר, בעל השליטה בחברה, פעיל בשוק גרוס אלן מריצוין כי 

 בהםבניו יורק, במשך תקופה של עשרות שנים  ברוקליןהעיר ניו יורק ובאופן ספציפי ברובע 
פרויקטים. כמו כן למר גרוס נגישות טובה  מגווןניסיון רב בפיתוח וקשרים מבוססים  פיתח

 . עסקיות הזדמנויות לממש לו המאפשרתלמקורות מימון מבנקים בארה"ב, 
זה   פעילות בתחוםעיקר התחרות  כיבתחום הנדל"ן המניב,  לתחרות ביחס יצוין זאת למרות

, איכות השירותים ותחבורהנסובה סביב מחירי השכירות, איכות הנכס, קרבתו למוקדי מסחר  
 הקשור כל, בלפיכךוהמתקנים הקיימים בו וכן יתר התנאים המסחריים של הסכם השכירות. 

 עלנמוכה או זניחה  השפעהבעלי הנכס  זהות, להדיור יחידות של פתהשוט ההשכרה לפעילות
 הוק בהתייחס לנכס הספציפי. -הכנסות החברה, שכן החלטות השוכרים נעשות בדרך כלל אד

 
 הפעילות  בתחום קריטיים  הצלחה גורמי .ו

 בהיקף  הפעילות באזורי להשקעה סבורה כי גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הנדל"ן  החברה
 פעילות דומה להיקף פעילות הקבוצה, הינם בעיקר: 

 ;ביקוש באזוריאוגרפי של הנכסים ימיקוד ג (1)
מסה קריטית של נכסים באזור גיאוגרפי מסוים, היוצרת יתרון לגודל ועלות  ריכוז (2)

 לצד פריסה ארצית של הנכסים ברחבי ארה"ב; שולית פוחתת בניהול הנכסים
 ;מורכבות עסקאות  ביצוע לצורך משפטי ליווי לצד ומתן משא ניהול יכולת (3)
 נגישות למקורות פיננסים מגוונים המאפשרים מימון אופטימאלי ובתנאים נוחים;  (4)
 בתחום;יצירת קשרי ויחסי עבודה עם גורמים מקומיים הרלוונטיים לביצוע עסקאות  (  5)
 ;מהירה תגובה יכולת תוך בשוק עסקיות הזדמנויות וזיהוי כדאיות עסקאות איתור (  6)
 ;נדרש עצמי הון השקעת המאפשרת פיננסית איתנות (  7)
 בהיקפים  השקעות  ביצוע  לצורך  להון  נגישות  המאפשר  שותפים  עם  שנים  ארוכי  קשרים (  8)

 ;יחסית  גדולים
 תפעול. העלויות ב ושליטה  ניסיון (  9)

 
 הפעילות  תחום של העיקריים והיציאה הכניסה  חסמי .ז

 כניסה  חסמי
 מאפיינים בעלי, ביקוש אזורי במספר"ן, הנדל בתחום ומומחיות ניסיון, בידע הצורך (  1)

 83;שונה ורגולציה
, מחייב הקבוצה של והפריסהפעילות  בהיקף"ב, בארה המניב"ן הנדל בתחום העיסוק (  2)

 84;והון עצמי נכסים לרכישת גבוהה פיננסית איתנות
 יהיו הנדרשות והערבויות העצמי שההון באופן( ואחר)בנקאי  זר מימון גיוס יכולת (  3)

 ;העצמי ההון על גבוהה תשואה המשאיר ביחס
רכישת נכסים מניבים מהותיים בעלי פוטנציאל רווחי, נדרשת נגישות  לצורך (  4)

להזדמנויות עסקיות, אשר נוצרות בד בבד עם ביסוס מעמד הקבוצה בשוק הנדל"ן 
 "ב;בארה

 
 יציאה  חסמי

 בין המניב"ן הנדל נכסי את לממש יכולת מחייבת המניב"ן הנדל משוק יציאה -"ן הנדל מימוש
 . ועת עת בכל בשוק הקיימים וביקוש היצע לתנאי כפוף והוא כפורטפוליו ובין בודדים כנכסים

  

 
  בדגש על ניו יורק שהינו תחום מורכב מאוד מבחינת הדינים השונים והרגולציה.     83
החיצוני מהווים את המקורות לרכישת  ההון ממקורותיה העצמאיים של החברה שביחד עם המימון  –"הון עצמי"   84

 נכסים. 
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 מדיניות רכישה ומימוש של נכסים . ח
 של נכסי נדל"ן להשקעה על בסיס משתנים ו/או מכירה , מעת לעת, רכישהבוחנתהחברה 

מוערכים, רלוונטיים כגון תזרים מזומנים צפוי מנכסים מניבים, שיעורי תפוסה ודמי שכירות 
רשאית תבחן בהתאם להזדמנויות ושיעורי ביקוש, החברה    .ופוטנציאל ההשבחה  מיקום הנכס

 .או חלק מהזכויות שלה בנכסים את מכירת נכסיה
 

 תחליפים לפעילות החברה  .ט
השכרת נכסים מסחריים ומשרדים הינו בעלות  אוהתחליף העיקרי הקיים להשכרת דירות  

 . העניין  לפי, והמשרדים המסחריים בנכסים או מגורים בדירות שוכריםישירה של ה 
 
  הפעילות תחום  על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, מגבלות .י

מידע תמציתי בקשר עם דיני השכירות למגורים החלים על החברה כבעלת דירות למגורים   להלן  
 :R.Sהמושכרות בשכר דירה מפוקח, 

 כללי

"( נדל"ן מניב למגורים הקבוצה)" ידה על המוחזקים תאגידים באמצעות  החברה בבעלות
 ביתארה"ב. ככלל, נכסי הנדל"ן למגורים של הקבוצה מורכב משני סוגים:  ברחביבארה"ב, 

 החברה של למגורים"ן הנדל נכסי של המכריע רובם את המהווים, דירות
 "(. דירה)" למגורים דירות כוללים, דירות ובית קונדו נכס. קונדו ונכס

 
  יורק ניו בעיר תקינה, חקיקה מגבלות

 למגורים המיועדות יחידות 3 לפחות בו"ן )דירות( נדל נכסי מכירתיורק, -ניו מדינת דיני פי על
  דירות   של  מכירה  והשנייה  כולו  הדירות  בית  מכירת  האחת.  דרכים  משתי  באחת  להיעשות  יכולה

  של  המשפטי המעמד שישונה לכך בכפוף רק להיעשות יכולה בודדות דירות של מכירה. בודדות
 בבניין  דירה  כל  להפיכת  מביא  כאמור  המעמד  שינוי  הליך  כי  יצוין.  קונדו  לנכס  דירות  מבית  הנכס

 . נפרדות כיחידות הדירות מכירת את המאפשר דבר, נפרדת  ליחידה
  הבעלות   את  לרוכשים  הבעלים  מוכר,  קונדו  לנכס  משתנה  הדירות  בית  של   המשפטי  המעמד  אם

 לבית בדומה, הנכס של הציבוריים  בשטחים מסוים בלתי חלק בצרוף הספציפיות בדירות
 .בישראל משותף

"ן למגורים. נדל נכסי בהשכרה החברה פעילות  עם בקשר תמציתית דיניםמובאת סקירת  להלן
 של ממצה תיאור להוות מתיימר ואינו בנושא המהותיות ההוראות של תיאור הינו זה תיאור

 . הקבוצה  על החלים הדינים כל

Apartment Building "(דירות בית)" 

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

 .קונדו לנכס הדירות בית של המשפטי מעמדו  שינוי בעקבות למעט. כולו הנכס את אלא
 במרבית, כן כמו 85.הדירות בית נמצא בו במחוז נרשמת הדירות בית בעל של הבעלות  זכות

 למקרה  בפוליסה  כקבוע  בסכום  פיצוי  להבטחת  ביטוח  פוליסת  הדירות  בית  בעל  רוכש  המקרים
 (.להלן )ראה  שרכש הבעלות בזכות פגם של

 סיווג מעמד הדירות – כללי

 יורק.-ניו מדינת  של השכירות לדיני  כפופה הדירות השכרת
דירה מפוקח  בשכריורק ניתן לסווג את הדירות המושכרת -דיני השכירות של מדינת ניו לפי

. דירות בהן מתגוררים Rent Control ;2. דירות בהן מתגוררים דיירים תחת 1: קבוצות לשתי 
 ; Rent Stabilizationדיירים תחת 

  , השנייה  הקבוצה על נמניםבשכר דירה מפוקח  דירות שוכריםהשוכרים של הקבוצה  מרבית
Rent Stabilization . 

 
 . City Registrar -בניו יורק, הרישום מתבצע ב  85
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 יורק-ניו מדינת של השכירות דיני

מסך השוכרים בחברה   3%-, המהווים כRent Stabilizedדירות המושכרות לדיירים תחת 
 "(. R.Sשוכר )"

  R.Sלמעמד שוכר  התנאים .1

 בכל אחד מהמקרים החלופיים הבאים:  R.Sזכאי למעמד שוכר  שוכר
 בין שנבנה, למגורים המיועדות, ויותר דירות שש בן בבניין היא מתגורר הוא בה הדירה .א

 . 1.1.74  ועד 1.2.47
 . 1.1.74 אחרי ונבנה  לבניה מס מהטבות שנהנה בבניין היא מתגורר הוא בה הדירה .ב
 ממועד  החל לו מושכרת והיא 1.2.47 -ה לפני שנבנה בבניין היא מתגורר הוא בה הדירה .ג

 . 30.6.71 -מה מאוחר
 
 R.Sלבין הבעלים מוסדרים בהסכם שכירות. לשוכר  R.Sהמשפטיים בין שוכר  היחסים .2

הזכות להאריך כל הסכם שכירות לתקופות נוספות של שנה או שנתיים כל אחת וכן הלאה,  
( 3על פי בחירתו וזאת ללא שינוי בתנאי ההסכם, למעט גובה דמי השכירות )ראה ס"ק )

 להלן(. 
 מותרת,  השוכר  ידי  על  השכירות  הסכם  הוראות  הפרת   בשל  שלא,  שכירות  הסכם  הארכת  אי

 :הבאים במקרים לבעלים
או בני משפחתו מבקשים להתגורר בדירה אחת או  86הבעלים  בו מקום, בלבד דירות בבית .א

 .87יותר בנכס
בו הבעלים מבקש להפסיק להשכיר את הדירה לצמיתות או להרוס את הנכס, בכפוף   מקום .ב

 .DHCRלאישור 
 . השוכר של  העיקרי המגורים מקום אינה שהדירה מוכח בו מקום .ג
מרוויח מעל להכנסה שנתית מסוימת )נכון למועד  R.Sהדייר הנהנה ממעמד של שוכר  אם .ד

( ודמי השכירות שלו לחודש גבוהים מסכום שנקבע )נכון למועד הדוח  200,000$הדוח 
 עומד  בגינה  הדירה  שכר  אשר  דירה  אין  הדוח  למועד  נכון(.  DHCR( )בכפוף לאישור  2,500$

 .  2,500$ על

  S.Rדמי השכירות לשוכר  קביעת .3

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

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

 :כדלקמן  המותרת  העלאה  גובה  את  קביעתה  עם  בקשר  החלטות  קבלת  לפני  בחשבון  לוקחת
 ניתנת במסגרתו, ציבורי שימוע לרבות, בכללותו יורק ניו בעיר הדירות השכרת שוק מצב

 . בעניין  המועצה בפני דעתו את להביע המבקש לכל האפשרות
 .מים  תשלומי וגובה"ן נדל מיסוי

 (. ומהוכד וסולר דלק  מחיר, ביטוחים)לרבות   תפעול עלויות
 (.הריבית שיעורי)לרבות  הנכס בעלי ידי על  נלקחים אשר  מימון עלויות

 . הדירה שכר עליית על להשפיע ויכול הדירות השכרת בשוק הקשור אחר נושא כל
חדש, הזכות להאריך כל הסכם שכירות לתקופות נוספות של שנה או שנתיים  R.S לשוכר

כל אחת, על פי בחירתו, וזאת ללא שינוי בתנאי ההסכם, למעט גובה דמי השכירות ובכפוף 
 לזכות המוקנית לבעלים לשפץ את הדירה, בנסיבות מסוימות.

 
 בהתאםהאחרונות,  השנים 10נתונים בדבר העלאות שכר דירה המותרות, במרוצת  להלן

  :88המועצה  של  לפרסומים
 

 
 הכוונה לבעלים פרטיים ולא לתאגידים.   86
 או נכה יש להציע דיור חלופי באותם התנאים באותו איזור.  62אם השוכר, או מי שגר עימו, מעל לגיל   87
88  Guidelines BoardThe City of New York Rent  . 
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 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 שנים 
 2.25% 3.75% 2% 4% 1% 0% 0% 1.25% 1.5% 1.5% לשנה  שכירות  הסכם

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

 

 השכירות דמי תשלום אי בגין שוכר פינוי
 מדינת  בדיני  הקבועים  ההליכים  פי  על,  השכירות  דמי  תשלום  אי  בשל  שוכר  לפנות  רשאי  הבעלים

  פי  על שוכר לפנות מנת על הנדרשים העיקריים השלבים פירוט להלן . הרלוונטייםיורק -ניו
 "ל: הנ  הדינים

 המועד בדבר הודעה, מראש ימים( 5) חמישההבעלים חלה חובה לתת לשוכר, לפחות  על (1)
 . 89הדירה את לפנות לחילופין או השכירות דמי את לשלם עליו בו האחרון

( לעיל, לא פינה השוכר את הדירה ולא 1בחלוף המועד שנקבע בהודעה, כאמור בס"ק ) אם (2)
 אי בגין"ש בביהמ עתירהמ"ש לביה להגיששילם את דמי השכירות רשאי הבעלים 

  על להשיב, מהעתירה, מהמועד בו נמסר לו עותק יום( 20) עשריםלשוכר נתונים  90. תשלום
 .הבעלים טענות

 רשאי  השוכר.  לדיון  תאריך"ש  ביהמ  יקבע,  לעתירה  תשובהבו הגיש השוכר לביהמ"ש    מקום (3)
 השוכר לאחריהן אשר דחיות שלוש או שתיים ויינתנ"כ ובד הדיון מועד של דחיה לבקש
 "ש. ביהמ בפני להתייצב  חייב יהיה

  יהיה, כאמור, יום( 20) עשירםבו לא הגיש השוכר את תשובותיו לביהמ"ש תוך  מקום
 שמונה עד שישה בתוך כאמור צו יוציא"ש ביהמ. פינוי צו לקבלת לפנות רשאי המשכיר
 . שבועות

 . הפינוי  צו הגשתבו ביהמ"ש קיבל את טענות הבעלים יאשר ביהמ"ש  מקום (4)
 

 שבסמכותו, מוסמך פקידשעות מראש תימסר על ידי  72 שלקבלת צו הפינוי, הודעה  עם (5)
 קבלת  ידילדירה ולפנות ממנה את השוכר וחפציו )השוכר יכול לעכב את הפינוי על    יכנסלה

סיבה תקפה לאי  לשוכר תהיהאם  רק( (Order to Show Causeטעם  להראותצו 
 התייצבותו בפני ביהמ"ש(. 

 
 ( Title Insurance"ן )בנדל הבעלות זכות ביטוח

  המיוחסת ביטוח פוליסת הינה "( הבעלות זכות ביטוח)"  Insurance Titleביטוח מסוג  פוליסת
 עד כיסוי, הפוליסה בתנאי העומדת לב בתום תביעה מגיש אשר, למבוטח ומקנה מסוים לנכס

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

 . שלישי לצד בעלותו זכות את משפטית מבחינה להעביר

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

 סוגי ממרבית בשונה(. Lien) בנכס זכות יצירת משום תשלומם באי  שיש, הנכס על החלים
 זכות ביטוח. עתידיים אירועים או שבעבר אירועים המכסה ביטוחי בכיסוי מדובר, הביטוח
 הביטוח  חברת של התחייבות גם כוללת הפוליסה. חבויים פגמים מפני מגן"ן בנדל  הבעלות
,  בנכס בעלותו זכות על מהגנה כחלק שהוצאו המשפטיות הוצאותיו בסכום המבוטח את לשפות

 . הפוליסה לתנאי ובהתאם מוצדקת עילה יסוד על הוגשה  שהתביעה לכך בכפוף והכל

 כאמור   במקרה.  הנכס  על  המשכנתא  מלווה  לטובת  מסוימים  במקרים  נרכש  הבעלות  זכות  ביטוח
 כאמור פוליסה. המלווה הוא  הפוליסה ובעל ההלוואה סכום הינו בפוליסה הנקוב הסכום

 משכנתאות  קיימות  כי  מתברר  בהם  ובמקרים  זה  בסעיף  כמפורט  במקרים  למלווה  כיסוי  מעניקה
 זכאי יהיה לו הסכום, הפוליסה פי על פיצוי של במקרה. המלווה ידע לא עליהן הנכס על עדיפות
(, או שווי השוק של הנכס ריבית)קרן ו מועד באותו שיהיה כפי ההלוואה סכום יהיה  המלווה

 המבוטח, לפי הנמוך. 

 
 ההודעה יכולה להינתן בכתב או בעל פה.   89
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  בבדיקה לגילוי ניתנים שאינם בנכס" נסתרים"פגמים   של הינו לכסות הביטוח בא אותו הסיכון
 הבעלות  בשרשרת  מוקדמת  בחוליה  פגם,  התחזות,  מרמה,  כגון,  לציבור  הפתוחים  המרשמים   של

 . במרשם וטעויות

 מסוג הינו הפגם בו מקום אך המבוטח בידי יישאר שהנכס מבטיח אינו הבעלות זכות ביטוח
 הנקוב  המקסימלי הסכום לגובה עד לפיצוי  זכאי המבוטח  יהיה הפוליסה ידי על המכוסה
 מוצאת כנגדו אשר פעמי חד בתשלום משולמת הביטוח פרמיית. ההלוואה סכום או בפוליסה
 . הפוליסה

  עליו  החלים והחוקים הנכס של בדיקה הביטוח חברת עורכת הביטוח פוליסת להוצאת  עובר
 משכנתאות של פירוט נכלל בה הביטוח שמקנה לכיסוי חריגים רשימת מצורפת ולפוליסה
  נלוות  וזכויות דין פי על זכויות , שירותים ונותני לספקים חובות, שעבודים, הנכס על הרובצות

  תביעה. וכדומה קונדו נכס הצהרת, 91אופ-קו בנכס חכירה הסכם, קונדו נכס תקנון: כגון, לנכס
 הינה  הרשימה חשיבות. הביטוח בפוליסת מכוסה אינה"ל הנ  החריגים ברשימת הנכללת בעילה 

 .הנכס  לרכישת  קודם  הסיכון  את  להעריך  המבוטח  שביכולת  כך  הפגמים  של  קיומם  על  בהתראה

,  העניין לפייורק, -ניו מדינת של החוקים להוראות כפופות הבעלות זכות ביטוח פוליסות
כמפורט להלן,   ,כלליים  חריגים  של  מוגבלת  רשימה  ומתירים  מסוימים  מקרים  כיסוי  המחייבים

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

 . ובנייה תכנון בחוקי הקשורים פגמים .א
 . המדינה ידי על  הנכס הפקעת .ב
 קיבל  או  להם  הסכים  או  אותם  יצר  המבוטח(  1: )אשר  אחר  ענין  וכל  נוגדות  תביעות,  פגמים .ג

 אך הביטוח לחברת ידועים היו לא ולכן בבדיקה לגלותם היה ניתן לא( 2; )עצמו על אותם
 גרמו  לא(  3; )גילוי  להם  ניתן  ולא  לכן  קודם  או  הפוליסה  הוצאת  במועד  למבוטח  ידועים  היו

 שהמבוטח  כך  עקב  נוצרו(  5; )הפוליסה  הוצאת  מועד  לאחרנוצרו    (4; )הפסד  או  נזק  למבוטח
 .הנכס עבור התמורה לתשלום התחייבותו את הפר

 כנגד  כסף  להלוות  או  לשכור ,  לרכוש  מעוניין  אינו'  ג   צד  בו  מקרה,  כגון  הנכס  של  סחירות  אי .ד
 .הנכס

 
  הפוליסה  של תוקפה אולם, בלבד הפוליסה לרוכש מוקנה הבעלות ביטוח פוליסת על הכיסוי

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

 
היתר, גם מערכת , על החברה חלים, בין לעיל  המתוארים והמקרקעין השכירות דיני  על בנוסף

 הדינים כדלקמן:
 

 סקירה תמציתית בקשר עם דיני התכנון והבניה החלים על החברה 
 בכוונת  עליהן  להשקעה"ן  כנדל  הכספיים  בדוחות  המסווגות  קרקעותלאור העובדה כי לחברה יש  

החברה להקים נכסים מניבים וכן בקשר עם הקרקעות המסווגות בדוחותיה הכספיים של  
החברה כרכוש קבוע עליהן בכוונת החברה להקים מלונות וכן בקשר עם נכס נדל"ן מניב בהקמה, 

 מובאת כאן סקירה תמציתית בקשר עם דיני התכנון והבניה החלים על החברה. 
 

 תכנון ובניה בעיר ניו יורק 
(.  zoningיזום נדל"ן לבניה בעיר ניו יורק מוסדר על ידי חוקים ותקנות בתחום התכנון והבניה )

חוקי התכנון בניו יורק מסדירים בעיקר את השימושים המותרים בכל אזור ואת הפרמטרים 
השונים בקשר עם הפרויקט, גודלו, רוחבו, אורכו, גובהו, סך הקומות הבנויות וכיו"ב. פרויקט 

מד בפרמטרים המוחלים מכוח תקנות התכנון, וכן בהגבלות אשר נקבעו לגבי השימושים  אשר עו
( לקבלת היתר בניה. במקרה בו היזם מבקש as-of-rightבאותה חלקה ייראה כ"בעל זכות" )

 
 הקבוצה אינה מחזיקה בנכסים מסוג זה.   91
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לחרוג מהוראות תקנה מסוימת, עומדת בפניו האפשרות להגיש בקשה לקבלת הקלה ו/או וויתור 
יך הגשת הבקשה וקבלת מענה לגביה כרוך, ברוב המקרים, במועד בקשר עם אותו תנאי. הל

המתנה בן שנה לכל הפחות, בהוצאות שכ"ט לעורך דין ובהוצאות נוספות כיו"ב. במקרה בו אין 
צורך בקבלת ההיתר האמור, ולא צפויות חריגות מתקנות התכנון והבניה, הליך קבלת אישורי 

 חודשים לכל היותר.  8-וחודשים לכל הפחות  4הבניה עשוי להמשך 
 

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

העשויים להביא לכך כי אישורי הבניה יתקבלו במועדים הנקובים לעיל. הגורמים העיקריים 
לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש הינם שיבושים בעבודת גופי התכנון, שינויים בנהלי 

 העבודה של גופי התכנון והחמרת הדרישות הרגולטוריות.
 

חוקי הבניה, בשונה מתקנות התכנון, מספקים הנחיות עבור הקמת המבנה ומגלמים בעיקר 
אנרגיה. תקנות הבניה אינן דומות לתקנות התכנון בכך שיקולים של בטיחות הציבור וחסכון ב

שהן אינן קובעות פרמטרים עבור המבנה שעתיד להיבנות ואינן קובעות את השימושים 
המותרים בקרקע המדוברת, אלא מכתיבות )בשפה בהירה ומובנת( כיצד להקים מבנה בהתאם 

חיות עבור שיטת הבניה  לתנאים שנקבעו על ידי תקנות התכנון. תקנות הבניה מספקות הנ
 הנדרשת, חומרי הגלם הנדרשים לשימוש בהקמת המבנה, הליכי בטיחות וכיו"ב. 

על בקשת היתר הבניה )אשר מוגשת לוועדת התכנון והבניה של העיר ניו יורק( לכלול את תרשימי 
האדריכלות, התרשימים המבניים ואת התרשימים ההנדסיים הנוגעים לנכס העתיד להיבנות.  

התכנון והבניה בוחנת את הבקשה ולרוב מדווחת למבקש על החלטתה במועד של מספר  ועדת
 חודשים, אלא במקרה בו התקבלה בקשה להקלה, כפי שצוין לעיל. 

 
 זכויות פיתוח, זכויות אויר, מיזוג שטחים 

הינו בעל משמעות דומה למונח "זכויות בניה"   – Development Rights–המונח "זכויות פיתוח" 
שראל. זכויות פיתוח בדרך כלל מתייחסות להיקף המקסימאלי של שטח הרצפה המותר על בי

כאשר שטח הרצפה הבנוי בפועל קטן משטח הרצפה המרבי המותר, ההפרש מכונה   . חלקה
ת בניה אוויריות )זכויות פיתוח שאינן בשימוש(. במקרים מסוימים יזמים וזכויות אויר או זכוי

בניה אוויריות נוספות של נכסים סמוכים, אשר מאפשרת הקמת מבנה בקנה  רוכשים זכויות 
מידה גדול יותר. לצורך המחשה, במקרה בו מוקם מבנה מסוים אשר לא מממש את מלוא זכויות 
בניה האוויריות המותרות על פי החוק, לבעל הנכס השכן עומדת הזכות לרכוש את זכויות הבניה  

פי חוקי התכנון והבניה בניו יורק, על מנת לרכוש את זכויות  האוויריות העודפות משכנו. על
ויר הבלתי מנוצלות של חלקה סמוכה, יש לאחד שתי חלקות סמוכות )או יותר( לחלקה אחת.  והא

 יה, מכוח זכות, רק בדרך של איחוד חלקות.יזכויות אויר עשויות להיות מוזזות מחלקה אחד לשנ
יה  יזכויות פיתוח שאינן בשימוש מחלקה אחת לשנ העברת זכויות פיתוח מאפשרת להעביר

בנסיבות מוגבלות, בדרך כלל על מנת לקדם את השימור של מבנים היסטוריים, שטחים פתוחים  
ייחודיים; למטרות כאלה, העברת זכויות עשויה להיות מותרת במקרים   בותייםאו משאבים תר

ת כאמור. במקרה של בניין בהם ההעברה לא יכולה להיות מושלמת בדרך של מיזוג חלקו
לשימור, למשל, העברה עשויה להתבצע על ידי אישור מיוחד להעברה ממגרש היעוד המכיל את 

לחלקה פינתית אחרת   –האתר המיועד לחלקת קרקע סמוכה או מעבר לכביש, או במגרש פינתי 
 באותה הצומת.

 
 (בקרקע שימוש הגבלתהסכם ) LURA תכנית

 גם ותקף)אשר כאמור, ממשיך לחול על הקרקע  LURA –המגבלות הקבועות בהסכם ה  בין
בין הבעלים   המוסכם) הדיור מיחידותמסוים  אחוז כי  נקבע(, הבעלים של ונמחיו יורשיו לגבי

 מהכנסתם 30% -הדיור בפלורידה( יופרש לטובת שוכרים שהכנסתם נמוכה מ למימון והתאגיד
בתקופת  כשכר דירה ברוטו בגין הדירות. שכר הדירה אינו ניתן לשינוי המרביתהחודשית 
. השימוש המותר היחיד המיסים  או  ההוצאות  הגדלת  של  במקרה  גם  להעלותו  ניתן  ולאהשכירות  

בנכס הוא לצרכי הסכמי שכירות. גודל היחידות והחדרים וכן סוג הריהוט והמתקנים מפורטים  
 .LURA -בהרחבה בהסכם ה
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 החברה  פעילות על החלים  הסביבה כותאי דיני .יא
, הסביבה איכות על השמירה בנושא ומקומיים  מדינתיים, פדרליים ותקנות חוקים לפי

  וזיהומים  מפגעים ולתיקון לאיתור אחראים להיות עשויים בקבוצה הרלבנטיים התאגידים
  מפעיליהםאו /ו שבעליהם מכך נובע לעיל האמור. הקבוצה בבעלות שהיואו /ו שהינם בנכסים

)לרבות דייר( של מקרקעין, עשוי להידרש לאתר הימצאות של חומרים מסוכנים או רעילים או 
פליטות של מוצרי דלק או סכנות לפליטות בנכס האמור ולנקותם או לטפל בהם, וניתן להטיל  
עליו אחריות כלפי גופים ממשלתיים או צדדים שלישיים בשל נזק לנכס, עלויות החקירה,  

צדדים אלה הוציאו בקשר לזיהום שאירע בפועל או זיהום צפוי. בנוסף בעלים  הניקוי והמעקב ש
קודם או מפעיל קודם של נכס עשוי להיחשב כאחראי אף הוא במקרה בו הסיבה לגרימת 
הזיהום או המפגע ארעה במועד בו הוא היה הבעלים או המפעיל של הנכס. החוקים האמורים  

ות ללא קשר לאשם, בין אם הבעלים, ו/או המפעיל מטילים בדרך כלל אחריות לניקוי ואחרי
ידעו או לא ידעו על נוכחות המזהם או גרמו או לא גרמו לנוכחות הזיהום. האחריות על פי 
חוקים אלה עשויה להיות ביחד ולחוד למלוא הסכום של עלויות החקירה, הניקוי והמעקב 

אם כי צד שתוטל עליו אחריות   שכבר הוצאו או שיהיה צריך להוציא בשל הפעולות שיש לנקוט,
עשוי להיות זכאי להשתתפות מצדדים אחראים אחרים, הניתנים לזיהוי ובעלי   דביחד ולחו

כושר פירעון בגין חלקם ההוגן בעלויות. העלויות הללו עשויות להיות עלויות ניכרות ובמקרים 
בצורה הולמת לניקוי מסוימים אף לעלות על שווי הנכס. נוכחות של חומר מזהם או מחדל לפעול  

מקרקעין שזוהמו, עלולים לפגוע ביכולת הקבוצה למכור או להשכיר את הנכס או ליטול  
 הלוואות תוך שימוש בנכס כבטוחה ועלולים לפגוע בהשקעתה. 

 המקומי  החוקים מערך במסגרת, New York City Local Law 0f 2004 -כי בהתאם ל יצוין
ילדים   עם"(, נקבע כי על בעל דירה המשכיר דירה להורים המקומי החוק)" יורק ניו העיר של

 Lead-based, לבחון לפני השכרת הדירה, האם הצבע בדירה הינו מבוסס עופרת,  6מתחת לגיל  
paint  .של המרת   במקרהכן, בהתאם לחקיקה פדרלית,    כמו, ולפעול להסרתו, ככל שנמצא שכזה

 בסיס על לצבעים  הנוגע בכל מסודר מידע םלרוכשי לספק המוכר עלבית דירות לנכס קונדו, 
 (. זה בנושא עבר מידע)לרבות  למכירה המוצעות בדירות  עופרת

 המושכרות   בדירותיהם  אשרבעלי הדירות    כל  על, הנחיות של עיריית ניו יורק, קובעות כי  בנוסף
 .זה מפגע להסרת לפעול, אסבסט חומרי

 . לעיל כאמור למפגעים חשיפה לה אין החברה ידיעת למיטב

 הפעילות  במסגרת ייחודיותמס  השלכות .יב
 ( לדוחות הכספיים. טו) 2אור יבזה וכן  לחלק 1.12 סעיף  הרא לפרטים

 פירעון  חדלות חוק .יג
חוק )" 2018-, נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2019בחודש ספטמבר 

הוראות אשר החליפו סעיפים מסוימים מחוק החברות בקשר "(, הכולל בין היתר,  חדלות פירעון
עם פשרה או הסדר. לפיכך, למיטב ידיעת החברה, הוראות כאמור בקשר עם פשרה או הסדר 
)לרבות פרק ג' לחלק י' העוסק באישור הסדר חוב מהותי בחברת אגרות חוב(, חלות על החברה  

 )יד( לחלק א' לדוח.1.18טים ראה סעיף לפר  החל ממועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון.
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  הפעילות תחום תוצאות תמצית .1.7.2
שנסתיימו ביום   שנים  שלוש  של  לתקופה  הפעילות  תחום  של  הכספיות  התוצאות  תמצית  תובא  להלן

 : 2019בדצמבר  31

 פרמטר 
 ביום  שנסתיימה  לשנה

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
 דולר  באלפי

"ן  מנדל   הכנסות סך
 )מאוחד(  להשקעה

23,242 29,080 26,739 

 הוגן שווי התאמות
נדל"ן   ממימוש  ורווחים

 להשקעה )מאוחד( 
(858) 6,418 35,316 

לשנה מנדל"ן   רווח
 להשקעה)מאוחד(

1,668 10,222 41,333 

NOI   מנכסים זהים
(Same Property NOI  )
שתי תקופות דיווח    לגבי)

 אחרונות( )מאוחד( 

8,982 

 ל.ר  8,323

NOI   מנכסים זהים
(Same Property NOI  )
שתי תקופות דיווח    לגבי)

 אחרונות( חלק התאגיד 

7,785 

 ל.ר  7,081

 15,254 15,474 13,242 )מאוחד(  NOI"כ  סה
 12,179 12,575 10,652 )חלק התאגיד(  NOI"כ  סה

 

   גיאוגרפים אזורים .1.7.3

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

 

 
 92ארה"ב 

 לשנה שנסתיימה ביום 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

 פרמטרים מאקרו כלכליים: 
תוצר מקומי גולמי  

 ( PPP)במיליארדי דולר( )
21,440 20,500 19,362 

 65,112 62,868 59,999 (PPPתוצר לנפש )
שיעור צמיחה בתוצר  

 ( PPPהמקומי )
2.4% 2.9% 2.4% 

שיעור צמיחה בתוצר לנפש  
(PPP  ) 

1.8% 2.3% 1.7% 

 2.2% 1.9% 2.2% שיעור אינפלציה
התשואה על חוב ממשלתי  

 מקומי לטווח ארוך 
1.92% 2.95% 2.33% 

דירוג חוב ממשלתי לטווח 
 ארוך 

AA+ AA+ AA+ 

שע"ח מטבע מקומי ביחס  
"ח ליום האחרון של  לש

 השנה
 ש"ח  3.4670 ש"ח  3.7480 ש"ח  3.4560

 
אודות הסביבה הכללית באזורים בהם מציגה החברה את פעילותה בפרק תיאור עסקי  לסקירות
 זה. לחלק 1.6סעיף  ראההתאגיד, 

 
כל נתוני הטבלה, נלקחו מתוך אתר קרן המטבע הבין לאומי, באתר:    92

 datamapper/profile/USA/WEO/ https://www.imf.org/external/datamapper/profile/USA/WEO  למעט ,
by-capita-per-https://knoema.com/pjeqzh/gdp-שיעור הצמיחה בתוצר לנפש שנלקחו מהאתר: נתוני 

2024?country=United%20States-2020-imf-from-forecast-country ,  התשואה על חוב ממשלתי שנלקחו
ונתוני   standardandpoors.com, נתוני דירוג חוב ממשלתי שנלקחו מאתר: http://www.treasury.gov מאתר:

 . http://www.boi.org.il/he/Pages/Default.aspx  בנק ישראל באתר:  שע"ח שנלקחו מאתר
 .לציבור  פומבי שפורסם  מידע שהינו מידע האמורה להכללת האתר הסכמת לקבלת  פנתה לא החברה כי יצוין

https://www.imf.org/external/datamapper/profile/USA/WEO
https://knoema.com/pjeqzh/gdp-per-capita-by-country-forecast-from-imf-2020-2024?country=United%20States
https://knoema.com/pjeqzh/gdp-per-capita-by-country-forecast-from-imf-2020-2024?country=United%20States
http://www.treasury.gov/
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   בכללותה הפעילות ברמת פילוחים .1.7.4

 
פי  בארה"ב בחלוקה ל   החברה  של  המניב"ן  הנדל  נכסי  לגבי  שונים  פילוחים   יוצגו  שלהלן   בטבלה .1.7.4.1

  :שימושים ואזורים

 : 31.12.2019שטחים, ליום ופילוח לפי אזורים 

 שימושים 
 

 אזורים

 "כ סה אחר מגורים 
 הנכסים   שטח מסך אחוז

 SF-ב

 יורק  ניו
 8% 74,945 19,951 54,994 במאוחד 

התאגיד  חלק  47,561 9,128 56,689 6% 

 מיזורי 
 12% 116,630 0 116,630 במאוחד 

התאגיד  חלק  114,181 0 114,181 12% 

 מישיגן 
 0% 0 0 0 במאוחד 

התאגיד  חלק  0 0 0 0% 

 ג'ורג'יה 
 29% 278,651 0 278,651 במאוחד 

התאגיד  חלק  252,541 0 252,541 28% 

 פלורידה 
 21% 206,720 0 206,720 במאוחד 

התאגיד  חלק  203,268 0 203,268 22% 

 טקסס 
 30% 294,229 0 294,229 במאוחד 

התאגיד  חלק  289,080 0 289,080 32% 

 "כ סה
 100% 971,175 19,951 951,224 במאוחד 

התאגיד  חלק  906,631 9,128 915,759 100% 

 הנכסים   שטח מסך  אחוז
 100% 2% 98% במאוחד 

 
התאגיד  חלק  99% 1% 100% 

 

 : 31.12.2018פילוח לפי אזורים שטחים, ליום 

 שימושים 
 

 אזורים

 "כ סה אחר מגורים 
 הנכסים   שטח מסך אחוז

 SF-ב

 יורק  ניו
 4% 79,249 19,951 59,298 במאוחד 

התאגיד  חלק  51,161 9,128 60,289 3% 

 מיזורי 
 12% 251,264 0 251,264 במאוחד 

התאגיד  חלק  128,666 0 128,666 7% 

 מישיגן 
 48% 1,006,430 0 1,006,430 במאוחד 

התאגיד  חלק  964,462 0 964,462 
 

51% 

 ג'ורג'יה 
 13% 278,576 0 278,576 במאוחד 

התאגיד  חלק  254,507 0 254,507 
 

13% 

 פלורידה 
 10% 206,720 0 206,720 במאוחד 

התאגיד  חלק  203,268 0 203,268 11% 

 טקסס 
 14% 294,229 0 294,229 במאוחד 

התאגיד  חלק  289,080 0 289,080 15% 

 "כ סה
 100% 2,116,458 19,951 2,096,507 במאוחד 

התאגיד  חלק  1,891,144 9,128 1,900,272 100% 

 הנכסים   שטח מסך  אחוז
 100% 1% 99% במאוחד 

 
התאגיד  חלק  100% 0% 100% 
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 : ושימושים אזורים לפי מניב ן"נדל הוגן שווי פילוח .1.7.4.2

 :31.12.2019פילוח לפי אזורים ושימושים, ליום 

 שימושים 
 

 אזורים

 "כ סה אחר מגורים 

 השווי ההוגן מסך אחוז
 אלפי דולר 

 יורק  ניו
 21% 61,322 38,200 23,122 במאוחד 

התאגיד  חלק  20,043 17,477 37,520 15% 

 מיזורי 
 18% 53,616 0 53,616 במאוחד 

התאגיד  חלק  52,831 0 52,831 20% 

 מישיגן 
 0% 0 0 0 במאוחד 

התאגיד  חלק  0 0 0 0% 

 קנזס 
 17% 52,331 0 52,331 במאוחד 

התאגיד  חלק  40,614 0 40,614 16% 

 פלורידה 
 12% 37,065 0 37,065 במאוחד 

התאגיד  חלק  36,446 0 36,446 14% 

 טקסס 
 17% 49,776 0 49,776 במאוחד 

התאגיד  חלק  48,905 0 48,905 19% 

 ג'ורג'יה 
 15% 44,767 0 44,767 במאוחד 

התאגיד  חלק  40,602 0 40,602 16% 

 "כ סה
 100% 298,877 38,200 260,677 במאוחד 

התאגיד  חלק  239,441 17,477 256,918 100% 

 הנכסים   שווי מסך  אחוז
 100% 13% 87% במאוחד 

 
התאגיד  חלק  93% 7% 100% 

 

 :31.12.2018אזורים ושימושים, ליום פילוח לפי 

 שימושים 
 

 אזורים

 "כ סה אחר מגורים 

 השווי ההוגן מסך אחוז
 אלפי דולר 

 יורק  ניו
 17% 63,816 37,600 26,216 במאוחד 

התאגיד  חלק  22,658 17,202 39,860 13% 

 מיזורי 
 19% 70,665 0 70,665 במאוחד 

התאגיד  חלק  42,344 0 42,344 14% 

 מישיגן 
 20% 77,171 0 77,171 במאוחד 

התאגיד  חלק  73,953 0 73,953 24% 

 קנזס 
 10% 37,000 0 37,000 במאוחד 

התאגיד  חלק  28,716 0 28,716 9% 

 פלורידה 
 10% 36,000 0 36,000 במאוחד 

התאגיד  חלק  35,399 0 35,399 11% 

 טקסס 
 13% 50,760 0 50,760 במאוחד 

התאגיד  חלק  49,872 0 49,872 16% 

 ג'ורג'יה 
 11% 43,265 0 43,265 במאוחד 

התאגיד  חלק  39,558 0 39,558 13% 

 "כ סה
 100% 378,677 37,600 341,077 במאוחד 

התאגיד  חלק  292,500 17,202 309,702 100% 

 הנכסים   שווי מסך  אחוז
 100% 10% 90% במאוחד 

 
התאגיד  חלק  94% 6% 100% 
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  : ושימושים אזורים לפי NOI פילוח .1.7.4.3

 :31.12.2019לפי אזורים ושימושים, לשנה שנסתיימה ביום  NOIפילוח 

 שימושים 
 

 אזורים

 "כ סה אחר מגורים 
של    NOIמסך  אחוז

 דולר  אלפי הנכסים 

 יורק  ניו
 25% 3,364 1,396 1,968 במאוחד 

התאגיד  חלק  1,631 639 2,270 21% 

 21% 2,774 0 2,774 במאוחד  מיזורי 
התאגיד  חלק  1,586 0 1,586 15% 

 6% 799 0 799 במאוחד  מישיגן 
התאגיד  חלק  766 0 766 7% 

 'ורג'יה ג
 16% 2,165 0 2,165 במאוחד 

התאגיד  חלק  1,962 0 1,962 18% 

 פלורידה 
 14% 1,782 0 1,782 במאוחד 

התאגיד  חלק  1,752 0 1,752 17% 

 טקסס 
 18% 2,358 0 2,358 במאוחד 

התאגיד  חלק  2,317 0 2,317 22% 

 "כ סה
 100% 13,242 1,396 11,846 במאוחד 

התאגיד  חלק  10,014 639 10,652 100% 

של     NOIמסך  אחוז
 הנכסים 

 100% 11% 89% במאוחד 
 

התאגיד  חלק  94% 6% 100% 

 

 :31.12.2018לפי אזורים ושימושים, לשנה שנסתיימה ביום  NOIפילוח 

 שימושים 
 

 אזורים

 "כ סה אחר מגורים 
של    NOIמסך  אחוז

 דולר  אלפי הנכסים 

 יורק  ניו
 23% 3,556 1,184 2,372 במאוחד 

התאגיד  חלק  1,750 552 2,302 18% 

 19% 2,870 0 2,870 במאוחד  מיזורי 
התאגיד  חלק  1,566 0 1,566 12% 

 27% 4,153 0 4,153 במאוחד  מישיגן 
התאגיד  חלק  3,976 0 3,976 32% 

 'ורג'יה ג
 8% 1,211 0 1,211 במאוחד 

התאגיד  חלק  1,107 0 1,107 9% 

 פלורידה 
 11% 1,749 0 1,749 במאוחד 

התאגיד  חלק  1,720 0 1,720 14% 

 טקסס 
 13% 1,935 0 1,935 במאוחד 

התאגיד  חלק  1,902 0 1,902 15% 

 "כ סה
 100% 15,474 1,184 14,290 במאוחד 

התאגיד  חלק  12,023 552 12,575 100% 

של     NOIמסך  אחוז
 הנכסים 

 100% 8% 92% במאוחד 
 

התאגיד  חלק  96% 4% 100% 

 

 :31.12.2017לפי אזורים ושימושים, לשנה שנסתיימה ביום  NOI פילוח

 שימושים 
 

 אזורים

 "כ סה אחר מגורים 
של    NOIמסך  אחוז

 דולר  אלפי הנכסים 

 יורק  ניו
 31% 4,766 1,802 2,964 במאוחד 

התאגיד  חלק  2,317 878 3,195 26% 

 18% 2,703 0 2,703 במאוחד  מיזורי 
התאגיד  חלק  1,596 0 1,596 13% 

 33% 5,035 0 5,035 במאוחד  מישיגן 
התאגיד  חלק  4,826 0 4,826 40% 
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 שימושים 
 

 אזורים

 "כ סה אחר מגורים 
של    NOIמסך  אחוז

 דולר  אלפי הנכסים 

 'ורג'יה ג
 4% 668 0 668 במאוחד 

התאגיד  חלק  515 0 515 4% 

 פלורידה 
 11% 1,738 0 1,738 במאוחד 

התאגיד  חלק  1,709 0 1,709 14% 

 טקסס 
 2% 344 0 344 במאוחד 

התאגיד  חלק  338 0 338 3% 

 "כ סה
 100% 15,254 1,802 13,452 במאוחד 

התאגיד  חלק  11,301 878 12,179 100% 

  של   NOI מסך  אחוז
 הנכסים 

 100% 12% 88% במאוחד 
 

התאגיד  חלק  93% 7% 100% 

   שימושים ואזוריםלפי  נטורווחי והפסדי שערוך,  פילוח .1.7.4.4
 

 : 31.12.2019שנסתיימה ביום פילוח רווחי )הפסדי( שערוך, נטו לפי שימושים ואזורים, לשנה 
 שימושים 

 
 אזורים

 רווחי שערוך  מסך אחוז "כ סה אחר מגורים 

  דולר  אלפי

 יורק  ניו
 ( 10%) 85 600 (515) במאוחד 

התאגיד  חלק  (419) 275 (145) 9% 

 מיזורי 
 ( 74%) 632 0 632 במאוחד 

התאגיד  חלק  125 0 125 (8% ) 

 מישיגן 
 257% (2,204) 0 (2,204) במאוחד 

התאגיד  חלק  (2,112) 0 (2,112) 132% 

 'ורג'יה ג
 ( 143%) 1,227 0 1,227 במאוחד 

התאגיד  חלק  1,112 0 1,112 (69% ) 

 פלורידה 
 ( 95%) 814 0 814 במאוחד 

התאגיד  חלק  801 0 801 (50% ) 

 טקסס 
 165% (1,411) 0 (1,411) במאוחד 

התאגיד  חלק  (1,387) 0 (1,387) 86% 

 קנזס 
 0% 0 0 0 במאוחד 

התאגיד  חלק  0 0 0 0% 

 "כ סה
 100% (858) 600 (1,458) במאוחד 

התאגיד  חלק  (1,881) 275 (1,606) 100% 

  רווחי מסך  אחוז
 השערוך 

 100% 170% (70%) במאוחד 
 

התאגיד  חלק  (17%) 117% 100% 

 
 : 31.12.2018שנסתיימה ביום פילוח רווחי )הפסדי( שערוך, נטו לפי שימושים ואזורים, לשנה 

 שימושים 
 

 אזורים

 "כ סה אחר מגורים 
 רווחי שערוך  מסך אחוז

 דולר  אלפי

 יורק  ניו
 87% 5,586 599 4,987 במאוחד 

התאגיד  חלק  2,813 274 3,087 68% 

 מיזורי 
 20% 1,309 0 1,309 במאוחד 

התאגיד  חלק  1,490 0 1,490 33% 

 מישיגן 
 0% 0 0 0 במאוחד 

התאגיד  חלק  0 0 0 0% 

 'ורג'יה ג
 0% (3) 0 (3) במאוחד 

התאגיד  חלק  (2) 0 (2) 0% 

 פלורידה 
 7% 436 0 436 במאוחד 

התאגיד  חלק  429 0 429 9% 

 טקסס 
 21% 1,319 0 1,319 במאוחד 

התאגיד  חלק  1,296 0 1,296 28% 
 ( 35%) ( 2,230) 0 ( 2,230) במאוחד  קנזס 
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 שימושים 
 

 אזורים

 "כ סה אחר מגורים 
 רווחי שערוך  מסך אחוז

 דולר  אלפי

התאגיד  חלק  (1,731 ) 0 (1,731 ) (38% ) 

 "כ סה
 100% 6,418 599 5,819 במאוחד 

התאגיד  חלק  4,296 274 4,570 100% 

  רווחי מסך  אחוז
 השערוך 

 100% 9% 91% במאוחד 
 

התאגיד  חלק  94% 6% 100% 

 
   :31.12.2017רווחי )הפסדי( שערוך, נטו לפי שימושים ואזורים, לשנה שנסתיימה ביום  פילוח

 שימושים 
 

 אזורים

 "כ סה אחר מגורים 
 רווחי שערוך  מסך אחוז

 דולר  אלפי

 יורק  ניו
 42% 14,920 8,950 5,970 במאוחד 

התאגיד  חלק  5,000 4,570 9,570 38% 

 מיזורי 
 11% 3,927 0 3,927 במאוחד 

התאגיד  חלק  509 0 509 2% 

 מישיגן 
 32% 11,344 0 11,344 במאוחד 

התאגיד  חלק  10,871 0 10,871 43% 

 'ורג'יה ג
 13% 4,607 0 4,607 במאוחד 

התאגיד  חלק  3,552 0 3,552 14% 

 פלורידה 
 1% 518 0 518 במאוחד 

התאגיד  חלק  509 0 509 2% 

 טקסס 
 0% 0 0 0 במאוחד 

התאגיד  חלק  0 0 0 0% 

 "כ סה
 100% 35,316 8,950 26,366 במאוחד 

התאגיד  חלק  20,441 4,570 25,011 100% 

  רווחי מסך  אחוז
   השערוך

 100% 25% 75% במאוחד 
 

התאגיד  חלק  82% 18% 100% 

 

"ר )למסחר / למגורים, לפי העניין( לפי אזורים ושימושים  ר-דמי שכירות ממוצעים ל פילוח .1.7.4.5
 :93הרלוונטית לתקופה בדולרבפועל 

 
   שימושים

 
 
 

 אזורים

 ומשרדים  מסחר מגורים 
 בדצמבר  31 ביום שנסתיימה  לשנה בדצמבר  31 ביום שנסתיימה  לשנה

2019 2018 2019 2018 

 76 81 18 18 יורק  ניו

 - - 20 21 מיזורי 

 - - 10  - )*( מישיגן 

 - - 18 14 ג'ורג'יה 

 - - 16 17 פלורידה 

 - - 16 16 טקסס 

הממוקם במישיגן, לפרטים נוספים   Harbour Clubהעסקה למכירת הנכס    הושלמה  2019באפריל    17ביום   )*(  
 .לחלק א' לדוח  1.1.7.1ראה סעיף  

 
 
 

 
 "ר.ר  לפי ולא, דיור  יחידת  לפי למגורים   להשכרה במבנים ממוצעים  שכירות דמי לבחון נהוג"ב בארה 93
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 ושימושים  אזורים לפי ממוצעים תפוסה  שיעורי פילוח .1.7.4.6
 

 שימושים 
 
 
 
 
 

 אזורים

 ומשרדים  מסחר מגורים 

 % באחוזים
 בדצמבר  31 ביום שנסתיימה  לשנה בדצמבר  31 ביום שנסתיימה  לשנה

2019 2018 2019 2018 

 100% 100% 100% 98% יורק  ניו

 - - 94% 93% מיזורי 

 - - 85% - מישיגן 

 - - 90% 91% ג'ורג'יה 

 - - 94% 95% פלורידה 

 - - 90% 96% טקסס 

 
 פילוח מספר נכסים מניבים לפי אזורים ושימושים  .1.7.4.7

 
   שימושים

 
 אזורים

 ומשרדים  מסחר מגורים 
 : לימים

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 
 1 1 4 4 יורק  ניו

 - - 3 2 מיזורי 
 - - 1 - מישיגן 

 - - 1 1 פלורידה 
 - - 1 1 טקסס 
 - - 1 1 ג'ורג'יה 

 
 94( לפי אזורים ושימושיםתקופהפילוח שיעורי תשואה ממוצעים בפועל )לפי שווי בסוף  .1.7.4.8

 

   שימושים
 
 

 אזורים

 ומשרדים  מסחר מגורים 
 ביום  שנסתיימה  לשנה

 % באחוזים
 ליום

31.12.2019 
 ליום

31.12.2018 
 ליום

31.12.2019 
 ליום

 31.12.2018 

 2.85%95 3.66%  6.47% 5.58% יורק  ניו

 - - 4.57% 4.61% מיזורי 

 - - 5.38% - מישיגן 

 - - 2.79% 4.81% ג'ורג'יה 

 - - 4.86% 4.81% פלורידה 

 - - 3.81% 4.74% טקסס 

 

  הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים .1.7.4.9
 

  להלןלשנה אחת בלבד.   חוזים לרוב, הינם למגורים םהחוזים שנחתמים עם שוכרי נכסי עיקר
 )בלבד(:  להשכרה מסחריים בנכסיםפירוט הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 

 
 . קונדו דירות  ממכירת רווח כולל 94
 . 2018שנמכר בחודש מרץ   West Realtyכולל את הנכס  לא 95
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 אזור
  הכרה תקופת

 בהכנסה 

 שוכרים  אופציות תקופתמימוש -אי בהנחת
 

  מרכיבים הכנסות
 ( דולר )באלפי  קבועים 

  חוזים מספר
 מסתיימים 

  ההסכמים נשוא שטח
 (SF) המסתיימים

  ניו
 יורק 

 )מסחר( 

 2020 שנת

 1 רבעון
 2 רבעון
 3 רבעון
 4 רבעון

 0  לכל רבעון  401

 0 0 1,605 2020סה"כ שנת 
 0 0 1,370 2021 שנת
 8,160 3 696 2022 שנת
 9,491 5 260   2023 שנת

 2,300 1 898 ואילך  2024שנת 
 19,951 9 4,829 "כ סה

 
 עיקריים  שוכרים .1.7.4.10

 
אשר  עיקרייםאין שוכרים  לקבוצה, 2019-ו 2018 ,2017 ולשנים הדוחלמועד פרסום  נכון

בתקופה הרלבנטית. לפרמטרים עיקריים  החברהסות נמהכ 10%ההכנסה מהם מהווה 
 זה. לחלקד'  1.7.1סעיף  הבתחום הפעילות רא הקבוצהבהסכמי השכירות בהם מתקשרת 

  אזורים לפי( מצרפיומכירת נכסים ) רכישת .1.7.4.11
 

 פרמטרים  אזור

 
  31 ביום שנסתיימה שנה

 בדצמבר 
9201  8201  7201  

 יורק  ניו

  נכסים
 שנמכרו 

 - 2 - בתקופה   שנמכרו  נכסים  מספר
)מאוחד(   בתקופה שנמכרו  נכסים  ממימוש תמורה

 ( דולר)באלפי  
- 30,550 - 

 - 65,307 - ( SF -נכסים שנמכרו בתקופה )מאוחד( )ב שטח

NOI   )372 - של נכסים שנמכרו )מאוחד( )באלפי דולר - 
  הנכסים  מימוש בגין  שנרשםהפסד /רווח

 ( דולר )מאוחד( )באלפי  
- - - 

  נכסים
 שנרכשו 

 1 - - בתקופה  שנרכשו  נכסים  מספר
)מאוחד( )באלפי   בתקופה שנרכשו   נכסים עלות

 ( דולר
- - 2,000 

NOI   בפועל של נכסים שנרכשו )מאוחד( )באלפי
 דולר(  

- - (35 ) 

 15,350 - - ( SF -נכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( )ב שטח

  יורק  ניו
 )דירות( 

  נכסים
 שנמכרו 

 5 5 6 בתקופה   שנמכרו  נכסים  מספר
)מאוחד(   בתקופה שנמכרו  נכסים  ממימוש תמורה

 ( דולר)באלפי  
3,988 3,210 3,825 

 - -  ( SF -נכסים שנמכרו בתקופה )מאוחד( )ב שטח

NOI   )של נכסים שנמכרו )מאוחד( )באלפי דולר  - - 
  הנכסים  מימוש בגין  שנרשםהפסד /רווח

 ( דולר )מאוחד( )באלפי  
3,459 2,922 2,483 

  נכסים
 שנרכשו 

 - - - בתקופה  שנרכשו  נכסים  מספר
)מאוחד( )באלפי   בתקופה שנרכשו   נכסים עלות

 ( דולר
- -- - 

NOI   בפועל של נכסים שנרכשו )מאוחד( )באלפי
 דולר(  

- - - 

 ( SF -נכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( )ב שטח
 
 
 

- - - 
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 פרמטרים  אזור

 
  31 ביום שנסתיימה שנה

 בדצמבר 
9201  8201  7201  

י מיזור   

  נכסים
 שנמכרו 

 - - 1 בתקופה   שנמכרו  נכסים  מספר
)מאוחד(   בתקופה שנמכרו  נכסים  ממימוש תמורה

 ( דולר)באלפי  
32,500 - - 

 - - 134,624 ( SF -נכסים שנמכרו בתקופה )מאוחד( )ב שטח

NOI  )1,297 של נכסים שנמכרו )מאוחד( )באלפי דולר - - 
  הנכסים  מימוש בגין  שנרשםהפסד /רווח

 ( דולר )מאוחד( )באלפי  
- - - 

  נכסים
 שנרכשו 

 1 - - בתקופה  שנרכשו  נכסים  מספר
)מאוחד( )באלפי   בתקופה שנרכשו   נכסים עלות

 ( דולר
- - 2,900 

NOI    בפועל של נכסים שנרכשו )מאוחד( )באלפי
 דולר( 

- - - 

 65,340 - - ( SF -נכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( )ב שטח

'ורג'יה ג  

  נכסים
 שנמכרו 

 1 - - בתקופה   שנמכרו  נכסים  מספר
)מאוחד(   בתקופה שנמכרו  נכסים  ממימוש תמורה

 ( דולר)באלפי  
- - 19,300 

 195,216 -- - ( SF -נכסים שנמכרו בתקופה )מאוחד( )ב שטח

NOI  )668 - - של נכסים שנמכרו )מאוחד( )באלפי דולר 
  הנכסים  מימוש בגין  שנרשםהפסד /רווח

 ( דולר )מאוחד( )באלפי  
- - - 

  נכסים
 שנרכשו 

 - 1 - בתקופה  שנרכשו  נכסים  מספר
)מאוחד( )באלפי   בתקופה שנרכשו   נכסים עלות

 ( דולר
- 43,264 - 

NOI    בפועל של נכסים שנרכשו )מאוחד( )באלפי
 דולר( 

- 96 - 

 - 278,576 - ( SF -נכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( )ב שטח

 פלורידה 

  נכסים
 שנמכרו 

 - - - בתקופה   שנמכרו  נכסים  מספר

)מאוחד(   בתקופה שנמכרו  נכסים  ממימוש תמורה
 ( דולר)באלפי  

- - - 

 - - - ( SF -נכסים שנמכרו בתקופה )מאוחד( )ב שטח

NOI  )של נכסים שנמכרו )מאוחד( )באלפי דולר - - - 

  הנכסים  מימוש בגין  שנרשםהפסד /רווח
 ( דולר )מאוחד( )באלפי  

- - - 

  נכסים
 שנרכשו 

 - - - בתקופה  שנרכשו  נכסים  מספר
)מאוחד( )באלפי   בתקופה שנרכשו   נכסים עלות

 ( דולר
- - - 

NOI    בפועל של נכסים שנרכשו )מאוחד( )באלפי
 דולר( 

- - - 

 - - - ( SF -נכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( )ב שטח

 מישיגן 

  נכסים
 שנמכרו 

 - - 1 בתקופה   שנמכרו  נכסים  מספר

)מאוחד(   בתקופה שנמכרו  נכסים  ממימוש תמורה
 ( דולר)באלפי  

79,000 - - 

 - - 1,006,430 ( SF -נכסים שנמכרו בתקופה )מאוחד( )ב שטח

NOI  )799 של נכסים שנמכרו )מאוחד( )באלפי דולר - - 

  הנכסים  מימוש בגין  שנרשםהפסד /רווח
 ( דולר )מאוחד( )באלפי  

- - - 

  נכסים
 שנרכשו 

 - - - בתקופה  שנרכשו  נכסים  מספר
)מאוחד( )באלפי   בתקופה שנרכשו   נכסים עלות

 ( דולר
- - - 

NOI    בפועל של נכסים שנרכשו )מאוחד( )באלפי
 דולר( 

- - - 

 ( SF -נכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( )ב שטח
 
 

- - - 
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 פרמטרים  אזור

 
  31 ביום שנסתיימה שנה

 בדצמבר 
9201  8201  7201  

 טקסס 

  נכסים
 שנמכרו 

 - - - בתקופה   שנמכרו  נכסים  מספר

)מאוחד(   בתקופה שנמכרו  נכסים  ממימוש תמורה
 ( דולר)באלפי  

- - 
- 

 - - - ( SF -נכסים שנמכרו בתקופה )מאוחד( )ב שטח

NOI  )של נכסים שנמכרו )מאוחד( )באלפי דולר - - - 

  הנכסים  מימוש בגין  שנרשםהפסד /רווח
 ( דולר )מאוחד( )באלפי  

- - 
- 

  נכסים
 שנרכשו 

 1 - - בתקופה  שנרכשו  נכסים  מספר
)מאוחד( )באלפי   בתקופה שנרכשו   נכסים עלות

 ( דולר
- - 

48,875 

NOI    בפועל של נכסים שנרכשו )מאוחד( )באלפי
 דולר( 

- - 
344 

 294,385 - - ( SF -נכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( )ב שטח

 
 התאמות הנדרשות ברמת התאגיד .1.7.5

 
   התאמת שווי הוגן לערכים בדו"ח על המצב הכספי .1.7.5.1

 
 בדצמבר  31 ליום 

 מאוחד, לא מבוקר, באלפי דולר ארה"ב
2019 2018 2017 

 התאגיד עסקי  תיאור בדוח הצגה
 347,187 301,506 249,101 )מאוחד( הכל נכסים מניבים  סך
 347,187 301,506 249,101 )מאוחד(  הכל סך

 התאמות

 14,550 77,171 49,776 המוצג כמוחזק למכירה/מיועד למימוש נכס
 - - - אחרות התאמות

 14,550 77,171 49,776 התאמות הכל סך
 332,637 378,677 298,877 התאמות אחרי, הכל סך

 הכספי  המצב על"ח בדו הצגה
 332,637 378,677 298,877 (מאוחד) הכספי המצב על בדוח להשקעה"ן נדל סעיף

 332,637 378,677 298,877 הכל  סך

 
 FFO (Funds From Operations  )התאמה לרווחי  .1.7.5.2

 
 

 
FFO  לשנה שנסתיימה ביום 

 , באלפי דולר ארה"ב מבוקרמאוחד, לא 
920196 2018 2017 

 33,491 (7,546) (34,728) נקי  )הפסד(   רווח
 : התאמות

 (47,940) (6,418) 858 , רווח מעליה לשליטה נדל"ן להשקעה שערוך

 8,219 16,453 14,781 הוצאות לא תזרימיות  –פחת, הפחתות והכנסות 
  לפי בחברות להשקעות המתייחסות התאמות

 המאזני שיטת השווי 
3,411 3,119 2,117 

 (7,315) (7,088) 5,656 שליטה מקנות שאינן זכויות בגין התאמות
Funds From Operations) FFO  נומינאלי )

לפי הוראות התוספת הרביעית לתקנות ניירות 
(10,022) (1,480) (11,428) 

 
; מכירת הנכס 2019בחודש אפריל  Harbour Clubמכירת הנכס נובעת מהשנה שעברה  לעומתהשנה  FFO -ב הירידה  96

Hilton Garden Inn  מכירת הנכס 2019בחודש יולי ;Roanoke  יחידות קונדו ואחת  10;מכירת 2019בחודש דצמבר
בושים בפעילות ;שי2019יחידות קונדו בלבד נמכרו בשנת  6, בעוד 2018בשנת שנת  Beekman -מיחידות הפנטהאוז ב

בשל שיפוץ לובי המלון, סגירתה של אחת המסעדות )אשר בסופו של דבר הושכרה למפעיל מסעדות  Ace NYשל מלון 
הואיל ושני   James – New York NoMad  -ו  Beekmanהוצאות ריבית בגין    שהינו צד שלישי( ותנאי שוק חלשים יותר;

 Beekman  –  2018)בעוד שהיו בהקמה/שיפוץ בשנת    2019נים של  הנכסים היו בפעילות מלאה בתשעת החודשים הראשו
חלה עליה בשיעור    2019(, והריבית הוונה; וכן בשנת  2018ברבעון הראשון והשני של    James  -ו  2018ברבעון הראשון של  

 . נקודות 46 -ב  Libor -ריבית ה
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FFO  לשנה שנסתיימה ביום 
 , באלפי דולר ארה"ב מבוקרמאוחד, לא 

920196 2018 2017 
מבנה  –ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 

 196997-התשכ"טוצורה(, 
 7,315 7,088 (5,656) שליטה מקנות שאינן זכויות בגין התאמות
והוצאות חד  במזומן שלא מימון הוצאות הפחתת

 הוצאות )כולל בעיקר הפחתת פעמיות נוספות 
 והפרשי שער  (והפרשה נדחותמימון 

16,475 357 10,654 

 2,932 8,547 3,782 דירות ממכירת רווח

 5,301 1,618 - 98התאמות נוספות 

FFO  14,774 16,130 4,579 ההנהלה גישתנומינאלי לפי 

 
 המלונאות  תחום 1.8

 מלונות בשישה מחזיקהפועלת בתחום המלונאות בארה"ב בלבד, כאשר החברה  החברה
 מצויה החברה בנוסף. ואחד בדרום קרוליינה בקליפורניה אחד, יורק בניו ארבעהפעילים, 

יצוין כי החברה אינה  .2020 בשנתמלון בברוקלין, ניו יורק, המיועד להשלמה  בניית בשלבי
 צדדים  דיי-על  ומנוהלים  מופעלים  המלון  בתי.  ידה  על  מוחזקים  אשר  המלון  בתי  שלהמפעילה  
 .עיסוקם תחום שזהו שלישיים

 סווג הנכס. יחידות  67 הכולל קונדודירות  בנייןגם  וקםה, Beekman מלון בניית לצדכי  יצוין
 מחדש  נרשם  הקונדו  יחידות  מלאי  זה  ובמועד,  2017,  בדצמבר   31  ביום  לאיחודו  עד  כלולה  כחברה
 באותה עת. ושללפי שווי השוק ההוגן   הכספיים בדוחות

, ועל מנת לתת לקורא הדוחות תמונה שלמה  Beekmanלאור מאפייניו הייחודיים של פרויקט 
תוך הפרדה    הפרויקט  של  המלוןפרויקט ביחד עם  ה  שלהקונדו    נכסהנכס, מציגה החברה את    לגבי

 . התקופתי בדוח הוצג שכבר  כפילמאפיינים ולמידע הרלוונטי בגין כל אחד מחלקיו, 

 . זה  חלקל 1.8.5.4סעיף  הנוספים רא לפרטים

 הפעילות תחום על  כללי מידע  .1.8.1
המלונאות מהווה נדבך משמעותי מפעילות החברה. להלן מספר מאפיינים ומגמות בענף,  ענף

וכן התפתחויות שחלו בו בתקופה האחרונה העשויות להשפיע בעתיד על פעילות החברה בענף  
 המלונאות.  

 תחום הפעילות ושינויים החלים בו  מבנה .א
הממוצע  במחיר  0.9%נרשמה עליה בשיעור של  2019 -, ב2020לחודש ינואר  PWCעל פי דוח 

, לשם השוואה, המחיר  ( ובתפוסת הדירות בהשוואה לשנה הקודמתADRללילה בבית מלון )
 0.4%  -ושיעור התפוסה עלה ב  2.5%  -עלה ב  2018( לתום שנת  ADRהממוצע ללילה בבית מלון )

 99  .2017ביחס לשנת 

 112  -ב  (RevParון בארצות הברית רשמו עליות בשיעור ההכנסה מחדר זמין )על אף שבתי המל
הצמיחה ממשיכה להאט, כאשר שתיים מתוך שלוש הירידות  החודשים האחרונים,  115מתוך 

, תחזית הלינה לטווח  2019במבט קדימה לרבעון האחרון של חלו ביוני ובספטמבר השנה. 
ומחסור כללי בכוח התמחור  נמוךהמשך האטה במדדי השורה העליונה. ביקוש  צופההקרוב 

  למקומות לינה בשל  הגידול הצפוי בביקוש על אף, 2020באוקטובר תומכים בתפיסה זו. בשנת 
ירידה קלה ל ולהביאביקוש, בגידול הבחירות הקרובות לנשיאות, ההיצע צפוי לעלות על ה

האטה הצפויה בגידול במחיר הממוצע ללילה  לצפויה לסייע  ברמות התפוסה. האינפלציה הגואה  

 
97  FFO   ,לפי גישת ההנהלה הינו בנטרול הפחתת עלויות מימון נדחות )הוצאות שאינן תזרימיות כגון עלויות משפטיות

לפי גישת ההנהלה מתייחס לתוצאות החברה    FFO( להלן(. בנוסף,  1ברוקר וכו'( ובתוספת רווחים ממכירת דירות )ראה )
 שליטה.  ללא ניטרול רווחים והפסדים המיוחסים לזכויות שאינן מקנות

 . מכירה  עלויות  בניכוי ההיסטורית העלות יתרת לבין הדירה של  המכירה מחיר בין  הפער בסיס על מחושב  הרווח( 1)
לאור העובדה    NoMad -The James New York ניטרולכוללות  2018של  2-ו 1 ולרבעונים  2017 ת לשנההתאמות     98

 .בתפוסה רגילה. היההמלון נמצא בשיפוץ ולכן המלון לא  אלו הזו בתקופהשבמהלך  

 . 2020ינואר   –ארצות הברית    –בדבר מגמות אירוח    PWC  דוח 99
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בשיעור של  (  RevPARבשיעור ההכנסה מחדר זמין )עלייה שולית  ל  ולהביא,  (ADRבבית מלון )
0.5% .100 

כמעט עשר שנים רצופות של צמיחה. בשלב מאוחר זה בתקופה,  מציינתתעשיית האירוח 
, מחזורי הצמיחה של  ת היסטוריה . מבחינהאופטימיות המתמשכת מפנה מקום לזהירות

  תעשיית המלונאות נמשכים בדרך כלל לאורך עשור בטרם תחווה תקופה של ביקושים רכים. 

101 

 מידעכאמור הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות על  ההערכות
, חלקן או כולן, כאמור שההערכות לכך להביא העשויים העיקריים הגורמים. החברה שבידי

 הפחתת"ב, ארה בכלכלת הרעה הינם, מהותית שונה באופן תתממשנה או תתממשנה לא
 הסיכון מגורמי חלק או כל והתממשות המלונאות בתחום רגולטורים שינויים, ביקושים

 .זה לחלק 1.18 בסעיף המתוארים

, המלון  בתי  של  שוטפת  ובתחזוקה  גדולות  השקעות  בביצוע  תכוף  בצורך  מאופיין  המלונאות   ענף
 עם. וחדשים קיימים מלונות מול הגוברת בתחרות ולעמוד המוצר רמת על לשמור כדי וזאת

,  המלונות תפעול בתחום ידועות מותג חברות של שרותיהןזאת יצוין כי החברה שוכרת את 
לצורך הפעלת נכסיה  גבוהה  שירות ובתודעת איכותיים בסטנדרטים לעמוד המחויבות

התפעול   מיאת המלון. לפרטים אודות הסכ לתחזק עמןוהמחויבות מכוח הסכמי ההתקשרות 
 . זה  לחלק 1.8.6סעיף של המלונות ראה 

 :2019 - 2017טבלה המרכזת נתונים אודות שוק המלונאות בארה"ב בשנים  להלן

 
 בדצמבר  31-ב שנסתיימה  לשנה

2019 2018 2017 

 65.9% 66.3% 66.1% תפוסה 

ADR 131 $ 130 $ $127 

RevPAR 87 $ 86 $ $84 

 
  מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום המלונאות .ב

,  ודרום קרוליינה , קליפורניהיורק ניו במדינות מרוכזת המלונאות בתחום החברה פעילות
 חלות אילו באזורים בפרט המלונאות פעילות ועל בכלל מסחרית פעילות על. הברית ארצות
. בנוסף, בהיות ארצות הברית המדינתי ובמישור הפדראלי במישור וחקיקה רגולציה, תקנות
, התקדימים המשפטים של ערכאות המשפט הגבוהות בארצות הברית Common Lawמדינת 

 להלןת. ובמדינות קליפורניה וניו יורק מעצבים גם הם את הנורמות החלות על ענף המלונאו
דרום עיקר החוקים, התקנות והמגבלות החלים על מפעילי בתי המלון במדינות ניו יורק, 

 :וקליפורניה קרוליינה
בעלי עסקים וביניהם מנהלי בתי מלון בארצות הברית חייבים לעמוד  – הפדראלי במישור .1

לספר החוקים האמריקני שעניינם   42-ו 29, 15בהוראות הרלוונטיות לעיסוקם בפרקים 
 ורווחת בדינים עסקים מסחריים, דיני עבודה והעסקת עובדים ודיני בריאות, תברואה

 U.S Code: Title 15 – Commerce & Trade; Title 29 – Labor; Title)  בהתאמה  הציבור
42 – Public Health & Welfare  .)המשנה  חקיקת  הוראות  מלון  בתי  מנהלי  על  חלות,  בנוסף  

, מזון תברואת שעניינם 29-ו 21, 9 פרקים הוראות לרבות, הברית ארצות של הפדראלית
 C.F.R: 9 – Animals and Animals) בהתאמה עובדים והעסקת אלכוהול מכירת

Products; 21 – Food and Drugs; 29 – Labor .)הפדראלית החקיקה הוראות  חלות עוד 
 בטיחות,  וביוב  בפסולת  טיפול,  עסקים  ברישוי  היתר  בין  העוסקות  עסקים  לבעלי  הרלוונטיות

 .הפרטיות והגנת מסוכנים בחומרים שימוש, הסביבה ואיכות זיהום, באש
יורק, בעלי ומפעילי בתי מלון ניו ו דרום קרוליינה, קליפורניהת ובמדינ – המדינתי במישור .2

ניו יורק ות קליפורניה וחייבים לעמוד בהוראות הרלוונטיות של ספר החוקים של מדינ
לרבות הוראות תברואת מזון, תקנות מבנים הפתוחים לציבור בין היתר בעניין הגנה מפני 

ש בחומרים מסוכנים, שמירה על איכות רעידות אדמה, תקני בידוד מפני רעש וחום, שימו

 
 . 2019נובמבר   –ארצות הברית    –בדבר מגמות אירוח    PWC  דוח 100
 . 2019 לשנת  דלויט  של"ב  בארה  והאירוח  הנסיעות תחזית  מתוך 101
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הסביבה, מכירת אלכוהול וניהול בתי הימורים, תקנות בטיחות וחוקי בנייה, תקנות אמצעי 
 ,California Code of Regulation, Consolidated Laws of New York)תשלום ועוד 

 South Carolina Code of State Regulations.) 

 ם הפעילות בתחו קריטיים  הצלחה גורמי .ג
 :הינם המלונאות בענף הקריטיים ההצלחה גורמי, החברה להערכת

 ;השירות בתנאי מתמדת עליה .א

 ;אטרקטיביים ביקוש באזורי  המלון מיקום .ב

ומקסום   ייעול  לצורך  החדרים   מחיר  של  דינאמית  תמחור  ואסטרטגיית  יעילה  ניהול  מערכת .ג
 פוטנציאל ההכנסות של המלון והעלאת שיעורי התפוסה;

 דבר למתחרים ביחס המלון בתי של ובידול מיתוג המלון של נאותה פיסית רמה על שמירה .ד
 ;יעד קהל במשיכת המסייע

 ;עכשוויות שיווק  פלטפורמות על בדגש,  הפרסומית החשיפה הגברת . ה

 ;לקוחות שימור של  מערך תפעול .ו

 הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות   חסמי .ד
 כניסה  חסמי

 ; עצמי הון .1

בענף המלונאות, בו פועלות מספר רב של   -רשת    שלמיתוג ומוניטין של בית המלון או    בניית .2
חברות בעלות שם, קיים קושי למתג מלון חדש או לחילופין התקשרות עם חברה המפעילה  

גדולות בתשתיות,  ותהשקע ו ניסיון, קשרים, ידע ךמותג בינלאומי מוביל בתחום מצרי
 אשר יימשכו מותגים בין לאומים כאמור; –במבנים 

 ;מימון חיצוניים השגת מקורות יכולת .3

צבירת קהל לקוחות ייחודי באמצעות, בין השאר, פרסום ושיווק, הכרוכה אף היא  .4
  כיבהשקעת משאבים רבים ומטבעה הינה הליך הדרגתי שאורך זמן. יחד עם זאת יצוין, 

השימוש ההולך וגדל ברשת האינטרנט מאפשר חשיפה רחבה וקלה יותר גם לבתי מלון 
 ם את מחסום הכניסה האמור לענף. קטנים יחסית ובכך מצמצ

 יציאה חסמי

לאור העובדה, כי ענף התיירות והמלונאות הוא ענף עתיר נכסים, רכוש שוטף ומלאי ומעל הכל  
שווי נדל"ני של הקרקע ו/או הנכס, דומה כי מחסום היציאה העיקרי הוא מימוש הנכסים 

או הנכס, לפי העניין, לייעוד   שקשורות לשינוי ייעוד הקרקע תעצמם, וכן להגבלות סטטוטוריו
 .ותקיימ  והתחייבויות הסכמים שלם מביטול או סיווחלופי 

 הקבוצה   לפעילותתחליפים  .1.8.2
" אשר נמצאים לרוב בפרברי הערים, כאשר ההשקעות הנדרשות בגינם קטנות מוטלים" .א

 בתי מלון. של ביחס להשקעה הנדרשת להקמה, תחזוק ותפעול 

 )"סאבלט"(.  קצר לטווח דירות השכרת .ב

 אינטרנטיים פורמטים באמצעות)שנערך  מזדמן ואירוח הדדית התארחות, דירות החלפת .ג
 ואפליקציות(; 

 הפעילות ושינויים החלים בו התחרות בתחום  מבנה .1.8.3
והנופש מאופיינת במספר רב ומגוון של מתחרים.  התיירותהתחרות בתחום המלונאות, 

, והמתחרים  הרלוונטי באזורהמלונאות הם כלל בתי המלון  בפעילותהמתחרים הישירים 
, מפעילי פעילויות בתחומי התרבות קצר לטווח דירות השכרת", מוטלים העקיפים הינם "

 ואפשרות המלונות בין מחירים השוואות המאפשרים האינטרנט אתרי עליית, כן כמווהפנאי. 
 לניהול במערכת מתמדת השקעה  ומכריחה המלונות בין התחרות את מעלה, מיידית הזמנה
עת חיובית  לקבל חוות ד מנת על לקוחות השימור במחלקות נוספת השקעה  וכן החדרים מחירי
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 שונות כוכבים בדרגות רביםמלון  בתי מצוייםיורק  ניו בעירמלקוחות אשר שהו במלונות. 
 . השנה של שונות בתקופות שונים במבצעים  ניכרת השונים המלון בתי בין והתחרות

 בתחום המלונאות ושירותים מוצרים .1.8.4
 
 שירותי אירוח ונופש במלונות החברה   מתן .1.8.4.1

הפעילות מבוסס בעיקרו על השכרת חדרי אירוח לאורחי המלונות, כאשר חדרי  תחום .א
פי גודל החדר, רמת הגימור והאבזור. כמו כן חדרי -עלהאירוח מחולקים ומובדלים זה מזה  

 האירוח במלונות החברה מותאמים ומעוצבים בהתאם לחתך קהל היעד של המלון.  

הכנסות בגין השכרת חדרי אירוח, לחברה   מלבדנופש,    תיירות  על  בדגשבתחום המלונאות,   .ב
על   בדגשוים שירותי אירוח נלו מאספקת 40% - הכנסה משמעותית המגיעה לשיעור של כ

 מזון, משקאות שירותי ספא וכו'. 

 לרבות, החברה של המלונות פורטפוליו אודות עיקריים  נתונים המפרטות טבלאות להלן .ג
' חדרים וסוויטות, תפוסות, עלות מופחתת, וכן פילוח תפוסות, הכנסות ורווח תפעולי  מס

 לפי תקופות.  (EBITDA)לפני פחת ומימון 

 הדוח למועד נכוןהחברה,  מלונות הצגת –' א טבלה

 מיקום המלון   שם
  מועד

 רכישה 

'  מס
חדרים  
 102וסוויטות

 בנוי  שטח
  של  כולל

  הנכס
 )ר"ר( 

  סוג
 הזכויות

 במקרקעין 

  מועד
  סיום

 החכירה 

  שיעור 
 הזכויות

 103במלון 
 המלון ייחוד

Ace Hotel 
NYC 

Manhattan, 
NY 

2007   286 192,679 
  חכירה

 לדורות  
2032104 69% 

  בוטיק  מלון
  למגוון  המיועד 
 אנשי  הן, לקוחות
  והן  עסקים
  עקב. נופשים 
  בחלקה  מקומו

  של  התחתון
  מאפשר מנהטן
  תחרותי  מחיר

 . יחסית

Ace Hotel 
Palm 

105Springs 

Palm 
Springs, 

CA 
2008   179 97,735 

  חכירה
 לדורות 

2107 100% 

מלון בוטיק  
  המיועדוספא, 

  לנופשים
  ואוכלוסייה

ממוקם  . צעירה
בחלקה המדברי  

של קליפורניה  
ומציע חופשה  

מדברית הכוללת  
, שתי  ספא

בריכות חיצוניות 
ומתחמים רבים  
 . של מזון ושתיה

 
 סך החדרים בנכס הרלוונטי בכללותו.  102
 אחוזי בעלות משפטית של החברה. 103
 לחלק זה.  .31.8.5לפירוט ראה סעיף   2049קיימת אופציה להארכת החכירה עד לנובמבר  104
 ראה  לפרטים .  למכירהמשווק    Ace Hotel Palm Springs  הנכס   פיו  על  מיידי   דיווח   החברה   פרסמה  2019  באפריל   17  ביום   105

 . , המובא בדוח זה בדרך של הפניה( 2019-01-035472: פרמס אסמכתא) 2019 באפריל 17 מיום  מיידי דיווח
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 מיקום המלון   שם
  מועד

 רכישה 

'  מס
חדרים  
 102וסוויטות

 בנוי  שטח
  של  כולל

  הנכס
 )ר"ר( 

  סוג
 הזכויות

 במקרקעין 

  מועד
  סיום

 החכירה 

  שיעור 
 הזכויות

 103במלון 
 המלון ייחוד

Beekman 
Manhattan, 

NY 
 10634.79% .ר ל בעלות  192,251 287 2012

מלון יוקרתי בעל 
מבנה  

ארכיטקטוני  
ייחודי המשלב  

חדרי מלון  
ויחידות דיור  

 )קונדו(. 

Bond 
107Street 

Brooklyn, 
NY 

 4.1% .ר ל בעלות  .ר. ל .ר. ל 2014

קרקע לפיתוח  
בית מלון  
ברובע    הממוקם

 ברוקלין, ניו יורק 

The James 

New York - 

NoMad  
:  לשעבר)

Carlton 

Hotel ) 

Manhattan, 
NY 2015 

344  ,
ויכולת  

  18להמיר 
מפתחות  
נוספים  

  סוויטותמ
ולהגיע  
למספר  
כולל של  

362   

 20.96% .ר. ל בעלות  185,785

- ב  הממוקם מלון
Madison 
Avenue  , מנהטן  ,

  בכוונת .  יורק  ניו
  לפעול , החברה

  להשבחתו 
  מחדש  ולמיצובו

 כמלון המלון של
Lifestyle   

 יוקרתי. 

Crowne 
Plaza JFK 

Jamaica, 
NY 

 50.14% ל.ר.  בעלות  233,710 335 2017

מלון באיכות  
  330פרימיום ובו 

חדרי אירוח  
מפוארים,  

הממוקם בשדה  
התעופה  

  JFKהבינלאומי 
 בעיר ניו יורק 

Hilton  
Greenville 

Greenville ,
SC 

 75.65% ל.ר.  בעלות  294,731 256 2018

  256ובו   מלון
  –חדרי אירוח ב 
Greenville 

  הקרוליינ,דרום 
הממוקם ליד  
שדה התעופה  
הבינלאומי  
Greenville 

Spartanburg 
International 

Airport 
 מלונות  כ"סה

 "ב בארה
--- --- 1,705 1,196,891 --- --- --- --- 

 החברה אודות מלונות עיקריים נתונים –' ב טבלה

 מלון יוקם או מוקם עליה קרקע /המלון םש

 100%לפי  –)באלפי דולר(   NOI ( דולר)באלפי  הוגן שווי

 לדצמבר 31-ב שנסתיימה לשנה בדצמבר  31 ליום נכון

2019 2018 2017 2019 2018 2017 
108Ace Hotel NYC 138,000 142,000 145,019 3,798 7,559 8,998 

108Palm SpringsAce  57,500 58,000 53,694 4,602 5,197 4,786 

 
. כאשר כוללים את מנגנון  Promote  -אחוז זה מייצג את מצב ההון העצמי של החברה, מבלי להתחשב בהשפעות מנגנון ה   106
  לחלק זה.  1.8.5.4. לפרטים נוספים ראה סעיף 53.22%, שיעור הבעלות הינו  Promote -ה

 מדובר בקרקע למלון בבניה.   107
 הנתונים אינם כוללים את חכירת הקרקע.  108
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 מלון יוקם או מוקם עליה קרקע /המלון םש

 100%לפי  –)באלפי דולר(   NOI ( דולר)באלפי  הוגן שווי

 לדצמבר 31-ב שנסתיימה לשנה בדצמבר  31 ליום נכון

2019 2018 2017 2019 2018 2017 
109Beekman 316,000 319,000 318,000 12,596 14,480 3,115 

110Bond Street 161,100 125,100 92,879  - - - 
The James New York – NoMad 

 (Carlton Hotel)לשעבר: 
296,500 301,000 306,000 1,432 (661) (8,083) 

Hilton Garden Inn 111 - 54,000 39,526 - 4,319 2,749 
Crowne Plaza JFK 77,500 73,709 58,678 6,206 6,203 3,603 
Hilton Greenville 31,500 30,525 - 2,314 829 - 

 15,168 37,926 37,926 1,013,796 1,103,334 1,078,100 "ב בארה מלונות כ"סה

 
 

 
 

 
במועד השלמת הקמת כל החדרים. כמו כן   2018, אולם הקמתו הושלמה סופית במרץ 2016המלון נפתח באוגוסט   109

 ובמקביל לבניית המלון, החברה מקימה בנכס בניין דירות למכירה.  
 לון.  בכוונת החברה להקים על קרקע זו מ  110
 . לדוח' א לחלק 1.1.7.2 בסעיף כמפורט ,  2019 יולי   בחודש נמכר המלון  111
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 פילוח הכנסות ותפוסות לפי תקופות – 'ג טבלה
 

 המלון שם

 100%לפי  –מצרפיות  הכנסות
 ( דולר)באלפי 

NOI 100%לפי   –מצרפי 
 ( דולר)באלפי 

RevPAR  )בדולר( CapEx 
 ( דולר)באלפי 

 תפוסה  שיעור

 לדצמבר 31-ב שנסתיימה לשנה לדצמבר 31-ב שנסתיימה לשנה לדצמבר 31-ב שנסתיימה לשנה לדצמבר 31-ב שנסתיימה לשנה לדצמבר 31-ב שנסתיימה לשנה
2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Ace Hotel 
NYC 

28,457 30,831 31,300 3,798 7,559 8,998 228.75 261.38 262.36 1,923 1,257 820.6 84.6% 91.0% 92.4% 

Ace Hotel 
Palm 

Springs 
21,932 21,358 20,433 4,602 5,197 4,786 161.03 158.71 148.17 617 1,863 1,627.3 68.9% 66.9% 65.8% 

Beekman 34,793 33,515 21,728 12,596 14,480 3,115 291.28 293.13 272.05 2,502 128 75.2 79.3% 77.4% 73.3% 
The James 
New York -
– NoMad  

)לשעבר:   
Carlton 
(Hotel 

30,348 26,109 14,340 1,432 (661) (8,083) 214.04 189.74 114.47 2,239 11,641 31,369 78.4% 69.4% 46.7% 

HGI 
Detroit112   

- 12,130 9,400 - 4,319 2,749 - 142.47 107.87 - 957 1,925.2 - 81.6% 69.7% 

Crowne 
Plaza JFK113 

23,107 23,140 15,526 6,206 6,203 3,603 164.76 161.80 158.77 150 542 344.8 92.6% 94.2% 91.7% 

Hilton 
Greenville114 

11,402 3,776 - 2,314 829 - 93.07 91.48 - 468 34 - 71.6% 67.1% - 

 
 

 
 לחלק א' לדוח.  1.1.7.2, כמפורט בסעיף 2019המלון נמכר בחודש יולי  112
 .  2017באפריל    22יום  ההנתונים לגבי נכס זה מתייחסים לתקופה החל ממועד רכישת הנכס, שהינ 113
 . 2018בספטמבר   6יום  ההנתונים לגבי נכס זה מתייחסים לתקופה החל ממועד רכישת הנכס, שהינ  114
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 נכסים מהותיים מאד ונכסים מהותיים של החברה בתחום המלונאות .1.8.5

 
 נכסים מהותיים של החברה בתחום המלונאות .1.8.5.1

 
 נכס נדל"ן מהותי: ים במגזר המלונאות אשר נחשב שלושה נכסים, הקבוצה מחזיקה בבעלותה 2019בדצמבר  31ליום 

 
The James New York – NoMad  ( 20.96% –)חלק החברה 

 

The James New 
York – NoMad 

  115(דולר)באלפי 

 נתונים נוספים אודות הערכת השווי וההנחות שבבסיסה פריט המידע 

 שנה/
  תקופה

שווי  
בספרים  

ליום 
31.12 

)באלפי  
 דולר( 

שווי  
הוגן  
ליום 
31.12 

)באלפי  
 דולר( 

הכנסה 
מדמי 

שכירות 
לתקופה 
)באלפי  

 דולר( 

NOI 
בפועל 

לתקופה 
)באלפי  

 דולר( 

שיעור  
תשואה 

 )%( 

יחס שווי  
הנכס 
לחוב 

(LTV) 

רווחי 
)הפסדי(  
שערוך  
)באלפי  

 דולר( 

שיעור  
תפוסה 
ליום 
31.12  

דמי 
שכירות 

ממוצעים  
לר"ר  

)שנתי(  
 )בדולרים( 

זהות מעריך 
 השווי 

שיטת 
ההערכה לפי  
פעל מעריך 

 השווי 

הנחות נוספות בבסיס 
 הערכת השווי 

שיעור  
 היוון 

NOI 
 מייצג 

שיעור  
תפוסה 

 רגיל

ניו יורק, ניו  אזור 
 יורק 

2019 296,500 296,500 30,348 1,432 0.48% 53.20% 1,590 78.4% 273.13 

LW 

Hospitality 

Advisors 
( 2019-ו 2018)

/  
Level 

Valuation 
(2017) 

גישת היוון 
תזרים 

 המזומנים
(Income 

Approach )
  וגישת

  ההשוואה
(Sales 

Comparison 
Approach) 

7.5% 10,309 88% 
מטבע 

 הפעילות 
 דולר 

שימוש  
 עיקרי 

 מלונאות

2018 301,000 301,000 26,109 (661) - 50.85% (7,229) 69.4% 273.36 7.5% 11,667 88% 
עלות 

רכישה  
מקורית 
)באלפי  

 דולר( 

171,500 

חלק 
החברה 

 )%( 
20.96% 

2017 306,000 306,000 14,340 (8,083) - 47.8% 98,246 47.6% 240.62 8.0% 16,273 88% 
שטח 
 )ר"ר( 

185,785 

 
 
 

 
 מבוטל.      115
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Crowne Plaza JFK Airport  (50.14% –)חלק החברה 

 

Crowne Plaza JFK 
Airport  

  )באלפי דולר(

 אודות הערכת השווי וההנחות שבבסיסהנתונים נוספים  פריט המידע 

 שנה/
  תקופה

שווי  
בספרים  

ליום 
31.12 

)באלפי  
 דולר( 

שווי  
הוגן  
ליום 
31.12 

)באלפי  
 דולר( 

הכנסה 
מדמי 

שכירות 
לתקופה 
)באלפי  

 דולר( 

NOI 
בפועל 

לתקופה 
)באלפי  

 דולר( 

שיעור  
תשואה 

 )%( 

יחס שווי  
הנכס 
לחוב 

(LTV) 

רווחי 
)הפסדי(  
שערוך  
)באלפי  

 דולר( 

שיעור  
תפוסה 

ליום 
31.12  

דמי 
שכירות 

ממוצעים  
לר"ר  

)שנתי(  
 )בדולרים( 

זהות מעריך 
 השווי 

שיטת 
ההערכה לפי  
פעל מעריך 

 השווי 

הנחות נוספות בבסיס 
 הערכת השווי 

שיעור  
 היוון 

NOI 
 מייצג 

שיעור  
תפוסה 

 רגיל

ניו יורק, ניו  אזור 
 יורק 

2019 77,500 77,500 23,107 6,206 8.01% 49.60% 6,729 92.6% 177.89 

LW 

Hospitality 

Advisors 
 

גישת היוון 
תזרים 

 המזומנים
(Income 

Approach )
  וגישת

  ההשוואה
(Sales 

Comparison 
Approach) 

10.0% 6396,  89% 
מטבע 

 הפעילות 
 דולר 

שימוש  
 עיקרי 

 מלונאות

2018 
 

73,709 
 

73,709 
 

23,140 
 

6,203 
 

8.41% 
 

52.28% 
 

17,330 
94.2% 171.76 10.0% 6,021 89% 

עלות 
רכישה  

מקורית 
)באלפי  

 דולר( 

65,500 

חלק 
החברה 

 )%( 
50.14% 

1162017 58,678 58,678 15,526 3,603 6.14% 72.60% - 94.2% 168.61 - - - 
שטח 
 )ר"ר( 

233,710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   אינם משקפים שנת פעילות מלאה.   2017ועל כן הנתונים הפיננסיים לשנת  2017באפריל,   17הנכס נרכש ביום      116
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Hilton Greenville  ( 75.65% –)חלק החברה 

 

Hilton Greenville  
  )באלפי דולר(

 נתונים נוספים אודות הערכת השווי וההנחות שבבסיסה פריט המידע 

 שנה/
  תקופה

שווי  
בספרים  

ליום 
31.12 

)באלפי  
 דולר( 

שווי  
הוגן  
ליום 
31.12 

)באלפי  
 דולר( 

הכנסה 
מדמי 

שכירות 
לתקופה 
)באלפי  

 דולר( 

NOI 
בפועל 

לתקופה 
)באלפי  

 דולר( 

שיעור  
תשואה 

 )%( 

יחס שווי  
הנכס 
לחוב 

(LTV) 

רווחי 
)הפסדי(  
שערוך  
)באלפי  

 דולר( 

שיעור  
תפוסה 
ליום 
31.12  

דמי 
שכירות 

ממוצעים  
לר"ר  

)שנתי(  
 )בדולרים( 

זהות מעריך 
 השווי 

שיטת 
ההערכה לפי  
פעל מעריך 

 השווי 

 הנחות נוספות בבסיס
 הערכת השווי 

שיעור  
 היוון 

NOI 
 מייצג 

שיעור  
תפוסה 

 רגיל

גרינוויל,  אזור 
דרום  

 130.06 71.6% 1,558 66.27% 7.34% 2,314 11,402 31,500 31,500 2019 קרוליינה 

LW 

Hospitality 

Advisors 
 

גישת היוון 
תזרים 

 המזומנים
(Income 

Approach )
  וגישת

  ההשוואה
(Sales 

Comparison 
Approach) 

11.5% 1,894 76% 
מטבע 

 הפעילות 
 דולר 

שימוש  
 עיקרי 

 מלונאות

2018 30,525 30,525 3,776 829 2.72% 67.28% - 67.1% 136.31 - - - 
עלות 

רכישה  
מקורית 
)באלפי  

 דולר( 

30,750 

חלק 
החברה 

 )%( 
75.65% 

2017117 - - - - - - - - - - - - 
שטח 
 )ר"ר( 

294,731 

 
 
 

 
 אינם משקפים שנת פעילות מלאה.  2018הנתונים לשנת  . 2017נתונים לשנת , ועל כן לא מוצגים 2018  בחודש ספטמבר נרכש   הנכס 117
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 (  100%:  החברה)חלק  Ace Hotel Palm Springs -מאוד  מהותי"ן מניב נדל נכס .1.8.5.2
  

 & ACE Hotel, המוכר בשם ' וספא בוטיק מלון,  Ace Hotel Palm Springsמלון
Swin 'Club שוכן בפאלם ספרינגס, אקרים 4.64 -משתרע על פני שטח של כ ,

קליפורניה, אחד מאזורי התיירות המבוקשים ביותר בארה"ב. המלון מכיל שתי 
. מבנה המלון, המתפרש על ושלוש מסעדות  מרכז אירועים  ,בריכות שחייה, מתחם ספא

חדרים מרווחים במגוון  179"ר, מכיל ר 97,735 -קומות עם שטח בנוי בהיקף של כ 2
 Aceעם  החברה החוכרתהתקשרה  2008 ינוארחודש ב(. "הנכסתצורות ומחירים )"

Group  לחלק  1.8.6סעיף בהסכם תפעול למלון )לפרטים לעניין הסכם התפעול ראה
 זה(.  

 Ace Hotel הנכס פיו על מיידי דיווח החברה פרסמה 2019 באפריל 17 ביום יצוין, כי 
Palm Springs 2019 באפריל  17 מיום מיידי דיווח  ראה לפרטים . למכירה משווק  

  .הפניה  של בדרך זה בדוח המובא(, 2019-01-035472: מספר אסמכתא)

 חברה, East Palm Canyon Lessee LLC 701רכש  2008 באוגוסטחכירה:  הסכם
 החכירה זכויות את"(, החוכרת החברה)" החברה  של( סופי  בשרשור 23%)  כלולה

 ממוקם  עליה( השיפורים וכלל המלון מבנה את היתר בין)הכוללת  בקרקע לשימוש
  99(. הסכם החכירה הינו לתקופה בת "החכירה"הסכם -והחכירה"  זכויות)" הנכס

אלפי   273רה החברה משלמת דמי חכירה שנתיים בסך של  שנה. בתמורה לזכויות החכי 
 מכלל הכנסות המלון )למעט הכנסות הנובעות ממכירות יחידות(.  2%דולר ובנוסף 

החברה , 2018בדצמבר,  16ביום  :משנה חכירת להסכם בהתאם הזכויות העברת
, PSP TRS Corpהחוכרת העבירה את זכויות החכירה מכוח הסכם החכירה לחברת 

 הסכם"( )"המנהלת החברה)" החוכרת החברה של( 100%) מלאה בבעלות חברה
ואר נכס המתבמקביל למימון מחדש של ה ,2019באוקטובר,  4ביום "(. משנה חכירת

מוזגה לתוך החברה  PSP TRS Corp -לסיומו, ו להלן, הסכם חכירת המשנה הגיע
  לתשלום   זכאית  היתה  החוכרת  החברההסכם חכירת המשנה,    עד לסיומו שלהחוכרת.  

 : להלן כמפורט המנהלת מהחברה שכירות דמי

 אלפי לחודש;  145אלפי דולר לשנה או  1,750קבוע שנתי:  סכום .א
 

חודשי אשר ייקבע באופן הבא: סך הכנסות  תשלוםמהכנסות ברוטו:  שיעור .ב
 מהסכום כאשרלחודש ספציפי בתוספת הכנסות שנצטברו מתחילת השנה, 

בחודש  ש. במידה דולר אלפי 83.33 של עסכום סף קבו מפחיתים שהתקבל
מסוים סכום הכנסות יהיה נמוך מסכום הסף, לא יחולק שיעור מהכנסות 

 .ברוטו באותו חודש

 : במלון השותף החזקות לרכישת הסכם

 בהסכם(, 23%) בת חברה באמצעות, התקשרות על החברה דיווחה, 2016 יוליחודש ב
 77%-ב  החזיק  אשר,  בנכס  המחזיקה  המשותפת  בחברה  השותף  החזקות  מלוא  לרכישת

 "(. השותף)" ובמועדון השחייה במלון מהזכויות

-לכ  בתמורה, במלון השותף החזקות  את, בעקיפין , רכשה החברה, להסכם בהתאם
,  הרכישה שלאחר באופן, מקובלות עסקה הוצאות בתוספת, דולר מיליון 10.250

 דולר 600,000-כ, התמורה מתוך. במלון מהזכויות 100%-ב, בעקיפין, החברה מחזיקה
 . במועד הקלוזינג והיתרה ההסכם בחתימת כמקדמה שולמו

להלוואה הקיימת אל מול מלווה חדש.  מחדש מימוןביצעה  החברה החוכרת, במקביל
מיליוני דולר, מתוכם שולמה התמורה. ההלוואה  31 -ההלוואה גדלה לסך של כאותה 
בנות שנה כ"א )תשלום הריבית   הארכה  אופציות  שלוש לתקופה של שנתיים, כולל    היתה

הראשון יתבצע החל מהשנה השלישית(, והיא נושאת ריבית שנתית המוערכת בשיעור 
Libor + 515  נקודות בסיס. ההלוואה הינה מסוגnon-recourse  בכפוף לחריגים

 .מקובלות ובערבויות הנכס על במשכנתא מובטחת והיא(, carve-outsמקובלים )
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, זה  למועד ונכון ,2016בספטמבר  20שדווח על ידי החברה, העסקה הושלמה ביום  כפי
 .במלון הזכויות מלוא את מחזיקה החברה

-2016-01)אסמכתא:    2016ביולי    24נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום    לפרטים
-2016-01)אסמכתא:  2016 בספטמבר 21 מיום החברה של( ודוח מיידי 088723
 . , שניהם מובאים בדוח זה בדרך של הפניה(126736

החברה החוכרת מימון מחדש לנכס אל מול מלווה ביצעה  2019באוקטובר,  4ביום 
דולר. ההלוואה הינה  ןמיליו 41 -הלוואה זו הגדילה את סכום ההלוואה ל ש.חד

בלבד לתקופה של שלוש שנים, עם שתי אופציות הארכה לשנה. ההלוואה נושאת ריבית  
חושבות לפי לוח  המ הפחתות ריבית ובשנתיים הראשונות. החל מהשנה השלישית, 

שנה ישולמו על בסיס חודשי. ההלוואה נושאת ריבית בשיעור הגבוה  25סילוקין של 
בכפוף   non-recourseההלוואה הינה מסוג  נקודות בסיס.    280או ליבור +    4.95%מבין  

 ובערבויות הנכס על במשכנתא מובטחת והיא(, carve-outsלחריגים מקובלים )
 .מקובלות

 
 הנכס הצגת .א

 2019בדצמבר  31 ליום פירוט (100% – בנכס התאגיד חלקאחוזים;  מאה לפי נתונים)

 Ace Hotel – Palm Springs הנכס שם

 
 פאלם ספרינגס, קליפורניה  הנכס מיקום

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

 179כולל . המלון בוטיק וספא הממוקם בפאלם ספרינגסהינו מלון  הנכס
 , שתי בריכות שחייה חיצוניות, חדר כושר, ספאחדרים, שלוש מסעדות

 ואולם ישיבות.
,  מוחזקות חברות דרך החזקה תיאור) בנכס ההחזקה מבנה

 ( בנכס שלהן ההחזקה ושיעורי  בהן ההחזקה שיעורי לרבות
 (.100%במלוא הזכויות במלון ) מחזיקה החברה

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

 ( בנכס המוחזקת
100% 

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

 (קשורים צדדים הם
- 

  2008 הנכס רכישת תאריך
 חכירת קרקע  (: וכדומה  חכירה, בעלות ) בנכס משפטיות זכויות פירוט

 - משפטיות זכויות  רישום מצב
 - משמעותיות מנוצלות  בלתי בניה זכויות

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

- 

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

 מאוחדת  חברה

 
  עיקריים נתונים .ב
 

; חלק אחוזים מאה)נתונים לפי  
 118 בתאריך רכישת הנכס 2017 2018 2019  (100% –התאגיד בנכס 

 (באלפי דולר) שנהשווי הוגן בסוף 
57,500 58,000 53,694 

עלות הרכישה/ההקמה )באלפי 
 דולר( 

40,698 

 2008 מועד הרכישה  53,694 58,000 57,500 (באלפי דולר) שנהבסוף   בספרים ערך

 63.2% שיעור תפוסה )%( 13,566 4,638 1,375 ( באלפי דולררווחי או הפסדי שערוך )

 3,757 (באלפי דולר) NOI 65.9% 66.9% 68.9% שיעור תפוסה ממוצע )%(

 ( SF -)בשטחים מושכרים בפועל 
97,735 97,735 97,735 

 

 
  ברוטוסך הכל הכנסות 

 (באלפי דולר) 
21,932 21,358 20,433 

 
 . לעיל ראה.  2016 בשנת,  במלון  הזכויות מלוא רכישת ד למוע  נכונים הנתונים 118
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; חלק אחוזים מאה)נתונים לפי  
 118 בתאריך רכישת הנכס 2017 2018 2019  (100% –התאגיד בנכס 

)לשנה(  SF -דמי שכירות ממוצעים ל
 ( בדולר)

233.67 237.17 225.17 

NOI  4,786 5,197 4,602 באלפי דולר  (המסחרי)במטבע 
 8.9% 9.0% 8.0% שיעור תשואה בפועל )%(

 8.9% 9.0% 8.0% שיעור תשואה מותאם )%(
  3.4802 3.7386 3.456 חליפין שער

 
 והוצאות  הכנסות  פילוח .ג

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

2019 2018 2017 

 ( באלפי דולר) הכנסות:
 20,433 21,358 21,932 נכסים  מהפעלת

 20,433 21,358 21,932 ברוטו סך הכל הכנסות 
 ( באלפי דולר) עלויות: 

 15,647 16,161 18,074 ניהול, אחזקה ותפעול 
 15,647 16,161 18,074 סך הכל עלויות: 

NOI: 4,602* 5,197 4,786 
FFO : 2,334 2,949 2,811 

 גידול בפרמיות הביטוח. מנובעת בעיקר מעלייה במיסי המקרקעין ו  NOI- הירידה ב * 
 
 ( דולר)באלפי   ספציפי מימון .ד

 במלואה נפרעה, 2016 ספטמבר בחודש שהועמדה, דולר מיליון  31 של בסך הלוואה
 לחלק]ה[  1.8.5.3  סעיף  ראה  כאמור  ההלוואה  אודות  לפרטים.  2019  באוקטובר  4  ביום

 הדוח)" 2018 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה החברה של התקופתי לדוח' א
 המובא בדוח זה בדרך של הפניה.  119, "( 2018 לשנת התקופתי

 מיליון 41 של בסך הלוואה 2019 באוקטובר 4 ביום הועמדה האמורה ההלוואה  חלף
 :תנאיה  שלהלן, דולר

 מימון 

 (100% – בנכס התאגיד חלק)

 

של  יתרות בדוח 
החברה 

  המאוחדת

 

931.12.201  
 - מוצג כהלוואות לזמן קצר: 

 574,40120 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

831.12.201  
 - מוצג כהלוואות לזמן קצר: 

 - מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

731.12.201  
 - מוצג כהלוואות לזמן קצר: 

 - מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

 (באלפי דולר) 31.12.2019 ליום הוגן שווי
41,000 

 41,000 ( באלפי דולר) מקורי הלוואה גובה

 תאריך נטילת הלוואה מקורי 
 2019באוקטובר  4

  )%( 31.12.2019 ליום(  אפקטיבית) שבפועל הריבית שיעור
4.95% 

 וריבית   קרן פירעון  מועדי

  בלבד  הריביתשנתיים הראשונות ממועד ההלוואה, במהלך ה
החל מהתשלום החודשי הראשון בשנה . חודש מידי תשולם

בהתבסס על לוח סילוקין    ,הפחתת קרן וריביתהשלישית להלוואה,  
תשולם על בסיס חודשי. למעט במקרה של הארכה,  ,שנה 25של 

יתרת הקרן שטרם נפרעה והריבית שלא שולמה בזמן, תיפרע 
 .2022באוקטובר,  4 -במועד הפדיון המקורי, קרי ה

 
 (. 029145-01-2019 מספר  אסמכתא)  2019 במרס   31 ביום  פורסם  2018  לשנת  התקופתי הדוח 119
 נדחות   מימון  הוצאות  בניכוי 120
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 מימון 

 (100% – בנכס התאגיד חלק)

 

 
ת שתי אופציות הארכה, להארכת מועד  רשות הלווה עומדול

הפדיון, כל אחת לשנה, עם המשך התשלום החודשי של הפחתת 
שנה. ניתן לממש  25הקרן והריבית בהתבסס על לוח סילוקין של 

חוב, סף  הכיסוי מינימלי לשירות את ההארכות על ידי השגת 
ותשלום דמי מירבי  LTVתשואת חוב מינימאלית ושמירה על 

 טרם נפרעה.מהקרן ש 0.1%- השווים ל ה הארכ
 

כתנאי להארכת ההלוואה על הלווה לעמוד בתניות פיננסיות  
  ;1.3)יחס כיסוי שירות החוב( מינימלי של  DSCRכדלקמן:

  65%תשואת חוב מינימלית של 

 מרכזיות  פיננסיות תניות

במסגרת הערבויות האישיות שהעניק מר אלן גרוס להבטחת 
עמידת חברת הנכס בהתחייבויותיה, התחייב מר גרוס לשמור על 

מיליון דולר, ועל שווי נקי   15 -נכסים נזילים בשווי שלא יפחת מ
 מיליוני דולר, נכון לתום כל רבעון בכל שנה. 100 -שלא יפחת מ

זיות ובאמות המידה הפיננסיות  ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכ
 לתום שנת הדיווח 

 כן 

 כן  [ לא/כן]  non-recourse מסוג האם

 
 אודות הערכות שווי  פרטים . ה

 
 121 2017 2018 2019 (100% –אחוזים; חלק התאגיד בנכס  מאה)נתונים לפי 

 54,000 58,000 57,500 ( באלפי דולרהשווי שנקבע ) 

 זהות מעריך השווי 
LW 

Hospitality 
Advisors 

LW 
Hospitality 
Advisors 

LW 
Hospitality 
Advisors 

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

 מכוונתתאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו 
 הערכת השווי( 

בדצמבר   31
2019 

בדצמבר   31
2018 

בספטמבר,  30
2017 

 המזומנים  תזרים היוון גישת הערכת השווי )השוואה/הכנסה/עלות אחר( מודל 
 ( Income Approachגישת היוון תזרים המזומנים ) –עיקריות ששימשו לצורך הערת השווי  הנחות

( שנלקח בחשבון בחישוב Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח בר
 (SF-ב)

 מ"ר 97,735

 64% 65% 68% )%( 1שיעור תפוסה בשנה +
 65% 65% 67% )%( 2שיעור תפוסה בשנה +

ההשכרה לצורך הערכת שווי -שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר
)%( 

 66% -ייצוב ב
 בשנה שלישית

64% 
64% 

משוכרת לצורך הערכת שווי  יחידה[ ממוצעים לADRדמי שכירות ]
 1בשנה +

243.01 248.29 240.15 

מושכרת לצורך הערכת שווי  יחידה[ ממוצעים לADRדמי שכירות ]
 2בשנה +

252.73 258.22 254.56 

[ מייצגים ממוצעים למטר רבוע מושכר לצורך ADRדמי שכירות ]
 (באלפי דולרהערכת שווי )

 228.72 237.17 ל.ר.

 4,026 3,798 3,791 (באלפי דולרמייצג לצורך הערכת שווי ) NOIתזרים מייצג / 
 889 867 915 (באלפי דולרתקופתיות ממוצעות לשמירה על הקיים ) אותהוצ

 9.5% 9.0% 9.0% שיעור היוון / שיעור תשואה / מכפיל שנלקח לצורך הערכת השווי )%(
 ל.ר. ל.ר. ל.ר. זמן עד מימוש רעיוני
 ל.ר. ל.ר. ל.ר. (Reversionary Rateמכפיל / שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני )

 ל.ר. ל.ר. ל.ר.  משתנים מרכזיים אחרים
 ניתוחי רגישות )באלפי דולר( 

 שיעורי תפוסה
 

 56,500 60,500 60,500 1% של עליה
 51,500 55,500 54,000 1% של ירידה

 מושכרת יחידהדמי שכירות ממוצעים ל
 55,000 59,000 58,500 1% של עליה
 52,500 56,500 57,000 1% של ירידה

 שיעורי היוון
 53,000 57,000 56,500 0.25% של עליה
 55,000 59,000 58,000 0.25% של ירידה

 
  53,694עמד על  2017בדצמבר  31. הסכום המדווח בספרי החברה ליום 2017סכום ההערכה נכון לספטמבר   121

 דולר )בניכוי פחת(. 
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 פרטים נוספים .ו
 

 ההסכם  תיאור הסכם 
 Ace Hotelניהול עם  הסכם

Group, LLC  
  הארכה  אופציות שתי עם, 2008 מנובמבר החל שנה 20 של לתקופה הינו  הניהול הסכם
 .זה לפרק 1.8.6 סעיףלפרטים נוספים, ראה  .אחת כל שנים לחמש
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  122(69%)חלק החברה:  Ace Hotel NYC -מאוד  מהותי"ן מניב נדל נכס .1.8.5.3
    

 וממוקם 1903הוקם בשנת  Breslin Hotel, או בשמו הקודם  Ace Hotel NYCמלון
 Ace Hotel  עם  שיתוףנחתם הסכם    2007במנהטן. בשנת    Street th20 West 29ברחוב  
Group  המלון  לתפעול, המפעיל בתי מלון ברחבי ארה"ב, אמריקאי תאגיד שהינו

( והמלון עבר הסבה ממלון זה לחלק 1.8.6סעיף  ראה השיתוף)לפרטים לעניין הסכם 
Breslin   את שם המותג    הנושא  למלוןACE  .חדרי אירוח, בנוי מבניין   286-כ  בעל  המלון

ר"ר המכיל מרכז עסקים, מכון  192,679קומות על שטח בנוי כולל של  13אחד בעל 
 צעיר   לקהל   פונה  אשר  בוטיק  מלון  הינו. המלון  וארבעה שטחי מסחר  בר  ,, מסעדה כושר

 "(. המלוןזה: " בסעיף) מיוחד ארכיטקטוני בשילוב ומתאפיין

 מהזכויות 19%-ב, בת חברה באמצעות, החברה החזיקה 2015 בספטמבר 24 ליום עד
 Dune Real Estate Partnersויתרת הזכויות הוחזקה בידי תאגידים בשליטת  במלון

חלק   רכישת בעקבות למועד הדוח,  נכוןכאשר  123"(, השותף" או "Dune קבוצת)"
 באמצעות, החברה מחזיקהלהלן,  כמפורטעל ידי החברה,  Duneקבוצת  מהחזקות

 . במלון מהזכויות 69%-ב,  כלולה חברה

 מאוחדת, חברה Broadway LLC 1186רכשה  2007 בנובמברחכירת הקרקע:  הסכם
 זכויות את(, העניין לפי", המשותפת החברה"-" והחוכרת החברהשל החברה )"

( מצד השיפורים וכלל המלון  המבנה את השאר בין)הכוללת  בקרקע לשימוש החכירה
 הסכם " -ו" החכירה זכויותבניו יורק )" המלוןממוקם  עליה "( הקרקע בעלתג' )"

כאשר קיימת אופציה הארכה  2032(.  הסכם החכירה הינו בתוקף עד שנת "החכירה
 דמי הקרקע לבעלת. בתמורה לחכירת הקרקע, החברה משלמת 2049עד לנובמבר 

להסכם החכירה, החברה אלפי דולר. כמו כן, בהתאם    600חכירה שנתיים בסך כולל של  
זכויותיה בקרקע ללא קבלת אישורה של בעלת הקרקע וכן תהיה  את לשעבדרשאית 
הקרקע תהיה מעוניינת למכור את בעלת ש , במידה ראשונה הצעה לזכותזכאית 
 הקרקע. 

 .להלן [ ז] טבלה ראה, המשותפת החברההשותפות בקשר עם  הסכמי אודות לפרטים

הודיעה החברה כי  2015ביוני  25ביום  במלון: Duneקבוצת  החזקות לרכישת הסכם
 למסמך בהתאם, כאשר במלון השותף החזקות את( בעקיפין) לרכושבכוונת החברה 

 : כדלקמן הינם ביניהם ההסכמות עיקרי, 2015 ביוני הצדדים  בין שנחתם כוונות

בשלב הראשון, תרכוש החברה  -החזקות השותף במלון תיעשה בשני שלבים  רכישת
מיליון דולר, כך שהחברה תחזיק,  22מזכויות השותף במלון בתמורה לסך של  49%

 מהזכויות במלון.  69%-בעקיפין, באמצעות החברה המשותפת, בכ

 ההחזקות יתרת את לרכוש רשאית תהא החברה, העסקה של השני השלב במסגרת
 את שיעלה באופן(, בנכס מהזכויות 31%)היינו,  הראשון השלב  לאחר לשותף שיוותרו

 בתוספת  דולר  מיליון  14  של  לתשלום  בתמורה,  100%-לכ  המשותפת  בחברה  החזקותיה
 (. הצדדים בין שתיקבע כפי) ריבית

 רווחים בחלוקת לשותף שתוקנה עדיפות באמצעות תשולם השני השלב בגין התמורה
 ,אופציה לשותף תוענק ,  במקביל .הצדדים  בין שתיקבע בתקופה המשותפת  החברה של

 במחיר המשותפת בחברה החזקותיו יתרת של רכישה מהחברה לדרוש זכאי  יהא לפיה
 את יממש לא והשותף . היהPut") -ה אופציית)" הצדדים בין שייקבעו ובתקופה
 החברה של הרווחים בחלוקת לעדיפות זכאי להיות ימשיך הוא,  -"PUT"ה  אופציית

 וככל  אם) הרווחים בחלוקת זו עדיפות בגין שיקבל הכולל הסכום וכאשר ,המשותפת
 את לקבל זכאית תהא החברה, השני השלב בגין התמורה לסכום שווה יהא( שיקבל

 .המשותפת בחברה החזקותיו יתרת

 
 אחוזי בעלות משפטית של החברה.  122
 קבוצת נדל"ן הפועלת בתחום הנדל"ן ואשר נמצאת בבעלות צד ג'.   123
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 מהחברה רווחים בחלוקת העדיפות סכום לתשלום השותף כלפי ערב יהא גרוסאלן    מר
 אופציית מימוש בגין, שיידרש וככל אם, ולתשלום ההעברה מס ולתשלום המשותפת

 .העסקה בגין מהצדדים מי על שיושת וככל אם, החברה  ידי-עלכאמור  Put-ה

, הושלם השלב הראשון של העסקה ובהתאם לכך, מחזיקה 2015בספטמבר  24 ביום
המועד המוקדם ביותר לדרישת התשלום  מהזכויות במלון. 69%-החברה בעקיפין בכ

 חודשים לאחר ביצוע ההסכם, 48הינו  Dune ל ידיע PUT -השני בגין אופציית ה
חודשים לאחר ביצוע    74והמועד המאוחר ביותר הינו    2019,  בספטמבר  24ביום    דהיינו,

אודות הסכם השותפות המעודכן  לפרטים . 2022בנובמבר  23ביום דהיינו, ההסכם, 
 . להלן [ ז"ק ]בסשנחתם בין המחזיקים בחברה המשותפת, ראה טבלה 

 הנכס הצגת .א

 – בנכס התאגיד חלקאחוזים;  מאה לפי נתונים)
69%) 

 2019בדצמבר  31 ליום פירוט

 Ace Hotel NYC הנכס שם
 יורק ניו, יורק ניו הנכס מיקום
  שינוי חל אם; שימושים  לפי פיצול - הנכס שטחי
 השנים 3-ל יינתנו השטחים - בשטחים מהותי

 האחרונות 

בשטח בנוי  ( Full Service)הינו מלון שירות מלא במנהטן  הנכס
 חדרי 286 עםקומות  13ר"ר ומורכב מבניין אחד בעל  192,679של 

 . , בר וארבעה שטחי מסחרמסעדה אחת, אירוח

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

באמצעות  יורק בניו מלוןמהזכויות ב 69%-ב מחזיקה החברה
 GFI-הבא: החברה מחזיקה בבעלות מלאה ב  אופןחברות בנות, ב

Berslin Manager LLC ב 95%, המחזיקה-GFI Breslin LLC ,
 .Broadway LLC 1186 -ב 69%המחזיקה 

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

 ( בנכס המוחזקת החברה בחלק
 69% 

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

 ( קשורים צדדים הם השותפים אם

 Dune-ו Dune Real Estate Fund LP: המשותפת החברה
Parallel AIV LP  11.426%-ו 19.574%מחזיקים בהתאמה 

 מהזכויות בחברה המשותפת. 
  2007 הנכס רכישת תאריך
 חכירה, בעלות)  בנכס משפטיות זכויות פירוט

 ( וכדומה
 חכירה 

 חכירה  משפטיות זכויות  רישום מצב
 -- משמעותיות מנוצלות  בלתי בניה זכויות

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

-- 

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

 מאוחדת  חברה

 
 עיקריים נתונים .ב

 
 מאה)נתונים לפי 

; חלק התאגיד  אחוזים
 (69% –בנכס 

 124בתאריך רכישת הנכס  2017 2018 2019

 תקופהשווי הוגן בסוף 
  (באלפי דולר)

 145,059 עלות הרכישה/ההקמה )באלפי דולר( 144,743 142,000 138,000

 שנהבסוף   בספרים ערך
 (באלפי דולר)

 2007 מועד הרכישה  144,743 142,000 138,000

רווחי או הפסדי שערוך  
 הון בקרן  (באלפי דולר)

 הרווחים  כי)יובהר  
, שקיימים ככל, כאמור
 (אחר כולל לרווח נזקפים

 .ר.ל תפוסה )%(שיעור  4,848 573 (1,045)

 -- (באלפי דולר) NOI 92.4% 91.0% 84.6% שיעור תפוסה ממוצע )%(
שטחים מושכרים בפועל 

 (SF-ב)
192,679 192,679 192,679 

סך הכל הכנסות נטו  
 (באלפי דולר)

28,457 30,831 31,300 

ADR (בדולר) 283.97 287.10 270.34 

 
 . ראה לעיל. 2015 רכישת מלוא הזכויות במלון, בשנת ד הנתונים נכונים למוע 124
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 מאה)נתונים לפי 
; חלק התאגיד  אחוזים

 (69% –בנכס 
 124בתאריך רכישת הנכס  2017 2018 2019

NOI (באלפי דולר) 8,998 7,559 *3,798 
 6.2% 5.3% 2.8% שיעור תשואה בפועל )%(

שיעור תשואה מותאם 
)%( 

2.8% 5.3 6.2% 

  3.4802 3.7386 3.456 שער חליפין

 
 והוצאות  הכנסות  פילוח .ג

 
 2017 שנת 2018שנת  2019שנת  ( 69% –; חלק התאגיד בנכס אחוזים מאה)נתונים לפי 

 ( באלפי דולר) הכנסות:
 31,300 30,831 28,457 קבועות  –מדמי שכירות 

 31,300 30,831 28,457 סך הכל הכנסות נטו
 ( באלפי דולר) עלויות: 

 22,302 23,272 23,926 ניהול, אחזקה ותפעול 
 22,302 23,272 23,926 סך הכל עלויות: 

NOI: 3,798* 7,559 8,998 
FFO : (292) 3,307 4,590 

דולר בתעריף חדר   32.6-כשל  ומירידהתפוסה שיעור הב  6.4%-כ ירידה שלמבעיקר  נובעת NOI -ירידה בה * 
 ות בכלל וגידול במספר חדרי המלון המתחרים במלון. אשוק המלונ   החלשותממוצע בגלל 

 ( דולר)באלפי   ספציפי מימון .ד
 

 מימון 

 (69% – בנכס התאגיד חלק)

 :'אהלוואה 

 המאוחדיתרות בדוח 
   על המצב הכספי

 

931.12.201  
מוצג כהלוואות  

 לזמן קצר: 
1,846 

מוצג כהלוואות  
 לזמן ארוך: 

84,103 

831.12.201  
מוצג כהלוואות  

 לזמן קצר: 
3,594 

מוצג כהלוואות  
 לזמן ארוך: 

85,326 125 

731.12.201  
מוצג כהלוואות  

 לזמן קצר: 
3,430 

מוצג כהלוואות  
 לזמן ארוך: 

949,85 126 

 (ההצגה במטבע) 31.12.2019 ליום הוגן שווי
88,920 126 

 דולר אלף 100,000 ( באלפי דולר) מקורי הלוואה גובה

 תאריך נטילת הלוואה מקורי 
 2015, בספטמבר 24

  )%( 31.12.2019 ליום(  אפקטיבית) שבפועל הריבית שיעור
4.66% 

 וריבית   קרן פירעון  מועדי

 שפיצר לוח לפי והריבית  הקרןחודשיים של  תשלומים
. יתרת 4.66% של  ריבית לפי דולר אלפי 641-כ של בסך

הקרן והריבית תשולם עד למועד האחרון לפירעון  
 . 2035ההלוואה שהינו אוקטובר 

 

 מרכזיות  פיננסיות תניות

  גרוס  אלן מרערבויות שהעמיד, נדרש  במסגרת .1
אלפי דולר  5,000לפחות  של נזיל הוןעל  לשמור

 21,000( של לפחות NET WORTHושווי נטו )
 אלפי דולר. 5,000אלפי דולר והון נזיל של 

 
 1.25-ל  1.0  בין   חוב  כיסוי  ביחס  לעמוד  נדרש  הלווה .2

במדידה שנתית. במידה ויחס כיסוי החוב אינו  
 רבעונים 2 של תקופה במשך כאמורנמצא בטווח 

 
 נדחות  מימון עלויות ניכויב 125
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 מימון 

 (69% – בנכס התאגיד חלק)

 :'אהלוואה 

 סכום  המלווה  אצל  להפקיד  שיידר  הלווה,  רצופים
 .לעיל חוב כיסוי ליחס המלווה את שיחזיר

]לרבות: עזיבת שוכרים, שווי נכס  אחרות תניות מרכזיות
 וכדומה[

- 

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

 כן 

 כן  [ לא/כן]  non-recourse מסוג האם

 

 משפטיות ומגבלות שעבודים . ה
 

 פירוט  סוג

 י"ע  המובטח הסכום
 השעבוד 

 דולר  אלפי
201931.12. 

 ראשונה  דרגה משכנתא 

 החכירה זכויותשעבוד ראשון בדרגה של 
 . בנכס שכירות

 
שעבודים מקובלים לטובת המלווה של כל 

  דמיהמחוברים, תקבולים עתידיים, 
שכירות, זכויות לרווחים, דמי ביטוח  

 .ומהוכד 

85,949 126 

 ערבות 

Bad boy 
השליטה העמידו ערבות אישית מסוג  בעלי

Bad Boy  וחבות לשיפוי בגין רגולציה
 סביבתית.  

 __ 

 שותף  כלפי ערבות

 הסכם במסגרת השליטה בעל לערבות
סעיף  ראה, במלון השותף החזקות לרכישת
 לעיל. זה 1.8.5.3

 

 

 פיננסית  ערבות

 פיננסית ערבות העמיד השליטה בעל
 אשר, 2032 שנת לפני לא לתוקף שתיכנס

 סכום על יעלה שלא בסכום תהא
 בשלוש ההלוואה של הכולל התשלומים

 .המלא לפירעונה עד  האחרונות השנים

 

 אודות הערכות שווי   פרטים .ו
 
 (69% –אחוזים; חלק התאגיד בנכס  מאה)נתונים לפי 

 
2019129  2018127  2017129 

 145,000 142,000 138,000 (  דולר באלפיהשווי שנקבע ) 
 LW זהות מעריך השווי 

Hospitalit
y 

Advisors 

LW 
Hospitalit

y 
Advisors 

LW 
Hospitalit

y 
Advisors 

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

הערכת   מכוונתתאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו 
 השווי( 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

 והשוואה  הכנסות היוון מודל הערכת השווי )השוואה/הכנסה/עלות אחר( 
 ( Income Approachגישת היוון תזרים המזומנים ) –עיקריות ששימשו לצורך הערת השווי  הנחות

 192,679 (SF-ב( שנלקח בחשבון בחישוב )Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח בר
 91.0% 90% 86.0% )%( 1שיעור תפוסה בשנה +
 89.0% 89.0% 89.0% )%( 2שיעור תפוסה בשנה +

 89.0% 89.0% 89.0% ההשכרה לצורך הערכת שווי )%(-שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר
 304 304 289 1משוכרת לצורך הערכת שווי בשנה + יחידה[ ממוצעים לADRדמי שכירות ]
 325 326 351 2מושכרת לצורך הערכת שווי בשנה + יחידה[ ממוצעים לADRדמי שכירות ]

 
 נדחות  מימון עלויות ניכוי ב  126
עבור הסכומים המדווחים בספרי החברה ראה  .הסכומים המוצגים הינם הסכומים בהתאם להערכות השווי       127

 .  לעיל סעיף ב'  
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 (69% –אחוזים; חלק התאגיד בנכס  מאה)נתונים לפי 
 

2019129  2018127  2017129 

[ מייצגים ממוצעים למטר רבוע מושכר לצורך הערכת שווי ADRדמי שכירות ]
 (באלפי דולר)

 ל.ר. ל.ר. ל.ר.

 9,636 9,113 6,675 (באלפי דולרמייצג לצורך הערכת שווי ) NOIתזרים מייצג / 
 1,302 1,291 2,500 (באלפי דולרתקופתיות ממוצעות לשמירה על הקיים ) אותהוצ

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

דמי  
השכירות:  

; שיעור 7.0%
היוון לאחר 

 9.0%מכן: 

שיעור היוון  
: 2033עד 

שיעור  7.0%
היוון בשנים  

2033-2049 :
9.0% 

שיעור היוון  
: 2033עד 

שיעור  7.0%
היוון בשנים  

2033-2049 :
9.0% 

 ל.ר. ל.ר. ל.ר. זמן עד מימוש רעיוני
 ל.ר. ל.ר. ל.ר. (Reversionary Rateמכפיל / שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני )

 ל.ר. ל.ר. ל.ר. משתנים מרכזיים אחרים
 רגישות ניתוחי

 שיעורי תפוסה
  

עליה של 
1% 

141,500 145,400 148,500 

ירידה של 
1% 

134,000 138,200 141,500 

עליה של   מושכרת יחידהדמי שכירות ממוצעים ל
1%  

141,500 145,500 148,700 

ירידה של 
1% 

134,000 138,100 141,000 

עליה של  שיעורי היוון 
0.25% 

136,000 140,000 141,500 

ירידה של 
0.25% 

139,500 143,700 148,500 

 
 נוספים פרטים .ז

 ההסכם  תיאור הסכם 
-ל בקשר שיתוף הסכם  

1186 Broadway LLC   
 

"(השותפות  חברת)"  
 

 

 :בין"( השיתוף הסכם)" 2005בנובמבר,  22: הסכם שיתוף מיום ההתקשרות  תיאור

(1 )GFI Breslin LLC (20%"( )GFI.)" 

(2 )Dune Real Estate Fund LP - 50.5%. 

(3 )Dune Parallel AIV LP (28.487%) (יחד יקראו 3-ו 2 שותפים: ("Dune"  

 "(.השותפיםיקראו יחד: " GFI-ו השותפים)

 
 :והחלטות ניהול אופן
GFI  .מנהלת את חברת השותפות ביחס לנושאים הנוגעים לפעילותה במהלך העסקים הרגיל 

 הסכמת השותפים לצורך קבלת החלטות הבאות:  נדרשת
 ;השותפות חברת של חשבונאית המדיניות וקביעת דין, עורכי  חשבון רואי  מינוי .1
 ;השותפות חברת של העסקית התוכנית ושינוי אישור .2
 ;התאגיד של השיתופי התקציב ושינוי אישור  .3
 ;קרקעות רכישת.  4
 . פיננסיות התחייבויותויצירת  שינוי.  5

 (. "משמעותיות החלטות)"
 

 :חלוקות
 לאחר)  וזאת,  קלנדריבתחילת כל חודש     GFI   י"ע  תתבצע  נטו  המזומנים  מתזרים  רווחים  חלוקת
 בהסכם השיתוף(. לקבוע בהתאם שיתופיותוהוצאות  עלויות תשלום

 
לחלוקת רווחים וזאת לאחר תשלום הוצאות  promoteהסכם התפעול נקבע מנגנון  במסגרת

 :  Promote -תפעול והוצאות אחרת המפורטות בהסכם התפעול. להלן תיאור עיקרי מנגנון ה
, הפנימית התשואה משיעור 12.5%-ל הגיע מניות בעל כל אשר עד, רטה פרו תשלום .1

 ; שקיבל הדיבידנד לבין מניות בעל אותו של ההון הזרמת סך בין ההפרש את המשקפת
 
; ACE -ל 5%; ולשותף לחברה רטה פרו יחולקו 75%: הבא באופן תתבצע החלוקה יתרת .2

 . GFI -ל 20%
 

 : היפרדות מנגנון

Sell-Buy- ו במידה-Dune ו-GFI משמעותית החלטה בעניין  להסכמה להגיע מצליחות אינן ,
 בחברת זכויותיו את למכור או לרכוש השני לצד להציע אופציה הצדדים מן אחד לכל עומדת

  .להודעה שתצורף שווי  להערכת בהתאם וזאת השותפות
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 ההסכם  תיאור הסכם 

 

ROFR- ל- Dune ו  במידהבכל עת.  בנכס  הזכויות או הנכס של מכירה לבצע האפשרות עומדת-
Dune להעניק ל עליהם ,המכירה את לבצע יחליטו-GFI לרכישת ביחס ראשון סירוב זכות 

 .כאמור אחזקות

 השותפים. של כל הסכמה דורש השיתוףאו תיקון הסכם  שינוי: ההסכם תיקון

 :זכויות והעברת מכירה

 של מראש אישור קבלת ללא השותפות בחברת  זכויותיהם את להעביר רשאים אינם השותפים
את  להעביר GFI-ל מאפשרות השאר בין  אשר מותרות העברות, למעט, תהאחר השותפה

 אלן מרבידי  יישארוביצוע העברת הזכויות  שלאחר בתנאיוזאת  קשור לגורםזכויותיה בתאגיד 
 בטרם העברה. שהיו כפי השותפות בחברת שליטה שיעורי  אותם גרוס

  בקשר מעודכן שיתוף הסכם
-ל  

1186 Broadway LLC   
 

 "(השותפות  חברת)"

, 2015השלמת השלב הראשון בהתאם להסכם לרכישת החזקות השותף במלון, בספטמבר  עם
 ., נכנס לתוקף הסכם שיתוף מעודכן בין הצדדיםלעילכאמור 
 Dune-ל  ישולם  שראשיתזכאית לקדימות בחלוקת תזרים המזומנים    Duneכאמור לעיל    :חלוקה

 Dune  ,GFI-ל  כאמור  תשלום  לאחר;  שיתקבל  המזומנים  תזרים  מתוך   דולר  מיליון  1.5  של  סכום
 התשלום לאחר שתיוותר המזומנים תזרים יתרת מתוך דולר מיליון 1.5 של לסכוםתהא זכאית 

; יתרת תזרים המזומנים שתיוותר לאחר התשלומים כאמור תחולק באופן שווה Dune-ל  כאמור
 .GFIלבין  Duneבין 

 GFI-לבחלוף ארבע שנים את יתרת זכויותיה בחברת השותפות   למכור  אופציהמוקנית    Dune-ל
 לרבות, השותפות בחברת זכויות בעלת להיות להמשיך או  דולר מיליון 14 של לסך בתמורה
 .לעיל כמפורט המזומנים תזרים תבחלוק קדימות

 
תנהל את ענייני היומיום של הנכס ותקבל את כל ההחלטות בקשר  GFI :החלטות וקבלת ניהול

 לנכס, למעט החלטות מהותיות, שהינן, בין היתר: 
 קביעת המדיניות החשבונאית של חברת השותפות;  (1)
 אישור ושינוי התוכנית העסקית של חברת השותפות כמפורט להלן;  (2)
 אישור ושינוי של התקציב המשותף של חברת השותפות;  (3)
 רכישת קרקעות;  (4)
  שינוי ויצירת התחייבויות פיננסיות. (5)

יש זכות לקבל לעיונה את התקציב השנתי אשר  Dune-באשר להחלטות בדבר התקציב, ל
 . GFI  הכנתו ואישורו באחריותה הבלעדית

 : היפרדות מנגנון
 

 .המניות בעלי כל של הסכמה טעון ההסכם שינוי: ההסכם שינוי
 

 ללא הנכס בחברת זכויותיהם  את להעביר רשאים אינם המניות  בעלי: זכויות והעברת מכירה
, מותרים  לנעברים  העברה  של  במקרה  למעט,  זאת;  השני  המניות  מבעל  לכך  בכתב  הסכמה  קבלת

 גרוס אלן מר, כאמור  זכויות של העברה  שלאחר לכך בהינתן, GFI-ל קשור גוף, היתר בין שהינם
 .כאמור  הזכויות העברת לפני השותפות  בחברת שהחזיק שליטה שיעור אותו את להחזיק ימשיך

 
ROFO ,החל ולאחר השנה השלישית ממועד ההסכם :Dune  תהא רשאית למכור את זכויותיה

 .GFI-בחברת השותפות לצד שלישי שאינו קשור, כפוף לזכות הצעה ראשונה הנתונה ל
 

רשאית לפעול למכירת הנכס  GFI ,Duneידי -: במקרה של הפרה של ההסכם עלכפויה מכירה
 כאמור תהא בתנאי ובמחירי שוק.בהתאם למסמכי המימון, ובלבד שמכירה 

 
 של בסך נזיל  ושווי דולר מיליון 20 לפחות של שווי בעל להיות שהוא זמן בכל נדרש גרוס אלן מר

 . דולר מיליון 5

נכסים ניהול הסכם של הנכס, עד  128מסך הכנסות )ברוטו( 1%-מעניקה שירותי ניהול לנכס בתמורה ל GFI קבוצת 
לפרק ד לדוח  22תקנה  ראה, כאמורתנאי ההסכם  אודות לפרטים. בשנה דולר אלף 250לסך של 

 .התקופתי

 
  

 
הנכס, ובכלל זה: דמי שכירות,  סך ההכנסות מפעולות הניהול הרגילות של  –משמעו  -לעניין זה "ברוטו"   128

פיקדונות דיירים וכן הכנסות נוספות כגון הכנסות משירותי חנייה, הכנסות משירותי כביסה, הכנסות  
משירותים אחרים וכו' למעט ריבית על פקדונות, הכנסות ממכירה, שיפוי בגין נזקים או תביעות שאינן  

 קשורות לשכירות. 
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)מלון   Beekman Tower  -ו  The Beekman Hotel  -נדל"ן מניב מהותי מאוד    נכס .1.8.5.4
 129  %64.50: 31.12.2019ליום  החברה חלק. (למכירה דירות ביתו

 
The Beekman Hotel    בין כותליו ההיסטוריים של אחד   ממוקם"(  המלון: "זה)בסעיף

  192,251-הבניינים המפורסמים ויוצאי הדופן שבניו יורק המשתרע על פני למעלה מ
 ממוקם  המלון  .ואולם אורחיםשתי מסעדות לצד  ,סה"כ חדרים 287 מכיל"ר. המלון ר
סמליה   תבקרב  Nassau-ו  Beekman, בהצטלבות הרחובות  Lower Manhattanאזור  ב

 -, הWorld Trade Center Memorial-המרכזיים של העיר ניו יורק, בניהם ה
Woolworth  Building וה - .Brooklyn Bridge  

שלב סטנדרט יוקרה בינלאומי של מ והוא, 2016 אוגוסט בחודש לפעילות נפתחהמלון 
יף סע)לפרטים אודות הסכם התפעול של המלון ראה    Thomson Hotelsרשת המלונות  

 .  עשריםהמאה ה שלסגנון אדריכלי אותנטי ב(, חלק זהל 1.8.6
 

Beekman Tower - בית דירות למכירה 
 

 בנתה  החברה, המלון נבנה בסיסו שעל ההיסטורי בנייןל הסמוכה הקרקע חלקתעל 
שמעל  הקומותו מלון חדרי כוללות הראשונות הקומות 10-, כאשר קומות 51בניין בן 

 החברה "(. הקונדו נכס)בסעיף זה: " קונדו דירות 67 -כהקומה העשירית כוללות 
)בסעיף זה:  Beekman JV, LLC 5 באמצעות, בעקיפין הקונדו ובנכס במלון מחזיקה

 .  והמלון הקונדו נכס מזכויות 100%( מחזיקה מאוחדת"(, )חברה  השותפות חברת"
 בגינם  ונחתמו  שנמכרו  קונדו  דירות  66  של  מכירה  הושלמה  ,2019בדצמבר    31  ליוםנכון  
 פנטהאוז אחת הקיימת דירת . דולראלפי  200,939 של ברוטו בתמורה ,מכירה חוזי

  .הסתיימהבניית נכס הקונדו . דולר אלפי11,488 -בכ מוערך , שווייהבמלאי
 , בנכס המחזיקה המאוחדת החברה של הכספיים בדוחותיה מסווגות הקונדו דירות

 . כמלאי
כהשקעה    FFO  -ו  NOI,  עילותפ ה  תוצאות  על  דיווחה  החברה,  2017  בדצמבר  31יום  ל  עד

עם השגת , 2017בדצמבר  31החל מיום  .המטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני
בדצמבר  31יום ובהתאם החל מבסיס מאוחד  השליטה בביקמן הנתונים מדווחים על

 על בסיס מאוחד. FFO -ו NOIתוצאות הפעילות, מדווחת על  החברה, 2017

, ועל מנת לתת לקורא הדוחות תמונה Beekmanלאור מאפייניו הייחודיים של פרויקט 
של  המלון פרויקט ביחד עם ה של הקונדו  נכסהנכס, מציגה החברה את  לגבישלמה 

 שכבר  כפיהפרויקט תוך הפרדה למאפיינים ולמידע הרלוונטי בגין כל אחד מחלקיו, 
 .הקודם  התקופתי בדוח הוצג

 
 מחזיקה   החברה  כי  יצוין".  הפרויקט: "זה  בסעיף  יחדיו  להלן  יקראו  הקונדו  ונכס  המלון

החברה,   של  מוחזקות(, באמצעות חברות  שור)בשר  השותפות  בחברת  מהזכויות  50.64%
 . להלן"ק ]א[ בס בטבלה כמפורט

 
 עם  התקשרות השלימה, השותפות חברת, דיווחה החברה כי, 2015בנובמבר  8 ביום

 בחברת דולר מיליון 32-כ הבנקאי התאגיד ישקיע במסגרתה"ב, מארה בנקאי תאגיד
 בשיקום הקשורה המס הטבת את לקבל הבנקאי התאגיד של זכאות כנגד, שותפותה

 בעלות  זכויות לקבלת זכאי יהא לא הבנקאי התאגיד כאשר, בלבד ההיסטורי המבנה
 . השותפות תאו בפרויקט, ולא יחול שינוי בשיעורי ההחזקה בחבר השותפות בחברת

 
 

 

 
 .(waterfallת חישוב מנגנון הרווחים ) אחוז זה לוקח בחשבון את השפעו  129
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 :השותפות הסכמי תיאור

 עם בקשר שנחתמו הרווחים וחלוקת פעולה שיתוף הסכמי אודות פרטים יובאו להלן
 .הפרויקט פיתוח

 Lana 5 Beekman, LLC 130שיתוף פעולה והשקעה של חברת  הסכם .א
, המנוהלת על יד  Lana 5 Beekman, LLCהוקמה חברת 2012 מאי בחודש

מאוחדת של החברה    חברהLana Acquision, LLC   (49.02%  ,)השותף המנהל  
משקיעים   קבוצתבמשותף בידי  המוחזקת "(Lana: "זה בסעיף(, )100%)

  בסעיף( )50.98%)  גרוס  אלן   מרהמורכבת מצדדים שלישיים ובני משפחתו של  
ובהתאם להסכם השיתוף,  ההסכם במסגרת"(. GFI Investors: "זה

, וכן נקבע Lana 5 Beekman LLCכמנהלת הבלעדית של  Lana משמשת
של   הניהולכהגדרת המונח בהסכם  פים זמינים לחלוקה,כסמנגנון חלוקת 

Lana 5 Beekman LLC :בהתאם לנוסחה הבאה , 
 

, בהתאם לשיעור Lana 5 Beekman LLC-ב החברים  לכל  רטה פרו .1
המשקף שיעור תשואה   סך Lana -החזקתם, וזאת עד אשר יחולק ל

לסך  ביחס 8% של: "שיעור תשואה פנימי"( זה)בסעיף פנימי שנתי 
 מדרגה)"Lana 5 Beekman LLC -ב Lanaהשקעות ההון שביצעה 

 ;("Lana 5 Beekman, LLCראשונה 
 Lana 5 Beekman-ב החברים לכל רטה פרו 75% -ו-Lana ל 25% .2

LLCבהתאם לשיעור החזקתם, וזאת עד אשר יחולק ל ,- Lana סך 
 Lana 5 Beekman -המהווה שיעור תשואה פנימי על השקעתה ב

LLC12% של "(שנייה מדרגה - Lana 5 Beekman, LLC)"; 
 Lana 5 Beekman-ב השותפים לכל רטה פרו 65% -וLana -ל 35% .3

LLCבהתאם לשיעור החזקתם, עד אשר יחולק ל ,-  Lana   סך המשקף
 18%של  Lana 5 Beekman LLC  -שיעור תשואה פנימי על השקעתה ב

 ;"(Lana 5 Beekman, LLC- שלישית מדרגה)"
-ב  החברים לכל רטה פרו 50% של וחלוקהLana -ל 50% של חלוקה .4

Lana 5 Beekman LLC  ,רביעית  מדרגה)"  החזקתם  לשיעור   בהתאם 
- Lana 5 Beekman, LLC)". 

 
Along -TAG :25% -ל מעל  למכור מתכוונת  המנהלת השותפה ש במידה  

 תנהל  לא  המנהלת  השותפה  שלאחריה  אחרת  מכירה  לחילופין  או  מאחזקותיה
 דעתה   שיקול"פ  ע  להחליט  יכולה  המנהלת  השותפה,  השותפות  חברת  עסקי  את

לצרף את המשקיעים אל המכירה, זאת באמצעות הודעה מראש אשר   העצמאי
 תימסר למשקיעים. 

 
  ידי  על  ייעשה השיתוף הסכם תיקון או שינוי :השיתוף הסכם תיקון או שינוי

 השיתוף הסכם תיקון, כדלקמן במקרים, האמור אף. על המנהלת השותפה
( 1מושפעות מאותו תיקון: ) זכויותיהם אשר המשקיעים להסכמת כפוף יהיה

 מי  ידי  על  אישית  אחריות( הטלת  2שינוי זכויות השותפות מכוח אחזקותיהם ) 
זכויות השותפים בחברת השותפות  שינוי( 3) השותפות בחברת מהשותפים

 . חלוקות לביצועביחס 
 

 אישור ללא השותפות חברתב הזכויות את להעביר ניתן לא: זכויות העברת
 . המנהלת מהשותפה בכתב

 
 

 
 . (waterfallאחוז זה לוקח בחשבון את השפעות חישוב מנגנון הרווחים )    130
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 Lana 5 Beekman AT, LLCשיתוף פעולה והשקעה של חברת  הסכם .ב
 Lana 5 Beekman, נחתם הסכם שיתוף נוסף, של חברת  2014( בחודש מאי  1)

LLC המוחזקת על ידי ,GFI Investors (70.97% ,)ידי  ועלAT-BCM 
Investors LLC 1 (29.03% ,)במסגרת. לחברה קשור שאינו שלישי צד 

 Lana 5 Beekman ATתשמש כמנהלת הבלעדית של    Lanaההסכם, נקבע כי  
LLC כספים זמינים לחלוקה, . כמו כן, במסגרת ההסכם נקבע מנגנון חלוקת

, בהתאם Lana 5 Beekman AT LLCכהגדרת המונח בהסכם הניהול של 
 לנוסחה הבאה:

 
 בהתאם, Lana 5 Beekman AT LLC חברי  כלפרו רטה ל חלוקה .1

השקעתם בתוספת ריבית שנתית   סך  יחולק, עד אשר  החזקתם  לשיעור
 ;(Lana 5 Beekman AT, LLCראשונה  מדרגה)" 12%של 

 Lana חברי לכללפרו רטה  75% -ו Lana 5 Beekman LLC -ל 25% .2
5 Beekman AT LLC  ,סך   יחולק, עד אשר  החזקתם  לשיעור  בהתאם

 Lana 5שנייה  מדרגה)" 22%השקעתם בתוספת ריבית שנתית של 
Beekman AT, LLC)"; 

 Lana 5 חברי כללפרו רטה ל 50% -ו  GFI Investors -ל 50% .3
Beekman AT LLC ,שלישית  מדרגה)" החזקתם לשיעור בהתאם

Lana 5 Beekman AT, LLC)" . 
 

 :BCM LLC-AT של  החזקותיו לרכישת ( Put) מכר אופציית
 Lana 5 Beekman AT LLC ,Lana 5להסכם השיתוף של  בהתאם

Beekman LLC  ל הקנתה- AT-BCM LLC( אופציית מכר ,Put  לפיה ,)
 Lana 5עומדת לשותף הזכות לחייב את  2018באוקטובר  1החל מיום 

Beekman LLC לרכוש את מלוא החזקותיו ב- Lana 5 Beekman AT 
LLC   במחיר המשקף את שווי השוק נטו של הפרויקט, כפי שייקבע על ידי

 "(. לשותף Put-ה אופצייתמעריך שווי )" 
 

Drag Along:  אחזקותיה למכירת תפעל המוחזקת החברהשבמידה 
, השותפות בחברת מהזכויות 25% על העולה בשיעור השותפות בחברת
 בחברת אחזקותיה את למכור השותפה  את לחייב הזכות לה תעמוד

 .השיתוף בהסכם המפורטים בתנאים השותפות
 

  ייעשה  השיתוף הסכם תיקון או שינוי: השיתוף הסכם תיקון או שינוי
 . השותפים  של בכתב להסכמתם בכפוף

 
 אישור  ללא  השותפות  חברתב  הזכויות  את  להעביר  ניתן  לא:  זכויות  העברת

 בתנאי  העברה לבצע רשאית המנהלת השותפה. המנהלת מהשותפה בכתב
 מהזכויות  20%  בלפחות  עקיף  או  ישיר  באופן  להחזיק  ימשיך  גרוס  אלן  שמר

 . השותפות בחברת

 התחייבות בספרי החברה.  נרשמהלשותף,  Put-ה לאופציית בקשר
 

לאישור דירקטוריון החברה שנתקבל לאחר אישורה של ועדת  בהתאם
ברה התקשרות עם אישרה הח ,2016 באוגוסט 24-ו 18 מהימיםהביקורת, 

"(,  השליטה בעל של התאגידתאגיד בשליטת בעל השליטה בחברה )"
 למימוש  הניתנת,  אופציה  לחברה  השליטה  בעל  של  התאגיד  העניק  במסגרתה

של השותף כאמור, לחייב את התאגיד של   Put-ה  אופציית  שתמומש  וככל  אם
 Put-ה ת ייאופצבעל השליטה להיכנס בנעלי החברה בכל הנוגע למימוש 

האמורה, לרבות תשלום חלקה של החברה בתמורת המימוש, ושל חלקם של 
 כן לעשות תידרש והחברה היה, GFI Investors-המשקיעים הנוספים ב
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. מימוש האופציה מול התאגיד GFI Investors-ב השותפות להסכם בהתאם
של בעל השליטה יהא כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין. בהתאם 

 החברה את ההתחייבות האמורה כהון בדוחותיה הכספיים.  גהסיוולכך, 
 

 :השותפות חברת של שיתוף הסכם .ג
 .בפרויקט מהזכויות 100% -ב מחזיקה השותפות חברת,  לעיל כאמור
, המוחזקת על השותפות חברת של השיתוף הסכם נחתם, 2014 מאי בחודש

(, שהינה כאמור חברה מאוחדת של  43.58%)  Lana 5 Beekman AT LLCידי  
(, חברה פרטית בבעלות 56.42%)  Beekman PEI, LLCהחברה, ועל ידי חברת  

  לחברה קשור  בלתי שלישי  צד מוסד פיננסי גדול ומשקיע נדל"ן שהינו
  ענייניה כמנהלת תשמש Lana"(. במסגרת הסכם השיתוף, נקבע כי השותף)"

בעוד שסטייה מהתכנית העסקית ו/או קבלת של חברת השותפות,    היומיומיים
החלטות מהותיות בחיי החברה המשותפת, כדוגמת מכירת הפרויקט, 
התקשרות בהסכמים מהותיים, צירוף שותפי הון נוספים, חיסול החברה  

 חברת   כי  נקבע  זה  בהסכם  כן  כמווכיו"ב כפופים לקבלת אישורים ברוב מיוחד.  
 :הבאה  לנוסחה בהתאם רווחים תחלק השותפות

 
החלוקה המינימלית לה זכאי.   להחזר  יזכה השותף  בו  שלב, עד ללשותף .1

השקעות ההון שביצע  סך( 1החלוקה המינימלית הינה הגבוה מבין )
( 2)-, ו15.5%ריבית שנתית בשיעור של  בתוספתבחברת השותפות 

 מדרגהבחברת השותפות )" שביצע ההון השקעותבסך  1.4מכפלת 
 ;(השותפות חברת ראשונה

עד להחזר מלא  ,העניין   לפי,  Lana 5 Beekman AT LLC  -ל  או  Lana  -ל .2
 לשיעור  שיזכה כך , השותפות תהשקעות ההון שביצעו בחבר סךעל 

 סך להחזר ועד כאמור הוניות השקעות על 12% של שנתי פנימי תשואה
ועד   השותפות חברת עם בקשר נשאה בהן הנוספות ההוניות ההוצאות
 ;(השותפות חברת שנייה מדרגהמיליון דולר )" 10לסך של 

 20%-סכום השווה לב כספים לשותף חולקו בו שלב, עד ל לשותף .3
 Lana -ו/או לLana 5 Beekman AT LLC -למהסכום הכולל שחולק 

בגין השקעות הוניות שביצעה בגין עלויות הקמת הפרויקט בסכום 
 ;(השותפות  חברת  שלישית  מדרגההעולה על תקציב הפרויקט בפועל )"

, Lana -ל 15% -לשותף; ו Lana 5 Beekman AT LLC ;20%-ל 65% .4
 השותפות בחברת השקעתו לסך  השווה לשותף סכום לחלוקת עד

 ;22% של בשיעור שנתית ריבית בתוספת
להחזר המלא של השקעות  עד AT Investors -ול Lana -ל חלוקה .5

בחברת השותפות בגין מכירת נכס Lana 5 Beekman AT LLCשביצעה  
 שלולא השקעה כאמור, הייתה דורשת את הסכמת השותף;

 -ל  20%לשותף;    Lana 5 Beekman AT LLC  ;15%-ל  65%  של  חלוקה .6
Lana  (השותפות חברת רביעית מדרגה: "לעיל 6-ו 5, 4 "קס)להלן. 

 
 . השותפים  של  בכתב  להסכמתם  בכפוף  ייעשה  השיתוף  הסכם  תיקון  או  שינוי

  מהשותפה  בכתב  אישור  ללא  השותפות  חברתב  הזכויות  את  להעביר  ניתן  לא
 .השותפות הסכם פי על המותרים במקרים אלא , המנהלת

 
 31 ליום החברה של המאוחדים הכספיים לדוחותו' 6 בביאור אמורכ

 לשותף, לחברה הקשורה חברה שילמה 2017 במאי, 2017בדצמבר 
 מיידי לפירעון להעמיד מנת על דולר מיליון 50 של סכום ,בנכס האקוויטי

כמו כן,  .בפרויקט האקוויטי שותף של חלקו בגין ההחזר תשלום את
 הפרויקטהתקשרה החברה עם השותף בהסכם לרכישת חלקו העודף ברווחי  

מיליון דולר,   10)מעבר לסכום קרן השקעתו ותשואתו המובטחת( תמורת 
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. התחייבות 2018סכום אשר ניתן לתשלום על ידי החברה עד לספטמבר 
החברה כאמור הובטחה בערבות שהעמיד מר אלן גרוס, בעל השליטה  

תיכנס  הפרויקט לטובת השותף. זכאותה של החברה לעודף ברווחי בחברה, 
 לתוקף במועד ביצוע התשלום כאמור. 

 
, שהתקבל 2017בספטמבר  26בהתאם לאישור דירקטוריון החברה מיום 

, החברה אישרה 2017בספטמבר  20בעקבות אישור ועדת הביקורת מיום 
אלן גרוס )בעצמו או באמצעות חברה בשליטתו(, התקשרות עם מר 

במסגרתה העניק בעל השליטה לחברה אופציה, לחייב את בעל השליטה  
. מימוש להיכנס בנעלי החברה בכל הנוגע לתשלום לשותף כאמור לעיל

ם  האופציה מול התאגיד בשליטת בעל השליטה כפוף להשגת האישורי
 .הנדרשים בדין 

 
חברה בת של החברה, השלימה  הודיעה החברה כי  2018 באוקטובר 2 ביום

 Related -את עסקת ההשקעה באקוויטי המועדף על ידי תאגיד הקשור ל
Companies  "( )קרן נדל"ן(Related בסכום של )"מיליון דולר 30 .Related  

מחצית שר כא, מתוכו, 8%תהא זכאית להחזר מועדף השווה לליבור +
לאורך יתרת  מההחזר יהא מתזרים המזומנים של המלון, והיתרה תצטבר

. במקרה שהחברה תחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא ההלוואה חיי
יידרש  בעל השליטה של החברה, אזי לשלם את הקרן ואת הריבית הצבורה

  תשלום  את לפרוע יוכל  לא השליטה שבעל במקרהו, לבצע תשלום כאמור
 . המלון עשויה להידרש למכור את Related, ההחזר

 
, משקיע האקווטי הבכיר, קובע אירועים או Relatedהשותפות עם  הסכם

 Sponsor Member (5 Beekman JV  -נסיבות המהווים אירוע הפרה של ה
LLC (, לרבות, בין היתר, שינוי שליטה בנכס )במישרין או בעקיפין(. הסכם

ף קובע סעדים למשקיע האקוויטי הבכיר בקרות א Relatedהשותפות עם 
הינו, שמשקיע  מהסעדים. אחד Sponsor Member  -אירוע הפרה של ה 

 הבכיר יהא רשאי לנהלו במקום החברה.  האקויטי
 
לאישור דירקטוריון החברה שנתקבל לאחר אישורה של ועדת  בהתאם 

, אישרה החברה התקשרות עם אלן גרוס 2018בנובמבר  29יום הביקורת מ
)בעצמו או באמצעות חברה בשליטתו(, במסגרתה העניק בעל השליטה  

- במקרה בו יידרש לשלם את החזר ההשקעה ל, ראשונהזכות סירוב לחברה 
Related  כאמור לעיל.  

פרע את החזר ההשקעה, יהא זכאי בתמורה למניות מקרה שבעל השליטה יב
 Relatedרגילות בחברת הבת בשיעור שמשקף את שיעור החזקותיה של 

יהא כפוף  ,בעל השליטה מול זכות הסירוב מימושבמלון נכון למועד זה. 
 לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין. 

 
 -שלושת מנגנוני ה חישובלאופן  (בלבד)להמחשה  מספרית דוגמהתובא  להלן

Promote  הנתונים, בהתחשב ההנחות המפורטות להלן: 131המתוארים לעיל 
לשווי ההוגן של   בהתאם 2019בדצמבר  31 ביוםמשקפים מקרה של מכירת הנכס 

 את לפשט מנת על זה בדוחכי הדוגמה להלן מובאת  יודגש; 132הנכס באותו המועד 
של מכירת הנכס  היפותטית הנחה על מבוססת והינהPromote -ה מנגנוני הבנת

, אין באמור בכדי ללמד על 2019בדצמבר  31כאמור לפי שוויו ההוגן של הנכס ליום 

 
 Lana   -ו  Lana 5 Beekman AT, LLCמכוח הסכמי השיתוף של חברת השותפות,     Promote-מנגנוני ה  131

5 Beekman AT, LLC .המפורטים לעיל , 
המתואר מתייחס לשווי המלון ושווי בית הדירות למכירה כאשר הנתונים הינם לפי  יצוין כי השווי הוגן   132

 מאה אחוזים משווי הנכס. 
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היזמי   בחלקמכירת דירות,    תהליך  כי  יצויןכוונת החברה למכור את החלק המלונאי.  
, בטבלה הרא לפרטים . הכספי המצב על הדוח תאריך לאחרשל הפרויקט החל 

 .להלן" בהקמה יזמי"ן נדל"פרויקט 
 
' להלן( הינה  ג בסעיף בטבלאות)כמתואר  שנלקחו ההלוואות  בגין החוב יתרת .א

 ;2019בדצמבר  31 ביוםבהתאם לשווי ההוגן 
  טבלה בכל כאשר , לעיל כמתואר בשרשור החברות מן אחד לכל טבלה תוצג .ב

וכן יינתן המידע הבא: סך הסכומים   Promote-העמודות ייצגו מדרגה בשיעור ה
שחולקו לטובת החברה במעלה השרשור, סך הסכומים שחולקו לשותף, סך  

 סך וכן המתוארת לחברה שחולקו הסכומים סך, Lana-הסכומים שחולקו ל
 .קודמות חלוקות לאחר המניות   לבעלי  לחלוקה שנותרו הסכומים

-ה נידלהלן, הינה דוגמה מספרית בלבד בהתחשב במנגנו הדוגמה כי ובש יובהר .ג
Promote ,ה מנגנון ולהבנת הנוחות לצורך-Promote  .בלבד 

 

 8,510 הון חוזר נטו )ללא מלאי הקונדו( 

בניכוי נכס  )  2019בדצמבר   31ליום  נכון נכס הקונדו שלהוגן  שווי
 באלפי דולר(  (הקונדו שנמכר(

11,488 

 316,000 2019בדצמבר,    31הוגן של המלון נכון ליום שווי 

SWAP 818 

 (45,755) התחייבויות אחרות

בדצמבר   31 ליום(  דולר  באלפי והמלונאי היזמי)החלק  חוב יתרת
2019 

(101,101) 

 (19,040) הלוואה מהחברה בתוספת ריבית

Related  –  (4,633) ריבית מובטחת 

 (166,287) ( השותפים)לכל    לחלוקה דולר באלפי  סכום יתרת
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   להסכם שיתוף של חברת השותפותבהתאם  Promote-ה מנגנון 

 

 
 Lana 5 Beekman AT, LLCבהתאם להסכם שיתוף של  Promote-ה מנגנון

 
 

 "ב ארה דולר באלפי הינם זו  בטבלה הנתונים
 130,603סכום לחלוקה :   סך

 ומהותה  החלוקה סכום 

  סך
הסכומים  

 -לשחולקו 
Lana 5 

Beekman, 
LLC 

  סך
  הסכומים
 שיחולקו

AT 
Investors 

הסכומים   סך
  -לשחולקו 
Lana 

Acquisition 
LLC 

  סך
הסכומים  

 -ב שחולקו 
Lana 5 

Beekman 
AT, LLC 

  סך
  הסכומים
  שנותרו
 לחלוקה
 לבעלי

 הזכויות
(members  )

  לאחר
 חלוקות
 קודמות 

 85,185 45,418 - - 45,518 לחברה  הלוואות החזר . 1

2 . 
 Lana 5מדרגה ראשונה 

Beekman AT, LLC 
60,454 24,730 - 85,184 - 

3 . 
 Lana 5מדרגה שנייה 

Beekman AT, LLC 
- - - - - 

 "ב ארה דולר באלפי הינם זו  בטבלה הנתונים
 )לרבות ריבית מובטחת והלוואה מהחברה(   962,189סכום לחלוקה :  יתרת

 
 סכום

 החלוקה
 ומהותה

 סך
 הסכומים

 -ל שיחולקו
5 Beekman 
Preferred, 

LLC 

 סך
 הסכומים
  שיחולקו

 Lana -ל
5 

Beekma
n AT, 
LLC 

 סך
 הסכומים
 שיחולקו 
 לשותף

בחברת  
 השותפות 

סך הסכומים 
 -שיחולקו ל
Related 

 הסכומים סך
 -ל שיחולקו
Lana 

Acquisition 
LLC 

 סך
 הסכומים
  שיחולקו

 Lana 5 -ל
Beekman 
Preferred 
II, LLC 

 סך
 הסכומים
  שיחולקו
  בחברת

 השותפות 

 הסכומים סך
  שנותרו
 לחלוקה
 לבעלי

 הזכויות
(members  )

 חלוקות לאחר
 קודמות 

1 . 

מדרגה  
ראשונה  

חברת  
השותפות

; 

- - - - - - - 237,663 

2 . 

מדרגה  
שנייה  
חברת  

השותפות
; 

- - - 30,000 - - 30,000 207,636 

3 . 

מדרגה  
שלישית 

חברת  
השותפות

; 

17,181 - - - - - 17,181 142,780 

4 . 

מדרגה  
רביעית  

חברת  
 השותפות

- 107,987 - - - - 107,987 34,793 

5 . 

  מדרגה
 חמישית

  חברת
 השותפות

- 22,616 - - 5,219 6,959 34,794 - 

5 . 

  מדרגה
 שישית
  חברת

 השותפות

- - - - - - - - 

 620,900 189,962 6,959 5,219 30,000 - 130,603 17,181 "כ סה
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 "ב ארה דולר באלפי הינם זו  בטבלה הנתונים
 130,603סכום לחלוקה :   סך

 ומהותה  החלוקה סכום 

  סך
הסכומים  

 -לשחולקו 
Lana 5 

Beekman, 
LLC 

  סך
  הסכומים
 שיחולקו

AT 
Investors 

הסכומים   סך
  -לשחולקו 
Lana 

Acquisition 
LLC 

  סך
הסכומים  

 -ב שחולקו 
Lana 5 

Beekman 
AT, LLC 

  סך
  הסכומים
  שנותרו
 לחלוקה
 לבעלי

 הזכויות
(members  )

  לאחר
 חלוקות
 קודמות 

4. 
 Lana 5מדרגה שלישית 

Beekman AT, LLC 
- - - - - 

 - 130,602 - 24,730 105,872 )למעט הלוואות החברה(  "כסה

 
 Lana 5 Beekman, LLCבהתאם להסכם שיתוף של  Promote-ה מנגנון

 
 "ב ארה דולר באלפי הינם זו  בטבלה הנתונים

 105,873סכום לחלוקה: יתרת
 

 
  החלוקה סכום

 ומהותה

  הסכומים סך
  מכח שיחולקו
 -ל החזקות

Lana 
Acquistion    

LLC 
 

  סך
  הסכומים

 - ל שיחולקו
GFI 

Investors 

  הסכומים סך
 שיחולקו
מכוח   
Promote  ל-  
Lana 

Acquistion    
LLC 

 

  הסכומים סך
 - ב שיחולקו

Lana 5 
Beekman, 

LLC 

  סך
  הסכומים
  שנותרו
 לחלוקה
 לבעלי

 הזכויות
(members  )

  לאחר
 חלוקות
 קודמות 

1 . 
 הלוואות החזר

 לחברה 
21,473 - - 21,472 84,400 

2 . 
 -מדרגה ראשונה 

Lana 5 Beekman, 
LLC 

33,989 35,352 - 69,342 15,058 

3 . 
 Lana -מדרגה שנייה 

5 Beekman, LLC 
7,381 6,052 1,652 15,058 - 

4 . 
 -מדרגה שלישית 

Lana 5 Beekman, 
LLC 

- - - - - 

5 . 
 - מדרגה רביעית 

Lana 5 Beekman, 
LLC) 

- - - - - 

 - 105,873 1,652 41,378 62,843 "כסה

 
בהתאם  Promote-ה מנגנון להדגמת בהתאםהכנסות החברה )בדילול מלא(  סך

 להנחות לעיל
 

 189,962 חברת השותפות 
Lana Acquistion LLC -  62,843 כמשקיע 
Lana Acquistion LLC - Promote 13,829 

החזר השקעה בתוספת תשואה מועדפת  
 ( 15.5%)חברה ל

17,181 

 93,853 חלק החברה בתזרים הצפוי  סך
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 (:  מלון)  HotelThe Beekmanלהלן נתונים אודות 
 

  הנכס הצגת .א

 2019בדצמבר  31 -החל מ – בנכס התאגיד חלק; בסיס איחודעל  נתונים)
– %50.64) 

 2019בדצמבר  31 ליום פירוט

 הנכס שם
The Beekman Hotel 

 הנכס מיקום
 יורק  ניו, מנהטן

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

"ר. ר 192,251-מ למעלה פני על המשתרע היסטורי בניין הינו הנכס
 עשר פני עלהנחלקים  מלון חדרי 287 בו ונבנו רחבשיפוץ  עבר הבניין
, כגון טרקלין, חדר של הנכסציבוריים האזורים ה. כמו כן, קומות

 .אורחי המלון משמשים את ,כושר ואזורי מסחר 

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

מהזכויות בנכס באמצעות חברות בנות,  34.79%-ב  מחזיקה החברה
, Lana Acquisition, LLC -ב 100%במבנה הבא: החברה מחזיקה 

- ב המחזיקה, Lana 5 Beekman, LLC-ב 49.02%-ב המחזיקה
 5 -מ 100%-המחזיקה ב, Lana 5 Beekman AT, LLC-ב 70.97%

Beekman JV, LLC ,5-מ 100%-ב המחזיקה Beekman Property 
Owner, LLC "(הנכס חברת )"בנכס המחזיקה . 

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

%64.50 133 

  מעשרים  יותר מחזיקים השותפים אם) לנכס השותפים שמות ציון
 ( קשורים צדדים הם השותפים אם  או בנכס הזכויות מן אחוזים וחמישה

  בהון  חזיקשמהשותף היחיד  הנהי החברה, 2019בדצמבר  31ליום 
 .25%  -מ הגבוה בשיעור

 

 הנכס רכישת תאריך
2012 

 הקמה עבודות התחלת תאריך
 2013 יוני

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

 משפטיות זכויות  רישום מצב
 בעלות

 משמעותיות מנוצלות  בלתי בניה זכויות
-- 

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

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

 NOIעל תוצאות הפעילות,    דיווחה, החברה  2017בדצמבר,    31  עד ליום
 ,2017בדצמבר  31לאחר  . על.על בסיס שווי מאזניכהשקעה  FFO -ו

מדווחים על  FFO -ו NOIתוצאות הפעילות,  עם השגת השליטה,
 בסיס מאוחד. 

 
 עיקריים נתונים .ב

 
; חלק אחוזים מאה)נתונים לפי 

 ( 50.64% –התאגיד בנכס 
 בתאריך רכישת הנכס 2017 2018 2019

 (באלפי דולר) שנהשווי הוגן בסוף 
316,000 319,000 318,000 

עלות הרכישה/ההקמה 
 )באלפי דולר(

85,500 

)במטבע  שנהבסוף   בספרים ערך
 ההצגה(

 05/2012 מועד הרכישה  318,000 319,000 316,000

 7,734 8,608 755 ( באלפי דולרשערוך )רווחי או הפסדי 

 

 73.3% 77.4% 79.3% שיעור תפוסה ממוצע )%(
 192,251 192,251 192,251 (ר"רשטחים מושכרים בפועל )

 21,728 33,515 34,793 (באלפי דולר) נטוהכנסות  סך הכל
ADR (בדולר) 370.97 378.86 367.16 
NOI (באלפי דולר) 3,115 14,480 12,596 

 0.98% 4.5% 4.0% שיעור תשואה בפועל )%(
 0.98% 4.5% 4.0% שיעור תשואה מותאם )%(

 

 
 . (waterfallאחוז זה לוקח בחשבון את השפעות חישוב מנגנון הרווחים )     133
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  והוצאות הכנסות  פילוח .ג
 
 ( 100% –; חלק התאגיד בנכס אחוזים מאה)נתונים לפי 

2019 2018 2017 

 ( באלפי דולר) הכנסות:
 21,728 33,515 33,793 נכסים  מהפעלת

 21,728 33,515 33,793 ברוטו סך הכל הכנסות 
 ( באלפי דולר) עלויות: 

 18,613 19,035 22,196 ניהול, אחזקה ותפעול 
 18,613 19,035 22,196 סך הכל עלויות: 

NOI: 12,596* 14,480 3,115 
FFO : 4,040 6,253 (2,340) 

 
ופנטהאוז  קונדו דירות  10של  מכירהלעומת  2019בשנת  קונדו  דירות 6 של  ממכירהבעיקר  נובעת NOI- ב הירידה * 

 . 2018בשנת   שנמכרו
 

 ( דולר)באלפי   ספציפי מימון .ד

 מימון 

 (50.64% – בנכס התאגיד חלק)

 :בגין המלון הלוואה 

יתרות בדוח  
 החברה

 המאוחדת 

 

931.12.201  
 1,137 מוצג כהלוואות לזמן קצר: 

 123,637 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

831.12.201  
 - מוצג כהלוואות לזמן קצר: 

 134 124,258 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

731.12.201  
 - מוצג כהלוואות לזמן קצר: 

 135 123,175 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

 (ההצגה במטבע) 31.12.2019 ליום הוגן שווי
774124, 135 

  125,000 ( באלפי דולר) מקורי הלוואה גובה

 תאריך נטילת הלוואה מקורי 
 2017 למאי 19

  )%( 31.12.2019 ליום(  אפקטיבית) שבפועל הריבית שיעור
Libor + 3.75% יופחת ל אשר- Libor -3.5%  עם הגעת המלון

עם הגעת שהמלון  Libor + 3.25% -, ו10%לתשואת חוב של 
 הבנק של ההון הלימות לדרישות בכפוף( 11%לתשואת חוב של 

 (.האמריקאי המרכזי

 וריבית   קרן פירעון  מועדי

ההלוואה תישא ריבית בשלוש השנים הראשונות בלבד, ולאחר 
  הריביתמכן, בתקופת ההארכה, ישולמו תשלומי קרן וריבית. 

תשולם באופן חודשי ממועד נטילת ההלוואה, כאשר יתרת הקרן  
הבלתי מסולקת וכן תשלומי ריבית שלא שולמו במועדן, יפרעו 

לפני אופציית , 2020ביוני,  1במועד הפירעון האחרון, שהינו 
 . הארכה

אופציות להארכת מועד פירעון, בנות שנה אחת,  2לווה קיימות 
מהקרן הבלתי  0.25%של  תמורת תשלום דמי הארכה בשווי

מסולקת במועד בקשת הארכה בהתקיימות התנאים המפורטים 
הנכסים של הלווים  בהסכם, לרבות עמידה ביחס חוב לשווי

(LTV שלא יעלה על שיעור של )65%. 

 מרכזיות  פיננסיות תניות

 גרוס אלן מרערבויות אישיות אשר ניתנו על ידי  במסגרת
 אלן מרקיום התחייבויותיה של חברת הנכס, התחייב   להבטחת

 25,000על נכסים נזילים בשווי שלא יפחת מסך של  לשמור גרוס
אלפי דולר, נכון   100,000אלפי דולר ושווי נקי שלא יפחת מסך של 

 לסוף כל רבעון של כל שנה.
 בהסכמי הקבועות הוראות הפרת כי נקבע: צולבות הפרות ]לרבות: עזיבת שוכרים, שווי נכס וכדומה[  אחרות תניות מרכזיות

 עילה מהווה, הנכס חברת התקשרה בהן האחרים ההלוואה
 . מידי לפירעון זו הלוואה להעמדת

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

 .כן

 [ לא/כן]  non-recourse מסוג האם

מסכום  25%מוגבלות כדלקמן:  recourseלהלוואה אפשרויות 
( של DSCRעד שיחס כיסוי החוב ) recourseההלוואה יהיו 

, וזאת 15 -, ובנקודה זו הסכום המובטח ירד ל1.5המלון יעמוד על 

 
 . נדחות  מימון עלויות ניכוי ב  134
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 מימון 

 (50.64% – בנכס התאגיד חלק)

 :בגין המלון הלוואה 

, ובנקודה זו 1.60עד שיחס כיסוי החוב של המלון יעמוד על 
 . 0% -הסכום המובטח ירד ל

 נוספות  הוראות

 
, הלווים על איסור חל לפיהן שליטה שינוי התניות קיימות
 זכויותיהם את להעביר, בהם המחזיקים התאגידים או הערבים

 .המלווה של בכתב מראש באישור אלא, )להבדיל מהלווים(
  

.  2019באפריל  1בגין נכס הקונדו, נפרעה במלואה ביום  2017מיליון דולר, שהועמדה בחודש מאי  61.3בסך של  הלוואה
 .  2018]ג[ לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 1.8.5.5לפרטים אודות ההלוואה האמורה, ראה סעיף 

 

 משפטיות ומגבלות שעבודים . ה
 

 פירוט  סוג
 השעבוד  י"ע  המובטח הסכום
 אלפי דולר ( כלולה)

920131.12. 

 דרגה ראשונה  שעבודים 

 כל של מסוג בהסכמים מקובלים שעבודים
 תקבולים, לרבות הנכס חברת של הזכויות

ומה. וכד  ניהול הסכם, זכויות המחאת, משכירות
השעבוד כנגד ההלוואה בגין המלון הינו שעבוד  
ראשון בדרגה על הנכסים העומדים בבסיס המלון 

 עצמו.ועל המלון 

125,000 

 ערבויות

ראשית   ערבות
(Principal 

Guarantee ) 

 ההלוואה בגין המלון: 
מסכום  25%מוגבל כדלקמן:  recourseלהלוואה 

עד שיחס כיסוי החוב   recourseההלוואה יהיו 
(DSCR של המלון יעמוד על )קודה זו  , ובנ1.5

עד שיחס , וזאת 15% -הסכום המובטח ירד ל
, ובנקודה זו  1.60כיסוי החוב של המלון יעמוד על 

 .0% -הסכום המובטח ירד ל
לשמור על  קיימת התחייבות של מר אלן גרוס

 25,000נכסים נזילים בשווי שלא יפחת מסך של 
 100,000נקי שלא יפחת מסך של   שווידולר ו  אלפי
 כל רבעון של כל שנה. לסוףדולר, נכון  אלפי

 
 ההלוואה בגין נכס הקונדו: 

 מסכום ההלוואה. 25% -מוגבל ל recourse -ה
לשמור על  קיימת התחייבות של מר אלן גרוס

 25,000נכסים נזילים בשווי שלא יפחת מסך של 
 100,000נקי שלא יפחת מסך של   שווידולר ו  אלפי
 כל רבעון של כל שנה. לסוףדולר, נכון  אלפי

 

 

 Bad Boyמסוג  ערבות
 Badאלן גרוס העמיד ערבות אישית מסוג  מר

Boy ,סביבתית רגולציה בגין לשיפוי וערבות . 

 
 

 Harbour Club, הודיעה החברה כי השלימה קבלת הלוואת גישור לנכס  2018בדצמבר    23ביום  
מיליון דולר. ההלוואה תהא לתקופה של שנה אחת ותישא ריבית שנתית המוערכת   15-בסך של כ
. ההלוואה מובטחת בשעבוד על החזקות בחברות הנכס. ההלוואה  Libor + 4.50%בשיעור 

קות בחברות הנכס, תזרים מהנכס ודירות קונדו שטרם נמכרו במלון מובטחת בשעבוד על החז
נוספים ראה דוח מיידי של   לפרטיםלרבות תניות פיננסיות מקובלות.    של החברה,  Beekman-ה

 תעם מכירנפרעה הלוואה זו  (.2018-01-117718)אסמכתא:  2018 דצמברב 23החברה מיום 
   .2019אפריל בחודש  Providence Harbourהנכס 

 

 אודות הערכות שווי   פרטים .ו
 (50.64% –אחוזים; חלק התאגיד בנכס  מאה)נתונים לפי 

 
2019 2018 2017  

 :1תרחיש  319,000 316,000 (  באלפי דולרהשווי שנקבע ) 
298,500 

 : 2תרחיש 
318,000 
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 (50.64% –אחוזים; חלק התאגיד בנכס  מאה)נתונים לפי 
 

2019 2018 2017  

 LW זהות מעריך השווי 
Hospitality 
Advisors 

LW 
Hospitality 
Advisors 

LW Hospitality 
Advisors 

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

הערכת   מכוונתתאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו 
 השווי( 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

 וגישת( Income Approach) המזומנים תזרים היוון גישת מודל הערכת השווי )השוואה/הכנסה/עלות אחר( 
 ( Sales Comparison Approach) ההשוואה

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

SF) 
 חדרים  287מ"ר )המלון בלבד( עם  192,251

 79% 80% 82% )%( 1שיעור תפוסה בשנה +
 81% 82% 83% )%( 2שיעור תפוסה בשנה +

 83% 82% 83% ההשכרה לצורך הערכת שווי )%(-שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר
משוכרת לצורך הערכת שווי בשנה  יחידה[ ממוצעים לADRדמי שכירות ]

+1 
389 417 426 

מושכרת לצורך הערכת שווי בשנה  יחידהממוצעים ל[ ADRדמי שכירות ]
+2 

409 446 443 

[ מייצגים ממוצעים למטר רבוע מושכר לצורך הערכת ADRדמי שכירות ]
 (המסחרי במטבעשווי )

 ל.ר. ל.ר. ל.ר.

 :1תרחיש  14,834 15,172 (באלפי דולרמייצג לצורך הערכת שווי ) NOIתזרים מייצג / 
14,777 
 :2תרחיש 

17,882 
 :1תרחיש  1,783 1,268 (באלפי דולרתקופתיות ממוצעות לשמירה על הקיים ) אותהוצ

)שנה  1,402
 שלישית(

 :2תרחיש 
)שנה  1,391

 שלישית(
 AS IS :8.00% שיעור היוון / שיעור תשואה / מכפיל שנלקח לצורך הערכת השווי )%(

שיעור היוון;  
שיעור  6.00%

 היוון שיורי 

AS IS :8.00% 
שיעור היוון;  

שיעור היוון  6.00%
 שיורי 

AS IS :8.00% 
שיעור היוון;  

שיעור היוון  6.00%
 שיורי 

 - ל.ר. ל.ר. זמן עד מימוש רעיוני
 - ל.ר. ל.ר. (Reversionary Rateמכפיל / שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני )

 רגישות ניתוחי
 שיעורי תפוסה

  
 :1תרחיש  324,200 316,300 1%עליה של 

299,000 
 :2תרחיש 

318,200 
 :1תרחיש  314,200 305,700 1%ירידה של 

239,000 
 :2תרחיש 

317,600 
 :1תרחיש  323,600 320,500  1%עליה של   מושכרת יחידהדמי שכירות ממוצעים ל

303,360 
 :2תרחיש 

322,600 
 :1תרחיש  314,700 311,400 1%ירידה של 

293,800 
 :2תרחיש 

313,100 
 :1תרחיש  313,800 310,600 0.25%עליה של  שיעורי היוון 

293,300 
 :2תרחיש 

312,300 
ירידה של 

0.25% 
 :1תרחיש  324,700 321,500

304,300 
 :2תרחיש 

323,600 
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 נוספים פרטים .ז
 ההסכם  תיאור הסכם 
 הסכם)"  Broadway  Construction Group LLC, חברת הנכס התקשרה בהסכם עם חברת2014 במרס 27 ביום  בנייה הסכם

 את תנהל לפיו"( הבנייה ניהול חברת)"מהבעלות הסופית  70%בעקיפין  גרוס אלן מר בה מחזיק"(, חברה הבניה
 במגרש מגורים מגדל  ובניית יוקרה למלון והפיכתו הנכס חברת בבעלות אשר  במגרש הקיים הבניין שיפוץ פרויקט
  .בהסכם  כמפורט  הבנייה פרויקט גמר במועד ותסתיים"( הבנייה  פרויקט)" הצמוד
  הנכס חברת את תלווה הבנייה ניהול חברת . הבנייה פרויקט על ופיקוח ניהול שירותי תעניק הבנייה ניהול חברת
 ניהול, בנייה היתרי קבלת, זמנים לוחות תכנון, תקציב הערכות, בנייה תכניות בהכנת לרבות בנייה הטרום בשלב

  באמצעות לרבות, הפרויקט בניית על ותפקח תוביל הבנייה ניהול חברת. משנה קבלני עם והתקשרות מכרזים
 קבלני על ופיקוח המקצועיים היועצים עבודת תיאום, הזמנים לוחות ניהול, הבנייה באתר מקצועי צוות הצבת

 .המשנה
 הביטול מעילות אחת בהתקיימות, הפרויקט סיום מועד בטרם הבנייה הסכם את לבטל רשאית  הנכס חברת

 .ובכלל זה מכל עילה וללא עילה כלל, בהסכם  המפורטות
מנהל הבניה רשאי לסיים את ההסכם בגין אי עמידה של חברת הנכס בתנאי התשלום לחברת ניהול הבניה  

 כאמור בהסכם הניהול.
 

 .שנגד הצד של בכתב מוקדמת הסכמה ללא, ההסכם, כי הצדדים לא ימחו את זכויותיהם לפי נקבע
 המפר  לצד  בכתבהתחייבות מהתחייבויות ההסכם, לצדדים קיימת הזכות לביטול ההסכם, בכפוף להודעה    בהפרת
 .תוקנה לא שההפרה ובהינתן מראש

 עלויות את הבנייה ניהול לחברת תשלם הנכס ברתח, הבנייה פרויקט על ופיקוח ניהול שירותי להענקת בתמורה
,  הנכס חברת ידי על שיאושרו כפי(, וביטוחים אגרות, משנה קבלני, חומרים עלויות היתר)בין   בפועל הבנייה
  הבנייה ניהול חברת ועמידת הפרויקט לסיום עד הנכס  חברת ידי על יוחזקו אשר הבנייה מעלויות 10% ובניכוי

 "(. התמורה)" כאמור הבנייה מעלות 3% בסך  בנייה ניהול עמלת בתוספת, ההסכם תנאי בכל
 

 ידי על חודשי הוצאות דוח להגשת בכפוף, הבנייה תקופת  לאורך חודש מידי  הנכס חברת ידי על תשולם התמורה
 לעמידת בכפוף, הפרויקט סיום עם. הבנייה  בהסכם כמפורט, הנכס חברת  ידי על ואישורו הבנייה ניהול חברת
 .התמורה יתרת תשולם, ההסכם תנאי בכל הבנייה ניהול חברת

 
ניהול הבנייה מתחייבת לבטח את פעילותה ולדאוג להבטחת פעילות קבלני המשנה )בין היתר בביטוח   חברת

תאונות עבודה, נזקים מסחריים וביטוח מקיף(, ולספק  לחברת הנכס אישור רישום הביטוח על שמה טרם 
 תחילת העבודה. 

 
  הבנייה ניהול חברתרשלנות מוצאה ניהול הבנייה תשפה את חברת הנכס בגין נזקים אשר יגרמו לה כת חברת

 . יהו/או שלוח
 הסכם)" GFI Development Company LLC, חברת הנכס התקשרה בהסכם עם חברת 2014במאי  8 ביום  פיתוח הסכם

"( לאספקת שירותים כמפורט להלן ותסתיים הפיתוח חברת)" גרוס אלן מר"(,  חברה בבעלות מלאה של פיתוח
 במועד גמר פרויקט הבנייה כמפורט בהסכם הפיתוח. 

 בתוך.  הפרויקט  ובניית  פיתוח,  ההיתרים  קבלת,  התכנון  בהליכי  ותיאום  פיקוח,  ניהול  שרותי  תעניק  הפיתוח  חברת
 ההיתרים  לקבלת תפעל, סופיות בנייה תכניות בגיבוש הפרויקט אדריכלי את תלווה הפיתוח חברת, היתר בין, כך

 הפרויקט תקציב על ותפקח הבנייה ניהול חברת פעילות את ותתאם תפקח, הרלוונטיות הרשויות בפני הנדרשים
 "(.הפיתוח שרותי)" הזמנים בלוחות ועמידה

 הביטול מעילות אחת בהתקיימות, הפרויקט סיום מועד בטרם הפיתוח הסכם את לבטל רשאית הנכס חברת
 הביטול מעילות אחת בקרות  ההתקשרות ביטול( 2; )בהסכם כמפורט הבנייה גמר( 1: )לרבות, בהסכם  המפורטות
 מתנאיי תנאי הפרת: )א( הבאות העילות היתר בין, בהסכם כנדרש מוקדמת להודעה בכפוף, בהסכם  המפורטות

 רגל פשיטת של בדרך לרבות, בהסכם הצדדים אחד זכויות המחאת; )ב( המפר ידי על ההפרה תיקון ואי ההסכם
 או הישרים האינטרסים הפסקת או קשור בלתי' ג לצד הנכס חברת זכויות או הנכס מכירת; )ג( פירעון חדלות או

 . בנכס הצדדים של העקיפים
 

 .שנגד הצד של בכתב מוקדמת הסכמה ללא, זה הסכם לפי זכויותיהם את ימחו לא הצדדים
 2,682( תשלום בסך 1הנכס תשלם לחברת הפיתוח, בגין שירותי הפיתוח תמורה בהתאם למנגנון שלהלן: ) חברת

מסך עלויות הפיתוח )בין  3.5%( תשלום בסך 2אלפי דולר ארה"ב, בגין שירותים שהוענקו טרם חתימת ההסכם; )
 "(.התמורהלעיל )"( 1"ק )בסהיתר עלויות חומרים ועלויות קבלן( בקיזוז התשלום ששולם כאמור 

 
 .בהסכם שנקבעו הזמנים ללוחות בהתאם הפיתוח לחברת תשולם כאמור התמורה

 
מתחייבים לשפות אחד את השני או מי מטעמם בגין נזקים הקשורים במישרין או בעקיפין בפעילותם,  הצדדים

 בגין נזקים שנגרמו עקב הפרת ההסכם, מעשי רשלנות רבתי, חוסר תום לב או הונאה. 
 

 או ןבמישרי  הנובעים נזקים בגין, מטעמה מי או והפיתוח הניהול חברת את לשפות מתחייבת הנכס חברת, בנוסף
 .לב ובתום סמכותה בתחום, הפיתוח חברת ידי על שנעשו מחדל או ממעשה בעקיפין

 ניהול הסכם
 נכסים

של  135מסך הכנסות )ברוטו( 1%)ב(  -דולר; ו 33,333)א(  -מעניקה שירותי ניהול לנכס בתמורה ל GFI קבוצת
 .2015 לתשקיף 9.2.5 סעיף ראה, כאמור ההסכם תנאי אודות לפרטיםהנכס. 

 
הרגילות של הנכס, ובכלל זה: דמי שכירות, פיקדונות דיירים סך ההכנסות מפעולות הניהול    –לעניין זה "ברוטו" משמעו    135

וכן הכנסות נוספות כגון הכנסות משירותי חנייה, הכנסות משירותי כביסה, הכנסות משירותים אחרים וכו' למעט ריבית 
 על פקדונות, הכנסות ממכירה, שיפוי בגין נזקים או תביעות שאינן קשורות לשכירות. 
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  המלונות תפעול לצורך מוכרים לאומיים בין מותגים עם החברהשל  הסכמים .1.8.6
 

 ההתקשרות ומועד  להסכם   הצדדים הפרויקט   שם
  במסגרת  שמוענקים השירותים תיאור

 ההסכם 
 התמורה  ההסכם  של   מוקדם סיום

Ace Hotel 
Palm 

Springs 

  2008נחתם בינואר ש הסכם ניהול המלון
 East Palm Canyon 701בין "( ההסכם)"

Lessee, LLC "(לבין הבעלים )"Ace Hotel 
Group LLC   "(Ace  לפיו )"שהינו בעל,  הבעלים  

את  Ace-ל יעניק  ,בנכס  הזכויות החכיר
את המלון   השליטה ושיקול הדעת להפעיל

.  ממועד פתיחת המלון  שנה  20למשך תקופה של  
  ארכתלה למנהל מוקנית אופציה חד צדדית

  אחת  כל שנים 5 בנות תקופות 2-ב ההסכם
 "(. ההסכם)"

  ( 1) המלון עוסק בניהול ותפעולהמפעיל 
  ביותר לשם מקסום שוויקצועי המבאופן 

תוך עמידה    ( 2; )הנכס   תהשקעתה של חבר
במסגרת  ( 3; )בסטנדרטים של המלון

  והתוכנית העסקית; המפעיל  התקציב
  ( 1) :הבאותאחראי לביצוע הפעולות 

המנכ"ל, מנהל  ופיקוח על  בחירה, מינוי 
( העסקת עובדים;  2המכירות והחשב; )

( פיקוח ושמירה על ספרים ורישומים;  3)
משא  ניהול  ( 5; )דוחות כספיים ( הכנת 4)

שכירות, הסכמי זיכיון,  הסכמי לומתן 
שכרת ציוד;  חוזי שירותים והסכמים לה

( ניהול  7; ) נדרשים ( ביצוע תיקונים 6)
(  8משא ומתן להסכמים עם ספקים; )

אביזרים;  ו בחירה וקבלה של ציוד ריהוט
( הכנה והגשה של דוחות חודשיים  9)

ושנתיים, תוכניות עסקיות ותוכניות  
(  10שיווק לצורך קבלת אישור והסכמה; )

קביעת תעריפים לאורחים ולחדרים  
( גיבוש נוהלי  11אשראי; )   והליומדיניות ונ

, מזון ומשקאות, פרסום,  בידור ופנאי 
( תפעול מזון  12יחסי ציבור וקידום; )

(  14( העסקת יועצים; )13ומשקאות; )
( תשלום  15חיוב וגביית הכנסות; )
  שירותי" ) ב  "הוצאות תפעול המלון, וכיוצ

 "(. הניהול
 

ללא    ההסכםלסיים את    רשאי  הבעלים
  במקרים  תשלום עמלת ביטול הסכם,

הגשת בקשה לפשיטת רגל   (1) הבאים:
  ( 2או של איש מפתח; ) של המפעיל

המפעיל או   על ידי הונאהביצוע מעשה 
המפעיל או   תעמיד  אי (3איש מפתח; )
או הפרת   התפעול ביעדיאיש מפתח 

)לאחר מתן   על ידי מי מהם ההסכם
בות  ( אי מעור4הודעה ותקופת ריפוי(; )

בענייני   Ace מטעם של איש מפתח 
הרס מלא או לקיחת המלון  המלון; )

 כולו(. 
 

(  1)רשאי לסיים את ההסכם  המפעיל
  במקרה של הפרת ההסכם על ידי

הגשת בקשה לפשיטת רגל  (  2הבעלים; )
 . מהוכדו על ידי הבעלים

 

דמי  מקבלת  Aceשירותי הניהול בגין 
 3%-בסכום השווה ל ניהול בסיסיים 

תוכל    Aceברוטו. כמו כן,  המלון  מהכנסות  
לקבל עמלה "סבירה" בגין ניהול הפיתוח,  
   במקרה של תיקונים או שינויים מסוימים. 

ל עלויות התפעול  בכ נושאתחברת הנכס 
  חודשי באופן יתבצע התשלום. של המלון 
  התפעול ועלויות  ההכנסות על בהתבסס

 . לתשלום  הקודם   בחודש  הנכס של
המפעילה תגיש לחברת הנכס   החברה

לצורך אישורה תוכנית עסקית ותוכנית  
שיווקית בהתאם לתנאים המפורטים  

 בהסכם.  
עמלת סיום תשולם למפעיל במקרה של  

 בנסיבות מסוימות. ההסכם  סיום 
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 ההתקשרות ומועד  להסכם   הצדדים הפרויקט   שם
  במסגרת  שמוענקים השירותים תיאור

 ההסכם 
 התמורה  ההסכם  של   מוקדם סיום

Ace Hotel 
NYC 

בין   2007לספטמבר  18הסכם ניהול מלון מיום 
1186 Broadway LLC "( ובין הבעלים )"Ace 

Hotel Group LLC  ,שלישי  צד  חברה  "(Ace  ,)"
  לניהול ותפעול  Aceהבעלים מעסיק את  לפיו

ממועד   שנה 20המלון למשך תקופה של 
  2-ב  ההסכם  ארכת לה  פתיחתו. לבעלים אופציה

 . אחת כל שנים  5 בנות  תקופות

 
הוראות זהות לאלו החלות בנוגע למלון  

Ace Palm Springs  ובנוסף: שמירה על ,
יחידות של דיירים לטווח ארוך ופיקוח על  

 השבחת ההון של אותן יחידות.  

הוראות זהות לאלו החלות בנוגע  
 Ace Palmלהסכם ניהול מלון 

Springs  )אך לרבות זכות סיום )א ,
  מטעמי נוחות במכירה, ללא עמלה; )ב( 

אי עמידה בתקני ביצוע; )ג( העברה על 
בניגוד להסכם    Aceידי איש מפתח של 
להניח כי   ניתן. המיזם המשותף

הבעלים ויתר על הפרה בגין אי  
 .Aceמעורבותו של איש מפתח של  

 
זכויות סיום מוקדם על ידי המפעיל  

 Ace Palmזהות לאלו החלות על מלון  
Springs . 

Ace ( 1מקבלת ) ניהול בסיסית עמלת  
מההכנסות ברוטו;   2% -בסכום השווה ל 

( עמלת שירותים  3( מענק תמריצים; )2)
בכל  לקבוצה;. כמו כן,  הבעלים נושא 

  התשלום . עלויות התפעול של המלון 
  על  בהתבסס חודשי באופן  יתבצע

  הנכס של התפעול ועלויות ההכנסות 
 . לתשלום הקודם  בחודש

  עומדת  Ace -ש ככל: ניהול תמריץ מענק
ביעד שיעור ההכנסה מחדר זמין  

(RevPAR,)  נוספים   0.5%היא מקבלת
תעלה   Ace -מסך ההכנסה ברוטו. ככל ש

או יותר,   5% -ב RevPAR -על משוכות ה
 נוספים.  0.5% -היא תהא זכאית ל

לעמלת סיום   Aceתוקף הזכות של 
 במקרה של מכירה פג.

: לאחר תקופת שלוש  הגבלת תחרותיות
השנים הראשונות ועד מועד סיום ההסכם,  
המפעיל אינו רשאי לפתוח בית מלון באזור  

 . 50ועד רחוב  Hudsonשמרחוב  
 

Bond 
Street 

 

 Bond Street Ownerהסכם ניהול מלון בין 
LLC "( והבעלים )"- Ace Group Brooklyn 
LLC "(המנהל)"  כפי  2014ביוני  12מיום ,

להסכם ניהול המלון,   1שתוקן בתיקון מס' 
 Ace Group Internationalאליו הצטרפה גם 

LLC 18, החברה האם של המנהל, מיום  
"(.  המלון  ניהול  הסכם)וביחד: "  2016בפברואר  

הסכם ניהול המלון, המנהל מעניק  בהתאם ל)
שטחים מסחריים  ל שירותי תפעול לבית המלון ו

. הסכם  "(הנכסוספים של הבעלים )וביחד: "נ
( שנים  10ניהול המלון הינו לתקופה של עשר ) 

ממועד התחילה )קרי, היום הראשון בו המלון  
שתי אופציות   והוא כולל נפתח לעסקים(, 

שנים כל אחת, אם   5להארכה אוטומטית של 
ינו  ההאחרונות  םההכנסות לשנתיי מדד 

ניהול ותפעול המלון באופן  עוסק בהמנהל  
מקצועי על מנת למקסם את השקעת  

בסטנדרטים של  הבעלים, תוך עמידה 
, והוא אחראי  רת התקציב גבמסהמלון 

לביצוע הפעולות המפורטות בהסכם  
ניהול המלון, לרבות אלו הכלולות  

,  Ace Palm Springsבהסכם ניהול מלון 
 שהיקפן דומה בעיקרו.  

 Ace Hotel London( 1הערות: )
Shoreditch   משמשת כנקודת התייחסות

( הגבלות על  2; )פנאי ובידורלמדיניות 
סמכות המנהל לא קיימות באף אחד  
מהסכמי הניהול הקודמים של מלונות  

Ace . 

רשאי לסיים את הסכם ניהול   הבעלים
המלון ללא תשלום עמלת סיום,  

הפרה שלא   (1במקרים הבאים )
(  3מותרת; )( העברה בלתי 2; ) נהתוק

אם נגרם למלון נזק מוחלט, הרס או  
  ן כישלו ( 4שאינו ראוי למגורים; )

סף של מדד  לבדיקת ביצועים הקשורה  
הריפוי של  ההכנסות, בכפוף לזכות 

לאחר  ( 5המנהל ולחריג תנאי שוק; )
ברת  הע מועד השנה החמישית מ

עם/ללא תשלום עמלת סיום;  הבעלות, 
( עובר ליום השנה השלישי ממועד  6)

התחילה ככל שאיש מפתח לא הועסק  
( שישה  7או אינו מעורב במלון; )

חודשים או יותר עובר למועד התחילה 

ועמלת   עמלת ניהול בסיסיתהמנהל מקבל 
  3% הינו תמריצים. שיעור עמלת הבסיס

מההכנסות ברוטו, והיא משולמת על  
לכל חודש. עמלת   20 -בסיס חודשי ביום ה

התמריצים היא עמלה שנתית המשולמת  
יום ממועד הגשת הדוחות השנתיים   45

השנתי מעבר   NOI -מה 10%והיא מהווה 
 ליעד שנקבע על ידי הבעלים.  

י נוחות  מלת סיום מטעמ בנוגע לע
ומטעמים אחרים: בשנת הכספים  

פעמים עמלת בסיס ועמלת   3]השישית 
; בשנת  [ קודמות תמריצים לשנתיים 
עמלת   פעמים 2.5 –הכספים השביעית 

המנהל, וכו', בסדר יורד עד שנת הכספים  
 .  19 -ה
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 ההסכם 
 התמורה  ההסכם  של   מוקדם סיום

  180מסר הודעה של , אלא אם המנהל 102.5%
אינו מעוניין לסיים את  יום מראש על כי 

להסכם ניהול   1תיקון מס' ההסכם. על פי 
  57-60 בתום המלון, מועד התחילה החיצוני חל

 חודשים מהמועד הקובע. 
 

ום עמלת  נוחות, כנגד תשל  מטעמי
סיום מטעמי נוחות. אירועי הפרה  

או   כוללים הגשת בקשה לפשיטת רגל
ת פירעון על ידי  דלואירוע אחר של ח

הונאה על ידי המנהל,  המנהל, מעשה 
אי עמידה ביעדי התפעול הקבועים  
בהסכם ניהול המלון, הפרה של הסכם  
ניהול המלון על ידי מי מהצדדים, מבלי  

 שתוקנה, וכו'. 
רשאי לסיים את ההסכם   המנהל

אובדן רישיון או  ( 1במקרים הבאים: )
( העברה בלתי  2יום; ) 90היתר מעל 

 -( שינוי בחוקים, ככל ש3ת; )מותר
Ace "באופן מהותי" עקב שינוי   תוגבל

( הפרת ההסכם על ידי  4כאמור; )
( הגשת בקשה לפשיטת רגל  5הבעלים; )

  של או אירוע אחר של חדלות פירעון 
 הבעלים. 

 

להוצאות  גם בנוסף, הבעלים אחראי 
הוצאות הניתנות להחזר  להתפעול, 

 עובדים ועתודות. מימון הון  לו
הכנסה כוללת, כהגדרתה  הכנסה ברוטו: 

 כפי שהוגדרהבמערכת ניהול ההכנסות, 
, לרבות כל הכנסות  הסכמם ניהול המלוןב

הנכס, כל דמי השכירות, הכנסות מחניה  
וכו', למעט קרנות המנוהלות על ידי  

 הבעלים, היטלים, מכירות חדרים וכו'. 

Beekman 

,  2012במרץ    15שנחתם ביום  הסכם ניהול מלון  
  -"( והבעלים)"  Beekman JV, LLC 5 בין 

Thompson Hotels LLC "(המנהל)"  כפי ,
  12 להסכם הניהול מיום 1שתוקן בתיקון מס' 

על ידי הבעלים וחברת הניהול,  , 2014במרץ 
להסכם הניהול מיום    2וכפי שתוקן בתיקון מס'  

על ידי הבעלים וחברת הניהול  , 2018ביוני  28
 "(. המלון ניהול  הסכם)וביחד: "

: בהתאם להסכם ניהול המלון,  ההסכם  תקופת
המנהל יעמיד שירותי תפעול לבעלים לתקופה 

  15( שנים מהמועד הקובע )קרי, 20של עשרים ) 
"(, עם  הראשונה התקופה( )"2012במרץ 

( שנים, אם  5הארכה אוטומטית לחמש )
המלון  שנתיים הראשונות לתקופה הראשונה ב

 . RevPAR -ממדד ב 90% -ל הגיע

למנהל מוקנית זכות בלעדית לניהול  
מבחינה  ול המלון באופן סביר ושקול  ותפע

ובהתאם לסטנדרטים של   ,מסחרית 
המלון ולתקני ביצוע, בכפוף למגבלות  
תקציב, והוא אחראי לביצוע הפעולות  
המנויות בהסכם ניהול המלון, ובכלל זה:  

( ניהול משא ומתן, התקשרות וניהול  1)
חוזים, הסכמי שכירות והסכמים אחרים,  

(  2עם ארגוני עובדים; ) הסכמים לרבות
חדרי מלון   קביעת תעריפים, חיובים בגין

ושטחים מסחריים, וחיובים בגין  
פעילויות בידור, מתקני כושר, מזון  

בדומה   יתבצע  ומשקאות; )תפעול המלון
( פעילות  4; )Thompson)לתפעול מלון 

כשמדובר   כסוכן של הבעלים וכמשכיר
דמי שכירות   ( גביית5; )בשכירות 

עסקת עובדים  ( ה6וסכומים נוספים; )

רשאי לסיים את הסכם ניהול   הבעלים
המלון ללא תשלום עמלת סיום,  

הגשת בקשה   (1)  :במקרים הבאים 
לפשיטת רגל או אירוע אחר של חדלות  

( ביצוע מעשה  2המנהל; ) שלפירעון 
הונאה, התנהגות בלתי הולמת במכוון  

(  3אחר על ידי המנהל; )  " מעשה רע"או  
אי עמידת המנהל ביעדי התפעול  

שלון בדיקת  י( כ 4בהסכם; )הקבועים 
ביצועים )בכפוף לזכות הריפוי של  

למלון או   ( נזק מהותי5המפעיל(; )
( העברה בלתי  6שאינו ראוי למגורים; ) 
 מותרת על ידי המפעיל. 

ראשונות   הפעלהחמש שנות  עם תום
מלאות, הבעלים רשאי אף לסיים את  
ההסכם ללא עילת מכירה עם תשלום  

ה  עמלת סיום. במהלך התקופ

( עמלת  1המנהל זכאי לעמלות הבאות: ) 
מהכנסות   3% -תפעול בסכום השווה ל

  20%בהם מעל המלון ברוטו ]בחודשים 
מחדרי האורחים סגורים למטרות שיפוץ  
או תחזוקה, המנהל יהיה זכאי לעמלה  
האמורה, או לעמלה קבועה בסך של  

( עמלת  2דולר, הגבוה מביניהם[; )  75,000
  1% -מזון ומשקאות בסכום השווה ל

מהכנסה שתיווצר על ידי צדדים שלישיים  
בנוגע לניהול שירותי מזון ומשקאות  

  ץ ( עמלת תמרי3ומסעדה(; ) במלון )בר
מהרווח   15% -בסכום השווה ל ניהול

התפעולי נטו של המלון מעבר לתשואה של  
(  4; )על ההון המושקע של הבעלים 12%

  - עמלת שיווק ומכירות בסכום השווה ל
פעולות  מהכנסות המלון ברוטו מ  0.75%
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 ההסכם 
 התמורה  ההסכם  של   מוקדם סיום

מועד התחילה והמועד הקובע אינם זהים, אך  
יתכן שהיו אמורים להיות; מועד התחילה  
 מתייחס לפתיחת המלון ולא לחתימת ההסכם.

 

ופיקוח על   ( העסקה7יטוריהם; )ופ
( הכנת דוחות כספיים;  8הלת המלון; ) הנ

(  10בנכס; ) נדרשים ביצוע תיקונים ( 9)
ניהול משאים ומתנים להסכמים עם  
ספקים, הגשת תקציב, תוכנית עסקית  
ותוכנית שיווק לבעלים וקבלת הסכמתו;  

( רכישת  12( שירותי שיווק; )11)
  שירותי )וביחד: "  "בשירותים, וכיוצ 

 "(. הניהול

לאורך  עמלת הסיום תפחת  , הראשונה
עמלה לחמש    –]שנת הפעלה שישית    זמן

עמלה  –שנים, שנת הפעלה שביעית 
לארבע שנים, שנות הפעלה שמינית עד  

שנים, וכן   3.5 -עמלה ל –אחד עשר 
הלאה[. קיימת עתודה לסיום  

 ההתקשרות. 
רשאי לסיים את הסכם ניהול  המנהל
עקב הגשת בקשה לפשיטת רגל  המלון

  של או אירוע אחר של חדלות פירעון 
הבעלים, העברה בלתי מותרת על ידי  
הבעלים, אי העמדת מימון על ידי  

 .וכיוצ"ב הבעלים,  
 

מגורים  עמלת תמריץ ( 5ומכירות; ) קשיוו 
 בסכום עליו יוסכם. 

עבודה   עבורבנוסף: תשלום לפי שעה 
צע צוות  י הקשורה באיגוד מקצועי שב 

עובדים תאגידי או אזורי של המנהל  
בנסיבות   , והוצאות ניתנות להחזר, וכן

מסוימות, תשולם למנהל או לחברה  
נוסף,  , ובעמלת רכישה קשורה של המנהל 

 עמלת הזמנות )פוטנציאלית(. גם 
המפעיל לא ינהל מלון אחד במנהטן  

עד לתום שנת  ו, Chambersמדרום לרחוב 
ההפעלה המלאה החמישית, לא יפעל  
צפונית לאזור הסגור הראשי ודרומית  

 . Hudsonלרחוב 
 

The James 
New York 
– NoMad136   

 88, בין 2019ביוני  21הסכם ניהול מיום 
Madison Hotel Operator, LLC  "( הבעלים  )"

, במסגרתו  "(המנהל )"   Highgate Hotels, LP-ו
הבעלים מעסיק את המנהל לשם ניהול ותפעול  

 .  התחילה ממועד שנים   10של   \המלון לתקופה 

המנהל נדרש לנהל ולהפעיל את המלון  
"תוך עמידה" בהסכם ניהול המלון  

. לאחר מכן,  Jamesהרישיון של והסכם 
בהתאם למערכת   לפעולהמנהל מחויב 

החלים   Jamesהסטנדרטים של מלונות 
על המלון, במסגרת התקציב, ויהיה  

( גיוס,  1אחראי לביצוע הפעולות הבאות: ) 
העסקה, הכשרה, פיקוח, הכוונה ופיטורי  

( קביעת מחירים, תעריפים  2עובדים; )
וחיובים בגין שירותים, לרבות תעריפי  

, פעילויות פנאי  חדרים וסוויטות
ים נוספים לנוחיות האורחים,  ושירות 

בנוגע לחדרים מוזלים   ונהלים  מדיניות
וחינם, מזון ומשקאות ושירותים נוספים,  
ונוהלי חיוב )לרבות הסכמים עם חברות  

( קביעה ועדכון, לפי  3כרטיסי אשראי(; )
נהלים מנהליים,  ומדיניות  הצורך, של

במקרה של סיום הסכם ניהול המלון  
עובר ליום השנה השלישי ממועד  
התחילה, כתנאי לכניסת סיום ההסכם  
לתוקף על ידי הבעלים, הבעלים ישלם  
למפעיל דמי סיום ועמלת תמריצים  
במועד הסיום או קודם לכן. לא ישולמו  
דמי סיום אם מועד הסיום יחול לאחר  

 יום השנה השלישי ממועד התחילה.
 

ם עבור השירותים  מי המנהל זכאי לתשלו
( עמלת ניהול מלון  1שיעמיד, כדלקמן: ) 

( עמלת  2; )4.0%  -בסיסית בסכום השווה ל
במקרה  דולר  750,000בסך של תמריצים 

מהזכות   50%העברה של מעל  של
  אם ,"(הון אירועהכלכלית של הבעלים )"

ההכנסה התפעולית נטו לכל תקופה של  
  החלה( חודשים רצופים 12שנים עשר )

(  24במהלך תקופת עשרים וארבעה )
החודשים עובר למועד הקלוזינג של אירוע  

 מיליוני דולר.  10.5על סך של  תעלה ההון

 
לדוח התקופתי   1.8.6. לפרטים אודות הסכם הניהול הקודם ראה סעיף 2019ביוני  21הסתיים ביום  James Hotel Management Company"( עם הקודם הסכם הניהול)"ניהול המלון  הסכם  136

 הגדולה העצמאית  המלון מפעילת, Highgate Hotelsניהול חדש עם  בהסכם הנכס חברת. בד בבד עם סיום הסכם הניהול הקודם והחל ממועד זה, התקשרה 2018בדצמבר  31של החברה ליום 
 . "(הסכם הניהול)" יורק ניו בעיר  ביותר
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 ההתקשרות ומועד  להסכם   הצדדים הפרויקט   שם
  במסגרת  שמוענקים השירותים תיאור

 ההסכם 
 התמורה  ההסכם  של   מוקדם סיום

פיקוח על הכנסות והוצאות,   לשםלרבות 
ותים, פיקוח על  רכישת אספקה ושיר

אשראי, קביעת מועדים לעבודות  
כי   שתוודאתחזוקה, וביצוע בדיקה 

ניהול  ( 4הנהלים פועלים באופן תקין; )
, כולל מלאי  םהוצאות לחידוש מלאי 

( תיאום וסיוע לבעלים  5רכוש קבוע; )
בהחלפה ורכישה של ריהוט, אביזרים  

חשבונות   ם של ( ניהול תשלומי6וציוד; )
הכנת  (  7; ) חשבונות זכאים  גבייתחייבים ו

תכניות שיווק שנתיות, ופיתוח, ארגון  
ויישום תוכניות פרסום, שיווק, קידום,  

(  8ותכניות נוספות בנוגע ליחסי ציבור; )
רכישת כל המלאים ומלאי רכוש קבוע;  

( הכנת דוחות ביניים, דוחות שנתיים,  9)
תקציבים שנתיים, הערכות בניה,  
הערכות תיקונים וציוד, ומידע נוסף  

הסכם ניהול המלון, תוך שיתוף  בהנדרש 
(  10רואי החשבון של הבעלים; )   םפעולה ע

תכנון, ביצוע ופיקוח על תיקונים  
תנים  שאים וממ  ניהול( 11ותחזוקה; )

, הסכמי שכירות, שכירות  ת לרישיונו
משנה וזיכיונות לשימוש בשטחים  

( מתן  12המסחריים ובחדרי ישיבות; ) 
(  13שירותי ניהול סיכונים בנוגע לביטוח; )

והיתרים )לרבות   תקבלת רישיונו 
רישיונות למשקאות אלכוהוליים, בר  

המלון(   ת ורישיונו מסעדה, שילוט 
והיתרים כאמור  ירה על רישיונות שמו

גבייה, דיווח והעברה ( 14בתוקף מלא; )
לרשויות הממשל של כל מיסי הבלו,  
מיסים על מכירות ושימוש או היטלים  

( שיתוף פעולה  15ממשלתיים אחרים; )
מכירת המלון או קבלת  ב עם הבעלים
המלון בהתאם   הפעלת( 16משכנתא; ) 

להסכמי זיכיון, הסכמים קיבוציים,  
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 ההתקשרות ומועד  להסכם   הצדדים הפרויקט   שם
  במסגרת  שמוענקים השירותים תיאור

 ההסכם 
 התמורה  ההסכם  של   מוקדם סיום

הסכמי הלוואה, משכנתא, שטרי נאמנות  
( פגישות  17או מסמכי הלוואה אחרים; )

עם הבעלים על בסיס חודשי לבדיקת  
 המלון.  ביצועי

 

Crowne 
Plaza JFK 

במרץ   27בהתאם להסכם ניהול מלון מיום 
 Idlewildון"( בין ניהול המל הסכם)"  2017

Realty LLC "(והבעלים )"- Crescent Hotel 
Management Services, LLC "(המנהל  ,)"

 המנהל ינהל, יפקח ויפעיל את המלון. 
חמש שנים ממועד התחילה,  : ההסכם תקופת

שהינו המועד בו הבעלים רכש את המלון, עם  
 חידוש אוטומטי לתקופה של חמש שנים. 

 

המנהל מחויב לנהל ולהפעיל את המלון  
  בהתאם לתוכנית השנתית, הסכם הזיכיון 

 יהול המלון. חובות המנהלוהסכם נ 
כוללות קביעת מדיניות ונוהלי אשראי,  
העמדת שירותי מזון ומשקאות, נוהלי  
העסקה, תקבולים, רכישת מלאים,  
אספקה ושירותים, קידום ופרסום וכל  
הפעולות הנדרשות להפעלת המלון, כגון  

 גיוס, הכשרה ופיקוח על עובדי המלון 
 

ניהול   םרשאי לסיים את הסכ  הבעלים
המלון מטעמי נוחות וללא תשלום  

יום   30עמלת סיום, בהודעה בת 
מראש; הבעלים אף רשאי לסיים את  
ההסכם עם המנהל בעילה, במקרה של  
מכירת המלון או העברתו למלווה או  
לצד שלישי לאחר הפקעתו; או במקרה  
שחלק מהותי מהמלון נפגע או אינו  

ל ללא תשלום  ראוי למגורים, והכ
 עמלת סיום. 

רשאי לסיים את הסכם ניהול  המנהל
המלון במקרה של הפרת ההסכם על  
ידי הבעלים, הגשת בקשה לפשיטת רגל  
או אירוע אחר של חדלות פירעון של  

 .מה , וכדוהבעלים
 

בתמורה לשירותי הניהול, המנהל זכאי  
( עמלת ניהול בסיסית  1לתשלום כדלקמן: )

מהכנסות המלון   2.5% -בסכום השווה ל 
( מענק תמריצים שנתי בסכום  2; ) ברוטו 

 -שבו ה מהסכום 10% -השווה ל
EBITDA  עלתה על התקציב ל -

EBITDA (  3ת הכספים הרלבנטית; )לשנ
דולר   3,300עמלת חשבונאות בסך של 

לחודש + עמלת הקמה חד פעמית בסך של  
( אפשרות לתשלום עמלת  4דולר; )  1,000

מרוכזים; )עמלת שירותי מידע  שירותים 
 כאמור בתוכנית השנתית. 

Hilton 
Greenville 

באוגוסט    30בהתאם להסכם ניהול המלון מיום  
 West 45"(, בין הניהול הסכם )" 2018

Orchard Park Drive LLC  "(והבעלים )"- 
Crescent Hotel Management Services 

LLC "(המנהל מנהל, מפקח ומפעיל  המנהל ,)"
( שנים ממועד  5: חמש )התקופהאת המלון. 

התחילה, שהינו המועד בו רכש הבעלים את  
(  5המלון, עם תקופת חידוש אוטומטי של חמש ) 

 שנים. 

המנהל נדרש לנהל ולהפעיל את המלון  
בהתאם לתכנית השנתית, הסכם הזיכיון  
והסכם הניהול. חובות המנהל כוללות  

והלי אשראי, העמדת שירותי  קביעת נ
מזון ומשקאות ושירותי מלון נוספים,  
נוהלי העסקה, תקבולים, ניהול חשבונות  
בנק, רכישת מלאים, אספקה, קידום  
ופרסום, וכן כל הפעולות הנדרשות  
לניהול המלון כגון, גיוס, הכשרה ופיקוחו  
על עובדי המלון, ניהול מו"מ בנוגע  

אם את  להסכמי שכירות )ככל שהדבר תו 
התוכנית השנתית(, ביצוע תיקונים  
נדרשים בנכס והגשת הצעות לתקציבים  
ותכניות שיווק וקבל אישור הבעלים  

. המנהל וכיוצ"ב להצעות ותכניות כאמור,  

יים את ההסכם  רשאי לס הבעלים
או   עילה כלבמטעמי נוחות )למשל, 

קנס או   מבלי לשלם(, כל עילה ללא
יום   30, בהודעה בכתב למנהל עמלה

מראש. הבעלים רשאי לסיים את 
עילה, במקרה של  בשירותי המנהל 

מכירת המלון או העברתו למלווה או  
או במקרה   ,לצד שלישי, לאחר חילוטו 

שחלק מהותי מהמלון ניזוק או אינו  
ראוי למגורים, והכל ללא תשלום  

 עמלת סיום.  
רשאי לסיים את הסכם   המנהל

הגשת בקשה לפשיטת רגל   במקרה של
של הבעלים או אירוע חדלות פירעון  

 .  וכיוצ"ב,  שלו אחר

בתמורה לשירותי הניהול, המנהל יהיה  
  2.5%( לעמלת ניהול בסיסית של 1זכאי: )

( למענק  2; )מהכנסות המלון ברוטו
  מהסכום 10%תמריצים שנתי בשיעור של 

-עלתה על התקציב ל  EBITDA -שבו ה
EBITDA (  3ת הכספים הרלבנטית; )לשנ

דולר   3,300לעמלת חשבונאות בסך של 
לחודש + עמלת הקמה חד פעמית בסך של  

( המנהל עשוי להיות זכאי  4דולר; ) 1,000
  - רותים מרוכזים; ובנוסף גם לעמלת שי

( לעמלת שירותי מידע כאמור בתכנית  5)
 השנתית. 
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 ההתקשרות ומועד  להסכם   הצדדים הפרויקט   שם
  במסגרת  שמוענקים השירותים תיאור

 ההסכם 
 התמורה  ההסכם  של   מוקדם סיום

יעמיד את השירותים במלון כפי  
ששירותים אלה מוענקים על  ידי מפעילי  
הנכסים של הילטון ובהתאמה למתקני  

 המלון. 
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 "בבארההכנסות ורווחיות הפעילות  פילוח .1.8.7
,  נופשים  הכוללים  מגוונים  שוק  מפלחי  המגעים  רב  לקוחות  מספר  בין  מתפלגות  החברה  מכירות

  לתיירים , ולבודדים לקבוצות מיועדים החברה  מלונות. ומהוכד כנסים אורחי, עסקים אנשי
 בשרותי המשתמשים ציבור, הפעילות לסוג טבעי ובאופן מכך כתוצאה. עסקים ואנשי

 .גוני ורב נרחב הינו המלונאות

יובאו נתונים אודות התפלגות הכנסות החברה, על פי השירותים העיקריים בתחום  להלן
 : כדלקמן 2019-ו 2018, 2017 החברה בשנים פעילותה, באלפי דולר וכשיעור מכלל הכנסות

 ( דולר )באלפי  סוגים לפי הכנסות פילוח

Ace Hotel Palm Springs 

 2017 שנת 2018 שנת 2019שנת 

)אלפי  הכנסות
 (דולר

 מכלל שיעור
 ההכנסות

 הכנסות
 (דולר)אלפי 

 מכלל שיעור
 ההכנסות

 הכנסות
 (דולר)אלפי 

 מכלל שיעור
 ההכנסות

 47.2% 9,647 48.6% 10,369 48.0% 10,521 לינה
 42.6% 8,709 40.4% 8,634 40.7% 8,926 ואירועים משקאות, מזון

 10.2% 2,077 11.0% 2,355 11.3% 2,485 אחר
 100.0% 20,433 100.0% 21,358 100.0% 21,932 כ"סה

 
 הכנסות לפי סוגים )באלפי דולר(   פילוח

Ace Hotel NYC 

 2017 שנת 2018 שנת 2019שנת 

)אלפי  הכנסות
 (דולר

 מכלל שיעור
 ההכנסות

 הכנסות
 (דולר)אלפי 

 מכלל שיעור
 ההכנסות

 הכנסות
 (דולר)אלפי 

 מכלל שיעור
 ההכנסות

 87.2% 27,292 88.2% 27,190 83.7% 23,817 לינה

 2.4% 753 2.4% 730 2.3% 660 ואירועים משקאות, מזון

 10.4% 3,255 9.4% 2,911 5.6% 3,980 אחר

 100.0% 31,300 100.0% 30,831 100.0% 28,457 כ"סה

 
 הכנסות לפי סוגים )באלפי דולר(   פילוח

Beekman 

 2017 שנת 2018 שנת 2019שנת 

)אלפי  הכנסות
 (דולר

 מכלל שיעור
 ההכנסות

)אלפי  הכנסות
 (דולר

 מכלל שיעור
 ההכנסות

 הכנסות
 (דולר)אלפי 

 מכלל שיעור
 ההכנסות

 90.4% 19,159 88.1% 29,520 87.6% 30,488 לינה

 1.1% 235 1.1% 371 1.1% 366 ואירועים משקאות, מזון

 8.5% 2,334 10.8% 3,623 11.3% 3,939 אחר

 100.0% 21,728 100.0% 33,514 100.0% 34,793 כ"סה

 
 הכנסות לפי סוגים )באלפי דולר(   פילוח

The James New York 
- NoMad 

 2017 שנת 2018 שנת 2019שנת 

)אלפי  הכנסות
 (דולר

 מכלל שיעור
 ההכנסות

)אלפי  הכנסות
 (דולר

 מכלל שיעור
 ההכנסות

)אלפי  הכנסות
 (דולר

 מכלל שיעור
 ההכנסות

 98.1% 13,970 89.4% 23,339 86.8% 26,328 לינה

 0.3% 37 1.4% 368 1.5% 473 ואירועים משקאות, מזון

 1.7% 333 9.2% 2,402 11.7% 3,547 אחר
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 100.0% 14,340 100.0% 26,109 100.0% 30,948 כ"סה

 
 הכנסות לפי סוגים )באלפי דולר(  פילוח

Crowne Plaza JFK 

 2017 שנת 2018 שנת 2019שנת 

הכנסות )אלפי 
 דולר(

שיעור מכלל 
 ההכנסות

 הכנסות
 (דולר)אלפי 

 מכלל שיעור
 ההכנסות

 הכנסות
 (דולר)אלפי 

 מכלל שיעור
 ההכנסות

 86.1% 13,360 85.4% 19,759 87.3% 20,146 לינה

 12.5% 1,942 12.3% 2,858 10.0% 2,313 ואירועים משקאות, מזון

 1.3% 224 2.3% 523 2.7% 648 אחר

 100.0% 15,518 100.0% 23,140 100.0% 23,107 כ"סה

 
 הכנסות לפי סוגים )באלפי דולר(  פילוח

Hilton Greenville 

 2017 שנת 2018 שנת 2019שנת 

הכנסות )אלפי 
 דולר(

שיעור מכלל 
 ההכנסות

 הכנסות
 (דולר)אלפי 

 מכלל שיעור
 ההכנסות

 הכנסות
 (דולר)אלפי 

 מכלל שיעור
 ההכנסות

 - - 72.6% 2,740 76.6% 8,697 לינה

 - - 26.3% 992 22.4% 2,546 ואירועים משקאות, מזון

 - - 1.1% 44 1.0% 159 אחר

 - - 100.0% 3,776 100.0% 11,402 כ"סה

 
 לקוחות .1.8.8

 
הפעילות המלונאית נובעת מלקוחות רבים ומפלחי שוק מגוונים ובהם תיירים  הכנסות .1.8.8.1

מקומיים ותיירים בינלאומיים, אנשי עסקים, קבוצות ובודדים וכן אורחים בכינוסים 
מקצועיים. יודגש כי קבוצת הלקוחות נחלקים לכמה סוגים בהתאם לאופן השיווק: לקוחות 

 באמצעות סוכנים.  )בין כיחידים ובין בקבוצות( המגיעים 
 

מלינות בתחום המלונאות  החברהשלהלן יובא פירוט ביחס להתפלגות הכנסות  אותבטבל .1.8.8.2
בהתאם לפילוח לקוחות המגיעים דרך סוכנים, לקוחות בודדים ולקוחות עסקיים וכן טבלאות 

  137:לעניין פילוח לקוחות מתיירות פנים ולקוחות מתיירות נכנסת

 :   Ace Hotel Palm springsלמלון   שוקפילוח  טבלאות .א
 

Ace Hotel Palm 
Springs 

 2017 שנת 2018שנת  2019שנת 

הכנסות  
 המלינ

)באלפי  
 ( דולר 

הכנסות   באחוזים
 המלינ

)באלפי  
 ( דולר 

הכנסות   באחוזים
 המלינ

)באלפי  
 ( דולר 

 באחוזים

 11.5% 1,102 12.6% 1,306 22.4% 2,352 סוכנים 

 66.2% 6,329 66.7% 6,912 54.8% 5,769 תיירים  -בודדים

 22.3% 2,129 20.7% 2,151 22.8% 2,400 עסקיים  -בודדים

 100.0% 9,560 100.0% 10,369 100.0% 10,521 "כ לקוחות  סה

 
 עבר בהליך השבחה ועל כן לא מוצגים נתונים אלה לגביו.    NoMad -The James New Yorkמלון   137
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 לדצמבר 31-ב שנסתיימה לשנה באחוזים
2019 2018 2017 

 93% 93% 93% פנים תיירות

 7% 7% 7% נכנסת  תיירות

 
 : Ace Hotel NYCלמלון  שוק פילוח טבלאות .ב

 
 

Ace Hotel 
NYC 

 2017 שנת 2018שנת  2019שנת 

  ההכנסות מלינ
 ( דולר)באלפי 

הכנסות   באחוזים
 המלינ

)באלפי  
 ( דולר 

הכנסות   באחוזים
 המלינ

)באלפי  
 ( דולר 

 באחוזים

 62.3% 17,003 62.2% 16,934 60.4% 14,379 סוכנים 

  -בודדים
 תיירים 

7,869 33.0% 8,173 30.1% 8,692 31.8% 

  -בודדים
 עסקיים 

1,572 6.6% 2,083 7.7% 1,361 5.0% 

"כ  סה
 לקוחות

23,817 100.0% 27,190 100.0% 05627, 100.0% 

 

 לדצמבר 31-ב שנסתיימה לשנה באחוזים
2019 2018 2017 

 80% 80% 80% פנים תיירות

 20% 20% 20% נכנסת  תיירות

 
 :Beekman  למלון שוק פילוח טבלאות .ג

 
 

Beekman  

 2017 שנת 2018שנת  2019שנת 

  ההכנסות מלינ
 ( דולר)באלפי 

הכנסות   באחוזים
 המלינ

)באלפי  
 ( דולר 

הכנסות   באחוזים
 המלינ

)באלפי  
 ( דולר 

 באחוזים

 70.0% 13,399 72.6% 21,441 75.6% 23,058 סוכנים 

  -בודדים
 תיירים 

620 2.0% 1,862 6.3% 1,747 9.1% 

  -בודדים
 עסקיים 

6,810 22.3% 6,217 21.1% 3,993 20.8% 

 100.0% 19,139 100.0% 29,520 100.0% 30,488 "כ לקוחותסה

 

 לדצמבר 31-ב שנסתיימה לשנה באחוזים
2019 2018 2017 

 80% 80% 80% פנים תיירות

 20% 20% 20% נכנסת  תיירות
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 :The James New York - NoMadלמלון   שוקפילוח  טבלאות .ד
 

 

 לדצמבר 31-ב שנסתיימה לשנה באחוזים
2019 2018 2017 

 - 85% 85% פנים תיירות

 - 15% 15% נכנסת  תיירות

 
 :Crowne Plaza JFK  למלון שוק פילוח טבלאות . ה

 
Crowne 

Plaza JFK 

 2017 שנת 2018שנת  2019שנת 

  ההכנסות מלינ
 ( דולר)באלפי 

הכנסות   באחוזים
 המלינ

)באלפי  
 ( דולר 

הכנסות   באחוזים
 המלינ

)באלפי  
 ( דולר 

 באחוזים

 8.5% 1,128 7.3% 1,440 7.0% 1,401 סוכנים 

  -בודדים
 תיירים 

3,978 19.7% 4,427 22.4% 2,908 22.0% 

  -בודדים
 עסקיים 

14,797 73.3% 13,892 70.3% 9,170 69.4% 

"כ  סה
 לקוחות

20,146 100.0% 19,759 100.0% 13,206 100.0% 

 

 לדצמבר 31-ב שנסתיימה לשנה באחוזים
2019 2018 2017 

 80% 80% 80% פנים תיירות

 20% 20% 20% נכנסת  תיירות

 
  

The James New   
NoMad -York  

 2017 שנת 2018שנת  2019שנת 

הכנסות  
 המלינ
 ( דולר)באלפי 

הכנסות   באחוזים
 המלינ

)באלפי  
 ( דולר 

הכנסות   באחוזים
 המלינ

)באלפי  
 ( דולר 

 באחוזים

 - - 74.9% 17,489 80.5% 21,193 סוכנים 

 - - 10.2% 2,379 4.7% 1,234 תיירים  -בודדים

 - - 14.9% 3,471 14.8% 3,900 עסקיים  -בודדים

 - - 100.0% 23,339 100.0% 26,328 "כ לקוחות  סה



 102 -א 
 

 :Hilton Greenville  למלון שוק פילוח טבלאות .ו
Hilton 

Greenville 
 2017 שנת 1820138שנת  2019שנת 

  ההכנסות מלינ 
 ( דולר)באלפי 

  ההכנסות מלינ באחוזים
 ( דולר)באלפי 

  ההכנסות מלינ באחוזים
 ( דולר)באלפי 

 באחוזים

 - - 33.7% 922 9.1% 788 סוכנים 

  -בודדים
 תיירים 

3,966 45.6% 1,154 42.1% - - 

  -בודדים
 עסקיים 

3,943 45.3% 664 24.2% - - 

 - - 100.0% 2,740 100.0% 8,697 "כ לקוחותסה

 

 לדצמבר 31-ב שנסתיימה לשנה באחוזים
2019 2018 2017 

 - 95% 95% פנים תיירות

 - 5% 5% נכנסת  תיירות

 

 מהותיים לקוחות .1.8.9
 .  הקבוצה הכנסות מסך 10% - על עולות עמו מפעילות כתוצאה שההכנסות לקוח אין לקבוצה

 והפצה  שיווק .1.8.10
  לחלק 1.8.6 סעיףב)ראה פירוט  תפעול חברות עם  בהסכמים התקשרה החברה, כאמור  .1.8.10.1

.  החברה  אישור  לקבלת  ומגישות  שיווק  תקציב  בונות  התפעול  חברות  במסגרתם  אשר(,  זה
 ובמסגרת בהתאם הפעולות  את מבצעות  התפעול  חברות, השיווק תקציב שאושר מרגע

 . התקציב
 

 רחב יעד לקהל  פונה כך ובגדר שיווק ערוצי של ומגוון רב במספר פועלת התפעול חברות .1.8.10.2
 : התפעול חברות של העיקרים  השיווק ערוצי יפורטו להלן. ובינלאומי מקומי

 ;סלולאריות  אפליקציות  ובאמצעות  באינטרנט,  בטלפון  הזמנות  מרכז  באמצעות .א
 . פוטנציאליים ללקוחות הפונים סוכנים עם  התקשרות .ב

תפעול נוהגת לפרסם את שירותיה בדרך קבע. הפרסום כולל, בין השאר, פרסום  חברות .1.8.10.3
ישיר באמצעי התקשורת והמדיה, השתתפות בירידי תיירות בינלאומיים, פרסום בחוברות 
של סיטונאי תיירות, פרסום בדיוור ישיר, פעילות של קידום מכירות ויחסי ציבור, 

רות עם תאגידי ענק בינלאומיים בקשרי עסקים וכן פרסום באתרי אינטרנט )ובכלל  התקש
מסך  1%-זאת באתר האינטרנט של החברה(. הוצאות הפרסום של החברה מהוות כ

הכנסות החברה מחדרים. באמצעות מרכז ההזמנות המרכזי של חברות התפעול ניתן 
ר כוללות בתוכם את מלונות לקבל מידע אודות כל מבצעי מלונות חברות התפעול אש

החברה, ובכלל זה מבצעים הנערכים במלונות החברה, וביצוע הזמנות מידיות ללינות 
 לטווחי זמן שונים.  

 
 הזמנות צבר .1.8.11

 זמן  בטווחי  הזמנות  ביטול  המאפשר  פעילותה  מאופי  הנובע   מחייב  הזמנות  צבר  אין   לחברה .1.8.11.1
 . קצרים

  תחרות .1.8.12
 יורק בניו מלונאות .1.8.12.1

יורק זוכה לכמות משמעותית של תיירים מגוונים מדי שנה: תיירי פנים, בינלאומיים  ניו
 מתאפיינת  יורק ניו העירהינה בכל תקופות שנה. לפיכך,  התיירים פיזורעסקיים. כמו כן 

 
 . 2018 בספטמבר הנכס רכישת  ממועד ביצועים מייצג  138
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-כהגיע לשיא של  2019ובשנת "ב, בארה ביותר הגבוה החדרים תפוסת שיעור  כבעלת
מעותית ושיעור התפוסה הגבוהים במדינת ניו יורק, על אף כמות התיירים המש .86.2%

 ממתחרים  עקב עליה בהיצע של חדרי אירוח וכן ביותר ההחברה ניצבת מול תחרות עז
 מלון  ממוקם בה במנהטן וספציפית יורק בניו אחרים מלון בתי רשתות כדוגמת, ישרים

להשכרה לטווח , וממתחרים עקיפים כדוגמת דירות ומה, וכדW Hotel דוגמת החברה
 "(.  סאבלטקצר )"

 ספרינגס בפאלם מלונאות .1.8.12.2
הייחודי בפאלם ספרינגס, היא הפכה להיות אתר תיירותי המציע מגוון  האווירמזג  עקב

רחב של פעילויות פנאי לנופשים המגיעים ספציפית אליה, אשר כוללים בין השאר טיולי 
מזג האוויר על   השפעת לאורן . כתוצאה מכך, וכמהאופניים, גולף, שחייה, מחנאות וכדו

 עזה  תחרות  מול  ניצבת  החברה(  זה  לחלק  1.8.13בסעיף    לעונתיות  התייחסותהאזור )ראה  
, הן ממתחרים ישירים, אשר ביניהם ניתן לציין רשתות בינלאומיות מובילות דוגמת ביותר

Holiday Inn ,Oasis ,Plaza והן ממתחרים עקיפים, דוגמת חדרי אירוח.  מהוכדו , 

   Greenville -ב מלונאות .1.8.12.3
מיליון מבקרים. שיעור התפוסה   5 מעלשבדרום קרוליינה  לגרינוויל הגיעו  2018 בשנת

, בהשוואה לכלל מדינת דרום 2018בשנת  71%עמד על  גרינווילבשוק המלונאות של 
 המדינה מזרח בדרום התפוסה שיעור אשר, כ64%קרוליינה שרשמה שיעור תפוסה של 

 המגיעיםמיליוני דולר  9בתפוסת בתי המלון מניבה מעל  1%של  הי עלי כל . 66% עמד
מיליארד דולר מהוצאות ישירות   1.3%  -מניבה כינוויל  בגר  התיירות  .המבקרים  הוצאותמ

מהווה   המלונאות תעשיית. מקומיים ומיסים מדינה מיסיממיליוני דולר  75 -בקהילה וכ
 139. עבודה מקומות 10,600 וכוללת , ינווילבגר שוקאת אחד המעסיקים המובילים ב

 
  עונתיות .1.8.13

השפעת העונתיות משתנה   מידתענף המלונאות והנופש מושפע מאוד מגורם העונתיות.  
 – יורק בין אזורי התיירות השונים בארה"ב. השפעת העונתית על מלון החברה בניו

ACE New York , ,אשר מאופיין בקהל יעד של תיירים בינלאומיים ותיירות עסקית
שיעור תפוסה ממוצע גבוה של   בניו יורקנשמר במלון  2018בשנת ניכרת פחות ולפיכך 

זאת, העונתיות מתבטאת באופן משמעותי  עם. 2019בשנת  84.6% -, שירד ל91.0%
תאפיין בשיעור תפוסה האשר  Ace Palm Springsבמלון החברה בפאלם ספרינגס 

. שיעור התפוסה בפאלם ספרינגס סובל 2019  -ב  68.9  -ועלה ל  2018  -ב  66.9%ממוצע של  
 החודשים גבוהה עקב השפעת מזג האויר באזור, כאשר עונת השיא היא בין    מתנודתיות

נובמבר עד אפריל, מה שמתאפיין בעליה בשיעור התפוסה ברבעון הראשון והשני, 
ספטמבר, מה שמתאפיין בירידה ברבעון השלישי. עד  החמים של יוני  וירידה בחודשים  

שיעורי התפוסה הגבוהים ביותר ל, דרום קרוליינה, קיימת נטיה Greenville -ב
 של השנה הקלנדרית.  הראשונהבמחצית 

 המלונאות  בתחום  בפעילותה  החברהשל    התפוסהלהלן פרטים ביחס להתפלגות שיעור  
 :כדלקמן 2019 -ו 2018, 2017בשנים  לפי רבעונים למלונות בחלוקה

Ace Hotel Palm Springs 2019  2017שנת  2018שנת 

 76.1% 76.9% 76.0% רבעון ראשון 

 71.9% 73.6% 74.7% רבעון שני 

 56.1% 49.9% 60.1% רבעון שלישי 

 59.8% 67.6% 65.2% רבעון רביעי 

 65.9% 66.9% 68.9% שנתי  ממוצע

 
נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:    הנתונים  139

/v1/clients/greenville/VGSC_40825_PurposeBohttps://assets.simpleviewinc.com/simpleview/image/upload

79026e6dfefd.pdf-923e-42bf-ff97-ok_FINAL_sm__3a4b722a 

https://assets.simpleviewinc.com/simpleview/image/upload/v1/clients/greenville/VGSC_40825_PurposeBook_FINAL_sm__3a4b722a-ff97-42bf-923e-79026e6dfefd.pdf
https://assets.simpleviewinc.com/simpleview/image/upload/v1/clients/greenville/VGSC_40825_PurposeBook_FINAL_sm__3a4b722a-ff97-42bf-923e-79026e6dfefd.pdf
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Ace Hotel NYC 
 2017שנת  2018שנת  2019שנת 

 92.8% 90.3% 83.9% רבעון ראשון 

 93.9% 92.1% 88.8% רבעון שני 

 91.5% 89.4% 83.4% רבעון שלישי 

 91.4% 92.4% 82.4% רבעון רביעי 

 92.4% 91.0% 84.6% שנתי  ממוצע 

 

Beekman 
 2017שנת  2018שנת  2019שנת 

 60.3% 66.2% 71.4% רבעון ראשון 

 76.5% 83.4% 81.4% רבעון שני 

 70.6% 74.1% 80.4% רבעון שלישי 

 81.4% 84.7% 83.9% רבעון רביעי 

 73.3% 77.4% 79.3% שנתי  ממוצע 

 

The James New York - NoMad  2017 שנת 2018 שנת 2019שנת 

 43.4% 51.4% 71.6% רבעון ראשון 

 34.2% 67.2% 84.7% רבעון שני 

 33.7% 77.4% 77.8% שלישי רבעון  

 74.5% 81.2% 79.3% רבעון רביעי 

 46.7% 69.4% 78.4% שנתי  ממוצע 

 

Crowne Plaza JFK  2017 שנת 2018 שנת 2019שנת 

 82.5% 88.7% 88.0% רבעון ראשון 

 97.0% 96.1% 96.4% רבעון שני 

 96.7% 98.2% 96.5% רבעון שלישי 

 90.4% 93.8% 89.5% רבעון רביעי 

 91.7% 94.2% 92.6% שנתי  ממוצע 

 
Hilton Greenville  2017 שנת 2018 שנת 2019שנת 

 - - 70.3% רבעון ראשון 

 - - 76.5% רבעון שני 

 - 75.4%140 69.6% רבעון שלישי 

 - 64.9% 69.9% רבעון רביעי 

 
 . 2018 בספטמבר   6 ביום  המלון רכישת  על מתבססיםנתונים לרבעון השלישי ה  140
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Hilton Greenville  2017 שנת 2018 שנת 2019שנת 

שנתי ממוצע  71.6% 67.1% - 
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 בכללותו  התאגיד  לפעילות הנוגעים  עניינים - רביעי חלק
 

 אנושי הון 1.9
 

לקבוצה   ,ובנוסף(  יורק)ניו    במנהטן  ההנהלה  ממטה  פועלת"(  הקבוצה)בס"ק זה: "  GFI  קבוצת .1.9.1
 . עובדים  100-כ הקבוצהישנם משרדים אזוריים באזורי הפעילות של החברה. סה"כ מעסיקה 

 
בהסכם שירותי ניהול עם חברת  התקשרות ההנפקה למועד בסמוךהחברה אישר  דירקטוריון .1.9.2

 9 בסעיף, כמפורט מטה ועובדי משרה נושאי באמצעות ניהול שירותי קבלת הכוללים, הניהול
 העברת במסגרת לחברה הועברו לא הניהול  בחברת ההחזקות כי , מובהר. 2015 לתשקיף
 .המועברות הזכויות

 
 המעניקה שירותים לחברה GFIקבוצת  מבנה .1.9.3

  פועלות   אשר,  גרוס  אלן  של  בשליטהאו  /ו  בבעלות  הנמצאות,  פרטיות  מחברות  מורכבת  הקבוצה
 : ותפקידן בקבוצה המרכזיות החברות את המפרטת טבלה להלן.  מומחיותה בתחום אחת כל

 
 הקבוצה  במסגרת פעילותה  סקירת החברה 

GFI Capital Resources Group, Inc. 
"ן נדל שירותי מגוון מספקת, בקבוצה הנוספות החברות  באמצעות

, מימון"ן, הנדל  בתחומי וקשרים מומחיות  שילוב תוך, וביטוח
 .וביטוח נכסים ניהול

GFI Realty Services, Inc. 
  מימון, מכירה לרבות' ברוקראז שירותי מגוון מציעה זו  חברה

 .מסחריים נכסים  של והחכרה

GFI Insurance Brokerage, Inc. 
   בתחומי מומחיות  תוך, ביטוח  בשירותי עוסקת  זו חברה

 . ובנייה"ן נדל, בריאות, המלונאות

Broadway Construction Group, LLC 
זו עוסקת בשירותי בנייה, בין היתר לנכסי החברה בתחומי   חברה

 המלונאות, מגורים ומסחרי. 

GFI Development Company, LLC 
, ומלונאות  למשרדים,  למגורים"ן  נדל  נכסי  בפיתוח  עוסקת  זו  חברה
 . החברה  מנכסי חלק לרבות

GFI Management Services, Inc. 
, הנכסים שיפוץ לרבות, המשותפים הבתים נכסי בניהול עוסקת

 .השוטף  וניהולם השכרתם

GFI Hospitality LLC 
 

 .מלונותל ניהולשירותי ו מלונות, פיתוחב עוסקת זו חברה
 

 
 מפתח אנשי .1.9.4

הוקמה והובלה על ידי מר אלן גרוס ומנוהלת על ידי צוות מקצועי בכיר. לדעת החברה,    הקבוצה
  הניהולי  הצוות, החברה"ל ומנכ דירקטוריון"ר כיו לכהן גרוס אלןבמקרה שבו יבצר ממר 

 אין  ולפיכךיומית,  -היום  הקבוצה  פעילות  את  לפועל  ולהוציא  החברה  את  להוביל  יכול   המקצועי
 . מפתח באנשי  תלות לחברה

 להבטחת ערבויות העמיד גרוס אלןכי בחלק ממסמכי המימון שנוטלת הקבוצה, מר  יצוין
 . המימון

 
  המלונות והתאחדות  New York Hotel Trades Councilלפרטים אודות הסכם קיבוצי בין .1.9.5

 לדוחות הכספיים.  22ראה באור , החברה של בת חברה  קשורה בו  יורק ניו של
 

 חוזר  הון 1.10

  לדוח 3.3 סעיףראה , 2019בדצמבר  31אודות הרכב ההון החוזר של החברה ליום  לפרטים
 . הדירקטוריון
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   מימון 1.11
 

   להשקעה"ן הנדל פעילות לתחום אשראי .1.11.1
הנדל"ן להשקעה של הקבוצה ממומנת באמצעות הון של התאגידים בקבוצה ושותפיה  פעילות

 )כהשקעה( וכן באמצעות אשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים. 

 יחידהנדל"ן להשקעה, הקבוצה נוהגת ליטול מימון בנקאי לקבוצת נכסים ו/או לנכס  בתחום
לחברה   חזרה זכות ללא, Non-Recourse"( כאשר ההלוואה הינה לרוב מסוג החברה הלווה)"

הלווה בנכס, לפי  החברהבין השאר, בשעבוד זכויות  המובטחת, בנכסים המחזיקה, הלווה 
משווי הנכס, כאשר ההלוואות כאמור  80%הינו בשיעור של עד  סכום ההלוואות לרובהעניין. 

 הינן לזמן ארוך )סביבות עשר שנים(, ושיעור הריבית בהלוואות אלה, הינו לרוב, קבוע.  
הלווה לעמוד בתנאים מסוימים, לרבות ומבלי  החברהלרוב, הסכמי המימון קובעים כי על 

טרות שונות מהקבוע בהסכם המימון, איסור לגרוע מכלליות האמור, איסור על שימוש בנכס למ
ביצוע המחאות נוספות של הזכויות במקרקעין, מעבר להמחאה למלווה כמפורט להלן, ו/או 

 קבלת אישור מהמלווה וכיו"ב.  ללאשעבודים נוספים במקרקעין, 

הסכמי המימון עם המלווים כוללים הוראות מקובלות של עילות לפירעון מיידי הכוללות, בין  
כי מינוי בעל תפקיד    יצויןתר, שינוי בשליטה )במישרין או בעקיפין( בחברת הנכס. בהקשר זה  הי

על ידי בית המשפט )כפוף למדינת השיפוט הרלבנטית(, אשר עשוי ליטול את סמכויות 
 הדירקטוריון, עלול גם להיחשב כשינוי שליטה. 

 :השכירות דמי המחאת אודות פרטים  להלן

 וההכנסות השכירות דמי כל את למלווה, מוחלטת בצורה, הממחה ומעביר הלווה  החברה (א)
. יחד עם זאת, המלווה מעניק ללווה  141העתידיות והן הקיימות הן המשועבד הנכס מן

 מן השכירות דמי ולגביית  המשועבד הנכס וניהול  לתפעול לביטול הניתנתהרשאה 
 ;קשורה  ניהול חברת באמצעות לרבות, השוכרים

 שכירות  הסכמי  תבטלאו  /ו  השכירות  הסכמי  תנאי  את  תשנה  לא  כי  מתחייבת  הלווה  החברה (ב)
  או, כלשהן מהתחייבויות השוכר את תשחרר לא וכן(, הרגיל העסקים  במהלך אם)אלא 

 ובכתב מראש הסכמה ללא, יום 30-מ ביותר השכירות דמי קבלת מועד הקדמת תאפשר
 ; מהמלווה

הלווה מתחייבת לשפות את המלווה בגין כל חבות, הפסד או נזק שיגרמו לו  החברה (ג)
כתוצאה מהשכירות או מההמחאה, וכן בגין תביעות או דרישות מהזכויות המומחות אליו,  

וכן  שקיים ככל, ההמחאה הסכם הוראות אתהלווה  החברהאשר ינבעו מהפרה של 
 מתביעות ו/או דרישות כנגד המלווה; 

(,  כוח  מיופה  באמצעות  ובין  בעצמו)בין    רשאי  המלווה,  הפרה  אירוע  לאחר  מוךבס  או  בקרות (ד)
 בכדי עליו מלאה חזקה ולקבל לנכס להיכנס, מוקדמת הודעה וללא דעתו לשיקול בהתאם

  ביצוע, לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי לרבות, ותפעולו לניהולו הדרוש כל את לבצע
 הנדרש כל וביצוע השכירות הסכמי שינוי, השכירות דמי גביית, בנכס ושיפורים תיקונים

 את הלווה החברה של לחוב להוסיף יתאפשר למלווה. לנכון שימצא כפי והכל, במסגרתם
 ; כאלה שיהיו וככל אם, כאמור הנכס ותפעול מניהול כתוצאה לו שייווצרו העלויות

כי לא ביצעה כל המחאה קודמת באשר לדמי השכירות, כי הנכס  מצהירההלווה  החברה ( ה)
נקי משעבודים אחרים, וכן כי לא נקטה בפעולה אשר יכולה למנוע מהמלווה לממש את 

 זכויותיו מכוח ההמחאה האמורה;

המחאת הזכויות תפקע עם הפירעון המלא של קרן ההלוואה והריבית בגינה, וכן פירעון שאר 
 רה הלווה במסגרת הסכמי ההלוואה וההמחאה, אם וככל שיהיו כאלה;החיובים שיקומו לחב

 

 
ללווה על הפרת  יודגש כי המחאת זרם התקבולים בפועל למלווה אינה מבוצעת אלא לאחר שהמלווה מודיע בכתב   141

 התחייבויותיו בקשר עם הסכם ההלוואה ו/או השעבוד. 
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"ן כנדל המסווגות קרקעות עם בקשר להשקעה"ן הנדל תחום בתוך החברה לפעילות אשראי .1.11.2
 מתכננת החברה עליהן קבוע כרכוש המסווגות קרקעות וכן הכספיים בדוחותיה להשקעה

 העניין לפי, ומלונאות מניבים מבנים לבנות
 

זו ממומנת לרוב באמצעות הון של התאגידים בקבוצה; הלוואות מתאגידים בנקאיים  פעילות
 ;  (Mezzanine)ומוסדות פיננסיים, כחוב בכיר; לעיתים החברה נוטלת מימון ביניים 

  בהלוואות  פיננסיים ומוסדות בנקאיים תאגידים עם מתקשרת החברה, לעיל לאמור בהתאם
 אם ובין פיתוח הקדם בשלב אם בין, בפרויקט נמצאת היא בו לשלב בהתאם שונים מסוגים

 :כדלקמן  הביצוע בשלב

הינן הלוואות שנלקחות בשלבים ראשוניים,    Pre Development Loanאו    Land Loanמסוג    הלוואות
הלוואות המספקות את האשראי הראשוני למגוון פעולות הקשורות בכלל  –קדם פיתוח 

הפרויקט )רכישת הקרקע, פעולות תכנון וקבלת אישורים, הכנת תוכניות שיווק, עבודות 
תיים שלוש, תשתית והריסה(. הלוואות אלה מתאפיינות לרוב, בתקופה יחסית קצרה, בת שנ 

(, לרוב %Libor + Xממחיר רכישת הקרקע, בעלות ריבית משתנה )בד"כ  60%-50%מהווה בין 
, בהן ניתנת ערבות אישית של בעל השליטה, מוגבלת בסכום )לרוב עד  Recourseהלוואות מסוג 

מקרן ההלוואה(, לטובת התאגיד הבנקאי נרשמים שעבודים על הקרקע )דרגה  50%גובה 
מחאה על דרך השעבוד של זכויות שונות מהפרויקט, לפי העניין לטובת התאגיד ראשונה( וה

 הבנקאי. 

. הלוואות  (Construction Loans)כן, החברה מתקשרות בהסכמי ליווי לביצוע עבודות הבניה  כמו
שנים   4עד    3אלה מתאפיינות לרוב, בהיותן הלוואות לטווח ארוך יותר, בדרך כלל לטווחים של  

מעלות הקמת  60%-ת הארכה עד סיום הבניה ומסירת הדירות(, מהווה לרוב כ)עם אפשרו
בהן ניתנת   Recourse(, לרוב, הלוואות מסוג %Libor + Xהפרויקט, בעלות ריבית משתנה )בד"כ 

מקרן  50%-ל 20%ערבות אישית של בעל השליטה, מוגבלת בסכום )לרוב עד גובה של בין 
נרשמים שעבודים על הקרקע והמחאה על דרך השעבוד של  ההלוואה(, לטובת התאגיד הבנקאי  

 זכויות שונות מהפרויקט לרבות מקדמות שמתקבלות מרוכשים.  

 הלוואות. (Mezzanine Loan)כן, לעיתים חברות הקבוצה מתקשרות בהסכמי מימון ביניים  כמו
 בחברה הנהוגה לריבית יחסי  באופן גבוהה בריבית, יחסית קצרה בתקופה מתאפיינות אלה

 לרווחים  זכות מקבל המלווה לעיתים. המלווה לטובת שעבודים רישום  ללא(, 12%)סביבות 
 התנאים  לאור  זה  מסוג  בהלוואות  להתקשר  מרבה  אינה  החברה.  ההלוואה  ניתנה  לו  מהפרויקט

 . שלהן  אטרקטיביים הלא

 

 ערבויות על ידי בעל השליטה להבטחת התחייבויות חברות הנכס:  מתן .1.11.3
 

 ותאגידים החברה של מאוחדות חברות מתקשרות, החברה של  הרגיל העסקים במהלך
. פרויקטים ופיתוח"ן נדל  נכסי רכישת לשם, פעולה  ושיתוף מימון בהסכמי ידם על מוחזקים
,  באמצעותם או/ועם אחרים  ביחדאו /ו בעצמו, השליטה בעל, האמורים ההסכמים במסגרת

  באחת"(, הערבויותאישיות לטובת צדדים שלישיים כאמור )"מעמיד ללא תמורה, ערבויות 
 : להלן כמפורט, הערבויות מסוגי יותר או

ערבות )לרבות עם שותפים של בעל השליטה בנכסים(  –  "Bad Boy"מסוג ערבות .א
להבטחת התחייבויות צדדים שלישיים כנגד הפסדים אשר ייגרמו לצדדים שלישיים  

כגון זיהום סביבתי,   ("Bad Acts")מקרים קיצוניים  כאמור )או צדדים קשורים להם( ב
הצגת מצג שווא, הונאה, מרמה, גניבה, הפרה של תניות חוזיות מסוימות וכיו"ב, שאינה 
מבטיחה את החזר החוב עצמו, למעט בשל במקרים של הפרה של תניות יסודיות 

כי חלק  . יצויןומהבחוזים, שעיקרן פשיטת רגל של חברת הנכס, העברת נכסים וכד
ניתנות למימוש בעת ביצוע העברה שאינה מותרת בהסכמי   Bad Boy-ה  מסוגמערבויות  

 ההלוואה במסגרתם הועמדה הערבות.  

 מי ערבות )הערב והחברה הלווה( לתשלו  -(Environmental Guarantyערבות סביבתית ) .ב
על שוויו אלמלא הנזקים   ותיקון נזקים סביבתיים שהתגלו בנכס )כנדרש על מנת להעמיד
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כאמור מכסות גם תיקונים הנדרשים לצורך  הסביבתיותכאמור(. חלק מן הערבויות 
 . הרלבנטיים םעמידת הנכס בתקני

( להבטחת חוב בנקאי ו/או תאגיד פיננסי Payment Guarantee) פיננסיות ערבויות .ג
 בסכום מוגבלת שהינהערבות,  – -(Carry Guaranty) ות לתשלום הוצאותוערבוי

במרבית המקרים, שאינה מכסה את מלוא סכום החוב, הניתנות למימוש לשם הבטחת 
 ערבותההתחייבות הפיננסית של חברות הנכס, קרי החזר קרן וריבית ההלוואה )"

 ההלוואה  הסכמי  מכוח   המלווה  להתחייבויות   בהתאם  הוצאות  תשלומיאו  /ו"(  פיננסית
 "(. הוצאות לתשלום ערבות)"

ערבויות הניתנות למימוש לשם הבטחת  –(Completion Guarantee) ביצוע ערבויות .ד
ההתחייבויות החוזיות בקשר עם דרישות הבנייה מחברות הנכס )על פי רוב בקשר 

 להשלמת ביצוע עבודה במועד ובאיכות נאותה(. 

 סכומים בגין, לחברה חזרה זכות תהא לא הזכויות לבעלי כי, דין כל להוראות בהתאם
 ככל, ולהלן לעיל  המפורטות הערבויות העמדת במסגרת השליטה בעלי ידי על שישולמו
 .ידם על שישולמו

ידי -על הועמדו אשר מהערבויות בחלק - כערב השליטה בעל של פיננסיות התחייבויות . ה
לחברות הנכס, לרבות כמפורט  בנכסים הקיימות ההלוואות במסגרת השליטה  בעל

 השליטה לעמוד בהתחייבויות פיננסיות מסוימות.   בעלבחלק זה לעיל, התחייב 

 בכתב  כקבוע  ההפרה  ריפוי  אפשרויות  מיצוי  לאחר,  להלן  הפיננסיות  ההתחייבויות  הפרת
  בעלוונטית. של ההלוואה הרל מיידי לפירעון להעמדה עילה להוות עלולות, הערבות

 ןייתכי ככל שלא יעמוד באיזו מההתחייבויות הפיננסיות כאמור,    לחברה  הודיעהשליטה  
 .  לחברה בהתאם הודעה

 הפיננסיות ההתחייבויות בכל עומד השליטה בעל  החברה ידיעת למיטב, זה  דוח למועד
שניתנו בקשר  להלוואות הקשורותות ההתחייבויות הפיננסיות דפרטים אול. כאמור

 לנכסים המהותיים מאוד של החברה, ראה פרק זה לעיל. 

 
 .הדירקטוריון לדוח 16-ו  15  סעיפיםהחברה, ראה אודות אגרות החוב )סדרה א'( של  לפרטים .1.11.4
 
  קבועה בריבית אשראי יתרות סיכום .1.11.5
 

   יתרה 
)אלפי 

 142( דולר 

  ריבית שיעור 
 משוקלל 

 תקופת
  פירעון

 ממוצעת 

מבנקים ותאגידים פיננסיים בריבית קבועה   הלוואות
)חברות   2019בדצמבר   31המובטחות בשעבוד נכון ליום 

 דולר  באלפי ( כלולות  וחברות מאוחדות
 שנים  9 5.07% 168,695

 
 משתנה בריבית אשראי .1.11.6

נתונים בדבר אשראי בריבית משתנה שהועמדו לחברה על ידי גורמים מממנים )באלפי   להלן
 (: מאוחד–דולר 

 השינוי מנגנון 

  סכום
האשראי ליום  

בדצמבר   31
)באלפי   2019

 143דולר( 

הריבית   שיעור 
המקסימאלית  

 2019בשנת 

הריבית   שיעור 
המזערית בשנת 

2019 

  הריבית שיעור 
  ליום  הסמוך
 הדוח  פרסום

River Market West LIBOR+2.00% 18,556 4.52% 3.70% 3.76% 

Deerfield LIBOR+2.11% 21,968 4.62% 3.87% 3.87% 

Venue at Craig 
Ranch 

LIBOR+2.17% 34,291 4.73% 3.98% 3.93% 

 
 . יתרת חוב בפועל, ללא ניכוי עלויות מימון נדחות 142
 . יתרת חוב בפועל, ללא ניכוי עלויות מימון נדחות 143
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 השינוי מנגנון 

  סכום
האשראי ליום  

בדצמבר   31
)באלפי   2019

 143דולר( 

הריבית   שיעור 
המקסימאלית  

 2019בשנת 

הריבית   שיעור 
המזערית בשנת 

2019 

  הריבית שיעור 
  ליום  הסמוך
 הדוח  פרסום

Beekman Hotel 144%2.28LIBOR+ 125,000 5.43% 5.43% 5.43% 

Adara LIBOR+2.17% 30,144 4.73% 3.98% 3.93% 

Ace PS145 LIBOR+2.80% 41,000 7.71% 4.95% 4.95% 

Hilton Greenville LIBOR+3.70% 21,439 6.26% 5.46% 5.46% 

River Market 

West II 
LIBOR +2.50% 18,556 5.02% 4.20% 4.26% 

 

  אשראי בקבלת מגבלות .1.11.7
 החברה נדרשת, להן צד הקבוצה  חברות אשר המימון מהסכמי בחלק, לעיל זה בפרק כאמור
, בהן עמידה שאי, נוספות ובהתחייבויות שונות פיננסיות בהתחייבויות להתחייב, הלווה 
 המנויים בתנאים, המלווה ידי על  מיידי לפירעון להעמדה עילה, מהמקרים בחלק, מהווה

 נכסים אודות הגילוי ראה נוספים לפרטים . זה מסוג בהסכמים וכמקובל המימון בהסכמי
 . זה בחלק מאוד מהותיים

 
 מימון להבטחת שעבודים .1.11.8

, הסתכמה 2019בדצמבר    31ההתחייבויות של החברה, המובטחות בשעבודים, נכון ליום    יתרת
  לפי שדווחו הון השקעות בתוספת מאוחדות חברות המייצג, דולר אלפי 817,593-כשל בסך 

100% . 

( על ידי  foreclosuresהליכים הקשורים במימוש נכסים )להלן סקירת העקרונות המרכזיים של   .1.11.9
 : לווים בטריטוריות בהן מתבצעת עיקר פעילות החברה

( מחוץ לבית  2( בבית משפט; )1מימושי נכסים בארצות הברית יכולים להתבצע בשתי דרכים: )
משפט. עיקול בבית משפט כרוך בהגשת תביעה )למשל, בקשה למימוש( המבקשת פסק דין של  
כינוס וצו מכירה. הליך מימוש בבית משפט מחייב פיקוח של בית המשפט. מימוש מחוץ לבית  
המשפט כרוך בהליך מכירה מחוץ לבית המשפט, ובלבד שחוקי המדינה ומסמכי ההלוואה  

( אשר מקנה למלווה זכות לפעול  a power of saleהרלבנטיים מתירים זאת. "סמכות מכירה" )
לבית המשפט, הוראה בשטר הנאמנות או הסכם המשכנתא תפרט  למימוש נכס בהליך מחוץ

את זכויות המלווה לפתוח בהליכי מימוש מחוץ לבית המשפט, לרבות זכות המלווה ואישור  
מראש של בעל הנכס למכירת הנכס על מנת לקבל חזרה את היתרה שטרם נפרעה במקרה של 

מחוץ לבית משפט, וזאת לאור הפרה מצד בעל הנכס. המלווה מעדיף לעיתים הליך מימוש 
 העלויות הרבות ומשך הזמן הכרוך בהליך מימוש בבית משפט הכפוף לפיקוח בית המשפט.

ללא קשר לצורת המימוש, במקרה שבעל הנכס לא עומד בתשלומי המשכנתא, המלווה רשאי  
בר להעמיד לפירעון מיידי את יתרת ההלוואה שטרם נפרעה, ועליו למסור הודעה לבעל הנכס בד

 הפרה כאמור ולקבוע תקופת ריפוי במהלכה בעל הנכס רשאי לתקן את ההפרה הקיימת.

קליפורניה, פלורידה, קנזס ומיזורי מעניקות כל אחת לבעלי נכסים את הזכות הסטטוטורית 
לפדות את נכסיהם בנסיבות מסוימות לאחר השלמת מכירת הנכסים המעוקלים. זכות כאמור 

ם בתוך פרק זמן מוגדר, בעל נכס ישלם לבנק את סכום המכירה של  מכונה "הזכות לפדיון". א 
הנכס הממומש )או, בחלק מהמדינות, את מלוא הסכום המגיע לבנק(, בעל הנכס רשאי לדרוש  

 את החזרת הנכס.

במקרה שמחיר המכירה של נכס שמומש אינו מספיק לצורך חוב המשכנתא שטרם נפרע המגיע 
למלווה לפעול לקבלת פסק דין המחייב את הלווה לשלם את למלווה, חוקי המדינה מתירים 

"(. בכפוף  Deficiency Judgmentההפרש בין יתרת ההלוואה וסכום המכירה במימוש )"

 
144 Libor  1.68% -שהוחלף ב . 
 .4.95% של  בשיעור  מינימום ריבית 145
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למגבלות שונות, מדינות קליפורניה, פלורידה, ג'ורג'יה, קנזס, מישיגן, מיזורי, ניו יורק ודרום 
בלות הקבועות בחוקי המדינה, יכולת המלווה קרוליינה מאפשרות פסקי דין כאמור. בנוסף למג

לקבל בחזרה את היתרה המגיעה תחת המשכנתא עשויה להיות מוגבלת מכוח תנאי הסכם 
( בעל הנכס הוא גוף שאינו מחזיק בנכסים נוספים )קרי, לבעל 1ההלוואה עצמו אם, בין היתר )

( 2ת ההפרש החסר(; )הנכס אין נכסים או שיש לו מעט נכסים שאינם מאפשרים לו לכסות א
בעל הנכס או הערב חתמו על ערבות בלתי חוזרת במסגרת מסמכי ההלוואה, המגבילים את 

( נכללת במסמכי ההלוואה,  Bad Boyיכולת המלווה לקבל החזר. כאשר ערבות בלתי חוזרת )
יישאר באחריות הגוף ללא הנכסים, קרי,  Bad Boy Carve Out -ההפרש החסר שאינו נובע מ

 הנכס / הלווה, כך שאף אדם או חברת האם לא יהיו אחראים להפרש חסר כאמור.בעל 

, כי הליך המתנהל יצויןאין בידי החברה מידע בנוגע לשיעורי ההנחה בגין נכסים ממומשים. 
מחוץ לכתליי בית המשפט יכול לארוך כשלושה חודשים, בהנחה שהלווה אינו מערער עליו.  

 לארוך למעלה משש שנים, בהנחה שהלווה מערער עליו.  הליך המתנהל בבית המשפט יכול

 מיסוי 1.12
 

 "ן נדל מיסוי .1.12.1
 הדומה מס)Real Estate Tax  מס תשלום, ב"בארה החברה של הגיאוגרפי הפיזור בהינתן

 בהתאם שונים בשיעורים מס לתשלום כפופה ן"נדל בנכסי( בישראל לארנונה במהותו
 . הנכס המצאות למקום

 והתאגידים המוחזקים על ידהמיסוי החברה   .1.12.2
 

החברה הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים. החברה אינה חייבת    .1.12.2.1
במס באיי הבתולה הבריטיים. על פי דיני המס של ארה"ב, החברה הינה חברה  

( דהיינו החברה אינה נישומה לצרכי מס Entity Through Lookשקופה )
מניותיה. יובהר כי ככל שבעל המניות של החברה  וחבות המס הינה של בעלי 

"( לא ישלם את סכומי המס הנובעים  בעל השליטהבס"ק זה בלבד: "להלן )
מחבות המס בגין החברה ו/או מכל חבות מס אחרת של בעל השליטה, לא תהא 

. יצוין כי רשות Recourse)לרשות המסים האמריקאית, זכות חזרה לחברה )
הופכת לנושה של החברה במקרה בו בעל השליטה   המסים האמריקאית אינה

לא ישלם את סכומי המס הנובעים מחבות המס בגין החברה ו/או מכל חבות 
לרבות במקרה של חדלות פירעון שלהם(, ומאחר שרשות )מס אחרת שלהם 

המסים האמריקאית אינה נושה של החברה במאוחד, היא לא יכולה להטיל  
 במאוחד.עיקולים וכו' על נכסי החברה 

 
על פי דיני המס של ארה"ב, בנוסף להיותה של החברה שקופה לצרכי דיני המס   .1.12.2.2

בס"ק זה: להלן ) האמריקאים, התאגידים המוחזקים על ידי החברה
"(, הינם גופים שקופים לעניין דיני המס האמריקאים, התאגידים המוחזקים"

א לבעל  דהיינו אין להם חבות במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילותם אל
השליטה. תוצאת האמור, הינה כי למעט מיסוי נדל"ן, לחברה ולתאגידים 

"(. אם החברה  חבות המסבס"ק זה: "להלן המוחזקים אין כל חבות במס )
בס"ק זה: להלן במאוחד תחדל מלהיות שקופה לצורכי מס במועד כלשהו )

 "( מכל סיבה שהיא, הרי שעד מועד החתך חבות המס תחול על מועד החתך"
 בעל השליטה וממועד החתך על החברה במאוחד, בכפוף למפורט להלן.

 
והחברה, התחייבו כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב  146א. בעל השליטה .1.12.2.3

להלן  במחזור ובכפוף לחוקי המס הקיימים, החברה והתאגידים המוחזקים )
(  Corporations"(, לא יבחרו להיחשב כחברות )החברה במאוחדבס"ק זה: "

בס"ק זה: להלן אלא ימשיכו להיחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי )

 
בנוסף התחייב בעל השליטה כי אם ימכור את השליטה בחברה מתחייב כי תנאי למכירה יהיה כי בעל שליטה חדש ייכנס   146

 .בנעליו להתחייבות זו
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"(. יובהר כי ההתחייבות לשמירת שקיפות התחייבות לשמירת שקיפות המס"
המס כאמור הינה התחייבות תשקיפית והתחייבות אישית של בעל השליטה  

 ת החוב.מהווה גם עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרו 147והפרתן על ידו 
בהתייחס לתאגידים המוחזקים: על פי קוד המס האמריקאי, הפיכת חברה ב.  

( מייצר אירוע מס רעיוני כאילו  Uncheck the Boxשקופה לחברה אטומה )
"( בעל השליטה: "לשם הנוחות זה בס"קלהלן ) בעלי מניותיה של החברה 

בתמורה למניות  העבירו לחברה את הנכסים וההתחייבויות שהועברו אליה, 
"(. העברה רעיונית  העברה רעיוניתבס"ק זה: "להלן הקיימות שלהם בחברה )

במקרה של העברה רעיונית, בסיס  148פטורה ממס ומהווה אירוע מס נדחה. 
המס של החברה בנכסים המועברים, יהיה בסיס המס המועבר של בעל  

חברה השליטה בנכסים המועברים ובסיס המס של בעל השליטה במניות ה
יהיה זהה לבסיס שהיה לו ערב ההעברה הרעיונית לחברה. כלומר, ככל שבעל  
השליטה יפר את ההתחייבות שלו לשמירת שקיפות המס של התאגידים 
המוחזקים ויגרום לכך שהתאגידים המוחזקים יחדלו מלהיות שקופים לצורכי  
מס ויהפכו להיות "אטומים", בסיס המס של הנכסים יהיה בסיס המס 

שעלול להיות קרוב או שווה לאפס(. )יסטורי של בעל השליטה בנכסים הה
במקרה זה, ממועד האטימה כאמור, בעת מימוש של נכסים, החברה עלולה  
להיות חשופה לחבות מס בגין מלוא הפער שבין מחיר המכירה לבין בסיס המס 
כפי שהיה אצל בעל השליטה ושבגינם לא הופרשו מיסים נדחים בדוחות 
הכספיים. בנוסף מרגע האטימה יחולו על החברה מיסים בגין פעילותה  

 השוטפת )הכנסות משכירות בנכסים, הכנסות ממכירת נכסים וכיוב'(. 
  

מובהר כי אירוע זה יתרחש ככלל רק במקרה בו בעל השליטה יפר את ההתחייבות 
מו כן, כ  149לשמירה על שקיפות המס והחברה עצמה תשתף פעולה עם ההפרה האמורה.

אירוע זה יהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב של החברה והפרת 
 התחייבות תשקיפית של בעל השליטה.

 
בחברה לצד ג',  בו בעל השליטה יעביר את כל מניותיו 150א. בכל אירוע אחר, .1.12.2.4

"(, בין  בעלי השליטה החדשיםבס"ק זה: "להלן  לרבות למחזיקי אגרות החוב )
ן ובין באירוע שאינו ברצון, האירוע יחשב כאירוע מס מבחינתו באירוע מרצו

שהעביר את מניותיו בחברה ולבעלי השליטה החדשים  151של בעל השליטה
תיווצר עלות למניות החברה בגובה שווי שוק של מניות החברה ובמקביל צפוי  
להיווצר בסיס מס חדש לנכסים המוחזקים על ידי החברה במאוחד בגובה שווי  

 "(. בסיס המס החדש: "להלןהשוק של אותם נכסים )
יצוין כי במקרה כאמור, לא צפויה להיות לכך בהכרח השפעה על המשך 
השקיפות לצורכי מס של החברה. משכך, במצב שהחברה ממשיכה להיות  
שקופה לצורכי מס, במקרה של מימוש של נכסים על ידי החברה, לא יחול כלל  

ה של מימוש נכסים כאמור בתמורה נמוכה מס על החברה במאוחד. במקר
לא יחול מס על בעלי השליטה החדשים ובמקרה של  152מבסיס המס החדש, 

 
 בשונה ממצב בו ההפרה כאמור אינה בשליטת בעל השליטה.  147
ארה"ב כמי שמכר את מניותיו    אירוע מס נדחה עד למועד שבו ימכור בעל השליטה את מניותיו או יחשב לפי דיני המס של  148

באירוע חייב במס או עד למועד שבו החברה תמכור נכסים או תיחשב לפי דיני המס של ארה"ב כמי שמכרה נכסים באירוע  
חייב במס. יצוין כי ככל שלא התקיימו התנאים הקבועים בדיני המס האמריקאי לפטור ואירוע מס נדחה, יחשב הדבר כאירוע  

 )א( לחלק זה. 1.12.2.4ה ויחול האמור בסעיף מס עבור בעל השליט
וזאת מאחר שעל מנת שהתאגידים המוחזקים יחדלו מלהיות שקופים לצורכי מס, על התאגידים מוחזקים בעצמם לדווח    149

 לרשויות המס האמריקאיות על בחירתם להפסיק להיות שקופים כאמור. 
פרת של בעל השליטה של ההתחייבות לשמירה על שקיפות חדלה להיות שקופה כתוצאה של ה BVI –לרבות אירוע בו ה  150

 .להלן 152  ש"בההמס, אבל התאגידים המוחזקים ממשיכים להיות שקופים כמפורט 
מובהר כי גם באירוע מס שכזה, רשויות המס לא יהפכו לנושה של החברה במקרה בו בעל השליטה לא שילם את המס  151

 לחלק זה.  1.12.2.1החייב כתוצאה מאירוע זה ויחול האמור בסעיף  
 .כפי שיתואם מעת לעת לפי כללי המס 152
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מימוש של נכסים על ידי החברה במאוחד בתמורה העולה על בסיס המס 
 יחול מס על בעלי השליטה נכסים החדשים.   153החדש,  

תהפוך לאטומה  ב. לחלופין וככל שיחול שינוי בשקיפות המס של החברה וזו
כתוצאה מהאירוע האמור, אזי במקרה של מימוש של נכסים על ידי החברה  

לחברה ייווצר הפסד לצרכי  154במאוחד, בתמורה נמוכה מבסיס המס החדש, 
מס ולא יחול מס על החברה במאוחד ובמקרה של מימוש של נכסים על ידי 

 ברה במאוחד.יחול מס על הח    155החברה בתמורה העולה על בסיס המס החדש, 
ג. במקרה שיקבע לנכסים בסיס מס חדש הנמוך מסכום החוב למחזיקי אגרות 

בס"ק זה: להלן החוב וכתוצאה מכך ייגרם למחזיקי אגרות החוב הפסד )
"(, אזי לאחר שיקבע בסיס המס החדש כאמור וימומשו נכסים בשווי ההפסד"

כאמור מאגרות "(, ההפסד  הרווחבס"ק זה: "להלן  הגבוה מבסיס המס החדש )
החוב בידי מחזיקים שאינם אמריקאים לא יהיה בר קיזוז בארה"ב כנגד 
רווחים ממכירת נכסי הנדל"ן או רווחים ממכירת המניות, ולעניין ההפסד 
מניירות ערך בישראל, יקוזז ככל שיקוזז ההפסד, בהתאם לסטטוס המס 

 האישי של כל אחד מהמחזיקים.
 

העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב שתביא למינוי יובהר כי במקרה של   .1.12.2.5
"(, אשר יפעל למימוש בעל התפקידבס"ק זה: "להלן בעל תפקיד לחברה )

"(, לא צפוי לחול שינוי בסטטוס הליכי חדלות פירעוןבס"ק זה: "להלן  נכסיה )
המס של החברה מבחינת מחזיקי אגרות החוב כל עוד המניות תיוותרנה בידי 

 ו/או כל עוד החברה תיוותר שקופה לצורכי מס.בעל השליטה  
 

מובהר, כי החברה שרטטה כמפורט לעיל, בקווים כללים את עקרונות המס   .1.12.2.6
הרלוונטיים בשיטת המס האמריקאית ביחס לעניינים שנידונים בסעיף זה,  

היתכנות מדויקת של המצבים שתוארו  אולם אין לחברה יכולת להעריך
את המשמעויות של מצבים או זה לדוח  לחלק 1.12.2.4עד  1.12.2.3בסעיפים 

אלה, לרבות היקף החשיפה ככל שתהיה לחברה, שכן מצבים אלה תלויים 
בנסיבות ובמשתנים רבים ובלתי ניתנים לחיזוי באופן סביר מקום בו החברה  
הינה עסק חי, לרבות עמידה בדרישות השונות של דיני המס האמריקאי, סיכון 

נוי חקיקה וכיו"ב'. אין בתיאור האמור בסעיף זה כדי להחליף את ייעוץ של שי
המס שמחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן ו/או המנהל המיוחד ייטלו במקרה של 

 העמדת אגרות החוב של החברה לפירעון מיידי.
 

 -, מס הדומה במהותו לארנונה בישראל( Tax Estate Realמיסוי נדל"ן )   .1.12.2.7
, מיסי נדל"ן מחושבים על ידי הרשות המקומית לאחר למיטב ידיעת החברה

בחינה של פריטי מידע שונים. מידע זה כולל מכירות רלבנטיות בשוק באותה 
שנה )אם קיימות(, הוצאות תפעוליות וניתוח דמי שכירות על מנת לבחון אם 
אלה גדלו, קטנו או נותרו ללא שינוי, המצב הכלכלי בשוק באופן כללי וכן מספר 

מים נוספים. כמו כן, הרשות המקומית מתחשבת בגידול במיסי הנדל"ן גור
 שנפסקו לנכס בעבר וזאת על מנת שלא לגרום לעול מופרז על הנכס. 

 

  ביטוח 1.12
 

  טבע   נזקי,  אש)כולל    מבנה  ביטוח  לרבות  המקובלים  הסיכונים  כנגד"ן  הנדלמבטחת את    החברה
מתייחסת לכלל   הפוליסהוביטוח אחריות כלפי צד ג'.  מעבידים חבות ביטוח(, אדמה ורעידת

 . השונים לנכסים הביטוח חברת ידי על מוקצים  הפרמיה סכומי כאשר, GFI קבוצתנכסי 
 

 
 .כפי שיתואם מעת לעת לפי כללי המס 153
 .י המסכפי שיתואם מעת לעת לפי כלל 154
 .כפי שיתואם מעת לעת לפי כללי המס 155
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 הפוליסות את רוכשת והיא מאחר, ביטוח בתת מצויה אינההנהלת החברה היא  להערכת
 . החברה מנכסי אחד  בכל המלווה הבנק לדרישות בהתאם

 . זה חלקל ( י )1.7.1סעיף ב הבקשר עם ביטוח זכות הבעלות בנדל"ן רא לפרטים 
 

   בחברה משרה ונושאי דירקטורים ביטוח
פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שבה התקשרה החברה, ראה    אודות  לפרטים

  .לדוח ' ד לחלק(  א29)תקנה  21בסעיף תחת הכותרת 'עסקאות אחרות'  6"ק סתקנה 
 

  מהותיים הסכמים 1.13
 

 .זה לחלק 1.1.6ראה סעיף  –לחברה  אודות הסכם להעברת הזכויות המועברות לפרטים -

 ( לחלק ד' לדוח. 22)תקנה  11 סעיףאודות הסכמים עם חברות קשורות, ראה  לפרטים -

 '(.א)סדרה  החוב אגרות בגין הנאמנות שטר -

 שטר הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה ב'(. -

  פעולה שיתוף הסכמי 1.14
 

 משותפת בשליטה  המוחזקותמחזיקה חלק ניכר מנכסיה באמצעות חברות )כלולות(  החברה
 דומים  שותפיה  עם  החברה  מתקשרת  בהן   הפעולה  שיתוף  הסכמי.  שותפים  עם  יחד  החברה  של

( היוצרים  Operating Agreements) השיתוף הסכמי"(. השיתוף הסכמי)" לזה זה במהותם
תאגיד משותף בין חברה בבעלות ובשליטה של החברה לבין חברה בבעלות השותף, לפי העניין,  
שמטרתו הייעודית והיחידה הינה לפעול בקשר עם הפרויקט או הנכס )שעל פי רוב הינו בבעלות 

 הנכס  או  הפרויקט  של"ב  וכיו   ניהול,  השכרהמלאה של חברת השותפות(, לרבות רכישה, פיתוח,  
 חברות: "זה"ק בס) כאמור המשותפת החברה ידי על( בעקיפין או)במישרין  המוחזק

 "(. המשותפת
 

פי רוב, חברה בשליטת מר אלן גרוס או לחילופין אלן גרוס עצמו מוגדרים כמנהל הבלעדי   על
, לפי העניין וכפועל יוצא מכך אלן מנהל את כל העניינים היום יומיים המשותפת החברהשל 
, והכל בהתאם ובכפוף להסכמי השיתוף. יודגש, כי סטייה מהתכנית המשותפות החברותשל 

, כדוגמת מכירת הפרויקט,  המשותפת החברההעסקית וקבלת החלטות מהותיות בחיי 
פים, חיסול החברה וכיו"ב כפופים, על פי  התקשרות בהסכמים מהותיים, צירוף שותפי הון נוס

אחד מבעלי הזכויות בחברת השותפות כמפורט להלן. - רוב, לקבלת אישורים ברוב מיוחד או פה
 מן אחד של  בהתרחשות יתבצע המשותפות החברותכמו כן, על פי רוב, פירוק או חיסול 

  בהחלטה ( 2) השותפות בחברת השותפים מן רוב או כל של הסכמה( 1) הבאים המקרים
 חברת נכסי כלל מכירת( 3) השותפות חברת של המשפטי קיומה את המבטלת שיפוטית

 . השותפות
 

  משפטיים הליכים 1.15
 

 .  החברה  של  השוטף  מהרכוש  10%-מ  למעלה  מהוויםאינה צד להליכים משפטיים אשר    החברה
 

  הקרובה בשנה להתפתחות צפי; התאגיד שלואסטרטגיה עסקית  יעדים 1.16
 

 את ולתפעל לנהל, זה בדוחהחברה להמשיך ולפעול בתחום הפעילות כפי שהוא מתואר  בכוונת
 כמו. שונים פיתוח בשלבי נמצאים אשר הפרויקטים את לפתח וכן שבבעלותה הנכסים מערך

 ברכישות אם בין, שלה הנכסים מצבת את ולהגדיל להתרחב להמשיך החברה בכוונת, כן
  החזקה  שיעורי הגדלת של בדרך אם ובין החברה פעילות באזורי"ן נדל נכסי של הזדמנותיות

 של השותפים של חלקם רכישת של בדרך, שותפים עם  כיום ידה על  המוחזקים בנכסים  שלה
 . הכלולות בחברות החברה
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  וניהול   ייעולכן, בכוונת החברה לפעול להשאת ערכם של נכסיה בתחום הפעילות באמצעות    כמו
 תשואה  בעלות  השקעה  הזדמנויות  לאתר  בכוונתהכן,    כמושל נכסיה ומשאביה של החברה.    נכון

 .  לקיים ביחס יותר גבוהה
ות בהתאם לאסטרטגית החברה לפעול להשאת ערך לחברה, לרבות בדרך של איתור הזדמנוי

השקעה בעלות פוטנציאל תשואה גבוה והשבחת הנכסים שבהחזקתה, החברה זיהתה מספר 
נכסים אשר לאור מיצובם הינם בעלי פוטנציאל למכירה בשנתיים הקרובות, יצירת נזילות 

לתכניות  בצמיחת החברה בעתיד. ו אגרות החוב של החברה, ככל שיידרשבתשלומי  ותמיכה
באופן אשר יוכל לייצר מזומנים כדי לתמוך בתשלומי   ם הקרובותהחברה ליצירת נזילות בשנתיי

 הדירקטוריון של החברה המצורף לדוח זה. לדוח   3.4 אגרות החוב של החברה, ראה סעיף
 

   סיכון בגורמי דיון 1.17
 

, נכון הקבוצה , להערכת הנהלת החברהפירוט גורמי הסיכון על תחום הפעילות של  להלן .1.17.2
 : הדוחלמועד 

 
 מקרו  סיכוני

 
החברה חשופה לשינויים בשיעורי הריבית הפדרלית בארה"ב. עלייה  – ריבית סיכוני (א)

בשיעורי הריבית האמורה עלולה להקטין את יכולתה של החברה לממן מחדש את 
 .הקיימת לזו קרובה או דומהנכסיה בדרך של "מיחזור" הלוואות קיימות בריבית 

 ד לדוחותיה הכספיים של החברה.27לפרטים ראה באור 
 
האטה בכלכלה האמריקאית יכולה להוביל לירידה  -כלה האמריקאית האטה בכל  (ב)

בביקושים לדיור באזורים מסוימים ובכלל זה, בחלק מהאזורים בהם החברה פעילה 
באזורים הללו.  הנגביםלירידה בדמי השכירות  להוביל עלולוכפועל יוצא מכך, 

, ובכלל זה בתקופות המיתון יורק  ניו  בעיררב השנים של החברה בשוק הנדל"ן    הניסיונ
ובמהלך משבר האשראי העולמי אשר   90-בכלכלת ארה"ב )בין היתר, בתחילת שנות ה

(, יש בו כדי לסייע לחברה להתגבר ולהסתגל גם 2009 -2008שיאו היה בשנים 
בתקופות פחות מזהירות במשק האמריקאי )בדרך של איתור הזדמנויות נדל"ן אשר 

משבר האשראי העולמי בשווי הפוטנציאל הגלום בהם(. מתומחרות נמוך יחסית ל 
בכלכלה האמריקאית גורמים, בין היתר, להקטנת משאבי האשראי  עתידיתוהאטה 

 הזמינים וצמצום במקורות למימון פרויקטים.
 
פעילותה,  מימון לצורך בנקאי מימון נוטלת שהחברה מאחר - אשראי ועלות זמינות (ג)

 ברמת המקרו השפעה על עסקי והחובהמימון  ותובזמינ המימון בעלות לשינויים
"ב, במתן אשראי עשויה בארההקשחת מדיניות הבנקים  ורווחיותה. החברה

לגרום  יםלגרום להאטה כלכלית במשק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט, אשר עלול
בין היתר לקושי רב יותר בקבלת אשראי בנקאי. כמו כן, קושי כללי בגיוס הון 

לגרום לגידול בעלויות המימון  םגם ה יםו/או חוב באמצעות שוק ההון עלול
 במשק כולו וכתוצאה מכך לגרום לקושי במימון הפעילות השוטפת של החברה

 ברכישת נכסים או במימון מחדש של חוב קיים.
 
 אירועי דוגמת, יורק ניו בעיר המוניות טרור פעולות -יורק ניו בעיר טרור יסיכונ (ד)

 בפעילות  לפגוע  יכולים  ובעקיפין  יורק  ניו  העיר  בכלכלת  לפגוע  עלולים,  2001  ספטמבר
 במיוחד בתחום המלונאות. החברה

 
סייבר על המערכות הממוחשבות של החברה  תקיפת -וסייבר מידע אבטחת סיכוני ( ה)

 ולפגיעה  החברה  של  סודי  מידע  לחשיפתעלולה לגרום לנזק למערכות אלה ובכך לגרום  
ובמוניטין שלה. פגיעה כאמור עלולה לגרום להשתת עלויות נוספות על  בפעילות

 החברה ומשכך לפגיעה במצבה הפיננסי ובתוצאותיה הכספיות. 
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כלל עולמיות ומגיפות כמו אלה הנגרמות על ידי  מגיפות - הציבור בריאות משבר ( ו)
, עלולות להשפיע לרעה על הכלכלה העולמית, (COVID-19"קורונה" ) החדשהנגיף 

הקורנה  מגפתפוטנציאל הנזק של הלאומית והמקומית ועל השוכרים של החברה. 
תפשטות לצמיחה ולכלכלה העולמית תלוי במידת המהירות והיכולת למגר את ה

המחלה בעולם כולו ובשלב זה אין בידי החברה להעריך את משך ועוצמת המשבר ואת 
מלוא השלכותיו על פעילות החברה ותוצאותיה. להערכת החברה, להעמקת המשבר 

"ב, עלולה להיות השפעה שלילית על פעילותן של חברות ובארה והתמשכותו, בעולם 
נכון למועד  .והמלונאות"ן נדללענפי ה  מתחומים רבים, ובכלל זה פעילויות קשורות

ירידה משמעותית בהיקפי הפעילות של חלק מנכסי המלונאות חווה , החברה הדוח
של החברה, בעיקר בעיר ניו יורק, וזאת בעקבות שורת הנחיות פדראליות ומקומיות 
באשר למגבלות על פתיחת עסקים מסוימים, התקהלויות ומגבלות על נסיעות במטרה 
להאט את התפשטות וירוס הקורונה. עם זאת, על פי תזכיר מדינתי של בתי המשפט 
בניו יורק, בקשות של בעלי נכסים לגבי פינוי דיירים וכן על עיקולי נכסים יעצרו 

 לאלתר. 

האירועים  י, צוותהחברה תאגידים במלונותבפעילותה מול החברה נוקטת צעדים 
בוחנת ביטולים פוטנציאליים של כן יעות ווהישיבות, וגופים אחרים העוסקים בנס

החברה אף מיישמת   פעילות בטווח הקצר ושינויים בהזמנות של קבוצות, בזמן אמת.
מספר בקרות עלויות, על מנת להגן על נכסיה, לרבות הפחתת הוצאות בגין שכר 

ואף  בהם פועלת החברה האזוריםבקרה על תנאי העסקה בכל  ,הנדרשעבודה, ככל 
 . של חלק ממלונות החברה סגירתם המוחלטת החלטה על

 
 ענפיים סיכונים

 
במחירי הנכסים עלולה לפגוע ביכולת החברה  ירידה –"בבארהשוק הנדל"ן  קריסת (ז)

המימון  תנאי של תנאים באותם אולבצע מימון מחדש לנכסיה בתנאי טובים יותר 
להשכרה יהיה גדול  הדירותהקיימים. במצב של קריסה בשוק הנדל"ן, סביר שהיצע 

התפוסה של החברה עלולים לרדת ותיפגע יכולת השל  שיעורי מן הביקוש ולפיכך 
התדרדרות   אוהנהלת החברה קריסה בשוק הנדל"ן    להערכתהחברה להשכיר דירות.  

העבר של הקבוצה בעת  מניסיוןשכן לא תיפגע מהותית בקבוצה  כאמורתלולה בו, 
 זאת עם יחדמשבר כלכלי, היתה דרישה דומה לדירות להשכרה בתחום פעילותה. 

 הינם השווי בהערכות  שימוש נעשה שבהם ההיוון שיעורי, משבר בתקופת כי יצוין
 אם גם, לרדת עלול  הנכסים שווי  ולפיכך יותר טובות בשנים ההיוון משיעורי גבוהים

 .בתפוסות מהותי שינוי חל לא
 

 והחברה  היה. יחסית נמוכה היא במקרקעין השקעות של  הנזילות – נזילות סיכון ( ח)
 בגין לחברה המכר תמורת, מזורז בקצב במקרקעין השקעותיה את לממש תאלץ
 .הכספיים  בדוחות שמופיע כפי נכסיה של ההוגן  מהשווי נמוכה להיות עלולה נכסיה

 . זו מעין מזורזת למכירה נדרשת אינה החברה ,הדוח למועד נכון
 

 המושכרים החברה נכסי - למגורים דיור נכסי בהשכרת השכירות דמי על פיקוח (ט)
 וכוללים,  ,נכסים כבעלת  החברה על שונות חובות המטילה לרגולציה כפופים למגורים

 את חושפת הרגולציה. מדיירים לגבות שניתן השכירות דמי על  פיקוח ,היתר בין
 של ולחובות דירה שכר על לפיקוח  הנוגעים רגולאטורים שינויים להשפעת החברה

 אהר למגורים ההשכרה בתחום הרגולציה אודות להרחבה.  שוכרים כלפי נכסים בעלי
 . זה פרק בראשית

 
 ,קבועות בהוצאות כרוכה ן"בנדל החזקה -מניב"ן נדל נכסי הפעלת והוצאות עלויות ( י)

 כלשהי הכנסה מניב הנכס אם בין ,הבעלות תקופת כל לאורך חלה תשלומם שחובת
 ,הסקה, לרבות התשתית שירותי בעלויות נושא ,הנכס בעל, לדוגמא .לאו אם ובין
 החורגים בשיעורים לעלות עשויות אשר ,ומדינתי מוניציפאלי  מיסוי ,מים

 עסקיה ברווחיות ולפגוע החברה הוצאות על להכביד מכך וכתוצאה, מהאינפלציה
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 מקבילה עליה ללא מושתותהוצאות אלה אינן בשליטת בעל הנכס ועלולות להיות 
כי לאור העובדה שמיסוי הנדל"ן )המקבילה ל"ארנונה"  יצוין .הדירה  בשכר

בישראל( המהווה חלק מהוצאות הפעלת נכסי הנדל"ן נקבע על בסיס שווי הנכס 
כאשר עדכון סכום המס )כאשר שווי הנכס עלה( מבוצע על פני תקופה של מספר 
שנים, קיימת חשיפה כי עלויות ההפעלה יגדלו בהתאם גם אם שווי הנכסים לא 

 .המקורי המדווח לשווים ביחסה יעל
 

 מיוחדים לחברה  סיכונים
 
 וכן' וכו רכוש ביטוח  בפוליסות"ן הנדל את מבטחת הקבוצה –רכוש וחבויות  סיכוני (יא)

של  במקרה. הקבוצה חשופה להם המקובלים הסיכונים לביטוח פוליסות רוכשת
אירוע ביטוחי לחברה עלולה להיות חשיפה כספית בגובה ההפרש שבין סך הכיסוי 

 הנהלת להערכת כי יודגשהביטוחי לבין ההיקף הכספי של התביעה או הנזק לנכס. 
 .ביטוח בתת מצויה אינה היא החברה

 
וחלק  מאחרהחברה מתבצעת בארצות הברית בדולר.  פעילות - שער חליפין סיכוני ( יב)

בישראל, עשויה החברה להיות חשופה  להתבצע צפוימגיוס המימון של החברה 
לשינויים בשער החליפין של הדולר מול הש"ח, באופן שתיסוף של הש"ח כלפי הדולר 

 עשוי להשפיע באופן שלילי על התוצאות הכספיות של החברה.  
 
. הבריטיים הבתולה באיי המאוגדת חברה הינה החברה -האמריקאים המס דיני (יג)

 החברה"ב,  ארה  של  המס  דיני  פי  על.  הבריטיים  ולההבת  באיי  במס  חייבת  אינה  החברה
 מס לצרכי נישומה אינה החברה דהיינו( look through entity) שקופה חברה הינה

 המוחזקים  התאגידים"ב,  ארה  של  המס  דיני  פי  על.  מניותיה  בעלי  של  הינה  המס  וחבות
 להם  אין דהיינו, האמריקאים המס דיני לעניין שקופים גופים הם גם החברה  ידי על

האמור  תוצאת. מניותיהם  לבעלי אלא מפעילותם הנובעת ההכנסה בגין במס חבות
והחברה, התחייבו  אלןלעיל כי לחברה ולחברות המוחזקות שלה אין כל חבות במס. 

כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב )סדרה א'( במחזור ובכפוף לחוקי המס 
כחברות  להיחשב יבחרו לאהקיימים, החברה והתאגידים המוחזקים על ידה 

(corporations) משכך, שינוי אמריקאי מס לצרכי כשקופים יחשבאלא ימשיכו לה .
 מבנה את לשנות עלול  המועברות חברותה למיסוי הקשורים םבדיני המס האמריקאי

יצוין כי על פי הדין האמריקאי, ככל שבמסגרת הליכי חדלות פירעון    .החברה  של  המס
)במישרין ו/או בעקיפין( מהחזקות בנכס נדל"ן בארה"ב,  50%-כאמור, יועברו יותר מ

( )המקביל למס transfer taxאזי קיימת חשיפה אפשרית לתשלום מס העברה )
. למיטב ידיעת החברה, הבסיס לחישוב מס המחזיקים   ידי  עלהנהוג בישראל(    הרכישה

העברה כאמור הינו שוויו ההוגן של הנכס הנעבר במועד ההעברה ושיעורי המס נכון 
 . 2.7%-כ  של כולל בשיעור מסתכמים  הדוחלמועד 

 
החברה נתאגדה ונרשמה מחוץ   –  ידי נושה זר-דיני חדלות פירעון ותביעה שתוגש על ( יד)

פי הדין החל באיי הבתולה הבריטיים, והציעה תעודות התחייבות )לא -לישראל על
  27פי תשקיף להשלמה הנושא תאריך -ות( לציבור בישראל לראשונה עלהמיר

. לפיכך ובהתאם להוראות סעיף 2015 במרס 8והודעה משלימה מיום  2015בפברואר 
חולו על החברה הוראות שונות של חוק החברות )ובכלל זה א לחוק ניירות ערך, י39

דת ביקורת( וכן החברה הוראות לעניין מינוי דירקטורים חיצוניים, מבקר פנים ווע
תחיל על עצמה הוראות בקשר עם פשרה או הסדר לפי חוק חדלות פירעון ושיקום  

מהותי  )לרבות פרק ג' לחלק י' העוסק באישור הסדר חוב 2018-כלכלי, התשע"ח
בחברת אגרות חוב( וההוראות הללו תחולנה בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של 

 טיים. החברה ודיני איי הבתולה הברי
 

כמו כן, החברה, בעלי השליטה ונושאי המשרה נטלו על עצמם התחייבויות תשקיפיות 
, שעניינן תחולת הדין הישראלי 2019לתשקיף  4המפורטות בפרק בלתי חוזרות 
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והתחייבויות שונות הקשורות בהליכי חדלות פירעון אשר עיקרן התחייבויות שלא 
ר תוגש לבית משפט בישראל להתנגד לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב אש

בהליך שיוגש כנגד החברה, להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה או הסדר וחדלות 
  כאמור. 4פירעון בקשר עם החברה, ועוד התחייבויות רלבנטיות המנויות בפרק 

 
על אף האמור לעיל, לעניין דיני חדלות פירעון, תיתכן תחולה של הדינים בכל אחת 

הטריטוריות, ישראל, איי הבתולה הבריטים וארה"ב )הן לעניין סמכות משלוש 
מקומית והן לעניין סמכות עניינית(. עם זאת, לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום 
התחייבויות החברה, בעלי השליטה ונושאי המשרה )בהווה ובעתיד, לפי העניין(, אזי 

ו בבתי משפט לא ישראליים, פי הדין הישראלי ו/א-הליך של חדלות פירעון, שלא על
יכול לנבוע רק מתביעה של נושה זר. לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות 

פי הדין הישראלי ו/או בבית משפט זר, הנובע מתביעה -פירעון כנגד החברה, שלא על
של נושה זר, התחייבה החברה כי תעשה כמיטב יכולתה ותטען ל"פורום לא נאות" 

 לכל דין.  והכל בכפוף
 

כמו כן, לעניין נושה זר, יצוין כי החברה תתחייב במסגרת שטרי הנאמנות כי לא תיטול 
אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא תעניק שעבודים למוסדות פיננסיים 

ידי מוסדות -שאינם ישראלים, למעט בגין מסגרות אשראי אשר יכול שיועמדו על
ע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר פיננסיים בארה"ב לצורך ביצו

ביחס לאגרות חוב אותן תנפיק החברה וזאת באמצעות העמדת שעבודים ספציפיים 
להבטחת אותן מסגרות אשראי. יובהר, כי החברה תהא רשאית להעמיד ערבויות 

  בקשר פעילותה בחברות המוחזקות.
 

בתי המשפט נדרשים לבחון איזה מבין בעת ניהול הליכי חדלות פירעון בינלאומיים, 
הוא ההליך העיקרי ואיזה ההליך  –ההליך הזר או ההליך הישראלי  –ההליכים 

ידי בית משפט -ידי בית משפט בישראל או על-המשני. מכאן, הרי שככל שייקבע על
זר, כי ההליך בישראל הוא הליך משני, המשמעות המשפטית מבחינת מחזיקי אגרות 

יה להיות כי בית המשפט המוסמך יהיה בית משפט זר, וכי הם החוב תהא, עשו
יצטרכו לנהל את הליכי חדלות הפירעון במדינה זרה. בהתאם, סמכויות בית המשפט 
בישראל יהיו מצומצמות והסעדים אותם יוכלו מחזיקי אגרות החוב לקבל מבית 

 המשפט בישראל, עשויים להיות מצומצמים אף הם.
 

, החברה מעריכה כי מידת השפעת הסיכון על החברה הינה לאור כל האמור לעיל 
 קטנה.

 
יצוין כי ככל שיפתחו הליכי חדלות פירעון בישראל אין כל ודאות כי בתי המשפט 
הזרים באיי הבתולה הבריטיים ו/או בארה"ב יאכפו את ההחלטות ופסקי הדין מכוח 

יכים מקבילים של כן, ככל שיפתחו הל -הליכי חדלות הפירעון בישראל כאמור. כמו
חדלות פירעון בנוסף לזה שבישראל, בטריטוריות הזרות, אזי אין כל ודאות כי בתי 

 המשפט הזרים יכירו בהליך בישראל. 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי נכסי החברה, ממוקמים בארה"ב ולפיכך הליכי 
חברה מימוש הנכסים ודיני חדלות הפירעון של החברות המחזיקות בנכסי ה

 המאוגדות בארצות הברית יתבצעו בהתאם לדיני ארה"ב. 
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סיכוני מקרו, סיכונים  –שלהלן מובאים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  בטבלה .1.17.3
, אשר דורגו, בהתאם להערכת החברה, על פי השפעתם  לחברהענפיים וסיכונים מיוחדים 

 השפעה גדולה, בינונית וקטנה:  – בכללותם התאגידעל עסקי 
 

ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות   מידת
 התאגיד

 

 קטנה  השפעה
 

 השפעה
 בינונית

 גדולה  השפעה
 

 מקרו  סיכוני
 

  V ריבית  סיכוני 
V   האמריקאית  בכלכלה  האטה 
 V  אשראי ועלות זמינות 
V   בעיר ניו יורק  טרור  סיכוני 
 V  סיכוני אבטחת מידע וסייבר 
  V משבר בריאות הציבור  

 ענפיים סיכונים
 

 V  בבארה"ן  הנדל  שוק  קריסת" 
 V  נזילות סיכון 

 V  דיור נכסי בהשכרת השכירות דמי על פיקוח 
 למגורים

  V מניב"ן  נדל נכסי  הפעלת והוצאות  עלויות 
 חברהל  מיוחדים סיכונים

 
V   וחבויות  רכוש  סיכוני 
V   חליפין  שער  סיכוני 
V   המס האמריקאים  דיני  
V   ידי נושה -דיני חדלות פירעון ותביעה שתוגש על

 זר

 
 



GFI Real Estate Limited  )"החברה"( 
 

שהסתיימה   לשנה  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד - פרק ב 
  2019בדצמבר  31ביום 

 

לשנה  החברה דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את דוח דירקטוריון והדוחות הכספיים של 
"( ולמועד הדוח, ערוך בהתאם תאריך הדוח על המצב הכספי)" 2019בדצמבר,  31שנסתיימה ביום 

 "(. הדוחות תקנות)" 1970-תש"לה ,ם(ילתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידי
 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד –א'  חלק
 
 ותזרימי העצמי הונה, פעולותיה תוצאות, החברה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .1

  שלה המזומנים

״(,  מועד הדוחנכון לתאריך הדוח על המצב הכספי ולמועד פרסום דוח דירקטוריון זה )״ .1.1
החברה עוסקת בתחום הנדל״ן המניב בארה״ב, הכולל בין היתר, השכרת מבנים מניבים 

וח של נכסי נדל״ן, לרבות למגורים )בתי דירות(, מסחר ומשרדים וכן רכישה, השבחה ופית
רכישה והחזקה במלונות בניו קרקעות; ובתחום מלונאות בארה״ב, הכולל בין היתר, 

החזקה בזכויות במלונות והתקשרות עם מישיגן ודרום קרוליינה, קליפורניה, , יורק
. יודגש כי החברה אינה מפעילה את בתי המלון אשר המלון בתימפעילים לצורך הפעלת 

; במסגרת תחום  שלישיים  צדדיםמוחזקים על ידה ואלו מופעלים, כאמור, על ידי 
מלון. לפרטים נוספים אודות  בתיהיא עתידה לפתח  ןעליה ותהמלונאות, לחברה קרקע

דוח  בפרק א׳, תיאור עסקי התאגיד, ל 1.7סעיף  הרא -תחום הפעילות של החברה 
 . תקופתיה

כחברה פרטית המוגבלת במניות על פי חוק  2014בדצמבר  5החברה התאגדה ביום  .1.2
,  BVI Business Companies Act,  2004החברות העסקיות של איי הבתולה הבריטיים, 

לצורך גיוס הון, באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות, בבורסה 
 סבמר  12  השקעה בנדל״ן בארה״ב. מאז הקמתה ועד ליוםאביב בע״מ ל-לניירות ערך בתל

' אידית גרוס וכן של גבאלן גרוס ורעייתו  מר, המועד בו הועברו החזקותיהם של 2015
' אידית גרוס משמשת בה כנאמן, בחברות המחזיקות בנכסי נדל״ן  גבקרן נאמנות אשר 

 . מניב והמלונאות בארה״ב לחברה, לחברה לא היתה כל פעילות

אלפי ש"ח  225,000, השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של 2015במרס  12ם ביו .1.3
"( על פי תשקיף להשלמה לציבור, שפורסם אגרות החובערך נקוב אגרות חוב )סדרה א׳( )"

( והודעה משלימה מיום 2015בפברואר  27)נושא תאריך של יום  2015בפברואר  26ביום 
אלפי ש״ח. ביום   225,000-״( לפיו גייסה החברה מהציבור כ2015תשקיף  )״  2015במרס    8

, השלימה החברה הנפקת אגרות חוב )סדרה א'( נוספות בדרך של 2016בספטמבר  11
 .אלפי ש"ח )ברוטו( 120,000-הרחבת סדרה, וגייסה מהציבור כ

הנפקה של אגרות חוב )סדרה ב'( בערך נקוב של החברה , השלימה 2017באפריל,  4ביום  .1.4
 )ברוטו(.   אלפי ש"ח 298,878וגייסה מהציבור  ש"ח  298,878,000

 

 "(, שנכון למועד זההקורונה  נגיף)"  COVID-19נגיף    מגיפת  התפרצה   2020שנת    בתחילת .1.5
בארה"ב ובעולם. לפרטים אודות השפעת  מובילה למשבר כלכלי ופיננסי  התפשטותה

 לחלק א' לדוח.  1.18.1-ו  1.6.1נגיף הקורונה והתפשטותה, ראה סעיפים    התפרצות מגיפת
 

 נכסי החברה .2

, לרבות חברות אמריקאיםנכון לתאריך הדוח, החברה מחזיקה, באמצעות תאגידים 
יחידות ממוקמות  76נכסים בבניה(, מתוכן  למעטיחידות דיור ) 1,250 -כקשורות, 

 ריחידות דיו 277, סיטי קנזסביחידות דיור  429בניו יורק, שברוקלין ובמנהטן רובעים ב
, נכסי החברה בנוסף. יחידות דיור בג'ורג'יה 256 -ו יחידות דיור בפלורידה 212בטקסס, 
כמו . , אשר מושכרים כשטחי מסחר ומשרדיםשטחים להשכרה "רר 19,941 -ככוללים 

יחידות  292 -לבנות כ תהובכוונהחברה מחזיקה קרקע המסווגת כנדל"ן להשקעה  כן,
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בתהליך המצויים , קנזס, Mission-ב אקרים 16.6 כן מחזיקה החברהדיור על קרקע זו. 
בסקטור המלונאות, החברה מחזיקה פיתוח למטרות מגורים, מסחר ומלונאות. 
 חדרי מלון בניו יורק, קליפורניה   1,705  -)באמצעות תאגידים נשלטים וחברות קשורות( כ

 נה. ודרום קרוליי
 

 1בהתאם לדוח המאוחד על המצב הכספי –פיננסי  מצב .3

 הכספי של החברה הבמצב שחלו השינויים  עיקרי ניתוח .3.1
 

 סעיף
 ליום  יתרה

 31.12.2018 31.12.2019 המהותיים  ולשינויים  ליתרות החברה  הסברי
 דולר אלפי דולר אלפי

 נכסים
 163,116 159,847 שוטפים

כוללת  יתרת הנכסים השוטפים 2019בדצמבר,  31נכון ליום   
,  מיליון דולר 29.8-כבעיקר מזומנים ושווי מזומנים בסך של 

)בניכוי קו  מיליון דולר 4.7 -קצר בסך של כ לזמן נותפיקדו
 -מוגבלים בסך של כ קדונותיפ(, מיליון דולר 92.7אשראי בסך 

בסך  חובה וחייבים אחריםחייבים ויתרות מיליון דולר,  46.3
 11.5 -מיליון דולר, מלאי דירות למכירה בסך של כ 17.7 -של כ

 49.8מיליון דולר ונדל"ן להשקעה המוחזק למכירה בסך של 
 31  -ו  2018בדצמבר    31  שבין  תקופההשינוי לעיקר  .  מיליון דולר

 בפרויקט מהמלאידירות  6ממכירת נובע  2019בדצמבר 
Beekman  ,הנכס  מכירת  Harbour Club   ברבעון הראשון לשנת

 31ביום נדל"ן להשקעה המוחזק למכירה כ סווגאשר  2019
נדל"ן  כ  Venue at Craigשל הנכס  מחדש  וסיווג    ,2018בדצמבר  

 החתימה על חוזה מכר בעקבות להשקעה המוחזק למכירה
מוגבלים לאור הפקדת תשלום מלא של קרן   ומגידול בפקדונות

 .2020אגרות חוב סדרות א' וב' לתשלום במהלך שנת  

 לא  נכסים
 1,015,330 905,665 שוטפים

כוללת   יתרת הנכסים הלא שוטפים  2019בדצמבר,    31נכון ליום  
, רכוש קבוע )בתי  מליון דולר 249.1 -כ להשקעהבעיקר נדל"ן 

והשקעות הנמדדות בגישת השווי  מליון דולר  556 -כמלון( 
 .מליון דולר  95.5  -המאזני כ

בדצמבר,   31 -ו 2018בדצמבר  31לתקופה שבין  השינויעיקר 
הממוקם  Roanokeנדל"ן להשקעה  נכס ממכירתנובע  2019

,  רכוש קבועשסווג כ  Hilton Garden Innמלון  מכירת  ,  מיזוריב
,  לנכסים שוטפים כמפורט לעיל Venue at Craigסיווג נכס מו

 ורווחי שערוך של נדל"ן להשקעה ורכוש קבוע.  

 .לעיל  הפירוט  ראה 1,178,446 1,065,512 נכסים"כ  סה

 התחייבויות
 135,499 141,990 שוטפות

 יתרת ההתחייבויות השוטפות, 2019בדצמבר,  31נכון ליום 
 -מבנקים ומוסדות פיננסיים בסך של כהלוואות בעיקר כוללת 

מליון דולר, התחייבות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה   38
מליון דולר, סכומים המגיעים לצדדים קשורים   14.8  -בסך של כ
, חלויות שוטפות של אגרות חוב בסך מליון דולר 15 -בסך של כ

 40-כשל בסך  ויתרות זכותזכאים ו מיליון דולר 34.2 -של כ
 .מיליון דולר

 2019בדצמבר,  31 -ו 2018בדצמבר  31לתקופה שבין  השינוי
בהלוואות מבנקים וממוסדות פיננסיים עקב  מקיטוןנובע 

 -ו Harbour Clubמכירתם של שני נכסי נדל"ן להשקעה 
Roanoke ( רכוש קבועומכירת מלון) אחד Hilton Garden 

Inn,    להשקעה המוחזק נדל"ן  סיווג מחדש לחוב לטווח קצר של
בחלויות שוטפות של אגרות   גידולו,  (Venue at Craig)  למכירה

 . 2018בדומה לשנת    מאחר ולא בוצע פירעון מוקדם  חוב

 לא  התחייבויות
 598,431 523,220 שוטפות

 יתרת ההתחייבויות הלא שוטפות,  2019בדצמבר,    31נכון ליום  
-כבסך של  פיננסיים ומוסדות מבנקים לוואותכוללת בעיקר ה

 94.9-כשל אגרות חוב בסך בגין  התחייבות, מיליון דולר 393.3
 13.9-כבסך של  בגין חכירה לשלם, התחייבויות מיליון דולר

מיליון דולר וכן  0.5-כשוכרים בסך של ממיליון דולר, פקדונות 
 20.6-כבסך של אחרות והתחייבויות פיננסיות הכנסות נדחות 

 .מיליון דולר
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 סעיף
 ליום  יתרה

 31.12.2018 31.12.2019 המהותיים  ולשינויים  ליתרות החברה  הסברי
 דולר אלפי דולר אלפי

 2019בדצמבר  31 -ו 2018בדצמבר  31לתקופה שבין הקיטון 
נדל"ן ה נכסיל מיוחסותהבהלואוות  מקיטוןבעיקר נובע 

,  שנמכרו )ראה לעיל( (בתי מלוןקבוע )הרכוש הולהשקעה 
תשלום קרן של סווג ירידה בהתחייבות בגין אגרות חוב עקב ו

סיווג של החוב בגין הנכס והתחייבויות שוטפות, להשוטף 
Venue at Craig נדל"ן כ  לאור סיווגו קצר לזמןארוך  מזמן

 .המוחזק למכירהלהשקעה  

הון מיוחס 
לבעלי המניות 

 בחברה
256,233 289,224 

 2019בדצמבר  31 -ו 2018בדצמבר  31שבין  תקופהב הקיטון
רווח כולל אחר ההפסד בשנה השוטפת, בקיזוז מ בעיקר נובע

 הנמדדות  בהשקעות  קבוע  רכוש)שמקורו בעיקר משערוך    לשנה
 (.המאזנילפי שיטת השווי  

הון מיוחס 
לזכויות שאינן 

מקנות 
 שליטה

144,069 155,292 

עקב במהלך התקופה  שבוצעו מחלוקות נובע הקיטוןעיקר 
 ., בקיזוז רווח כולל בתקופהמכירת נכסים

 .לעיל  פירוט  ראה 444,516 400,302 הון"כ סה
 התחייבויות כ"סה

 .לעיל  פירוט  ראה 1,178,446 1,065,512 והון

 
 לעומת,  החברה  של  הנכסים  כלל  מהיקף  37.57%  -ההון מהווה כ   2019בדצמבר    31  יוםנכון ל

  31 ליום)הון בתוספת חוב פיננסי(  CAP-. יחס החוב ל2018בדצמבר  31 ליום 37.72%-כ
   .2018בדצמבר  31ליום  60.51%-כ לעומת 58.78% -הינו כ 2019בדצמבר 

 
ביחס למקובל בחברות נדל״ן מניב  סביר CAP-ללהערכת החברה מדובר בשיעור יחס חוב  

 בארה"ב. 
 

 המאוחדים הדוחותפי -עלעיקרי תוצאות הפעילות  יתוחנ .3.2
 

 סעיף

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2019 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2018 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2017 

 ולשינויים ליתרות החברה הסברי
 המהותיים

 דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי

 הכנסות
 תיב  פעלתהמ

מכירת ,  מלון
 דמידירות ו
 מנכסי  שכירות

"ן נדל
  להשקעה

146,117 177,318 87,873 

ובעלויות לשנה  בהכנסות הקיטון
 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

בהשוואה לשנה שהסתיימה ביום 
בעיקר בשל  ובענ 2019בדצמבר  31

ירידה במכירות דירות בפרויקט 
Beekman   ובנוסף ממכירת שני

 Harbourנכסי נדל"ן להשקעה 
Claub ו- Roanoke ונכס רכוש ,

 .    Hilton Garden Innקבוע, מלון  
 הפעלתעלות    

  בתי
 מכירת, מלון  

 דירות
 שכירות  ודמי  

  מנכסי
נדל"ן   

 להשקעה

96,910 123,251 49,599 

 שווי  התאמת
 ומימוש  הוגן
"ן נדל

 להשקעה

(858) 6,418 35,316 

הסכום שנרשם לשנה שהסתיימה 
משקף  2019בדצמבר  31ביום 

הפסדי שערוך נטו בגין נדל"ן 
 להשקעה.

 8,219 16,453 17,361 מלון  בתי  פחת

 31לשנה שהסתיימה ביום פחת 
  מלונותמיוחס ל 2019בדצמבר 
Ace NY ,Ace Palm Springs  ,

Hilton Garden Inn  ,Beekman  ו- 
Hilton Greenville  . 
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 סעיף

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2019 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2018 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2017 

 ולשינויים ליתרות החברה הסברי
 המהותיים

 דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי

חלק החברה 
רווחי ב
 (הפסדי)

 חברות כלולות 

(5,400) (5,224) 684 

חלק החברה בהפסדי חברות 
 31בשנה שהסתיימה ביום  כלולות

מיוחס בעיקרו  2019בדצמבר 
להפסד הנובע מהשקעה במלון 

James New York – NoMad. 
הכנסות 

מהפחתת זיכוי 
 היסטורי מס

6,482 6,488 - 
בהכנסה ממכירת זיכוי מס  מדובר

היסטורי המופחת לאורך תקופה 
 .  2018החל משנת   של חמש שנים

רווח מהערכה 
מחדש של 

החזקות 
קודמות בעליה 

 לשליטה

- - 12,624 

 Beekman  -נובע מעליה לשליטה ב

 הוצאות
 הנהלה

 וכלליות
17,713 17,124 10,339 

בשנה שנסתיימה שינוי מהותי  אין
בהשוואה  2019בדצמבר  31ביום 

 לשנה קודמת 
 מימון  הוצאות

)למעט  נטו
 הפרשי שער(

42,146 41,848 28,865 
בשנה שנסתיימה שינוי מהותי  אין

בהשוואה  2019בדצמבר  31ביום 
 לשנה קודמת 

 (הפסדרווח )
, שער  מהפרשי

 נטו
(6,844 ) 5,944 (5,984 ) 

אגרות חוב נובע מהפרשי שער בגין 
שקליות שקוזז בחלקו מיתרות 

 .מזומן שקליות
 הטבת מס 

על  מיסים)  
 הכנסה(ה

(95) 186 - 
מס  - Beekmanנובע מאיחוד של 

 עירייה בגין מכירת דירות.

רווח )הפסד( 
 33,491 (7,546) (34,728) לשנהנקי  

 .לעיל  פירוט  ראה

 
 הון חוזר  .3.3

דולר  מיליון 17.9 -עומד על כ 2019בדצמבר  31במאוחד ליום החוזר של החברה  ההון
 ושווי  ממזומנים  בעיקר  מורכב  החוזר  ההון.  2018  בשנתמיליון דולר    27.6-כ  של  סך  לעומת

 4.7-כ של בסך קצר לזמן פיקדונות, דולר מיליון 29.8 -כ של לסך שהסתכמו מזומנים
מיליון דולר וחייבים, יתרות  46.3-מיליון דולר, פיקדונות מוגבלים ומיועדים בסך של כ

"ן להשקעה מוחזק נדלומיליון דולר, מלאי יחידות קונדו  17.7-חובה ולקוחות בסך של כ
מיליון דולר ובניכוי הלוואות מבנקים לזמן קצר וחלויות  61.3 -של כ בסך למכירה

-כשהסתכמו לסך של  (חוב אגרות של שוטפות חלויותרבות )ל  של התחייבויותשוטפות 
 ויתרות וזכאיםמיליון דולר  14.9 -הלוואות מצדדים קשורים בסך של כמיליון דולר,  87

   .דולר מיליון 40-כ של בסך זכות
 

מידע מיליון דולר בהתאם ל  9.3-בסך של כ  שליליחוזר    הון, לחברה  2019בדצמבר    31ליום  
  .20192בדצמבר  31החברה ליום  שלנפרד  הכספי ה
 

 
  תאגיד"(,  הדוחות  תקנות)"  1970-(, התש"לומיידיים   תקופתיים )דוחות    ערך   ניירות ()א( לתקנות  14)ב() 10תקנה    לפי  2

במחזור או שקיימת לו במועד פרסום הדוחות    התחייבות  תעודותאשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות הכספיים  
הכספיים התחייבות כלשהי בקשר עם תעודות התחייבות שהיו במחזור במועד הדוח על המצב הכספי, תובא  

  האמורה  בתקנהה המפורטים מסימני האזהר אחד. בתאגיד אזהרה  סימני לעניין התייחסותהדירקטוריון  בדוח
  מתמשך שלילי מזומנים  תזרים בצירוף  חודשים  עשר שניים של  לתקופה  החוזר בהון  או החוזר בהון  גירעון הינו

  5: גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי )כפי שעודכנה ביום 102-27עמדה משפטית מס'   לפי. שוטפת  מפעילות
גירעון בהון החוזר או בהון  שה  במקרה  רק"(,  המשפטית  העמדהידי סגרת רשות ניירות ערך( )"-על  2017בפברואר  

  מתקיימים ת  מתמשך מפעילות שוטפהשלילי  ה מזומנים  התזרים  ההחוזר לתקופה של שניים עשר חודשים בצירוף  
  לעיל   האמור לאור. אזהרה  סימן כאמור מקרה יהווהבמידע הכספי הנפרד,   והןהן בדוחות הכספיים המאוחדים 

המידע   לפיהן בדוחות הכספיים המאוחדים והן קיים תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ש  בכך  ובהתחשב
האמור לעיל ולהלן לא מתקיים סימן    ולאור  2019בדצמבר    31  ליום   נכון  אזי,  2019בדצמבר    31הכספי הנפרד ליום  

 אזהרה כאמור. 
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האם המצב העובדתי האמור מצביע על בעיית נזילות,   בחינהערך  החברה דירקטוריון
נבחנו מקורות המימון של החברה לפירעון התחייבויותיה הקיימות והצפויות,   במסגרתה

 בהסתמך על תזרים מזומנים חזוי שהוצג בפני הדירקטוריון. 
 
 נובעתמיליון דולר  9.3-של כ בסךההון החוזר השלילי במידע הכספי הנפרד של החברה  

בעל  ל ידי בעל השליטה.  מיליון דולר שהועמדה לחברה ע   10של  הלוואה לטווח קצר בסך  מ
השליטה הסכים כי זכותו להשבת ההלוואה תהא נחותה עד למועד שבו לחברה תהא את 

 . הנזילות המספקת להשיבה
 

 בדוחקיים תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת שבהתאם לאמור לעיל ובשים לב לכך 
, הדירקטוריון קבע כי 2019בדצמבר  31מידע הכספי הנפרד ליום וב המאוחד הכספי

 כאמורשל החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה, ומשכך אין בגרעון בהון החוזר    ביכולתה
 כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה.  לעיל

 
-"חהתשכ,  ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו,  עתיד  פני  צופה  מידע  בגדר  הינם  כאמור  ההערכות

 החברה הנהלת בידי המצויים ונתונים דעמי על המבוססות"(, ערך ניירות)"חוק  1968
 מהותית שונה באופן להתממש או, להתממש שלא עלולות כאמור הערכות. הדוח במועד

"ב בארה  במשק  הרעה לידי  להביא  שעלולים  החברה  בשליטת  שאינם  מגורמים  כתוצאה
או שינויים /ו חקיקה שינוייאו /ו הבנקים במדיניות שינויאו /ו"ן הנדל בענףאו /ו

  לחלק  1.18  בסעיף  כמפורט,  החברה  של  הסיכון  מגורמי  איזה  התממשותאו  /ו  רגולטוריים
וכן נוכח אי  ממנו חלק הינו זה דוח אשר, 2019 לשנת החברה של התקופתי לדוח' א

נגיף הקורונה על המצב הכלכלי והפיננסי  להשלכות מגיפתביחס הוודאות הקיימת 
 .בארה"ב ובעולם

 
   ניתוח נזילות ומקורות מימון של החברה .3.4

 
במסגרתה פירטה, בין היתר, את  3, החברה פרסמה מצגת2019בפברואר  10ביום 

באופן אשר יוכל לייצר מזומנים כדי לתמוך   תוכניותיה ליצירת נזילות בשנתיים הקרובות
 אגרות החוב של החברה. בתשלומי 

 
בהתאם לאסטרטגית החברה לפעול להשאת ערך לחברה, לרבות בדרך של איתור 

ים שבהחזקתה, החברה הזדמנויות השקעה בעלות פוטנציאל תשואה גבוה והשבחת הנכס
זיהתה מספר נכסים אשר לאור מיצובם הינם בעלי פוטנציאל למכירה בשנתיים 

 אגרות החוב של החברה, ככל שיידרש בתשלומי  הקרובות, יצירת נזילות ותמיכה
 שנמכרונכסי הקונדו  שישה למכירתבנוסף , 2019בשנת . בצמיחת החברה בעתידו

 Harbour Club ,Hilton –על ידי החברה  נמכרו, שלושה נכסים Beekmanבפרויקט 

Garden Innו ,-Roanoke  הנכס .Ace Palm Springs    המכירה   במקוםקיבל מימון מחדש
בשל תנאי מימון טובים יותר לעומת תמורת המכירות  , וזאתשתוארה במצגתהצפויה 

רה שני , החברה מכ2020בנוסף לאמור, ברבעון הראשון של שנת  .הצפויות לאחר מיסים
 . Copper Ridge (Liberty) -ו Venue Craig Ranchנכסים, 

 סעיף

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2019 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
31.12.2018 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
31.12.2017 

 ליתרות החברה  הסברי
 המהותיים  ולשינויים

)נתונים כספיים באלפי 
 דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר(

 תזרימי
נטו   מזומנים

שנבעו  
)שימשו(  

   פעילותמ
 שוטפת

14,728 42,045 (2,765 ) 

תזרים המזומנים מפעילות 
ממכירה שוטפת נובע בעיקרו 

 ומנגד קיטוןמלאי דירות  של
משוכרי נכסי נדל"ן בגביה 

בבתי להשקעה ולינת אורחים 
מלון עקב מכירת שני נכסי 
נדל"ן להשקעה ונכס רכוש 

)מלון( אחד במהלך קבוע 
 .השנה

 
 . , המובא כאן בדרך של הפניה 013779-01-2019  אסמכתא, 2019בפברואר  10דוח מיידי של החברה מיום   ראה  3
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 סעיף

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2019 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
31.12.2018 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
31.12.2017 

 ליתרות החברה  הסברי
 המהותיים  ולשינויים

)נתונים כספיים באלפי 
 דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר(

 מיתזרי
 נטו  מזומנים

שנבעו  
)שימשו(  
מפעילות 

 השקעה

88,038 (67,105) (87,969 ) 

נטו   המזומנים  בתזרים  השינוי
 השקעה פעילותהמשמש ל

 שני נכסי בעיקר ממכירת נובע
רכוש  ונכסלהשקעה  נדל"ן
במהלך  אחד )מלון( קבוע
 .השנה

 מיתזרי
נטו   מזומנים

שנבעו  
)שימשו(  
 מפעילות

 מימון

(91,780) 25,826 97,706 

בתזרים המזומנים  הקיטון
בעיקר נובע מפעילות מימון 

מפירעון הלוואות מבנקים 
ומוסדות פיננסיים עקב 
מכירת נכסי הנדל"ן שקוזז על 
ידי תמורת מימון מחדש של 

 נכסים.
 

3.5. Operations (FFO) romFFunds  –  לפי גישת ההנהלה 
 

FFO  הינו הרווח המדווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות בעלות אופי חד פעמי )לרבות
רווחים והפסדים הנובעים ממכירת נכסים, התאמת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה 

החברה בהפחתות,  ה שלושינויים בשיעורי החזקה בחברות מוחזקות( ובתוספת חלק
 ניתוח תוצאות של חברות נדל"ן מניב. בידי אנליסטים  שהינו פרמטר מקובל על

 
 :FFO-ה מדד כי, יודגש

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

 יכולתה לחלקם; את בידי החברה והמוחזקים אינו משקף מזומנים  (ב)

 אינו מחליף את הרווח המדווח הנקי; (ג)

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

משקף באופן נאות פן  FFO-ה, שלה הכספיים לדוחות  ובנוסף בכפוף  כי, סבורה החברה
נוסף של תוצאות הפעילות של החברה, ומאפשר בסיס להשוואה של תוצאות הפעילות של 

החברה פעילות  כן להשוואת תוצאותתקופות קודמות ובין מסוימת ל התקופין החברה ב
 לתוצאות הפעילות של חברות נדל"ן מניב אחרות.

 
של חברות כלולות וחברות  FFO- של החברה )כולל חלק יחסי ב FFO-ה נתונים הלןל

 :בשליטה משותפת(
 

 בדצמבר  31אלפי דולר לשנה שהסתיימה ביום   

 2019 2018 2017 

 F.F.O. 4,579 16,130 14,774  "כסה

 
 למספר גורמים עיקריים: FFO-ניתן לייחס את הירידה ב

 ; 2019בחודש אפריל  Harbour Clubמכירת הנכס  ( 1)
 ; 2019בחודש יולי  Hilton Garden Innמכירת הנכס  ( 2)
 ;2019 דצמברבחודש  Roanokeמכירת הנכס  ( 3)
,  2018שנת    בשנת  Beekman  -יחידות קונדו ואחת מיחידות הפנטהאוז ב  10מכירת   ( 4)

 ; 2019 בשנתיחידות קונדו בלבד נמכרו  6בעוד 
בשל שיפוץ לובי המלון, סגירתה של אחת  Ace NYשיבושים בפעילות של מלון  ( 5)

המסעדות )אשר בסופו של דבר הושכרה למפעיל מסעדות שהינו צד שלישי( ותנאי 
 שוק חלשים יותר;
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הואיל ושני  James – New York NoMad -ו Beekmanהוצאות ריבית בגין  ( 6)
)בעוד שהיו   2019הנכסים היו בפעילות מלאה בתשעת החודשים הראשונים של 

ברבעון   James  -ו  2018ברבעון הראשון של    Beekman  –  2018הקמה/שיפוץ בשנת  ב
 (, והריבית הוונה; וכן 2018הראשון והשני של 

  .נקודות 46 -ב Libor -חלה עליה בשיעור ריבית ה 2019בשנת  ( 7)
 

3.6.  NOI (et Operating IncomeN)  )גישת ההנהלה  –)רווח מהשכרת נכסים ומהפעלתם 
 

הינו פרמטר חשוב בהערכות שווי של נדל"ן מניב.  NOI-להערכת הנהלת החברה, נתון ה
תוצאת חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס 

"(Cap Rate (, מהווה את אחת האינדיקציות לקביעת שוויו של הנכס )מעבר"
 בנויים דומים באזור, מחיר מכירה למ"ר לאינדיקציות נוספות, כגון: שווי שוק של נכס

למדידת תזרים  NOI-הנגזר מעסקאות אחרונות שבוצעו וכו'(. בנוסף, משמש נתון ה
המזומנים החופשי הפנוי לשירות חוב פיננסי שנלקח למימון רכישת הנכס, וזאת כאשר 

 (.CAPEXמקוזזות השקעות בשיפוצים ושמירה על הקיים ) NOI-מסך ה
 

 :NOI-י היש להדגיש, כ
 

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

למימון כל תזרימי המזומנים של הקבוצה, כולל  זמיניםמשקף מזומנים  אינו (ב)
 יכולתה לבצע חלוקת כספים;

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

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

של חברות כלולות וחברות  NOI-של החברה )כולל חלק יחסי ב NOI-ה  נתוני להלן .3.7
 :בשליטה משותפת(

 
 אלפי דולר  

בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום    

NOI 9201  8201  7201  

 חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת

 
5,839 4,469 1,731 

 קונדויחידות   מכירות)  דירות  ממכירת  רווח

 ( *Beekman  -ב
1,932 5,176 10,535 

 28,064 43,916 34,169 חברות מאוחדות **
 1,933 2,641 2,577 ( *מאוחדות)חברות   דירות  ממכירת  רווח

 42,262 56,203 44,517 סה"כ

 
* NOI .לפי גישת ההנהלה הינו בתוספת רווחים ממכירת דירות 

" נכללים רווחים שנוצרו ממכירת דירות Beekman -תחת "מכירת יחידות קונדו ב                  
ולכן  2017שליטה בפרויקט בדצמבר ה הגדלתאשר נכללו בעבר כרווחי שערוך בעת 

 .  יחידות הדיור בפועלהחברה בחרה לדווח על רווחים כאמור בעת מכירת  
 רווח מהערכה מחדש של החזקות קודמות בעליה לשליטההרווחים לא כוללים  **  

 .2017שנוצר במהלך 
 

לרווח נמוך יותר  2018בהשוואה לשנת  2019שנת ב NOI-הקיטון בעיקר ניתן לייחס את  .4
 –ם הנכסי ( ולמכירת2018)הפנטהאוז נמכר בשנת  Beekman -ממכירת יחידות קונדו ב

Harbour Club ,Hilton Garden Innו , -Roanoke . 
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 ניהולםחשיפה לסיכוני שוק ודרכי  –ב'  חלק

  :להלן פרטים אודות חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .5

 האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה .5.1

 על כאחראי, החברה של הכספים"ל סמנכ, וויליאם בארטלמועד הדוח, משמש מר  נכון
, ראה וניסיונו  ו, השכלתבארט  מר  של  וכישוריאודות    לפרטים.  בחברה  השוק  סיכוני  ניהול
 .התקופתי לדוח' ד לחלק א26 תקנה

 תיאור סיכוני השוק  .5.2

 בביאור המפורטים העיקריים השוק לסיכוני חשופה  פעילותה, החברה הנהלת להערכת
   .לדוחות הכספיים )ב(20

אודות מסגרת אשראי שנטלה החברה מתאגיד פיננסי בארה"ב, לצורך הגנה  לפרטים
 . הכספיים  לדוחות(  א)4  ביאור  ראה,  הדולר  מול  השקל  של  החליפין  שער  השפעתעל    חלקית

כל חריגות ולא בוצע כל שינוי במדיניות ניהול סיכוני השוק  דווחו לא הדיווח בתקופת
 של החברה. 

 בניהול סיכוני שוק חברהמדיניות ה .5.3
 

דירקטוריון החברה מפקח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ומנחה את ההנהלה. בנוסף, 
החברה מתאימה את מבנה המימון בעת רכישת הנכס או מימון מחדש של נכס או תיק 

רעון מוקדם ללא קנס, הסכמה ינכסים )לרבות תקופת ההלוואה, יצירת תחנות יציאה/פ 
ההלוואות ועוד( לתוכנית העסקית של הנכס ו/או תיק הנכסים באופן עם הבנק על תנאי 

 המאפשר גמישות מרבית בהוצאתה לפועל של התוכנית העסקית ומקסום שווי הנכס.
 

 אמצעי פיקוח ומימוש מדיניות  .5.4
 

הנהלת החברה עוקבת באופן שוטף אחרי ההתפתחויות בשווקים הרלוונטיים ומדווחת 
בדבר מידת החשיפה הקיימת. דירקטוריון החברה מפקח על לדירקטוריון החברה 

 מדיניות ניהול סיכוני השוק ומנחה את ההנהלה. 

   2019בדצמבר  31מבחני רגישות למכשירים פיננסים נכון ליום  .5.5
 

  שינויים בשווי ההוגן של ההלוואות:
להלן טבלה המרכזת את השינויים בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הרגישים  

 לשינויים בשיעורי הריבית בארה"ב )באלפי דולר(: 
 
920131.12. 
 

 10%+ 5%+ )אלפי דולר(  5%- 10%-

10,097 5,001 435,378 (4,907 ) (9,724 ) 

 
820131.12. 
 

 10%+ 5%+ )אלפי דולר(  5%- 10%-

14,461 7,150 509,926 (6,994 ) (13,835 ) 

 
 

 : )*(שינויים בשווי הוגן של אגרות חוב 

 

  לשינויים הרגישים, החברה  של החוב אגרות ביתרת השינויים את המרכזת טבלה להלן
 (:דולר"ח )באלפי  בש  מזומנים  ושווי  המזומנים  בניכוי,  הדולר  מול  השקל  של  החליפין   בשער
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201931.12. 
 

 10%+ 5%+ )אלפי דולר(  5%- 10%-

(8,214 ) (4,303 ) 90,354 4,755 10,039 

 

201831.12. 
 

 10%+ 5%+ )אלפי דולר(  5%- 10%-

(10,456 ) (5,476 ) 115,042 6,058 12,785 

 
ביתרת אגרות החוב, נטו,  לירידההיחלשות בשער החליפין של השקל מול הדולר תגרום  *

 כאמור לעיל.  
 

 דוח בסיסי הצמדה .5.6
 

כל פעילותה של החברה נעשית בדולר ארה״ב ועל כן נכסיה והתחייבויותיה של החברה 
ליום   הםשל ותשהיתרואגרות חוב שקליות שקלי מזומן נקובים בדולר ארה״ב, למעט 

 .בהתחייבויות דולר מיליון 131.3-דולר בנכסים וכ מיליון 11.2-כ ןהינ 2019בדצמבר  31
 

 שער השפעת על  מסגרת אשראי מתאגיד פיננסי בארה"ב, לצורך הגנה נטלה  החברה
  . הדולר מול השקל  של החליפין
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 היבטי ממשל תאגידי –ג'  חלק

 כללי .6

 חוק  הוראות"(,  ערך  ניירות  חוק)"  1968-"חהתשכ,  ערך  ניירות  לחוקא)א(  39  לסעיף  בהתאם
חלות  ערך ניירות חוק לפי"( והתקנות שהותקנו החברות חוק)"  1999-"טהתשנ, החברות

בהתאם  הכלשהציעה אגרות חוב לציבור בישראל,  לישראל מחוץ שהתאגדהעל חברה 
בהתאם להוראות הרלבנטיות   פועלת  החברהלמפורט בתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך.  

 איי ודיני החברה של ההתאגדות מסמכי להוראות סףבנוהחלות על החברה כאמור, 
 . הבריטיים הבתולה

 תרומות .7

 .תרומות נתנה לאהחברה בשנת הדוח 

 בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בלתי תלויים  דירקטורים  .8

המזערי הנדרש של דירקטורים  המספרכי קבע דירקטוריון החברה  2015במאי  21 ביום
, החברות לחוק( 12)א()92בהתאם להוראות סעיף בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, 

דירקטורים )כולל דירקטורים חיצוניים שהינם   שניהינו  "(החברות חוק)" 1999-התשנ"ט
בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית(, וזאת בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, 

 ף פעילות החברה ומורכבות פעילותה. היק

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית,   ארבעהלמועד הדוח בחברה מכהנים  נכון
"צ(, דח) אלעזרא אורןמר (, הבלתי תלוי ית)דירקטור גולובינסקי קולמן' שירה גבשהינם 

 )דירקטור(.  הורביץ שלום סטיבן ומר)דירקטור(  וויזר מייקל מר

 לחלק ד' לדוח.  26ראה תקנה  הם,והידע של ם, ניסיונםשכלת, ה םלפרטים בדבר כישוריה

תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. יצוין כי נכון 
ה״ה שירה קולמן   -דירקטורים בלתי תלויים    3למועד הדוח מכהנים בדירקטוריון החברה  

ואורן אלעזרא )דירקטור בלתי  (, דוד מרטין )דח״צ(הבלתי תלוי יתגולובינסקי )דירקטור
 . תלוי(

  הפנימי רהמבק בדבר גילוי .9

 המבקר)" החברה של הפנים כמבקר כהן דורון מר מכהן 2017 במרס 9 מיום החל
 "(. הפנימי

 החברה ידיעת למיטבהמבקר הפנימי,  אודות פרטים
  2017במרס    10אודות המבקר הפנימי של החברה, ראה דוח מיידי של החברה מיום    לפרטים

 (.2017-01-020227)אסמכתא 
  1992-"בתשנ)א( לחוק הביקורת הפנימית,  3המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף  

לחוק  8)ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף 146סעיף ב"(, חוק הביקורת הפנימית)"
 הביקורת הפנימית.

 גוף  שלאו /ו החברה של ערך בניירות מחזיק אינו הפנימי המבקר, החברה ידיעת למיטב
 אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים  הפנימילמבקר ו , אליה קשור

לתוספת  1" הינו כהגדרתו בסעיף גוף קשור. לעניין זה, "העם החברה או עם גוף קשור אלי
 . הדוחותקנות הרביעית לת

 
 דרך המינוי וזהות הממונה על המבקר הפנימי

, בהתאם להצעת ועדת 2017במרס    9המבקר הפנימי מונה על ידי דירקטוריון החברה ביום  
 הביקורת בתחום וועל רקע ניסיונ ווכישורי ווזאת על רקע השכלתהביקורת של החברה, 

 ומורכבות פעילותה היקף, גודלה, החברה בסוג ובהתחשבהפנימית, הכל כמפורט לעיל, 
 .  פעילותה

 
 . החברה  של הדירקטוריון"ר יוהממונה הארגוני בחברה על המבקר הפנימי הינו 

 
 תכנית עבודת הביקורת הפנימית

  .הגיש תוכנית ביקורת פנימית שנתית אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת  הפנימי המבקר
. התוכנית החברה של  מהותיים מוחזקים לתאגידים וכן לחברה  מתייחסת התוכנית
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האמורה נערכה תוך התייחסות לאופי הפעילות של החברה ובחינת הסיכונים הטמונים 
 דירקטוריוןידי ועדת הביקורת, - בתהליכים ובפעילויות של החברה, כפי שהוערכו על

נקבעה,  . למבקר הפנימי יש שיקול דעת לסטות מתוכנית העבודה אשר והנהלתה החברה
 דוחות ניש הדוח למועד עד הפנימי המבקר הגיש, בהתאם .הביקורת ועדת עם בתיאום
 . פנימית ביקורת

 
 המבקר הפנימי ותגמול העסקה היקף

ידו, בהתאם -בפועל על שהושקעו הביקורת שעותפי -על חושבשל המבקר הפנימי  התגמול
 .  .לתעריף שסוכם עימו

 שעות.  250-בהיקף של כ בחברהניתנו שירותי ביקורת פנים  2019 בשנת
 המוערכת  2019אישרה החברה תכנית עבודה של המבקר הפנימי לשנת    2019בחודש אפריל  

עבודת  תכנית דירקטוריון החברה,  להערכת. דולר 15,000-כשעות ובעלות של  250-בכ
הביקורת הפנימית וכן היקף ההעסקה שנקבע למימוש תכנית זאת, תואמים את צרכי 

 החברה.  
בתגמול האמור כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי   איןהדירקטוריון,  להערכת

   .הנוכחישל המבקר הפנימי 
 

 הביקורת עריכת
פי  -על נערכת, הביקורת מימבקר הפניהידי -בהתאם למידע שנמסר להנהלת החברה על

תקני ביקורת מקובלים לביקורת פנימית, הנחיות מקצועיות ותדריכים, כפי שאושרו 
 הפנימיים( ואיגוד המבקרים IIA) העולמית הפנימיים המבקרים לשכתופורסמו על ידי 
ת הפנימית. הדירקטוריון הסתמך על דיווחיו של פי חוק הביקור -( ועלIIAבישראל )ישראל 

 נערכתבדבר עמידתו בדרישות התקנים המקצועיים האמורים, לפיהם הפנימי  מבקרה
 הביקורת.

 
 למידע גישה

 והתאגידים חברהגישה מתמדת ובלתי אמצעית לכל מסמכי ה הניתנ מילמבקר הפני 
של   כספיים נתונים)לרבות  הולמערכות המידע של הם, לספרישלה המוחזקים המהותיים

לו מסמכים ומידע כאמור   והומצאוהחברה ושל תאגידים מוחזקים מהותיים של החברה(,  
 לחוק הביקורת הפנימית. 9בסעיף 

 
 הפנימי המבקר דוחות
, ונערך דיון לגביהם בכתב דוחותניש הביקורת לועדת הפנימי המבקר הגיש 2019 בשנת
   .2020במרס  25-ו 2019 באוגוסט 15 בימים שהתקיימושל ועדת הביקורת  ותבישיב

 
 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי

להערכת דירקטוריון החברה, היקף הביקורת הפנימית, אופי הביקורת, רציפות הביקורת 
לותה  ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי, הינם סבירים ביחס לגודלה, היקפה ואופי פעי

 של החברה, ויש בו כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה. 
 

 בתנאים עמידה
התקיימו התנאים המחייבים לעניין מבקר פנימי בחברה לפי   ,החברה ידיעת  למיטב

 או לפי כל דין.  וחותתוספת הרביעית לתקנות הדה
 

 החברה של המבקר החשבון רואה שכר בדבר גילוי .10

 .  Deloitte –אלמגור זהר ושות'  בריטמןהחשבון המבקר של החברה הינו  רואה
  לחברה אחרים שניתנו  ושירותיםשירותי ביקורת ושירותי מס  עבור אודות פרטים להלן

 : 2019 שנת גיןב
 

 
 2018 שנת 2019 שנת

 עבודה שעות דולר באלפי עבודה שעות דולר באלפי

 2,306 200 2,276 200  ומס ביקורת שירותי

 
שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר, בהתאם להיקף 

סיון העבר ותנאי השוק. הגורם המאשר את השכר הינו יהעבודה, לאופי העבודה, נ
 דירקטוריון החברה, לאחר שהובאו בפניו המלצות ועדת הביקורת.
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 הפנימית הבקרה אפקטיביות בדברדעת רואה חשבון מבקר  וחוות דוח מצירוף פטור .11

  
 תקנה של הוראותיה, ומיידיים תקופתיים דוחות לתקנות( 1ב)ג9 תקנה להוראות בהתאם

 חברה של השנתיים לדוחותיה לצרף ישפיה -)על ומיידיים תקופתיים דוחות לתקנות)ג( ב9
 על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר שלה המבקר החשבון רואה של דעתו חוות את

( לא יחולו על החברה בטרם זו  בבקרה  זיהה  שהוא  מהותיות  חולשות  ובדבר  הכספי   הדיווח
( שנים מעת שנעשתה תאגיד מדווח )למעט בקרות מקרים מסוימים שנקבעו 5חלפו חמש )

 באותה תקנה(. 
 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד –ד'  חלק
 

 דוחותה( לתקנות 14)ב()10 תקנהגילוי בהתאם ל .12

לא מתקיימים בחברה סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה  2019בדצמבר  31נכון ליום 
 דוחות. ה( לתקנות 14)ב() 10

,  2019בדצמבר  31החברה ליום  שלמידע כספי נפרד  לפי שליליחוזר  הוןאודות  לפרטים
   .לדוח 3.3 סעיף ראה

 אירועים לאחר תאריך הדוחות הכספיים .13

  . 2019בדצמבר  31ליום  המאוחדיםלדוחות הכספיים  27ראה ביאור 

 מאוד מהותי שווי מעריך .14

  31שווי מהותי מאוד ליום  ךכמערילהיות מסווג  אחד אשר עשוישווי  מעריך לחברה
 :2019בדצמבר 

LW Hospitality Advisors "(LWHA .)" 

משווי הנכסים  )חלק החברה( 69%-כ  מהווים, LWHAעל ידי שהוערכו  הנכסים כלל
   .2019בדצמבר  31 יוםבמאזן החברה ל

השווי כוללים סעיפי   ך, וכי ההסכמים עם מעריבחברה תלויבלתי  הינו LWHA כי יצוין
 . התקופתי לדוח' א חלק, ראה השווי כימערי. לפרטים אודות שיפוי מקובלים
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 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה -חלק ה׳ 
 אגרות חוב )סדרה א'( .15

לשטר הנאמנות   בהתאםהנפיקה החברה,    אשראגרות חוב )סדרה א'(    בדבר  פרטים  יובאו  להלן 
, בין החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן 2015בפברואר  26שנחתם ביום 

  בפברואר 27 מיום החברה לתשקיףלמחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, ושצורף 
  וביום  2017 בנובמבר 27 ביום, 2015 באוקטובר 18 ביום שתוקן כפי "(, 2015 תשקיף)" 2015

אישרה האסיפה של מחזיקי  2018 דצמברב 10 ביום ."(הנאמנות שטר)" 2018 בדצמבר 12
מועד  יוקדםאגרות החוב )סדרה א'( של החברה התקשרות בתיקון שטר הנאמנות לפיו, 

)לרבות הריבית שנצברה עד    2019שאמור היה להיות משולם במרס    הקרן  השני בגין  תשלוםה
בדצמבר  31כך שישולם ביום  (החובלמועד התשלום האמור על אותו חלק של קרן אגרות 

 להוראות   בהתאםהפקדת הסכום הדרוש לתשלום הקרן האמור בידי הנאמן  חלף  וזאת  ,  2019
  11, 2018בדצמבר  4לפרטים נוספים ראה דוחות מיידים של החברה מיום  .הנאמנות שטר

 2018-01-120636  ; אסמכתא2018-01-111769)אסמכתא  2018בדצמבר  12-ו 2018בדצמבר 
 . , המובאים בדוח זה הדרך של הפניה בהתאמה( 2018-01-114328ואסמכתא 

הקרוב בגין אגרות החוב הפקידה את מלוא תשלום הקרן  החברה, 2019בדצמבר  31 ליום
ש"ח אשר מועד תשלומו למחזיקי  מיליון 68.2 -כבסכום כולל של  הנאמן לחשבון)סדרה א'( 

 . 2020 ץבמר 31אגרות החוב הינו יום 
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 '( )*( א)סדרה   החוב אגרות 
 2016בספטמבר  11, 2015במרס  12 ההנפקה   מועד

  במועד נקוב ערך  סך
 ההנפקה

 "חש אלפי  341,042

  נקוב ערך יתרת
בדצמבר   31 ליום
2019 

 אלפי ש"ח 136,417

  הריבית סכום
  בספרים שנצברה 

בדצמבר   31 ליום
2019 

 אלפי דולר   1,157

 כפי  ההוגן השווי
  בספרים  שנכלל 

בדצמבר   31ליום 
בתוספת    2019

 ריבית לשלם 

 אלפי דולר  59,445

  ליום בורסאי שווי
  2019בדצמבר  31

 אלפי דולר  61,306

  נקוב ערך יתרת
 הדוח  למועד 

  אלפי ש"ח  136,417

, הריבית סוג
ומועדי   שיעורה

 תשלום הריבית

  אחת כל  של  במרס 31 -ו  בספטמבר  30 ביום  תשולם. הריבית %7.75 - קבוע הריבית שיעור
 הריבית תשלום שולם,  2015 בספטמבר 30 ביום  כאשר(,  כולל)  2022 עד  2017 מהשנים
להתאמות   כפופה הריבית. 2022 במרס  31 ביום  ישולם  האחרון הריבית  תשלום  .הראשון

על אף    או אי עמידה בהתניות פיננסיות./ ו'( אבמקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב )סדרה 
לרבות הריבית שנצברה עד למועד התשלום האמור על אותו חלק של  האמור לעיל, הקרן )

במרס    31וביום  2018במרס   31ביום   שאמורה היתה להיות משולמת  (החוב קרן אגרות 
  אגרות  מחזיקי לאישור  בהתאם, וזאת 2018בדצמבר   31 הוקדמה ושולמה ביום, 2019
 '(. א)סדרה  החוב

  מהשנים אחת  כל של במרס  31 -ה ביום  שנתיים  תשלומים( 5) בחמישה לפירעון עומדת  הקרן  תשלום מועדי
  של  הנקוב ערכן  מקרן  20% יהווה התשלומים מחמשת א " שכ  באופן(  כולל)  2022 עד 2018

   '(.א)סדרה  החוב אגרות
לרבות הריבית שנצברה עד למועד התשלום האמור על אותו על אף האמור לעיל, הקרן )

הוקדמה   2018במרס   31שאמורה היתה להיות משולמת ביום   (החוב חלק של קרן אגרות 
 . '(א)סדרה    החוב אגרות  מחזיקי לאישור  בהתאם וזאת,  2018בדצמבר   31  ושולמה ביום

 
 צמודות )קרן וריבית( לבסיס הצמדה כלשהו.  אינןהחוב )סדרה א'(  אגרות הצמדה  תנאי
 ניתנות האם

 לא ? להמרה

  לבצע החברה זכות
 מוקדם  פדיון

  פדיון  לבצע,  הבלעדי דעתה לשיקול  ובהתאם  עת בכל(,  חייבת לא אך) רשאית  תהא החברה
  להחלטות בהתאם והכל, שתבחר   כפי'(  א סדרה) החוב  אגרות  כל  של או  חלק של מוקדם

  וההנחיות הבורסה תקנון  ולהוראות  ערך ניירות רשות להנחיות כפוף,  החברה דירקטוריון
 לשטר הנאמנות.   7.2לפרטים ראה סעיף   .הרלוונטי במועד שיהיו  כפי, מכוחו 

 "(.    הנאמן פז נבו נאמנויות בע"מ )" שם הנאמן: רזניק הנאמן
 ; שאול  הגר/  אבטליון מיכלשם האחראי על הסדרה: 

 ; 03-6393316; פקס: 03-6393311טלפון: 
 אביב. -, תל14כתובת למשלוח דואר: רחוב יד חרוצים 

 . להלן  נפרדת  בטבלה ראה דירוג 
  .אחר אופן בכל  או כלשהם  בשעבודים,  בבטוחות מובטחות אינן'( א)סדרה  החוב אגרות בטוחות 

לשטר הנאמנות.   6.2לפרטים אודות שעבודים שליליים להם התחייבה החברה, ראה סעיף 
  סעיף ראה,  ההוצאותלפרטים אודות סכומים שהפקידה החברה לכרית הריבית ולכרית 

 . הנאמנות   לשטר 5.8-ו 5.7

 

 
 מכוח שטר הנאמנות החברה  על החלות עיקריות   מגבלות

מגבלות על ביצוע 
 חלוקה

כי היא לא תכריז,   התחייבהבמסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'(, החברה 
( סכום  1תשלם או תחלק כל דיבידנד, אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: ) 

מהרווחים לחלוקה, כהגדרתם להלן, אשר הוכרו בדוחות הכספיים    50%החלוקה לא יעלה על  
  1המאוחדים האחרונים של החברה )הרבעוניים או השנתיים, לפי העניין( החל מיום 

( )"המועד הקובע"(, בנטרול רווחי/הפסדי  2014)הרבעון הרביעי של שנת  2014באוקטובר 
שערוך נטו )שטרם מומשו( הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן  

או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם והשפעות המס  2014בספטמבר  30ליום 
כי: )א( במקרה של מכירת נכס )מימוש( ששוערך,   בגינם )"רווחי/הפסדי שערוך"(. יובהר

  1יתווספו/יופחתו )לפי העניין( לרווחים הניתנים לחלוקה רווחי/הפסדי שערוך החל מיום 
בגין אותו נכס )ב( הרווחים לחלוקה אשר בגינם לא בוצעה חלוקה ברבעון   2014באוקטובר 

המאוחד של החברה )לא כולל   ( ההון העצמי הנומינאלי2מסוים יצטברו לרבעונים הבאים. )
זכויות מיעוט( על פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא  
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 מכוח שטר הנאמנות החברה  על החלות עיקריות   מגבלות
( יחס ההון למאזן לא יפחת  3מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד למדד(; ) 100 -יפחת מ

(  5רה א'(; )רעון מיידי של אגרות החוב )סדי ( לא מתקיימת עילה להעמדה לפ4; )35% -מ
במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה לא מתקיימים בחברה עילות לפירעון מיידי של  

; )"מגבלת הדיבידנד"(. החברה תעביר לידי  הנאמנות שטר ל  8אגרות החוב, כמפורט בסעיף 
ימי עסקים לאחר אישור החלוקה על ידי דירקטוריון החברה וטרם ביצוע   2הנאמן בתוך 

שא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים בדבר עמידת החברה במגבלת  החלוקה אישור נו
הדיבידנד כולל פירוט החישוב הרלבנטי. החברה תפרט במסגרת דוחות הדירקטוריון  
הרבעוניים והשנתיים את סך הרווחים הצבורים )כהגדרתם לעיל( מהמועד הקובע ועד למועד  

  הדוח. 

)לפני מס(   לתקופהרווח ה, הינו זה סעיףב -" לחלוקה הרווחיםלשטר הנאמנות, " בהתאם
סכומי המס    בניכוי"(,  החברה  חלק : "זה  בסעיףהמאוחד, המיוחס לבעלי המניות של החברה )

  הסכם)בסעיף זה: " 2015לתשקיף  9.2.3הסכם המס המתואר בסעיף ל בהתאם שישולמו 
כם המס יהיו בהתאם  )לפני מס( וסכומי המס לפי הס לתקופה"(, כאשר סכום הרווח המס

  הסכם  לפי תשלומים  כי יובהר  ספקהסר  למען לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 
  אינם וכןאגרות החוב )סדרה א'(  מחזיקי או/ו הנאמן אישור  לקבלת  כפופים  יהיו  לא  המס

  המס  הסכם לפי תשלומים כי , יודגש זאת עם"ק זה. בס כאמור למגבלת הדיבידנד  כפופים
על פי הדין החל על החברה,   החלוקה למבחני  בהתאם הדירקטוריון לאישור  כפופים

 . 2015ב' לתשקיף 5.4.3המפורטים בסעיף 

 לשטר הנאמנות.  5.5 סעיףראה 

 התחייבויות
  פיננסיות

 הנאמנות:  לשטר  6.4סעיף  מכח התחייבויות
 
 75-ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ ( א)

הון  העמד  2019בדצמבר   31מיליון דולר ארה״ב )סכום זה לא יוצמד למדד(. ליום 
 . דולר  מיליוני 256.2-כ  על כאמור החברה של העצמי

בדצמבר   31. ליום 26%-יחס ההון העצמי המאוחד של החברה לסך המאזן לא יפחת מ ( ב )
 . 37.57%-כ על האמוריחס  העמד  2019

בדצמבר   31. ליום 18לא יעלה על   מתואם EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל  ( ג)
  EBITDA-ה, "בארה דולר  מיליוני  570.9-כעל   מתואם  נטו  הפיננסי  החוב עמד 2019

 .  14.13-כ על  עמד   האמור והיחס דולר ארה"ב   מליון 40.4 -כ על   עמד המתואם

 )לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות 4היקף פרויקטי היזום של החברה במאוחד  ( ד )
לא  Beekman]״איחוד יחסי״( ]לא כולל הנכס  ובחברות בשליטה משותפת על בסיס

 המאזן המאוחד של החברה.  מסך 35%יעלה על 
 . 5.72%-כ  על  האמור היחס עמד, 2019בדצמבר   31  ליום

 
 הריבית(:  לשטר הנאמנות )התאמת שיעור  5.3סעיף  מכח התחייבויות

 
  100-ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ ( ה)

רעון מיידי, אלא עשויה י מיליון דולר. אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפ
  על  עומד כאמור  העצמי ההון 2019בדצמבר   31  ליוםלהקנות התאמה בשיעור הריבית.  

 . דולר  מיליוני 256.2-כ
 90-ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ ( ו)

רעון מיידי, אלא עשויה י מיליון דולר. אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפ
  על  עומד כאמור  העצמי ההון 2019בדצמבר   31  ליוםלהקנות התאמה בשיעור הריבית.  

 . דולר  מיליוני 256.2-כ
. אי עמידה באמת 33%-יחס ההון העצמי המאוחד של החברה לסך המאזן לא יפחת מ ( ז)

רעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעור הריבית.  יהמידה אינה מהווה עילה לפ 
 . 37.57%-כ  על  עומד כאמור  היחס 2019בדצמבר   31  ליום

לשטר הנאמנות, החברה התחייבה כי לא תכריז, תשלם או   5.5לאמור בסעיף  בהתאם ( ח)
מהרווחים לחלוקה, כהגדרתם    50%תחלק דיבידנד, אלא אם סכום החלוקה לא יעלה על  

לשטר הנאמנות, אשר הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של   5.5בסעיף 
)הרבעון   2014באוקטובר  1ום החברה )הרבעוניים או השנתיים, לפי העניין( החל מי

( בנטרול רווחי/הפסדי שיערוך נטו )שטרם מומשו( הנובעים משינוי  2014הרביעי של שנת  
או למועד בו   2014בספטמבר  30בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן ליום 

והשפעות המס בגינם, כפוף לתנאים המפורטים   נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם
 . 5בסעיף האמור לשטר הנאמנות 

לשטר הנאמנות,   5.5צבורים, כהגדרתם בסעיף הרווחים ה סך, 2019בדצמבר  31 ליום 

 
עלות ההשקעה )במובחן משווי הוגן( של החברה   -״ בסעיף זה משמעם היקף פרויקטי היזום של החברה״    4

בפרויקטים שהבנייה שלהם החלה נכון למועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים, למעט עלות ההשקעה כאמור  
סך המאזן המאוחד של החברה בתוספת חלק החברה   -״ בסעיף זה משמעו המאזן המאוחד. ״Beekmanבנכס 

 . ת בשליטה משותפת על בסיס ״איחוד יחסי״בחברות כלולות וחברו 
  לבעלי המיוחס, המאוחד ( מס)לפני  לתקופה הרווח , הנאמנות  לשטר 5.5 בסעיף " משמעם לחלוקה הרווחים"  5

  9.2.3 בסעיף  המתואר המס להסכם  בהתאם  שישולמו המס סכומי בניכוי"(, החברה)"חלק  החברה של  המניות 
  לדוחות  בהתאם יהיו המס הסכם  לפי המס וסכומי( מס)לפני  לתקופה הרווח סכום כאמור, 2015 לתשקיף

 . החברה של המאוחדים  הכספיים
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 מכוח שטר הנאמנות החברה  על החלות עיקריות   מגבלות
 . דולר  אלפי 5,738-כ הינו

בתנאים  עמידה  
והתחייבויות על פי 

 שטר הנאמנות  

  6.2.1שוטף כללי בהתאם להתחייבותה בסעיף  בשעבוד  רכושה את  שעבדה לא החברה ( ט)
)לרבות   ספציפיים  בשעבודים מקצתו או  כולו לשטר הנאמנות, ולא שיעבדה את רכושה, 

.  הנאמנות  לשטר   6.2.2  בסעיף  להתחייבותה  בהתאם(  ספציפיים ים  /נכס  על  שוטף  שעבוד
 השפעתמסגרת אשראי מתאגיד פיננסי בארה"ב, לצורך הגנה חלקית על    אודות  לפרטים

בדצמבר    31( לדוחות הכספיים ליום  א) 4, ראה ביאור  הדולר  מול   השקל  של  החליפין  שער
 . המצורפים לדוח התקופתי  2019

 אודותלפרטים לשטר הנאמנות.  6.2.3בניגוד לאמור בסעיף אשראי החברה לא נטלה  ( י)
  החליפין  שער השפעתעל חלקית מסגרת אשראי מתאגיד פיננסי בארה"ב, לצורך הגנה 

  2019בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים )א(4, ראה ביאור הדולר מול  השקל של
 . המצורפים לדוח התקופתי 

,  לשטר הנאמנות 8.1.20מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה כמפורט בסעיף  החברה ( יא)
 . לא השתנה 

 לשטר הנאמנות.  5.6ביצעה עסקאות מיוחדות כהגדרתן בסעיף החברה לא   ( יב )
אגרות חוב זו הינה  סדרת, הדוחות()א( לתקנות 13)ב()10 תקנהלהוראות  בהתאם )*( 

 .החברה של מהותית  סדרה
 

 הפיננסיות המתוארות לעיל.  ההתחייבויות, החברה עומדת בכל 2019בדצמבר  31נכון ליום 
ולמועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, החברה לא הפרה   2019בדצמבר  31, נכון ליום בנוסף

התחייבויות שנקבעו בשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א׳( ולא התקיימו תנאים 
 המקימים עילה להעמדת אגרות החוב כאמור לפירעון מיידי. 

 
 )סדרה א'( החוב אגרות דירוג

 

  שנקבע  דירוג מדרגת חברה שם
  הנפקת במועד

/   הסדרה
במועד הרחבת  

 הסדרה 

  למועד  דירוג
 הדוח

  מתן תאריך
  העדכני הדירוג

 הדוח  למועד 

דירוגים נוספים בתקופה שבין מועד  
 ההנפקה המקורי לבין הדירוג העדכני  

 דירוג  תאריך 

S&P Maalot -ilA /   אופק
 יציב 

-ilA  
רשימת מעקב  

)שלילי( / 
בחינת דירוג  

 )שלילית( 

 יציב אופק  / ilA-   2016 במרס 2 2020במרס  12

 יציב אופק  / ilA-  2016בספטמבר  1    
בספטמבר   11

2016 
-ilA /  יציב אופק 

      

 
ראה    ,רשימת מעקב )שלילי( / בחינת דירוג )שלילית(   ilAבדירוג    אודות דוח דירוג לחברה,   לפרטים 

(, המובא כאן בדרך  2020-01-020947)אסמכתא מספר  2020במרס   14דוח מיידי של החברה מיום  
 של הפניה. 
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 אגרות חוב )סדרה ב'( .16

לשטר הנאמנות   בהתאםהנפיקה החברה,    אשר'(  באגרות חוב )סדרה    בדבר  פרטים  יובאו  להלן
פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן למחזיקי   , בין החברה לבין רזניק2017במרץ,    26שנחתם ביום  

באפריל,    2לדוח הצעת המדף של החברה מיום  צורף  אשר  '( של החברה,  באגרות החוב )סדרה  
, כפי  2016במאי,  31, הנושא תאריך מיום 2016במאי,  30 מיום החברה תשקיף, מכוח 2017

 . "(הנאמנות שטר)" 2018בדצמבר  12וביום  2017בנובמבר  29שתוקן ביום 
 

'( של החברה  באישרה האסיפה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה  2018בר דצמב 11 ביום
שאמור היה  הקרןהראשון תשלום המועד  יוקדםהתקשרות בתיקון שטר הנאמנות לפיו, 

)לרבות הריבית שנצברה עד למועד התשלום האמור על אותו  2019באפריל להיות משולם 
וזאת חלף הפקדת הסכום , 2019בדצמבר  31כך שישולם ביום  (החובחלק של קרן אגרות 

  נוספים  לפרטים .  הנאמנות  שטר  להוראות  בהתאםהדרוש לתשלום הקרן האמור בידי הנאמן  
בדצמבר  11 מיום, 2018בדצמבר  4מיום  םמיידי דוחות ראה לוםהתש מועד הקדמת בדבר
 אסמכתא אסמכתא) 2018בדצמבר  12-ווכן דוח מיידי  2018בדצמבר  16מיום  ותיקונו 2018

 ואסמכתא  2018-10-122694לתיקון    אסמכתא;  2018-01-120885   ; אסמכתא2018-01-11176
   .פניה, המובאים כאן בדרך של הבהתאמה( 2018-01-114328

הפקידה את מלוא תשלום הקרן הקרוב בגין אגרות החוב  החברה, 2019בדצמבר  31 ליום
ש"ח אשר מועד תשלומו למחזיקי  מיליון 49.8 -כבסכום כולל של  הנאמן לחשבון'( ב)סדרה 

 . 2020 באפריל 2אגרות החוב הינו יום 
 

 '( )*( ב)סדרה    החוב אגרות 
 2017באפריל,  3 ההנפקה   מועד

  במועד נקוב ערך  סך
 ההנפקה

 "חש אלפי  298,878

 ליום  נקוב ערך יתרת
 2019בדצמבר  31

 אלפי ש"ח 249,085

  הריבית סכום
  בספרים שנצברה 

בדצמבר   31 ליום
2019 

 דולר אלפי    1,034

 כפי  ההוגן השווי
ליום   בספרים  שנכלל 

 2019בדצמבר  31
 בתוספת ריבית לשלם 

 דולר אלפי  71,833

  31 ליום בורסאי שווי
   2019בדצמבר  

   דולראלפי  70,845

  נקוב ערך יתרת
 הדוח  למועד 

 אלפי ש"ח 249,085

  שיעורה, הריבית סוג
ומועדי תשלום  

 הריבית 

 .  %5.75 - קבוע הריבית שיעור
  בגין (, כולל)  2018-2024 מהשנים אחת  כל של באוקטובר  2 -ו  באפריל   2 בימים  תשולםהריבית 

לאוקטובר,   2"( וביום  הריבית תקופת )" התשלום מועד שלפני ביום  המסתיימים  החודשים ששת
להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות   כפופה   הריביתבגין תקופת הריבית הראשונה.   2017

)לרבות הריבית    הקרן, לעילאו אי עמידה בהתניות פיננסיות. על אף האמור /ו החוב )סדרה ב'( 
להיות   היתה( שאמורה החובשנצברה עד למועד התשלום האמור על אותו חלק של קרן אגרות 

, בהתאם לאישור מחזיקי  וזאת 2018בדצמבר  31  ליום הוקדמה 2019באפריל   2משולמת ביום 
 '(. באגרות החוב )סדרה 

  2019 מהשנים  אחת כל  של  באפריל 2 -ה ביום  שנתיים  תשלומים(  6) בשישה לפירעון  עומדת  הקרן הקרן  תשלום מועדי
  החוב אגרות של  הנקוב ערכן מקרן 16.66% יהווה התשלומים מחמשת א" שכ  באופן(  כולל)  2024 עד

)לרבות    הקרן, לעיל על אף האמור  מהקרן כאמור. 16.67%)סדרה ב'( והתשלום האחרון יהווה 
  היתה( שאמורה החובהריבית שנצברה עד למועד התשלום האמור על אותו חלק של קרן אגרות 

וזאת, בהתאם לאישור   2019בדצמבר   31 ליום הוקדמה 2019באפריל    2להיות משולמת ביום 
 '(. ב )סדרה  מחזיקי אגרות החוב

 צמודות )קרן וריבית( לבסיס הצמדה כלשהו.  אינןהחוב )סדרה ב'(  אגרות הצמדה  תנאי
 לא ? להמרה ניתנות האם
  לבצע החברה זכות
 מוקדם  פדיון

יום ממועד   60  -החל מ  ,הבלעדי   דעתה  לשיקול   ובהתאם  עת   בכל (,  חייבת  לא   אך)  רשאית  תהא   החברה
  ,שתבחר   כפי(  ' סדרה ב)  החוב  אגרות  כל  של  או  חלק  של  מוקדם  פדיון  לבצע  רישומן למסחר בבורסה,

,  החברה  דירקטוריון להחלטות בהתאם  והכל לני מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב )סדרה ב'(, 
  במועד שיהיו כפי, מכוחו  וההנחיות הבורסה תקנון ולהוראות ערך  ניירות רשות להנחיות כפוף

 לשטר הנאמנות.   7.2לפרטים ראה סעיף  . הרלוונטי
 "(.    הנאמן שם הנאמן: רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ )" הנאמן

 ; שאול  הגר/  אבטליון מיכלשם האחראי על הסדרה: 
 ; 03-6393316; פקס: 03-6393311טלפון: 

 אביב. -תל, 14כתובת למשלוח דואר: רחוב יד חרוצים 
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 '( )*( ב)סדרה    החוב אגרות 
 . להלן  נפרדת  בטבלה ראה דירוג 

לפרטים   .אחר  אופן  בכל  או  כלשהם בשעבודים , בבטוחות  מובטחות אינן ( סדרה ב') החוב  אגרות  בטוחות 
לשטר הנאמנות. לפרטים אודות   6.2אודות שעבודים שליליים להם התחייבה החברה, ראה סעיף 

 . הנאמנות לשטר  5.8-ו  5.7  סעיף  ראה,  ההוצאותסכומים שהפקידה החברה לכרית הריבית ולכרית  

 
 מכוח שטר הנאמנות החברה  על החלות עיקריות   מגבלות

מגבלות על ביצוע 
 חלוקה

כי היא לא תכריז, תשלם או   התחייבה'(, החברה ב במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 
( סכום החלוקה לא יעלה 1תחלק כל דיבידנד, אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: ) 

מהרווחים לחלוקה, כהגדרתם להלן, אשר הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים   50%על 
)הרבעון הרביעי של   2014באוקטובר  1הרבעוניים או השנתיים, לפי העניין( החל מיום של החברה )

( )"המועד הקובע"(, בנטרול רווחי/הפסדי שערוך נטו )שטרם מומשו( הנובעים משינוי  2014שנת 
או למועד בו נרכשו הנכסים,  2014בספטמבר  30בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן ליום 

חר מביניהם והשפעות המס בגינם )"רווחי/הפסדי שערוך"(. יובהר כי: )א( במקרה של  לפי המאו
מכירת נכס )מימוש( ששוערך, יתווספו/יופחתו )לפי העניין( לרווחים הניתנים לחלוקה רווחי/הפסדי  

בגין אותו נכס )ב( הרווחים לחלוקה אשר בגינם לא בוצעה   2014באוקטובר  1שערוך החל מיום 
( ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל  2עון מסוים יצטברו לרבעונים הבאים. ) חלוקה ברב

זכויות מיעוט( על פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת  
  CAP-ל מתואם נטו  הפיננסי  החוב( יחס 3מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד למדד(; ) 120 -מ

( לא  4; )70%  של  שיעור  על  יעלהלשטר הנאמנות(, לאחר החלוקה,    6.4בסעיף    המונחיםנטו )כהגדרת  
( במועד החלטת הדירקטוריון  5'(; )ברעון מיידי של אגרות החוב )סדרה  ימתקיימת עילה להעמדה לפ 

  שטר ל 8ל החלוקה לא מתקיימים בחברה עילות לפירעון מיידי של אגרות החוב, כמפורט בסעיף ע
( החברה מקיימת את התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם  6) ;הנאמנות 

ימי עסקים לאחר    2)"מגבלת הדיבידנד"(. החברה תעביר לידי הנאמן בתוך    להוראות שטר הנאמנות 
על ידי דירקטוריון החברה וטרם ביצוע החלוקה אישור נושא המשרה הבכיר בחברה  אישור החלוקה  

בתחום הכספים בדבר עמידת החברה במגבלת הדיבידנד כולל פירוט החישוב הרלבנטי. החברה 
תפרט במסגרת דוחות הדירקטוריון הרבעוניים והשנתיים את סך הרווחים הצבורים )כהגדרתם  

  עד הדוח. לעיל( מהמועד הקובע ועד למו 

)לפני מס( המאוחד,   לתקופהרווח ה, הינו זה  סעיףב -" לחלוקה הרווחיםלשטר הנאמנות, " בהתאם
  בהתאם   שישולמו סכומי המס    בניכוי"(,  החברה  חלק: "זה   בסעיףהמיוחס לבעלי המניות של החברה ) 

  הסכם )בסעיף זה: "  2016ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת    חלקל   11הסכם המס המתואר בסעיף  ל
)לפני מס( וסכומי המס לפי הסכם המס יהיו בהתאם לדוחות   לתקופה"(, כאשר סכום הרווח המס

 יהיו לא המס הסכם  לפי  תשלומים  כי  יובהר ספקהסר  למעןהכספיים המאוחדים של החברה. 
למגבלת   כפופים אינם וכן'( בהחוב )סדרה אגרות  מחזיקי או/ ו הנאמן אישור לקבלת כפופים

  לאישור  כפופים המס הסכם לפי תשלומים כי, יודגש זאת עם"ק זה. בס כאמורהדיבידנד 
ב' לתשקיף  3.3פורטים בסעיף  על פי הדין החל על החברה, המ  החלוקה  למבחני  בהתאם  הדירקטוריון

 . המדף 

 לשטר הנאמנות.  5.5 סעיףראה 

 הנאמנות:  לשטר  6.4סעיף  מכח התחייבויות  פיננסיות התחייבויות
 
מיליון   75-ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ  ( א)

  החברה של העצמיהון העמד  2019בדצמבר  31דולר ארה״ב )סכום זה לא יוצמד למדד(. ליום 
 . דולר   מיליוני 256.2-כ על  כאמור

  2019בדצמבר  31. ליום 26%-יחס ההון העצמי המאוחד של החברה לסך המאזן לא יפחת מ ( ב )
 . 37.57%-כ  על האמוריחס העמד 

  2019בדצמבר  31. ליום 18לא יעלה על  מתואם EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל  ( ג)
  עמד המתואם  EBITDA-ה, "בארה דולר  מיליוני 570.9 - כעל  מתואם נטו הפיננסי החוב  עמד 

   . 14.13-כ על  עמד האמור והיחס  דולר ארה"ב  מליון  40.4 -כ על
ובחברות   )לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות 6היקף פרויקטי היזום של החברה במאוחד  ( ד )

 מסך 35%לא יעלה על  Beekman]״איחוד יחסי״( ]לא כולל הנכס  בשליטה משותפת על בסיס
 . 5.72%-כ על האמור היחס עמד, 2019בדצמבר   31 ליום  המאזן המאוחד של החברה.

 
 הריבית(:  לשטר הנאמנות )התאמת שיעור  5.3סעיף  מכח התחייבויות

 
מיליון   100- ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ ( ה)

רעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה ידולר. אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפ
 . דולר מיליוני 256.2-כ על  עומד כאמור  העצמי ההון 2019בדצמבר   31  ליוםבשיעור הריבית.  

מיליון   90-ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ  ( ו)
רעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה ידולר. אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפ

 . דולר מיליוני 256.2-כ על  עומד כאמור  העצמי ההון 2019בדצמבר   31  ליוםבשיעור הריבית.  
. אי עמידה באמת המידה  33%-יחס ההון העצמי המאוחד של החברה לסך המאזן לא יפחת מ ( ז)

  31 ליוםיבית. רעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעור הריאינה מהווה עילה לפ
 . 37.57%-כ על  עומד  כאמור היחס 2019בדצמבר 

 
 לעיל.  5הערה  ראה    6
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בתנאים  עמידה  
והתחייבויות על פי 

 שטר הנאמנות  

לשטר הנאמנות, החברה התחייבה כי לא תכריז, תשלם או תחלק   5.5לאמור בסעיף  בהתאם  ( ח)
  5.5מהרווחים לחלוקה, כהגדרתם בסעיף  50%דיבידנד, אלא אם סכום החלוקה לא יעלה על 

לשטר הנאמנות, אשר הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה )הרבעוניים  
( בנטרול  2014)הרבעון הרביעי של שנת  2014באוקטובר  1ום או השנתיים, לפי העניין( החל מי

רווחי/הפסדי שיערוך נטו )שטרם מומשו( הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס  
או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם   2014בספטמבר  31לשווים ההוגן ליום 

 .  7האמור לשטר הנאמנות  והשפעות המס בגינם, כפוף לתנאים המפורטים בסעיף
-כ הינולשטר הנאמנות,  5.5צבורים, כהגדרתם בסעיף הרווחים ה סך, 2019בדצמבר  31 ליום

 .דולר   אלפי  5,738
לשטר   6.2.1שוטף כללי בהתאם להתחייבותה בסעיף  בשעבוד  רכושה את שעבדה לא  החברה ( ט)

  שוטף שעבוד)לרבות  ספציפיים בשעבודים מקצתו או כולו הנאמנות, ולא שיעבדה את רכושה, 
  אודות  לפרטים. הנאמנות  לשטר 6.2.2 בסעיף להתחייבותה בהתאם( ספציפיים ים /נכס על

  של  החליפין שער השפעתמסגרת אשראי מתאגיד פיננסי בארה"ב, לצורך הגנה חלקית על 
המצורפים לדוח  2019בדצמבר  31( לדוחות הכספיים ליום א) 4, ראה ביאור הדולר מול השקל

 התקופתי. 
מסגרת   אודות לפרטיםלשטר הנאמנות.  6.2.3לאמור בסעיף  בניגודלא נטלה אשראי  החברה ( י)

  מול  השקל של החליפין שער השפעתעל  חלקיתפיננסי בארה"ב, לצורך הגנה אשראי מתאגיד 
 . התקופתי   לדוח המצורפים  2019בדצמבר  31 ליום  הכספיים  לדוחות)א( 4 ביאור  ראה,  הדולר

, לא  הנאמנות  לשטר 8.1.20מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה כמפורט בסעיף  החברה ( יא)
 השתנה. 

 לשטר הנאמנות.  5.6בסעיף   כהגדרתן  מיוחדות עסקאות ביצעה  לא החברה ( יב )
 סדרהאגרות חוב זו הינה  סדרת, הדוחות()א( לתקנות 13)ב()10 תקנהלהוראות  בהתאם )*( 

 .החברה של מהותית
 

 הפיננסיות המתוארות לעיל.  ההתחייבויות, החברה עומדת בכל 2019בדצמבר  31נכון ליום 
ולמועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, החברה לא הפרה   2019בדצמבר  31, נכון ליום בנוסף

׳( ולא התקיימו תנאים בהתחייבויות שנקבעו בשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 
 המקימים עילה להעמדת אגרות החוב כאמור לפירעון מיידי. 

 

 )סדרה ב'( החוב אגרות דירוג
  שנקבע  דירוג מדרגת חברה שם

  הנפקת במועד
/   הסדרה

במועד הרחבת  
 הסדרה 

  למועד  דירוג
 הדוח

  מתן תאריך
  העדכני הדירוג

 הדוח  למועד 

דירוגים נוספים בתקופה שבין מועד  
 ההנפקה המקורי לבין הדירוג העדכני  

 דירוג  תאריך 

S&P Maalot -ilA  / 
ברשימת 
 המעקב

-ilA  
רשימת 
מעקב 

)שלילי( / 
בחינת דירוג 

 )שלילית(

  ilA- 2017 באפריל  2 2020במרס  12

 
ראה    ,רשימת מעקב )שלילי( / בחינת דירוג )שלילית(   ilAבדירוג    אודות דוח דירוג לחברה,   לפרטים 

(, המובא כאן בדרך  2020-01-020947)אסמכתא מספר  2020במרס   14דוח מיידי של החברה מיום  
 של הפניה. 

 
 

 פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבת דוח .17

נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה כלולים בדוח זה על דרך ההפניה לנתונים 
פי על כאמור הכלולים בדוח מיידי של החברה בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה 

 מועדי פירעון, אשר החברה פרסמה בד בבד עם דוח זה. 

 

 גרוס אלן
 "ל ומנכ הדירקטוריון"ר יו

 וויליאם בארט 
 כספים"ל סמנכ

 
 

 2020 במרס 25: תאריך

 
 . לעיל 6ראה הערה   7
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 לבעלי המניות של דוח רואי החשבון המבקרים

GFI Real Estate Limited 
 

 

בדצמבר  31)"החברה"( לימים  GFI Real Estate Limited ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של 

הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש  אוואת הדוחות המאוחדים על הרווח  2018 -ו 2019

 . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.2019  בדצמבר  31השנים שהאחרונה שבהן נסתיימה ביום  

  אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 

מכלל הנכסים המאוחדים   %41  -ו  2%  -הכלולים באיחוד מהווים כ   ן אשר נכסיה  שאוחדות הכספיים של חברות  לא ביקרנו את הדוחו

מכלל ההכנסות  70% -ו  %51, 66%- , והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כבהתאמה, 2018 -ו  2019בדצמבר  31 לימים

כן, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של -. כמובהתאמה, 2017 -ו 2018, 2019בדצמבר  31 מיםבי שנסתיימו יםהמאוחדות לשנ

 -כהסתכמה לסך של   2018  -ו  2019בדצמבר    31  לימיםהשווי המאזני, אשר ההשקעה בהן    טתשי לפי  המטופלותחלק מהחברות  

 2018,  2019בדצמבר    31  בימים  נסתיימוש  ים, בהתאמה, וחלק החברה בתוצאותיהן לשנדולראלפי    34,587  -ו  דולר  אלפי  31,834

. הדוחות הכספיים של אותן אלפי דולר, בהתאמה  7,298 -דולר ואלפי  5,560דולר,   אלפי 4,537 - של כ  להפסד , הסתכם 2017 -ו

ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן  ,חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו

 .חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים

 

בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה   ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין -על .1973-חשבון(, התשל"ג

 כומים ובמידע שבדוחות הכספיים.ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בס בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הנהלת החברה וכן הערכת 

בסיס נאות לחוות  ים מספקודוחות רואי החשבון האחרים אנו סבורים שביקורתנו  נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.

 דעתנו.

 

, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות אחרים חשבון רואי של הדוחות ועל ביקורתנו  על בהתבססו, לדעתנ

ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי  2018 -ו 2019בדצמבר  31 מצב הכספי של החברה לימיםההמהותיות, את 

 כספי דיווח לתקני בהתאם , 2019בדצמבר  31נסתיימה ביום  שבהן שהאחרונההשנים  משלושהמזומנים שלה לכל אחת 

 .2010-"עהתש(, שנתיים כספיים)דוחות  ערך ניירות תקנות והוראות( IFRS) בינלאומיים

 

והיעדר יכולתם של  הקורונה נגיף התפרצותבדבר  27מבלי לסייג את חוות דעתנו, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

 על הפעילות המלונאית של החברה. נגיףהאת השפעת התפרצות  מהימןבאופן , בשלב זה, להעריך והדירקטוריון  החברה תהנהל

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון 

A Firm in the Deloitte Global Network 
 

 

 2020 ,במרץ 25, תל אביב
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LimitedReal Estate GFI  
 הכספי המצב עלמאוחדים  דוחות

 בדצמבר 31ליום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב  

   באור  

    נכסים שוטפים 

 18,842 828,29 ג' 4 מזומנים ושווי מזומנים

 8,762 4,729 א' 4 לזמן קצר ןפקדו

 8,701 340,46 ב' 4 מוגבלים ומיועדים פקדונות

 5,813 ,0968 5  לקוחות

 9,503 059,9 6 חובה  ויתרות חייבים

 34,324 48811, 7 דירות מלאי

 77,171 49,776 8 למכירה "ן להשקעה מוחזק נדל

 163,116 784,159  שוטפים  נכסים"כ סה

    

    שוטפים  לא נכסים

 4,498 4,061 ב' 4 פקדונות מוגבלים ומיועדים

 1,925 970  ארוך לזמן חובה ויתרות השקעות חשבון על מקדמות

 301,506 101,249 8 להשקעה "ן נדל

 616,778 022,556 9 רכוש קבוע 

 90,623 511,95 ב' 10  שיטת השווי המאזני לפיהשקעות הנמדדות 

 330,151,0 665,905  שוטפים לא סה"כ נכסים 

  
  

 1,178,446 ,512,0651  נכסים "כ סה

    

    התחייבויות שוטפות 

הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים כולל חלויות שוטפות של 

  לזמן ארוך והתחייבויות אחרותהלוואות 

 

11 023,38 67,369 

 - 34,173 12 חוב  אגרות של שוטפות חלויות

 13,968 14,802 13 התחייבויות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה 

 15,885 14,952 11 הלוואות מחברות קשורות וצדדים קשורים 

 38,277 040,40 14 זכאים ויתרות זכות

 135,499 990,141  שוטפות התחייבויות"כ סה

    

    התחייבויות לא שוטפות 

 438,476 288,393 11 תאגידים פיננסיים ו בנקיםהלוואות מ

 117,993 94,913 12 אגרות חוב 

 ,71113 ,85313 15 לשלם  חכירה בגין התחייבות

 1,315 542  משוכרים פקדונות

 17,986 12,874 16 נדחות הכנסות

 8,950 ,7507 17 אחרות פיננסיות התחייבויות

 598,431 220,523  ותשוטפ  לא התחייבויות"כ סה

    

    הון 

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה 

 -  -  19 )*(  הון מניות

 ,683183 835,159  קרנות הון 

 541,510 96,398  יתרת רווח

 422,289 233,256  החברה  מניות לבעלי המיוחס הון"כ סה

 2155,29 144,069  זכויות שאינן מקנות שליטה  

 444,516 302,400  סה"כ הון 

  
  

 1,178,446 ,512,0651  והון  התחייבויות"כ סה

    2020, במרץ 25

 אלן גרוס  תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 ומנכ"ליו"ר דירקטוריון 

 בארט וויליאם 

  סמנכ"ל כספים 

    

    אלפי דולר ארה"ב.  1-)*( היתרה נמוכה מ

    . המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הבאורים
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LimitedReal Estate GFI  
 רווח או הפסד ורווח כולל אחרהמאוחדים על  דוחות

 

 לשנה שהסתיימה   

 בדצמבר 31ביום   

  2019 2018 2017 

 דולר ארה"ב אלפי באור  

     

  מנכסי שכירות ודמי דירות מכירת, מלון בתי מהפעלת הכנסות
 87,873 177,318 146,117 א'  23 נדל"ן להשקעה   

 נדל"ן  מנכסי שכירות ודמי דירות מכירת, מלון בתי הפעלתעלות 
 49,599 123,251 96,910 ב'  23 להשקעה   

     

 38,274 54,067 49,207  רווח מהשכרת הנכסים והפעלתם

     

 35,316 6,418 ( 858) 8 נדל"ן להשקעה ממימוש )הפסד( ורווח התאמת שווי הוגן 

 8,219 16,453 17,361 9 בתי מלון פחת

שיטת השווי  לפיהנמדדות  השקעות)בהפסדי(   ברווחי החברה חלק

 684 ( 5,224) ( 5,400) 10 המאזני 

 -  6,488 6,482 16 אחרות  הכנסות

 12,624 -  -   החזקות קודמות בעליה לשליטה  מהערכה מחדש שלרווח 

  32,070 45,296 78,679 

     

 10,339 17,124 17,713 ' ג 23  הנהלה וכלליות הוצאות

     

 68,340 28,172 14,357  תפעולי  רווח

     

 31,016 41,848 42,146  מימון  הוצאות

 ( 2,151) -  -   מימון  הכנסות

 5,984 ( 5,944) 6,844  נטו, שער מהפרשי)רווח(  הפסד

 34,849 35,904 48,990 ד'  23 נטו, מימון הוצאות"כ סה

     

 33,491 ( 7,732) ( 34,633)  )הפסד( לפני מיסים    רווח

 -  186 ( 95)  הכנסה( העל  מיסים) מס הטבת

 33,491 ( 7,546) ( 34,728)  לשנה  נקי)הפסד(   רווח

     

     : אחר כולל)הפסד(   רווח

     : הפסד או לרווח בעתיד  יסווגו לא אשר סכומים

 29,457 29,552 ( 963) 9 רכוש קבועשל קרן הערכה מחדש 

 הנמדדות השקעותב קבוע רכוש של מחדש הערכההחברה בקרן  חלק

 33,373 7,892 5,516 10  המאזנילפי שיטת השווי 

 62,830 37,444 4,553  לשנה   אחר כולל)הפסד( רווח סה"כ 

     

 96,321 29,898 ( 175,30)  לשנה  כולל)הפסד(  רווח"כ סה

     

     : ל  מיוחס לשנה )הפסד(  רווח

 21,734 ( 3,881) ( 35,214)  בעלי מניות החברה 

 11,757 ( 3,665) 486   שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי

  (34,728 ) (7,546 ) 33,491 

     

     : ל מיוחסלשנה  כולל )הפסד( רווח"כ סה

 71,995 25,366 ( 848,32)  בעלי מניות החברה 

 24,326 4,532 736,2   שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי

  (30,175 ) 29,898 96,321 

     

 

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.  הבאורים
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LimitedReal Estate GFI  
 בהון  השינויים על מאוחדים דוחות

 

 
 
 

 אלפי דולר ארה"ב.  1-היתרה נמוכה מ )*( 
 (. 1)24 באור ראה)**( 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.  הבאורים
 
 
 
 
 

 החברה  מניות לבעלי המיוחס הון 

 

הון 
 מניות

 )*( 

הערכה   ןקר
של  מחדש

 רכוש קבוע 
  הון קרנות

 רווח  יתרת אחרות 

  הון קרן
  מעסקאות

זכויות   עם
שאינן 
מקנות 
 "כ סה שליטה 

 זכויות
 שאינן
 מקנות
 הון  סה"כ שליטה 

 "בארה  דולר אלפי 

 259,520 92,561 166,959 851 94,528 31,136 40,444 -    7201, ינוארב  1יתרה ליום 
         

 33,491 11,757 21,734 -  21,734 -  -  -  לשנה נקי   רווח

 62,830 12,569 50,261 -  -  -  50,261 -  לשנה  אחר כולל רווח

 96,321 24,326 71,995 -  21,734 -  50,261 -  לשנה  כולל רווח"כ סה

הערכה   קרן ומימוש הפחתת

 -  -  -  -  1,023 -  ( 1,023) -  מחדש של רכוש קבוע

קרן הון מעסקאות עם בעלי 

 46,736 8,523 38,213 -  -  38,213 -  -  שליטה 

 17,246 17,246 -  -  -  -  -  -  לראשונה  לאיחוד כניסה

 6,877 6,877 -  -  -  -  -  -  השקעות 

 ( 3,350) ( 3,350) -  -  -  -  -  -  חלוקות

 ( 5,000) -  ( 5,000) -  ( 5,000) -  -  -  ששולם  דיבידנד

הסכם המס עם  מכח חלוקה

 ( 445) -  ( 445) -  ( 445) -  -  -  )**(  בעלי המניות
         

 417,905 146,183 271,722 851 111,840 69,349 89,682 -  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
         

 ( 7,546) ( 3,665) ( 3,881) -  ( 3,881) -  -  -  לשנה  נקי הפסד

 37,444 8,197 29,247 -  -  -  29,247 -  לשנה  אחר כולל רווח

 29,898 4,532 25,366 -  ( 3,881) -  29,247 -  לשנה  כולל)הפסד(  רווח"כ סה

הערכה   קרן ומימוש הפחתת

 קבועמחדש של רכוש 
 - 

(1,682 )  - 1,682 
 -  -  -  - 

 29,905 29,905 -  -  -  -  -  -  השקעות 

 שאינן זכויות ורכישת חלוקות

 ( 29,092) ( 25,328) ( 3,764) -  -  ( 3,764) -  -  שליטה  מקנות

 ( 3,700) -  ( 3,700) -  ( 3,700) -  -  -  שהוכרז  דיבידנד

הסכם המס עם  מכח חלוקה

 ( 400) -  ( 400) -  ( 400) -  -  -  )**(  בעלי המניות
         

 444,516 155,292 289,224 851 105,541 65,585 117,247 -  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
         

 ( 34,728) 486 ( 35,214) -  ( 35,214) -  -  -  לשנה  נקי הפסד

 4,553 2,187 2,366 -  -  -  2,366 -  לשנה  אחר כולל רווח

 ( 30,175) 2,673 ( 32,848) -  ( 35,214) -  2,366 -  לשנה  כולל)הפסד(  רווח"כ סה

הערכה   קרן ומימוש הפחתת

 -  -  -  -  26,214 -  ( 26,214) -  מחדש של רכוש קבוע

 1,375 1,375 -  -  -  -  -  -  השקעות 

 ( 15,271) ( 15,271) -  -  -  -  -  -   חלוקות

הסכם המס עם  מכח חלוקה

 ( 143) -  ( 143) -  ( 143) -  -  -  )**(  בעלי המניות
         

 400,302 144,069 256,233 851 96,398 65,585 93,399 -  9201בדצמבר,  31יתרה ליום 



 
 

- 6 - 
 

GFI Real Estate Limited 
 המזומנים   תזרימי עלמאוחדים  דוחות

 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31 ביום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

    : שוטפתפעילות מתזרימי מזומנים 
    

 33,491 ( 7,546) ( 34,728) לשנה  )הפסד( רווח 

    :מפעילות שוטפת התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים

    התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 4,086 ( 6,474) 5,947 לא במזומן בגין התחייבויות ונכסים פיננסיים, נטו  שהוצאות )הכנסות( מימון 

 ( 35,316) ( 6,418) 858 נדל"ן להשקעה והפסד )רווח( ממימוש התאמת שווי הוגן 

 8,219 16,453 17,361 פחת בתי מלון

 ( 684) 5,224 5,400  שיטת השווי המאזני לפיהשקעות הנמדדות   (רווחי בהפסדי ) החברה חלק

 ( 12,624) -  -  רווח משערוך החזקות קודמות בעליה לשליטה 

 -  ( 5,124) ( 6,482) אחרות  הכנסות

 1,253 1,933 2,712 המאזנישיטת השווי  לפימהשקעות הנמדדות  חלוקות

    :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות

 437 438 834 שליטה  מקנות שאינן זכויות לרכישת בהתחייבויות שינוי

 ( 1,581) ( 2,558) ( 2,283) ושוכרים  בלקוחותעלייה 

 ( 2,050) 9,135 ( 87) חובה  ויתרות בחייבים)עלייה(  ירידה

 -  42,676 22,836 )כולל הפרשה לירידת ערך( למכירה דירות במלאי ירידה

 1,872 ( 5,716) 3,133 זכות ויתרות בזכאים)ירידה(  עלייה

 132 22 ( 773) משוכרים בפקדונות)ירידה(  עלייה

 ( 2,765) 42,045 14,728 שוטפת )ששימשו לפעילות(   מפעילות שנבעו נטו מזומנים

    

    : השקעהפעילות מתזרימי מזומנים 
    

 ( 37,969) ( 56,430) ( 32,138) להשקעה "ן בנדל השקעה

 ( 2,348) 423 429 ארוך לזמן חובה ויתרות השקעות חשבון על במקדמות שינוי 

 ( 5,500) -  -  הלוואה לחברה כלולה

 17,117 31,358 111,080 נדל"ן להשקעה  מימושמ תמורה

 ( 3,895) ( 3,177) ( 10,170) ברכוש קבוע  השקעה

 -  -  52,602 רכוש קבוע  תמורה ממימוש

 ( 71,885) ( 9,293) ( 6,958) המאזני שיטת השווי לפי הנמדדות  בהשקעות השקעה

 2,636 ( 29,838) -  '( א)נספח  רכישת חברות מאוחדות

 5,166 -  -  '( ב)נספח  ממימוש חברות מאוחדותתמורה 

 10,142 ( 2,690) 9,813 שינוי בפקדון לזמן קצר

 ( 1,433) 2,542 ( 36,620) מוגבלים ומיועדים  בפקדונות שינוי

 ( 87,969) ( 67,105) 88,038 השקעה  (לפעילות שימשונבעו מפעילות )ששמזומנים נטו 

    

    : מימון פעילות לתזרימי מזומנים 

 59,758 137,122 73,451 תאגידים פיננסיים ו בנקיםהלוואות מ קבלת

 ( 21,434) ( 99,338) ( 148,650) ומאחריםתאגידים פיננסיים ו בנקיםהלוואות מ פרעון

 79,039 -  -  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו 

 ( 17,739) ( 31,484) -  פרעון אגרות חוב 

 -  9,763 ( 42) הלוואות מצדדים קשורים )פרעון(  קבלת 

 -  8,950 -  קבלת התחייבויות פיננסיות אחרות

 ( 5,445) -  ( 2,643)  חלוקות לבעלי המניות

 3,527 813 ( 13,896) , נטו שליטה מקנות שאינן)חלוקות לזכויות(  זכויותתקבולים מ

 97,706 25,826 ( 91,780) מימון  (לפעילות שימשו)ש  מזומנים נטו שנבעו מפעילות

    

    

 6,972 766 10,986 במזומנים ושווי מזומנים  שינוי

 11,104 18,076 18,842 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

 18,076 18,842 29,828 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

 

 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.  הבאורים
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GFI Real Estate Limited 
 המזומנים   תזרימי עלמאוחדים  דוחות

 
 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31 ביום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

    

    רכישת חברות מאוחדות - 'א נספח

    

 ( 91,755) -  -  (מזומנים ושווי מזומנים)למעט  שוטפים נכסים

 ( 159,199) ( 30,750) -  נכסים בלתי שוטפים בניכוי יתרת השקעה לפי שיטת השווי המאזני 

 70,466 912 -  שוטפות  התחייבויות

 153,254 -  -  שוטפות בלתי התחייבויות

 12,624 -  -  החזקות קודמות בעליה לשליטה  מהערכה מחדש שלרווח 

 17,246 -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה 

    

  - (29,838 ) 2,636 

    

    תמורה ממימוש חברות מאוחדות - 'ב נספח

    

 582 -  -  (מזומנים  ושווי מזומנים)למעט  שוטפים נכסים

 יתרת השקעה   בתוספתנכסים בלתי שוטפים 

 -  -  לפי שיטת השווי המאזני   

 

4,584 

  -  - 5,166 

    

 
    שוטפת  מפעילות מזומנים תזרימי על נוסף מידע  - 'ג נספח

    

 28,088 40,011 37,283 ששולמה  ריבית

    

    פעולות מהותיות שלא במזומן  - 'ד נספח

 46,736 -  -  תרומת נדל"ן להשקעה בידי בעל השליטה 

 -  4,100 -  דיבידנד שהוכרז 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.  הבאורים
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 כללי  -  1באור 

 

כחברה פרטית המאוגדת לפי   2014בדצמבר,    5)להלן: "החברה"( התאגדה ביום    GFI Real Estate Limited .א

- מקום העסקים העיקרי שלה ממוקם בניו.  BVI,  2004  דיני איי הבתולה הבריטיים על פי חוק החברות העסקיות

( מכוחו  2015בפברואר  27פרסמה החברה תשקיף להשלמה )הנושא תאריך  2015בפברואר  26ביום ורק. י

 .להלן  12באורראה  ,החברה הנפקה לציבור בישראל של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה א'(  ביצעה

 

הקבוצה פועלת בשני תחומים מרכזיים שהראשון הינו תחום הנדל"ן להשקעה בארה"ב למגורים )בתי דירות(    .ב

 וכן מסחר ומשרדים, והתחום השני הינו מלונאות בארה"ב. 

 

 

   עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים:  .א

 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים:  ( 1)

 

(. תקנים אלו IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

 כוללים:

 (. IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .א

 (.IASתקני חשבונאות בינלאומיים ) .ב

 (.SIC( ולתקני חשבונאות בינלאומיים )IFRICהבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .ג

 

(, שנתיים כספיים)דוחות  ערך ניירות תקנות להוראות בהתאם ערוכים הכספיים הדוחות , כן כמו

 . 2010-"עהתש

 

 מדיניות חשבונאית עקבית:  ( 2) 

 

 המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות.

  



GFI Real Estate Limited 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

 

 : הכספיים  הדוחות בעריכת וההנחות  האומדנים, השיקולים עיקרי .ב

 

 עיקרי השיקולים בעריכת הדוחות הכספיים:  ( 1)

 

  ושקלה דעת שיקול הקבוצה הפעילה, הכספיים בדוחות החשבונאית המדיניות עיקרי יישום בתהליך

 בדוחות שהוכרו הסכומים על ביותר המהותית ההשפעה שלהם, הבאים הנושאים לגבי השיקולים את

 : הכספיים

 

 : בנות בחברות שליטה של  קיומה בחינת

 

 בזכויות  מחזיקה החברה בהן בחברות שליטה של קיומה בחינת בנושא דעת שיקול הפעילה החברה

 :הבאות לנסיבות בהתאם 50% על עולות שאינן בהון

 

 :הבאים  הקריטריונים על, השאר בין , בהתבסס דעתה שיקול את הפעילה   החברה

 

היכולת להתוות את הפעילויות של חברה מוחזקת  -להתוות את הפעילויות  יכולת ( א

. תחת רבותלחברה בקבלת החלטות עסקיות  נרחבמתבטאת בקיומו של שיקול דעת 

קבלת החלטות עסקיות נכללים, בין השאר, קבלת אשראי וקביעת תנאיו, רישום שעבודים  

  של  שוטףהחלטות הדרושות לצורך ביצוע התכנית העסקית )קרי, ניהול  ,על נכסי הנדל"ן

 שלעיל בנושאים ההחלטות כאשרומכירתו לפי העניין(.  שיווקויחידות,  השכרת, הנכס

מתקבלות על ידי החברה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי הרי שלחברה הכוח לשלוט 

 .  50%-בהונה נמוך מ החזקותיהבחברה המוחזקת, אף אם שיעור 

 

 ה משקיעים האחרים בחבר ל בהם במקרים -המוקנות למשקיעים האחרים  זכויות ( ב

(, שנועדו להגן על משתתפות מזכויות)בשונה  באופייןקיימות זכויות מגינות  המוחזקת

שלחברה הכוח לשלוט בחברה המוחזקת, זאת אף אם למשקיעים  הריסכום השקעתם, 

ת הפעילות העסקית של ייאינן נוגעות להתוו אשרהאחרים יש יכולת לקבל החלטות 

ניהול הפרויקט, הקמתו ומכירתו. החלטות בנושאים מיוחדים כוללות, ול  המוחזקת  החברה

( פירוק החברה  בבעיקר: )א( הכנסת משקיעים המדללים את המשקיעים הקיימים; )

  שהזכויות  ככל. המוחזקת החברה( שינויים במסמכי ההתאגדות של ג המוחזקת; )

ל ההחלטות במסגרת ניהול העסקים הרגיל של כ, באופיין מגינות הן למשקיעים מוקנותה

 מה על ידי החברה בלבד ולפי שיקול דעתה המקצועי,  מתקבלות המוחזקת החברה 

 . המוחזקת בחברה השליטה את לה שמקנה

 

. ןהנדל" ינכסהחברה חשופה לתשואות מ -מהפרויקט של החברה המוחזקת  תשואות ( ג

)קדימות לפני בעלי  מועדפיםלרווחים ו ניהול לדמיגם זכאית  החברה כסים מהנ בחלק

בהון של חברת הנכס.  החזקותיהמשיעור  הנגזרזכויות אחרים(, וזאת מעבר לחלקה 

 בתשואותשל החברה    האפקטיביגדול יותר כך חלקה    מהנכס, ככל שהרווח  מכך  כתוצאה

 ל יותר.וממנו גד

 

אלא במקרים   יםככלל, לא ניתן להחליף את החברה כמנהלת הפרויקט -החלפה  זכות ( ד

 (. האחרים  הזכויות לבעלי Kick-outחריגים )היעדר זכות 

 

בהתבסס על הקריטריונים המפורטים לעיל, בוחנת החברה, לגבי כל פרויקט ופרויקט, בהתאם  

בחברות הפרויקט בהן היא מחזיקה, אף אם שיעור   IFRS 10לפילנסיבותיו, באם לחברה שליטה 

 . 50%-בהונן נמוך מ החזקותיה

החברה הגיעה למסקנה כי מתקיימת שליטה של  בהתבסס על בחינת העובדות המפורטת לעיל,

 מסוימות בהן החברה מחזיקה.  נכסהחברה בחברות 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

 

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

 

 : )המשך(   עיקרי השיקולים בעריכת הדוחות הכספיים ( 1)

 

 בחינת רכישת "עסק" או נדל''ן להשקעה: 

 

להשקעה בודד(, הקבוצה מפעילה שיקול דעת בבחינה   חברת נכס )המחזיקה בנכס נדל''ןבעת רכישת  

בעסקה. בבחינה האם חברת נכס   האם מדובר ברכישת עסק או נכס, לצורך קביעת הטיפול החשבונאי

מהווה עסק, הקבוצה בוחנת, בין היתר, את מהות התהליכים הקיימים בחברת הנכס, לרבות היקף  

ניתנים לשוכרים. עסקאות בהן החברה הנרכשת הינה  ומהות שירותי ניהול, אבטחה, ניקיון ותחזוקה ה

 . ד2 בבאורעסק, העסקה מטופלת כצירוף עסקים כמפורט  

לעומת זאת, עסקאות בהן החברה הנרכשת אינה עסק מטופלות כרכישת קבוצה של נכסים  

והתחייבויות, בעסקאות כאמור עלות הרכישה, הכוללת עלויות עסקה, מוקצית באופן יחסי לנכסים 

חייבויות המזוהים שנרכשו, בהתבסס על שוויים ההוגן היחסי במועד הרכישה. במקרה האחרון, ולהת

 לא מוכר מוניטין במועד הרכישה.

 

 והנחות בהכנת הדוחות הכספיים:  מדניםוא ( 2)

 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על 

יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. 

האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה  

 עשה השינוי באומדן.בה נ

 

 ואומדנים הדיווח  לתאריך הודאות לאי בקשר הכספיים בדוחות שנעשו העיקריות ההנחות להלן

 של ערכם את לשנות עשוי ובהנחות באומדנים מהותי שינוי ואשר הקבוצה ידי על שנעשו  קריטיים

 : הבאה הדיווח בשנת הכספיים בדוחות והתחייבויות נכסים

 

 : להשקעה"ן נדל של הוגן  שווי

 

הנדל"ן להשקעה של הקבוצה מוצג לפי שוויו ההוגן, כאשר שינויים בשוויו ההוגן  ,8כאמור בבאור 

 נזקפים לרווח או הפסד כהכנסות או כהוצאות.

לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת הנהלת החברה בעיקר על הערכות שווי 

בעלי ידע, ניסיון ומומחיות נדרשים. הנהלת   םחיצוניים בלתי תלויימאי מקרקעין המבוצעות על ידי ש

החברה נוהגת לקבוע את השווי ההוגן לפי שיטות הערכה מקובלות לנכסי נדל"ן, כגון היוון תזרימי 

מזומנים והשוואה של מחירי מכירה של נכסים דומים ונכסי הקבוצה בסביבה הקרובה. כאשר נעשה 

י המזומנים, לשיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים נטו הצפויים שימוש בשיטת היוון תזרימ

 השפעה משמעותית על שוויו ההוגן. ישנהמהנכס, 

בקביעת השווי ההוגן נלקחים בחשבון, בין היתר וככל שרלוונטי, מיקום הנכס ומצבו הפיזי, איכות 

תאמות נדרשות למחירי השוכרים ואיתנותם, תקופות השכירות, מחירי שכירות לנכסים דומים, ה

השכירות הקיימים, מידת האכלוס בפועל והחזויה של הנכס ועלויות תפעולו. שינוי בערכו של מי 

ממרכיבים אלו, או בכולם, יכול להשפיע באופן משמעותי על שוויו ההוגן של הנכס כפי שנאמד על ידי 

 הנהלת החברה. 

תן, אך עם זאת תהליך אמידת השווי ההוגן של הקבוצה חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שני

נדל"ן להשקעה כולל גם אלמנטים סובייקטיביים, שמקורם בין השאר בניסיון העבר של הנהלת החברה  

והבנתה את הצפוי להתרחש בשוק הנדל"ן להשקעה במועד שבו נקבע אומדן השווי ההוגן. לאור זאת, 

ההוגן של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה מחייבת  ולאור האמור לעיל בפסקה הקודמת, קביעת השווי

שיקול דעת. שינויים בהנחות המשמשות לקביעת השווי ההוגן יכולים להשפיע באופן מהותי על מצבה 

 ותוצאות פעולותיה של הקבוצה. 

לפרטים נוספים אודות ההנחות בהן עשתה הקבוצה שימוש באמידת השווי ההוגן של נכסי נדל"ן 

 . 8להשקעה, ראה באור 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

 

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

 

 הערכה מחדש של רכוש קבוע:  ( 3)

 

מודדת בתי מלון המהווים רכוש קבוע בסכומים משוערכים, והשינויים בשווי הוגן נזקפים לרווח   החברה

על מנת להעריך את השווי ההוגן.   יםבלתי תלוי  יםחיצונימעריכי שווי  עם  מתקשרת  החברה    כולל אחר.

על בהתבסס  של בתי המלון מוערךהשווי ההוגן אחת לשנה. לפחות החברה מודדת את השווי ההוגן 

בתי המלון מוערכים על בסיס התייחסות  ,מהנכס וגישת ההשוואה תזרימי המזומנים הצפוייםאומדן 

לראיות זמינות בשוק, תוך שימוש במחירים בני השוואה המותאמים לגורמי שוק ספציפיים כגון סוג  

 הנכסים, מיקומם ומצבם. 

 

 

 : מאוחדים כספיים דוחות .ג

 

כוללים את הדוחות של חברות אשר לחברה יש שליטה בהן )חברות מאוחדות(.  הדוחות הכספיים המאוחדים

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  

ושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן לה מהישות המ

 ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה. 

 

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות המאוחדות בוטלו 

 מלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.ב

 

זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות מאוחדות מייצגות את הונן שאינו ניתן לייחוס במישרין או בעקיפין, 

לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה. רווח או הפסד וכל רכיב  

 לזכויות שאינן מקנות שליטה.  של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ו

 

רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד קיטון/גידול בהון )קרן בגין עסקאות עם בעלי 

זכויות שאינן מקנות שליטה( המחושב כהפרש בין התמורה ששולמה על ידי הקבוצה לבין סכום החלק הנרכש  

מועד הרכישה )כאשר הזכויות שאינן מקנות שליטה כללו חלק ברווח בזכויות שאינן מקנות שליטה אשר נגרע ב

כולל אחר, החברה מייחסת מחדש את הסכומים המצטברים שהוכרו ברווח כולל אחר בין הבעלים של החברה 

 לבין בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה(. 
 

הזכויות שאינן מקנות שליטה הפסדים מיוחסים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת 

 בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית. 

 

כאשר לחברה מאוחדת תחת הסדרים חוזיים נוצרים הפסדים, הם מחולקים בין החברה לבין בעלי זכויות שאינן 

 מקנות שליטה בהתאם לשיעור החזקותיהם בהון החברה המאוחדת.

 

בהון בחברות  הזכויות משיעורי שוניםה אפקטיביים עוריםיבש רווחים לחלוקת חוזיים הסדרים של יםבמקר

התיאורטי   שיטת הפירוק את החברה (, מיישמתwaterfall) רווחים מפל של ןמנגנו גם המאוחדות, אשר כוללים

(. על פי שיטה זו, חלקם של החברה ושל Hypothetical liquidation at book valueעל בסיס ערך פנקסני ) 

הדוח על המצב  בתאריךש הנחהב נקבעים המאוחדת החברה בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ברווחיה של

התחשבות   תוך , וזאתיהפנקסנ לערכם בהתאם הנכסי את מחלקת או מוכרת המאוחדת הכספי החברה 

  .מניותיה בעלי ידי על ושבוצע נוספות והשקעות בחלוקות
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

 

 : עסקים צירופי .ד

 

רכישת פעילויות וחברות מאוחדות המהוות עסק נמדדות תוך שימוש בשיטת הרכישה. עלות צירוף העסקים  

נמדדת כשווי ההוגן המצרפי )למועד ההחלפה( של נכסים שניתנו, התחייבויות שהתהוו, מכשירי הון שהונפקו 

בישות הנרכשת טרם  על ידי הקבוצה בתמורה להשגת השליטה בנרכשת, השווי ההוגן של החזקות הקבוצה 

    וכן השווי התוספתי הנובע מהחלפת הסדרי תשלום מבוסס מניות המיוחס לעלות צירוף העסקים. צירוף העסקים

 

 עלויות עסקה, הקשורות במישרין לצירוף העסקים נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן.

 

)מתוקן(   IFRS 3-להכרה בהתאם להנכסים וההתחייבויות המזוהים של העסק הנרכש, העומדים בתנאים 

"צירופי עסקים" מוכרים לפי שווים ההוגן במועד הרכישה, פרט למספר סוגי נכסים, אשר נמדדים בהתאם  

 להוראות התקנים המתייחסים.

 

זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת נמדדות לראשונה במועד צירוף העסקים בגובה חלקן בשווי ההוגן של 

ן במוניטין, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הישות הנרכשת או בגובה חלקן בשווי הנכסים, לרבות חלק

 ההוגן של הנכסים, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הישות הנרכשת למעט חלקן במוניטין. 

 

ויות בצירופי עסקים, בהם מושגת השליטה לאחר מספר רכישות )רכישה בשלבים(, נמדדים הנכסים, ההתחייב

וההתחייבויות התלויות של הנרכשת בשווי הוגן במועד השגת השליטה, תוך זקיפת ההפרש בין ערכן בספרים 

של החזקות החברה בישות הנרכשת טרם צירוף העסקים לבין שוויין ההוגן במועד צירוף העסקים לרווח או 

 הפסד. 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

 

 : מטבע חוץ .ה

 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:  .1

הדוחות הכספיים של החברה וכל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה  

מטבע הפעילות(. מטבע הפעילות של החברה הינו דולר ארה"ב שהוא גם מטבע הפעילות    - היא פועלת )להלן  

 אזני שלה.  שיטת השווי המ   לפי של כל אחת מהחברות המאוחדות של החברה, וכן של השקעות הנמדדות  

 

 :תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות .2

בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע 

"מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות.  -הפעילות של אותה חברה )להלן 

הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו בתום כל תקופת דיווח, פריטים כספיים  

 .מועד

 

 :אופן הרישום של הפרשי שער .3

 .הפרשי שער מוכרים ברווח או הפסד בתקופה בה הם נבעו

 

 מזומנים ושווי מזומנים:  .ו

 

פקדונות  מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן

לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פרעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה  

 חודשים. 

 ספציפימזומנים אשר מוגבלים בשימוש על ידי הקבוצה בגין הסכמי אשראי, או אשר שימושם מוגבל לשימוש 

 מוש על פני הדוח על המצב הכספי.הסכם אחר, מסווגים על ידי הקבוצה כמזומנים מוגבלים בשי מכח

 

 : קצר  לזמן פקדונות .ז

 

 או לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה  פיננסייםבתאגידים  פקדונות

 לתנאי בהתאם מוצגים הפקדונות. מזומנים שווי להגדרת עונים ושאינםקיימת מגבלה לגבי השימוש בהם ש

 ומועד השימוש הצפוי בהם. הפקדתם

 

 אופציית מכר לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה:  .ח

 

אופציות מכר אשר מוענקות לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות בקבוצה, באופן אשר בעלי זכויות 

אלו יכולים לחייב את הקבוצה לרכוש את מניותיהם, מטופלות ומוצגות בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה 

יבות בדוח על המצב הכספי בגובה  בהתאם לכך, מכירה הקבוצה בהתחיכאילו מומשו על ידי בעלי הזכויות. 

הערך הנוכחי של סכום הפדיון הצפוי בעת מימוש האופציות. כמו כן, הקבוצה אינה מכירה בזכויות שאינן מקנות 

שליטה נשואות האופציה, ועל כן מכירה בחלק הרווחים של אותן חברות בנות המשויך לאותן מניות כרווח המיוחס 

יבידנדים המשולמים בגין אותן מניות לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה,  ד לבעלי המניות של החברה האם.

 מוכרים כהוצאות מימון על ידי הקבוצה.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

 

 :השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות .ט

 

חברה כלולה הינה ישות שלקבוצה יש בה השפעה מהותית, והיא אינה חברה בת או הסדר משותף. השפעה  

מהותית היא הכוח להשתתף בקבלת ההחלטות הנוגעות למדיניות הפיננסית והתפעולית של החברה המוחזקת, 

 אך אינה מהווה שליטה או שליטה משותפת במדיניות זו. 

 

ות משותפות נכללות בדוח על המצב הכספי המאוחד בעלות המותאמת השקעות בחברות כלולות ועסקא

לשינויים שאירעו לאחר הרכישה בחלקה של הקבוצה בנכסים נטו, לרבות קרנות הון, בניכוי ירידת ערך, במידה 

וחלה, בערכה של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. הפסדי חברה כלולה או עסקה משותפת העולים על 

קבוצה בחברה הכלולה כולל זכויות כלשהן לזמן ארוך אשר במהותן הינן חלק בהשקעות הקבוצה זכויותיה של ה

אינם מוכרים אלא אם קיימת מחויבות משפטית או משתמעת של  ,נטו, בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת

 . הקבוצה לשלם או שבוצעו תשלומים בעבור החברה הכלולה

 

מעסקאות המבוצעות בין החברה ו/או חברה מאוחדת לבין חברה כלולה או עסקה רווחים או הפסדים הנוצרים 

משותפת של הקבוצה, מבוטלים בהתאם לחלקה של הקבוצה בזכויות החברה הכלולה או העסקה המשותפת 

 הרלוונטית. 

 

ר חלוקת ( לחלוקת רווחים, כלומר שיעוWaterfall"מפל" )  מנגנוניבמקרים בהם לחברה הסדרים חוזיים הכוללים  

 ( בחברות הכלולות.Membersהרווחים מבוצע בהתאם לשיעורים שונים משיעור ההחזקה בזכויות ההוניות )

 (. Hypothetical liquidation at book valueהחברה מיישמת את שיטת "הפירוק התיאורטי בערך בספרים" )

וצאות החברה הכלולה נקבעים בהתאם לשיטה זו, חלקה של החברה ושל בעלי הזכויות ההוניות האחרים בת 

בהנחה שבתום תקופת הדיווח, החברה הכלולה הייתה מוכרת או מחלקת את נכסיה ופורעת את התחייבויותיה 

בהתאם לערכם בספרים תוך התחשבות בחלוקות והשקעות נוספות שבוצעו על ידי בעלי הזכויות ההוניות 

 האחרים. 

 

 .ידראה סעיף  ,ועסקאות משותפותבחברות כלולות לעניין בחינת ירידת ערך של השקעה 

 

 : התפעולי  המחזור  תקופת .י

 

 המחזור התפעולי הינו שנה. 

 

 מכשירים פיננסיים סיווג ומדידה:  .יא

 

"מכשירים פיננסיים" )להלן   9מיישמת הקבוצה את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי    2018בינואר,    1החל מיום  

- IFRS 9 ) 

 המדיניות החשבונאית המיושמת החל ממועד זה בגין מכשירים פיננסים הינה כדלקמן:

 

 נכסים פיננסיים:  (1)

 

חברה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של ה כאשר הכספי המצב על בדוח מוכרים פיננסיים נכסים

 המכשיר. 

 

 אותם למעט, עסקה עלויות בתוספת, ההוגן שוויין פי על לראשונה מוכרות פיננסיים בנכסים השקעות

 עלויות.  ההוגן  שוויים  לפי  לראשונה  מוכרים  אשר,  והפסד  רווח  דרך  הוגן  בשווי  המסווגים  פיננסיים  נכסים

 .הפסד או לרווח מיידית כהוצאה נזקפות הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים בגין עסקה

 

 . לסיווגם בהתאם הוגן בשווי או מופחתת בעלות יימדדו פיננסיים נכסים, לראשונה ההכרה לאחר
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

 

 : )המשך( מכשירים פיננסיים סיווג ומדידה .יא

 

 נכסים פיננסיים:  סיווג (2)

 

 :הבאים התנאים שני מתקיימים כאשר מופחתת בעלות נמדדים חוב מכשירי

 

 חברה הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכןה של  העסקי המודל •

 החוזיים המזומנים תזרימי יתקבלו בהם מדויקים תאריכים קובעים הנכס של החוזיים התנאים •

 . בלבד וריבית קרן תשלומי מהווים אשר

 

 יתר הנכסים הפיננסיים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.  כל 

 
 : האפקטיבית  הריבית ושיטת מופחתת בעלות הנמדדים פיננסיים  נכסים (3)

 
  בניכוי לראשונה הכרה בעת הפיננסי הנכס נמדד שבו הסכום הינה פיננסי נכס של מופחתת עלות

 של, האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך, המצטברת ההפחתה בניכוי או בתוספת, קרן תשלומי

 . כלשהי להפסד הפרשה בגין מותאם, הפירעון סכום לבין הראשוני הסכום בין כלשהו הפרש

 

  ולהקצאה   חוב   מכשיר  של   המופחתת  העלות  לחישוב  המשמשת  שיטה  הינה   האפקטיבית  הריבית  שיטת

 .הרלוונטית התקופה פני על הפסד או ברווח  הריבית בהכנסת  ולהכרה

 

 שיעור  יישום  ידי  על  מבוצע  החישוב.  האפקטיבית  הריבית  בשיטת  שימוש  תוך  מחושבות  ריבית  הכנסות

 :למעט פיננסי נכס  של ברוטו בספרים לערך האפקטיבי  הריבית

 
 
 ההכרה  ממועד החל, שנוצרו או שנרכשו, אשראי סיכון עקב פגומים פיננסיים נכסים עבור •

חברה מיישמת את שיעור הריבית האפקטיבי המותאם לסיכון אשראי לעלות ה, לראשונה

 המופחתת של הנכס הפיננסי. 

 

 אך שנוצרו או שנרכשו, אשראי סיכון עקב פגומים פיננסיים נכסים שאינם פיננסיים נכסים עבור •

חברה מיישמת את שיעור הריבית ה, אשראי סיכון עקב פגומים פיננסיים  לנכסים הפכו מכן לאחר

האפקטיבי לעלות המופחתת של הנכס הפיננסי )בניכוי הפרשה להפסדי אשראי חזויים( בתקופות 

דיווח עוקבות. אם בתקופות דיווח עוקבות סיכון האשראי של המכשיר הפיננסי משתפר כך שהנכס 

יבית בתקופות דיווח הפיננסי אינו פגום עוד עקב סיכון אשראי, החברה תחשב את הכנסות הר

 עוקבות על ידי יישום שיעור הריבית האפקטיבי לערך בספרים ברוטו.
 

 
 : הפסד  או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים  נכסים (4)

 

  או רווח כל. דיווח תקופת כל בסוף הוגן בשווי נמדדים הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים

  מהכנסות   כחלק  השינוי  התרחש   בה  בתקופה  הפסד  או  ברווח  מוכר,  ההוגן  בשווי  משינויים  הנובע  הפסד

 .פיננסי נכס ערך ושינוי נדלן למימון הלוואות ממתן
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

 

 : )המשך( מכשירים פיננסיים סיווג ומדידה .יא

 

 : פיננסיים נכסים ערך ירידת (5)

 

 על  בהתבסס  נאמדים  אלה  פיננסיים  נכסים   בגין  הצפויים  האשראי  הפסדי,  חייבים  ויתרות  לקוחות  לגבי

חברה לגבי הפסדי אשראי ומותאמת לגורמים שהם ספציפיים ללווה, תנאים כלכליים ה  של  העבר  נסיון

כלליים והערכה הן של המגמה השוטפת של התנאים והן של המגמה החזויה של התנאים במועד 

 ן של הכסף לפי הצורך. הדיווח לרבות ערך הזמ

 

חברה מכירה בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים ה,  הפיננסיים  המכשירים  יתר  כל  לגבי

לאורך כל חיי המכשיר כאשר חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה.  

י ממועד ההכרה בו אם לעומת זאת, סיכון האשראי של המכשיר הפיננסי לא עלה באופן משמעות

החודשים   12-לראשונה, החברה מודדת את ההפרשה לירידת ערך לפי הסתברות לחדלות פירעון ב

הקרובים. הבחינה האם להכיר בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי 

יקטיבית  המכשיר מבוססת על הסיכון לכשל ממועד ההכרה לראשונה ולא רק כאשר קיימת ראיה אובי

 לירידת ערך במועד הדיווח או כשהכשל התרחש בפועל.

 

 אירועי  מכל הנובעים החזויים  האשראי הפסדי הינם המכשיר  חיי אורך לכל החזויים האשראי הפסדי

 חזויים אשראי הפסדי, זאת לעומת. פיננסי  מכשיר של החזוי החיים אורך  במהלך האפשריים הכשל

 הפסדי את מייצג אשר המכשיר חיי כל לאורך חזויים אשראי  מהפסדי החלק הינם חודש 12 בתקופת

 מועד לאחר  חודש 12 בתוך אפשריים שהם פיננסי במכשיר כשל מאירועי הנובעים החזויים האשראי

 . הדיווח

 

 פיננסיים  נכסים מחיקת מדיניות

חברה מוחקת נכס פיננסי כאשר קיים מידע המצביע על כך שהלווה נמצא בקשיים פיננסיים חמורים ה

ואין סיכוי ריאלי להשבת הנכס. למשל, כאשר הלווה נכנס להליכי פירוק או פשיטת רגל, או במקרה של 

ל, או חובות לקוחות, כאשר חלפו מעל שנתיים בהן צד הנגדי נמצא תחת פירוק או בהליכי פשיטת רג

במקרה של חובות לקוחות, כאשר הסכומים הינם בפיגור של מעל שנתיים, המוקדם מביניהם. נכסים 

 תוךפיננסיים שנמחקו עשויים להיות כפופים לפעילויות אכיפה במסגרת הליכי הגביה של החברה, 

 .הפסד או לרווח נזקפת שנמחק פיננסי נכס של השבה כל. הצורך לפי המשפטי ייעוץ קבלת

 

 חזויים אשראי בהפסדי  והכרה דידהמ

  ההפסד גובה , כשל להתרחשות ההסתברות של פונקציה הינה צפויים אשראי הפסדי של המדידה

 ההסתברות אומדן. כשל באירוע להפסד המקסימלית והחשיפה כשל התרחשות של במקרה

 עתיד פני צופה מידע ידי על המתואמים היסטוריים נתונים על מבוסס ההפסד  וגובה כשל להתרחשות

 .לעיל כמתואר

 

  הנכס  של  ברוטו  בספרים  הערך  הינה  כשל  באירוע  להפסד  המקסימלית  החשיפה,  פיננסיים  נכסים  לגבי

 המקסימלית החשיפה, פיננסית ערבות וחוזי הלוואות למתן מחויבות לגבי. הדיווח במועד הפיננסי

 הצפויים נוספים סכומים עם יחד, הדיווח למועד עד שנלקח  הסכום את כוללת כשל באירוע להפסד

חברה את צרכי המימון העתידיים ה  הכרת,  העבר  נתוני  בסיס  על  הכשל  להתרחשות  עד  בעתיד  להיגרם

 הספציפיים של הלווים, ומידע רלוונטי אחר צופה פני עתיד.

 

חברה שה   החוזיים  המזומנים  תזרימי  כל  בין  ההפרש  הינם  חזויים  אשראי  הפסדי,  פיננסיים  נכסים  לגבי

זכאית להם בהתאם לחוזה לבין כל תזרימי המזומנים שהחברה צופה לקבל, מהוונים בשיעור הריבית 

האפקטיבי המקורי. לגבי חייבים בגין חכירה, תזרימי המזומנים המשמשים לקביעת הפסדי האשראי 

דיווח גין חכירה בהתאם לתקן  החזויים הינם עקביים עם תזרימי המזומנים המשמשים במדידת החייב ב

 חכירות. 16כספי בינלאומי 

 

חברה נדרשת לבצע תשלומים רק במקרה של כשל על ידי החייב  וה מאחר, פיננסית ערבות חוזי לגבי

בהתאם לתנאים של המכשיר שלגביו ניתנה הערבות, הפסדי האשראי החזויים הם התשלומים החזויים 

אשראי שהתהווה לו בניכוי סכומים שהחברה צופה שהיא תקבל לפצות את המחזיק בגין הפסד 

 מהמחזיק, מהחייב או מצד אחר כלשהו.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2באור 

 

 : )המשך( פיננסיים  מכשירים .יא

 

 )המשך( :פיננסיים נכסים ערך ירידת (5)

 

 תזרימי  בין ההפרש של הנוכחי הערך הוא אשראי הפסד, נוצלו שטרם הלוואות למתן מחויבויות לגבי

חברה זכאית לקבל אם המחזיק של המחויבות למתן הלוואה מנצל את ההלוואה  שה  החוזיים  המזומנים

 לבין תזרימי המזומנים שהחברה צופה שהיא תקבל אם ההלוואה נוצלה. 

 

 : פיננסיים  נכסים של גריעה (6)

 

 חברה גורעת נכס פיננסי רק כאשר פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי. ה

 

 התמורה ובין הנכס של בספרים הערך  בין ההפרש, מופחתת בעלות  הנמדד פיננסי נכס  גריעת בעת

 . הפסד או ברווח מוכר להתקבל שאמורה  או שהתקבלה

 

 חברה: הידי - על שהונפקו הוניים ומכשירים פיננסיות התחייבויות (7)

 

 : הוני כמכשיר או פיננסית כהתחייבות סיווג ( 1

  

חברה מסווגים כהתחייבויות פיננסיות או ה  ידי על שהונפקו הוניים ומכשירים התחייבויות

 כמכשיר הוני בהתאם למהות ההסדרים החוזיים ולהגדרת התחייבות פיננסית ומכשיר הוני. 

 

 : הוניים  מכשירים ( 2

 

חברה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה.  ה  בנכסי  שייר  זכות  על  המעיד  חוזה  כל  הוא  הוני  מכשיר

מכשירים הוניים שהונפקו על ידי החברה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות 

 המתייחסות במישרין להנפקת מכשירים אלו.

 

 : פיננסיות התחייבויות ( 3

 

 :הבא לסיווג בהתאם ונמדדות מוצגות פיננסיות התחייבויות

 

 .הפסד או רווח דרך  הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות ▪
 .מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות ▪
 

 מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות

 

  לראשונה , )מוכרות הפסד או רווח דרך  הוגן בשווי  נמדדות שאינן הפיננסיות ההתחייבויות יתר

 אלה   פיננסיות  התחייבויות  הראשונית  ההכרה  מועד  לאחר.  עסקה  עלויות  ניכוי  לאחר   הוגן  בשווי

 .האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך מופחתת בעלות נמדדות

 

 ושל פיננסית התחייבות של המופחתת העלות לחישוב  שיטה היא האפקטיבית הריבית שיטת

  הוא  האפקטיבי הריבית שיעור. הרלוונטית האשראי תקופת פני על ריבית הוצאות  הקצאת

 אורך פני על העתידיים  המזומנים תזרימי של החזוי הזרם  את מדויק באופן שמנכה  השיעור

  קצרה  לתקופה, שמתאים מקום או, בספרים לערכה הפיננסית ההתחייבות של הצפוי החיים

 .יותר

 

 :פיננסיות התחייבויות של גריעה ( 4

 

כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת, מבוטלת חברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק ה

או פוקעת. ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה בין התמורה 

 ששולמה מוכר ברווח או הפסד. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2באור 

 

 נדל"ן להשקעה:  .יב

 

או בחכירה לצורך הפקת דמי שכירות    בבעלות נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי  

, ושלא לצורך שימוש בייצור או אספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה  ם יה נ או עליית ערך, או ש 

 במהלך העסקים הרגיל. 

 

לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, נדל"ן  נדל"ן להשקעה נמדד 

להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי  

 מופחת באופן שיטתי.   ההוגן של הנדל"ן להשקעה נזקפים לרווח או הפסד במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אינו 

 

נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות כלכליות עתידיות ממימושו.  

ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה נגרע  

 הנכס. 

 

שקעה מתבססת הקבוצה בדרך כלל על הערכת שווי שמבוצעת על ידי  לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן לה 

 מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים. 

 

 : רכוש קבוע .יג

 

 : כללי  (1)

 

רכוש קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים, או להשכרה  

מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה באופן   החברה לאחרים, אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת. 

 : הבא 

 

סכומים המשוערכים מהווים את שווים ההוגן  פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי בסכומים משוערכים. ה 

שוק באמצעות הערכת שווי המבוצעת  - של אותם נכסים במועד ביצוע ההערכה מחדש, הנקבע לפי ראיות מבוססות 

על ידי מעריכי שווי מוסמכים, בניכוי פחת שנצבר לאחר מכן, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו לאחר מכן. שערוכים  

ר מספיק, כך שהערך בספרים של אותם נכסים אינו שונה באופן מהותי מהערך שהיה נקבע לפי  מבוצעים באופן סדי 

שווי הוגן בתום תקופת הדיווח. גידול בערך בספרים של פריטי הרכוש הקבוע כתוצאה מהערכה מחדש נזקף לרווח  

רכה מחדש של אותם  הכולל האחר, פרט לגידול שמוכר ברווח או הפסד עד לסכום שבו מתבטל הפסד כתוצאה מהע 

 . נכסים, שהוכר קודם לכן ברווח או הפסד 

 

קיטון בערך בספרים של פריטי הרכוש הקבוע הנ"ל כתוצאה מהערכה מחדש נזקף תחילה לרווח הכולל האחר עד  

קרן הערכה מחדש מופחתת לעודפים    . לאיפוס קרן ההון המתייחסת, ויתרת הקיטון, אם קיימת, מוכרת ברווח או הפסד 

כאשר נכס משוערך נמכר או יוצא משימוש, יתרת העודף של קרן ההערכה מחדש המתייחסת לאותו  או    בקצב הפחת 

 . נכס מועברת ישירות לעודפים 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

 

 רכוש קבוע )המשך(:  .יג

 

 : קבוע  רכוש הפחתת (2)

פחת בעל עלות משמעותית -פריט רכוש קבוע ברהפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של 

ביחס לסך העלות של הפריט. ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים 

השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר 

 . צפוי בתום החיים השימושיים

 

החכורים במסגרת הסדרי חכירה מופחתים על פני הקצר מבין אורך החיים השימושיים הצפוי להם על פי נכסים  

 אותו בסיס של נכסים בבעלות, או על פני תקופת החכירה. 

 

 . שנים  50  הינובבעלות  מלון  בתי  בגין  אורך החיים השימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת  

 

שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת כספים.  ערכי השייר, 

 שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא". 

רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש שבין התקבולים  

 במועד המכירה או ההוצאה משימוש, ונזקף לרווח או הפסד. ממכירתו לבין ערכו בספרים  

 

 : המאזני בחברות המוצגות בשיטת השווי  השקעהירידת ערך  . יד

 

שיטת    לפי   הנמדדת הקבוצה בוחנת בתום כל תקופת דיווח באם יש צורך להכיר בהפסד בגין ירידת ערך של ההשקעה  

, באם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה. בחינת ירידת ערך של ההשקעה נעשית  המאזני השווי 

ההשבה  - ך, בסכום ההפרש בין סכום בר בהתייחס להשקעה בכללותה. במידה ויש צורך בכך, מוכר הפסד מירידת ער 

  המאזני שיטת השווי    לפי הנמדדת    עסקה של ההשקעה )הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה( ב 

   לבין יתרת ההשקעה בספרים. 

 

 : הכנסה על מסים . טו

 

בגין   4%בשיעור  למעט מסים עירוניים על ההכנסה )שוטפים ונדחים( בדוחות הכספיים,  החברה אינה מציגה מסים 

שלה הינן   המאוחדות שלה וההשקעה בעסקאות משותפות חברות ה מאחר והחברה וכל רווחים ממכירת דירות, 

לצרכי מס והרווחים או הפסדים לצרכי מס מועברים    כלומר, החברה איננה נישומה   . ישויות שקופות לצרכי מס הכנסה 

 וחבות המס, ככל שקיימת, היא עליהם. של החברה  לבעלי המניות  

 

 : בהכנסה  הכרה .טז

 

 

  שנגבו  הסכומים  בניכוי , החוזה  לתנאי  בהתאם  להתקבל  שצפויה  התמורה  של  הוגן  שווי  לפי  ומוכרת  נמדדת  הכנסה 

  שההטבות   שצפוי   למידה   עד   הפסד   או   רווח   על   המאוחדים   בדוחות   מוכרת   הכנסה (.  מסים )כגון,    שלישיים   צדדים   לטובת 

 . מהימנה   למדידה   ניתנות ,  רלוונטי   אם ,  והעלויות   ההכנסה   וכן חברה,  ל   יזרמו   הכלכליות 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

 

 )המשך(:   בהכנסה הכרה .טז

 

 :הבאים  ההכנסות  סוגי לגבי בהכנסה  הכרה בדבר הספציפיים הקריטריונים להלן

 שכירות   מדמי הכנסות (1)

הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. עלייה קבועה בדמי השכירות 

 לאורך תקופת החוזה, מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות.

 

 יס ברוטו או על בסיס נטו הכרה בהכנסות על בס (2)

בעסקאות בהן פועלת הקבוצה כסוכנת או כמתווכת ללא נשיאה בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה, מוצגות 

הכנסות הקבוצה מהעסקאות על בסיס נטו. הכנסות בגין עסקאות בהן הקבוצה היא החייב העיקרי, ונושאת 

 ס ברוטו.בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה, מוצגות על בסי

 

 שירותים  (3)

מוכרת בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה להפעלת בתי מלון  בקשרהכנסה מעסקה להספקת שירותים 

 ובהתקיים כל התנאים הבאים:

 

 סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן;  -

 צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה;   -

 המאזן ניתן למדידה באופן מהימן; וכן שלב ההשלמה של העסקה בתאריך   -

 העלויות שהתהוו במסגרת העסקה והעלויות הנדרשות להשלמתה ניתנות למדידה באופן מהימן.  -

 

 .האפקטיבית הריבית בשיטת  צבירה בסיס על מוכרות פיננסיים נכסים בגין ריבית הכנסות

 הנדרשת על פני התקופה    אחרות  כהכנסות  מוכריםזכאית החברה    להםזיכויי מס    מכירתתקבולים שנתקבלו בגין  

 לניצול ההטבה. 

 

 דירות  מכירת (4)

היות ועד למועד זה לחברה אין יכולת   הדירות  לרוכשי  המסירהמוכרת בעת    בעיר ניו יורק דירות  ממכירת   הכנסה

  .לאכוף את קיום החוזה

 

 : הפרשות  .יז

 

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה  IAS 37-ל בהתאם הפרשה

מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד 

אותה באופן מהימן. במידה שההשפעה מהותית, הפרשות נמדדות תוך היוון תזרימי המזומנים העתידיים 

שימוש בשיעור ריבית לפני מס המשקף את הערכות השוק בנוגע לערך הזמן של הכסף, ובמקרים    הצפויים, תוך

 מסויימים, אף את הסיכונים הספציפיים הקשורים להתחייבות. 

 

 מדידת שווי הוגן:  . יח

 
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה 

 . בשוק במועד המדידה בין משתתפים
 

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר 
 ( ביותר.advantageousשוק עיקרי, בשוק הכדאי ) 

 
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או 

 ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם. 
 

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות  
באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי 

 שלו.
 

בוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה הק 
כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם  

 ניתנים לצפייה.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

 

 
 : ריבית ששולמה, דיבידנדים ששולמו וריבית ודיבידנדים שהתקבלו בדוח על תזרימי המזומנים סיווג . יט

 

הקבוצה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית ודיבידנדים/חלוקות אשר התקבלו בידיה וכן תזרימי מזומנים בגין 

ריבית ששולמה כתזרימי מזומנים אשר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת. דיבידנדים המשולמים על ידי הקבוצה 

ים החזר השקעה מסווגים כתזרימי דיבידנדים שנתקבלו המהוו מימון.פעילות למסווגים כתזרימי מזומנים 

 מזומנים מפעילות השקעה. 

 

 עלויות אשראי בגין נכסים כשירים:  .כ

 

 הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות להקמה של נכסים כשירים.

 

היא  . מדיניות החברהנכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו

 נדל"ן להשקעה, נכסים קבועים ומלאי הדורש פרק זמן ממושך כדי להביאו למצב מכירה. לכלול כנכס כשיר 

 

היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, התחילו הפעולות להכנת הנכס ונגרמו  

 ס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.עלויות אשראי, ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכ

הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל מלבד עלויות אשראי ישירות גם עלויות אשראי כללי 

 על פי שיעור היוון משוקלל.

 

 חכירת קרקעות  .כא

 ה מימונית: חכיר 

 

בעסקאות חכירה מימונית בהן חוכרת הקבוצה נכסים מישות אחרת, מכירה הקבוצה במועד תחילת החכירה 

בנכס על פי הנמוך מבין שוויו ההוגן לבין ערכם הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. ההתחייבות להעברת 

נסית בגין חכירה. בתקופות תשלומי החכירה המינימליים למחכיר מוצגת בדוח על המצב הכספי כהתחייבות פינ

עוקבות, מוקצים תשלומים שוטפים בגין החכירה המימונית בין מרכיב המימון לרכיב ההתחייבות, באופן שיתקבל  

שיעור ריבית קבוע המחושב על יתרת ההתחייבות. החלק שהוקצה למרכיב המימון נזקף לרווח או הפסד, למעט 

ר, שבגינו מהוונות עלויות אשראי )לעניין היוון עלויות אשראי ראה מקרים בהם הנכס נשוא החכירה הינו נכס כשי

 כ'(.2באור 

 

 מלאי דירות בהקמה   .כב

 

אגרות והיטלים וכן  ,עלות מלאי דירות בהקמה כוללות עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע, כגון מסים

אי אשר התהוו מהתקופה שבה עלויות בנייה. כמו כן החברה מהוונת לעלות מלאי דירות בהקמה עלויות אשר

מלאי דירות בהקמה לפי הנמוך מבין עלות  .החברה החלה בפעילות משמעותית לפיתוח מלאי הדירות בהקמה

או שווי מימוש נטו. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות 

קצאת העלויות בין הדירות נעשה בהתבסס על שווי מכירה  אופן ה .להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה

 .צפוי
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   ופרשנויות שפורסמו לתקנים  תיקונים, חדשים  ומייםבינלאתקני דיווח כספי  -  3באור 

 

  בינואר 1 ביום המתחילות דיווח תקופות עבור ומחייבים לתוקף נכנסו אשר, קיימים לתקנים ותיקונים תקנים (1)

2019  : 

 

▪ IFRS 16  :"חכירות" 

 

"התקן"(. התקן   –)להלן  חכירות – 16דיווח כספי בינלאומי  תקן  IASB-פורסם על ידי ה 2016 ינוארבחודש 

מפרט את העקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של חכירות. התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 

של הוועדה  15עדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר של הוו 4"התקן הישן"(, את פרשנות מספר  –)להלן  17

המתמדת לפרשנויות. בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום 

 את הזכות לשלוט בנכס לתקופת זמן.

 
 דוחותיה על השפעה  הייתה לא התקן של לראשונה ליישוםמיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה.  התקן

  .החברה של הכספיים

 

 

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

 כלולות או בעסקאות משותפות(: 

 

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

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

 רידת הערך., לרבות מודל יIFRS 9לא צפוי בעתיד הנראה לעין(, יהיו כפופות להוראות 

 

 על מהותית השפעה  הייתה לא  התקן של לראשונה ליישוםהתקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. 

   .החברה של הכספיים דוחותיה

 

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

 

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

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

 הכללי.

 

 על מהותית השפעה  הייתה לא  התקן של לראשונה ליישוםהתקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. 

   .החברה של הכספיים דוחותיה

 

 

  



GFI Real Estate Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

- 23 - 
 

 )המשך(   ופרשנויות שפורסמו , תיקונים לתקניםחדשיםבינלאומיים  תקני דיווח כספי  -  3באור 

 

 בינואר 1 ביום המתחילות דיווח תקופות עבור ומחייבים לתוקף נכנסו אשר, קיימים לתקנים ותיקונים תקנים (1)

 )המשך( :  2019

 

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

 

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

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

SPPI. 

 

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

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

 י( ייזקף לרווח והפסד.לאחר שינוי התנאים )כאשר הוא מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקור

 

 על מהותית השפעה  הייתה לא  התקן של לראשונה ליישוםהתקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. 

   .החברה של הכספיים דוחותיה

 

 
 תקופות על השפעה להם להיות עשויה  או צפויה אשר יישומם שלפני בתקופה חדשים IFRS לתקני גילוי (2)

 :  עתידיות

 

 "צירופי עסקים" )בדבר הגדרת "עסק"(   IFRS 3תיקון  ▪

 

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

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

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

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

 ללקוחות.

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

 ברוטו שנרכשו מרוכז בנכס מזוהה יחיד או בקבוצה של נכסים מזוהים דומים.

 

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

 מוקדם אפשרי.
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 מוגבלים ומיועדים  פקדונותלזמן קצר ו ן פקדו ושווי מזומנים,  מזומנים -  4באור 

 
 לזמן קצר ןפקדו .א

 

זכות משפטית ניתנת  נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים בקיזוז רק אם לישות קיימת באופן מיידי

לאכיפה לקיזוז הנכסים הפיננסיים שהוכרו כנגד ההתחייבויות הפיננסיות שהוכרו ובכוונת הקבוצה לסלק את  

 זמנית- הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו 

הקיזוז אינה יכולה להיות תלוית אירוע עתידי על מנת לעמוד בתנאי קיזוז נכס פיננסי והתחייבות פיננסית, זכות 

ועליה להיות ניתנת לאכיפה במהלך העסקים הרגיל, במקרה של פשיטת רגל, חדלות פירעון או כשל אשראי. 

כמו כן, תנאי הקיזוז עשויים להתקיים גם כאשר בפועל הסילוק מתבצע בברוטו, אך באופן שאינו משאיר סיכוני 

 ם, כאשר הסכומים לקבל והסכומים לשלם הם חלק מתהליך סילוק יחיד.אשראי או נזילות משמעותיי

 

 קצר לזמן דולרי אשראיכנגד  יםריבית, העומד  יםנושא םשאינ ודולריים יםשקלי נותקדויפ שניממורכבת  היתרה

 מגובה 85%-90% עדשל  יםבשיעור הדולרי אשראיה את לנצל באפשרות החברה  יםבנקאי יםמתאגיד

כוונה  קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית, וכן קיימת, מאחר ולחברה 2019בדצמבר  31ליום  .נותקדויהפ

 .בניכוי יתרת האשראי הדולרי לזמן קצר נותקדויהפ ו הוצגעל בסיס נטו,  הדולרי האשראילסלק את 

 

 : הקיזוז  להסכם כפופים אשרפיננסים  נכסים

 

 סוג המכשיר  

 ברוטוסכומים 

של נכסים 

פיננסיים  

הכפופים  

 להסכמי קיזוז 

סכומים שקוזזו 

בדוח על 

 המצב הכספי  

נכסים פיננסיים,  

נטו בדוח על המצב 

 הכספי  

 דולר אלפי  אלפי דולר  אלפי דולר  

    

בדצמבר  31ליום 

2019 :    

 4,729 ( (92,733 97,462 פיקדונות לזמן קצר

    

    

בדצמבר  31ליום 

2018 :    

 8,762 ( (89,319 98,081 פיקדונות לזמן קצר

    

    
 

 מוגבלים ומיועדים  פקדונות .ב

 הרכב 

 בדצמבר 31ליום  

 2019 2018 

 "בארה  דולר אלפי 

   
   שוטפים  נכסים

 8,701 46,340 )*( ונכסים   על אגרות חובוקרן בגין ריבית  תפקדונו

   
   שוטפים  לא נכסים

 4,498 4,061   ריבית על אגרות חובבגין  תפקדונו

 

 

היתרה כוללת סכומים שהופקדו עבור תשלום מלוא קרן אגרות חוב )סדרה א'( וקרן   2019בדצמבר    31)*( ליום  

באפריל   2 -ו 2020במרץ  31אגרות חוב )סדרה ב'(, שאמורות להפרע בהתאם ללוח הסילוקין שלהן בימים 

 פקדונותממורכבת  2018-ו 2019 לשניםנכסים  בגיןפקדונות  יתרת להלן.  12בהתאמה, ראה גם באור  2020

 .''ן להשקעה ורכוש קבוענדלנכסי  בגיןוהוצאות אחרות  שיפוצים, לתשלום מסים, ביטוחים
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 )המשך(  מוגבלים ומיועדים פקדונותפקדון לזמן קצר ומזומנים ושווי מזומנים,  -  4באור 

 

 מזומנים  ושווי מזומנים .ג
 מלון מכירתבגין בידי מתווך מוסמך  בנאמנות ים המוחזק ר,דולן ליוימ 17.4-כוללת כ 2019 בדצמבר 31ליום היתרה 

Hilton Garden Inn בנאמנות כספים . החברה בחרה להפקיד הלפי שיקול דעת וזמינים לשימוש החברה בכל עת

 .בארצות הבריתהמס  יבנכס אחר על פי חוק פטורה ממסהשקעה מחדש עם תמורת המכירה כדי לבצע  אלו
  

 לקוחות   -  5 באור

 

 הרכב 

 בדצמבר 31ליום  

 2019 2018 

 "בארה  דולר אלפי 

   
 2,971 4,222 חובות פתוחים 

 2,842 3,874 שוכרים 

 8,096 5,813 

   

 חייבים ויתרות חובה  -  6 באור

 

 הרכב 

   
 3,531 3,136 הוצאות מראש 

 5,972 6,454  אחרים

 9,590 9,503 

   
  דירות מלאי -  7 באור

 

  .Beekman JV LLC 5 -היתרה מתייחסת למלאי דירות ב 

 
 שנמסרו  דיור  יחידות  6 בגיןדולר    אלפי 20,029  -של כהוכרה הכנסה בסך    2019  בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום  

 דולר ליוןימ 3.8-כ של בסך מלאי ערך לירידת הפרשההדוח  בשנתכן נרשמה  כמו .ביקמן בפרויקט הדירות לרוכשי
 . צפויות בגין יחידת הדיור שנותרה במלאי עסקה ועלויות צפוי מכירה מחיר מעדכון הנובעת

 
 31)ליום  לרוכשים הנמסר אשר טרם  ביקמןבפרויקט  אחתת דיור יחידל מתייחסת 2019בדצמבר  31ליום  היתרה

 הדוחות הכספיים, החברה לא מכרה את יחידת הדיור.  אישור למועד. יחידות דיור(  7 - 2018בדצמבר 
 

 להשקעה "ן נדל -  8 באור

 
 : הוגן  בשווי הכספי  המצב על בדוח הנמדדים וההתחייבויות הנכסים פירוט 

 

 את הכולל למדרג בהתאם הקבוצה אותם מסווגת, ההתחייבויות או הנכסים של ההוגן שווים מדידת לצורך

 :שלהלן הרמות שלוש

 

 שלישות זהות התחייבויות או זהים נכסים עבור פעילים בשווקים( תואמו)שלא  מצוטטים מחירים :  1 רמה

 .המדידה  במועד אליהם  גישה יש

 

, ההתחייבות  או  הנכס  עבור  לצפייה  ניתנים  שהם,  1  ברמה  שכלולים  מצוטטים  מחירים  מלבד,  נתונים :  2 רמה

 .בעקיפין או במישרין

 

 .ההתחייבות או הנכס עבור לצפייה ניתנים שאינם נתונים : 3 רמה

 

 שימוש  נעשה  בה  ביותר  הנמוכה  הרמה  על  בהתבסס  נעשה  הוגן  בשווי  הנמדדים  ההתחייבויות  או  הנכסים  סיווג

 .בכללותם ההתחייבות או הנכס של ההוגן השווי מדידת לצורך משמעותי

 

  31פירוט של הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה, אשר נמדדים בדוח על המצב הכספי של החברה ליום    להלן

 בדצמבר בשוויים ההוגן, בהתאם לרמות המדידה שלהם.  
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 )המשך(  להשקעה "ן נדל -  8 באור

 

 
 : 3על פי רמה  ותנועההרכב  .א

 
  דירות

 למגורים 
מסחר 

 "כ סה לבנייה  קרקע ומשרדים 

 ארה"באלפי דולר  

     

  332,637   31,000   37,000  264,637 2018, רינואב  1יתרה ליום 
 56,430 8,230 -  48,200 השנה  במשך תוספות
 ( 16,808) -  -  ( 808,16) גריעות

 6,418 ( 2,230) 600 8,048 הוגן שווי התאמת

 (77,171) -  -  (77,171) כירה )*( נדל"ן להשקעה מוחזק למ

 301,506 37,000 37,600 226,906 2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

 33,306 15,331 -  17,975 השנה  במשך תוספות
 ( 35,077) -  -  ( 35,077) גריעות

 ( 858) -  600 ( 1,458) הוגן שווי התאמת

 ( 49,776) -  -  ( 49,776) )**(   למכירה מוחזק  להשקעה"ן נדל

 249,101 52,331 38,200 158,570 2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

     
 

ראה באור , בתקופת הדוח Harbour Club  -מכירת הנכס הידוע כהשלמת עסקת בגין )*( לפרטים נוספים 
   .(4)א() 10

לאחר תקופת  Venue at Craig Ranch -מכירת הנכס הידוע כהשלמת עסקת לפרטים נוספים בגין )**( 
 )ב(.  27ראה באור הדוח, 

 
 

  יםשווי חיצוני כיעל ידי מערי המבוצעתנדל"ן להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן, כפי שנקבע בהערכת שווי  .ב

 נקבע ההוגן השווירב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך.  וניסיוןכישורים מקצועיים מוכרים  יבעל יםתלוי בלתי

הובא בחשבון הסיכון   ההכנסותבאמידת  .ושיטת ההשוואה מהנכס  הצפויות ההכנסותבהתבסס על אומדן 

המובנה שלהם, וכן מגבלות על גובה דמי השכירות, והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים 

בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ורמת  ואשר נקבע בהכנסות

 יות ממנו.הסיכון של ההכנסות הצפו

 במדרג השווי ההוגן.  3דידת השווי ההוגן מסווגת כרמה מ

 

 שהסתיימה  לשנה סכומים שהוכרו ברווח או הפסד

 בדצמבר 31 ביום 

 9 1 0 2  8 1 0 2 7 1 0 2  

 "בארה  דולר אלפי 

    
 26,739 29,080 23,242 נדל"ן להשקעה  וניהולהכנסות שכירות 

 12,513 15,929 11,396 הוצאות תפעול נכסים 
 35,316 6,418 ( 858) נדל"ן להשקעה  ממימוש ורווחהתאמת שווי הוגן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GFI Real Estate Limited 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

- 27 - 
 

 )המשך(  להשקעה "ן נדל -  8 באור

 : 3נכסים הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן על פי רמה  .ג

 

 

 

 

 ניתוח רגישות  .ד

 

 ששימשו בהערכות שווי הנכסים על שווי נדל"ן להשקעה והתשואה להלן השפעת שינויים בשיעורי ההיוון 

 (:ארה"ב  )באלפי דולר

  

 בדצמבר 31 ליום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 ( 12,361) ( 10,217) 0.25% של גידול

 13,697 11,397 0.25% של קיטון

 .22 באורראה לשעבודים,  שרבא .ה

 

 הנמדד   המכשירתיאור 

שווי הוגן ליום  
בדצמבר  31

 טכניקת הערכה  2018

הנתונים תיאור 
המשמעותיים שאינם 

 טווח   נצפים

אלפי דולר   

 ארה"ב 
 

  

     

 175,827 דירות למגורים 

 

היוון  - גישת ההכנסה 

 92-96.9 שיעור התפוסה   ( DCFתזרימי מזומנים )

   

 Cap)התשואה   שיעור

Rate)  5-5.25 לנכסים להשכרה 

 
88,079 

גישת ההשוואה בתוספת 

 -  -  עלויות שהושקעו

 37,600 מסחר ומשרדים 

 

היוון  - גישת ההכנסה 

 100 שיעור התפוסה   ( DCFתזרימי מזומנים )

   

 Cap)התשואה   שיעור

Rate)  3.5 לנכסים להשכרה 

 301,506    

 הנמדד   המכשירתיאור 

שווי הוגן ליום  
בדצמבר  31

 טכניקת הערכה  2019

תיאור הנתונים 
המשמעותיים שאינם 

 )%(  טווח  נצפים

  אלפי דולר 

 ארה"ב 
 

  

     

  137,183 דירות למגורים 

היוון  - גישת ההכנסה 

 ( DCFתזרימי מזומנים )

 91.4-100 שיעור התפוסה  

  

 Cap)התשואה   שיעור

Rate)  5-5.5 לנכסים להשכרה 

 
73,718 

גישת ההשוואה בתוספת 

 -  -  עלויות שהושקעו

 38,200 מסחר ומשרדים 

 

היוון  - גישת ההכנסה 

 92.9 שיעור התפוסה   ( DCFתזרימי מזומנים )

   

 Cap)התשואה   שיעור

Rate)  3.5 לנכסים להשכרה 

 249,101    
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   רכוש קבוע -  9באור 

 

 ותנועה הרכב  .א

 

 מלון  
במודל  
הערכה  
 "כ סה אחרים  מחדש 

 "בארה  דולר אלפי 

     

ר, ינואב  1יתרה ליום 

2018 555,966 13,786 569,752 
    

 30,750 -  30,750   לאיחוד כניסה
 3,177 929 2,248 השנה  במשך תוספות

הערכה מחדש של  קרן

 29,552 -  29,552 רכוש קבוע 

 ( 16,453) ( 1,082) ( 15,371) הפחתות 

בדצמבר,  31יתרה ליום 

2018 603,145 13,633 616,778 

    
 ( 52,602) -  ( 52,602) גריעות

 10,170 300 9,870 השנה  במשך תוספות
הערכה מחדש של  קרן

 ( 963) -  ( 963) רכוש קבוע 

 ( 17,361) ( 1,391) ( 15,970) הפחתות 

בדצמבר,  31יתרה ליום 

2019 543,480 12,542 556,022 

      
 

פחת  בניכויפריטי רכוש קבוע )בתי מלון( מוצגים בסכומים משוערכים כפי שנקבע בהערכת שווי לאחר מכן,  .ב

כישורים מקצועיים  יבעל יםתלוי בלתי יםשווי חיצוני כיעל ידי מערי מבוצעתהשווי  הערכותשנצבר לאחר מכן. 

 הצפויות ההכנסותבהתבסס על אומדן  ענקב ההוגן השווישהוערך.  הנכסרב בנוגע למיקום וסוג  וניסיוןמוכרים 

הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם, וכן מגבלות על גובה דמי  ההכנסות. באמידת וגישת ההשוואה מהנכס

בהתחשב בתשואה   ואשר נקבע  בהכנסות, והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים  ההכנסות

 יים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו.המקובלת בשוק תוך התאמה למאפיינים הספציפ

 במדרג השווי ההוגן.  3דידת השווי ההוגן מסווגת כרמה מ      

 

 : להלן  מוצגותהעיקריים  בתי המלוןשל  השווי  בהערכות  ששימשו משמעותיות הנחות .ג

 

 בדצמבר 31 ליום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 5.7-8.8   4.5-7.6 )%(  (Cap Rate)התשואה   שיעור
 8-11.5 7.8-10.5 ( )%(  Discount Rateהיוון ) שיעור
 65-90.8 68-84.6 )%( תפוסה שיעור

   
 

 

 ניתוח רגישות  .ד

בדצמבר   31ליום  בתי המלוןלהלן השפעת שינויים בשיעורי ההיוון ששימשו בהערכות שווי הנכסים על שווי 

 (:ארה"ב  )באלפי דולר 2019

  

 בדצמבר 31 ליום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 ( 25,826) ( 19,913) 0.25% של גידול

 28,497 21,558 0.25% של קיטון

   

 

 .22 באורלשעבודים, ראה  שרבא .ה
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 מוחזקים  בתאגידיםהשקעות  -  10באור 

 מאוחדים  תאגידים בדבר נוסף מידע .א

    החברה בהוןזכויות   

   בדצמבר 31ליום   

   2 0 1 8 2 0 1 9 מדינת 

   % % התאגדות  
      

175 Eastern Parkway  %80 80% "ב ארה   

River Market West II   %99.48 99.48% "ב ארה   

River Market West I    97.9% 97.9% ארה"ב   

Venue at Craig Ranch  98.25% 98.25% "ב ארה   

5 Beekman (1 )  34.79% 34.79% "ב ארה   

Adara (2 ) %36.91 91.36% "ב ארה   

Greenville (3) 75.65% 75.65% "ב ארה   

Providence Harbour (4 )  95.83% 95.83% ארה"ב   

Gateway  77.61% 77.61% "ב ארה   

ilton Garden InnH (5 ) 96.15% 96.15% "ב ארה   

Roanoke (6 )  10.76% 10.76% ארה"ב   

East 76  81.8% 81.8% ארה"ב   

PV realty  100% 100% ארה"ב   

1186 Ace Broadway  69% 69% ארה"ב   

Lakes at Deerfield   98.33% 98.33% ארה"ב   

Ace Palm Springs    100% 100% ארה"ב   

Ahuva  45.75% 45.75% "ב ארה   

 

 
 .  טבפרומו החברה חלק ללא (1)

 

 Adara Godley של החברה השלימה את רכישת הנכס המכונה בת חברה 2018ביוני  10ביום  (2)
Station  וכולל ,ג'ורג'יה, עיר סוואנהב ממוקם ו 2018בשנת  הנכס הינו פרויקט דיור להשכרה שנבנה 

דולר אלפי    43,264  מחיר הרכישה עבור הנכס עמד על .94%לאותו מועד  מהן הושכרו  ,  יחידות דיור  256
מיליון דולר  1 עלויות עסקה מקובלות. כפי שאושר על ידי ועדת הביקורת של החברהבתוספת ו ב "ארה

ארה"ב מההון שנדרש להשלמת העסקה, הועמד לחברה כהלוואה על ידי מר אלן גרוס, בעל השליטה 
מובטחת במשכנתא וערבויות  החברה קיבלה אישור ממוסד פיננסי להלוואה. (24)ראה באור  בחברה

תקופה ל  2.17%+    ולר ארה"ב, אשר תישא ריבית בשיעור ליבוראלפי ד  30,144  סך שלבעלים מקובלות ב
לוח סילוקין  לפי תופחתהלוואה תישא ריבית בחמש השנים הראשונות בלבד, ולאחר מכן . ה שנים 10 של

 שנה.   30 למשך
 

 West Orchard Park Drive 45הנכס הידוע בשם  את רכשה החברה, 2018 בספטמבר 6 ביום (3)
LLC 30,750 היה  הנכס של הרכישה מחיר. קרוליינה דרום, בגרינוויל הממוקם חדרים 256 הכולל, מלון  

פיננסי  ממוסד מימון קיבלה החברה דולר. אלפי 1,017של  מקובלות עסקה עלויות בתוספת, דולר אלפי
 6 -ל פירעוןעם מועד  3.7% פלוס ליבור הוא ההלוואה על הריבית שיעור. דולר אלפי 21,439 של בסך

 הפירעון  מועד)"  2022  באוקטובר  6  -ה  עד  ההלוואה  תקופת  את  להאריך  הזכות  לחברה.  2021  באוקטובר
"(. כפי שאושר על ידי ועדת המורחב השני הפירעון מועד)" 2023 באוקטובר 6 -ו"( הראשון המוקדם

ן שנדרש להשלמת העסקה, הועמד לחברה  מיליון דולר ארה"ב מההו  1.1-הביקורת ודירקטוריון החברה, כ
כהלוואה על ידי מר אלן גרוס, בעל השליטה בחברה. במקרה של החזר ו/או חלוקה ביחס להשקעות הון 
בפרוייקט, בעל ההלוואה יקבל החזר של הקרן ו/או חלוקה על אותו בסיס; )ב( ניתן להעביר את ההלוואה  

שורים הנדרשים על ידי החברה; )ג( בעל ההלוואה רשאי  לצד שלישי או להחליפה בהשקעת הון, בכפוף לאי
להמירה להשקעת הון, כפוף לאישורים הנדרשים על ידי החברה; )ד( ההלוואה תהא נחותה לתשלום 

 הקרוב של קרן אגרות החוב של החברה ולהיות החברה בעלת אמצעים מספקים להשיבה. 
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 )המשך(  מוחזקים בתאגידיםהשקעות  -  10באור 

 

 )המשך(   מאוחדים תאגידים בדבר נוסף מידע .א

 

, חברה בת של החברה השלימה את מכירת הנכס  Providence Harbour, 2019 באפריל 17 ביום (4)

במישיגן. מחיר המכירה של הנכס הינו   הממוקם, multi-family, נכס מסוג Harbour Club -הידוע כ

מיליון דולר,  52-במסגרת השלמת העסקה, חברת הבת החזירה את החוב בגין הנכס )כ מיליון דולר. 79
מיליון דולר בגין עמלת  3.9-מיליון דולר, בתוספת של כ 15-כולל תשלום למשקיע המועדף בסך של כ

-בידי החברה הבת סך של כ נותרן החוב כאמור, פירעון מוקדם והוצאות השלמת עסקה(. לאחר פירעו

 .מיליון דולר 20.3

 

 Hilton Garden-למכירת המלון הידוע כעסקה חברה בת של החברה השלימה , 2019 ביולי 15 ביום (5)
Innהנכס"( , הממוקם בדטרויט, מישיגן"(.  

נטו  בתמורההחברה  וחלק( עסקה הוצאות)לפני  דולר מיליון 52.9 הוא הנכס עבור המכירה מחיר
  מיליון דולר. 35-בניכוי הלוואה שנפרעה בסכום של כ דולר מליון 17.3-כ הואמהמכירה  

 

-הידוע כ  בנכס  החזקותיה  מלואלמכירת    עסקהחברה בת של החברה    השלימה  ,2019  בדצמבר  19ביום   (6)

Roanoke נכס מסוג ,multi-family ,32.5 הוא הנכס עבור המכירה מחיר. מיזורי, בליברטי הממוקם  

  .מיליון דולר 1.9הניבה לחברה תזרים של  המכירהמיליון דולר. 
 
 

 : המאזנישיטת השווי  לפיהנמדדות  השקעות .ב

 

 ההרכב  (1)

 

   בהון תיוזכו
)לרבות חלקן של זכויות 

 השקעה  יתרת שאינן מקנות שליטה( 

 בדצמבר 31 ליום בדצמבר 31ליום  

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

 אלפי דולר ארה"ב % 

50 Lefferts 50% 50% 1,379 1,251 
Bond Street 4.1% 4.1% 12,500 10,644 

The Carlton Hotel  30.41% 30.41% 43,740 45,053 
Crowne Plaza Hotel (1 ) 75% %75 32,376 29,145 

Liberty (2 ) 19.76% 19.76% 5,365 4,365 

 165 151 -  -  ואחרות  פעילות לא חברות

   95,511 90,623 

     

 נוסף  מידע
 

 "ב.בארה"ן נדל בנכסי מחזיקותשיטת השווי המאזני  לפיהנמדדות  החברות
 הנובע בסיסי השתתפותהחברה ברווחי החברות הכלולות מבוסס על שיעור  חלק המקריםמ ניכר בחלק

בהתאם לתשלומי המפל  Promote)השתתפות ברווחים ) ,בנוסף ומועדפת  ותתשוא פלוס בהון מהשקעה
 . לחברה  Promote)כמוגדר בהסכם ההשקעה. שיעור הרווח המצוין מעלה אינו כולל את התשואה המועדפת )

 
 

החברה אינה בעלת השליטה במלון, וזאת מכוח הסדר חוזי עם השותף, המעניק לו זכויות וטו שונות  (1)
 . בתפעול הנכס

 
 )א(.27השלמת עסקת מכירת הנכס לאחר תקופת הדוח, ראה באור לענין  (2)
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 )המשך(  מוחזקים בתאגידיםהשקעות  -  10באור 

 

 : )המשך( המאזנישיטת השווי    לפיהנמדדות   השקעות.     ב

 
 : תנועה  (2)

 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 "בארה  דולר אלפי 

   
 80,595 90,623 השנה  לתחילת יתרה
 2,668 642 כולל, נטו ברווח חלק

 9,293 6,958 השקעות 

 ( 1,933) ( 2,712) חלוקות

 90,623 95,511 בדצמבר  31 ליום יתרה

   

 

 :  המאזנישיטת השווי  לפימידע כספי של השקעות מהותיות הנמדדות  תמצית   .ג

 

  The James New York - NoMad -, מחזיקה ב Madison Hotel JV LLC 88 :החברה שם

 
 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   

 5,111 8,810 נכסים שוטפים 

 301,002 296,500 נכסים בלתי שוטפים 

 7,659 6,300 התחייבויות שוטפות

 153,570 158,336 שוטפות בלתיהתחייבויות 

 144,884 140,674 הון "כ סה

   
 30.41% 30.41% אחזקה  שיעור
 345,05 43,740   השקעה יתרת

   
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   

 26,109 30,348 הכנסות 

 ( 20,135) ( 19,357) נקיהפסד 

 ( 27,382) ( 17,777) כולל  (הפסדרווח )

 ( 8,326) ( 5,406) כולל (הפסד רווח )החברה ב חלק
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 וצדדים קשורים  תאגידים פיננסיים ,בנקיםהלוואות מ -    11באור 

 
 : הרכב .א

  שיעור  

 בדצמבר 31 ליום הריבית  

 2 0 1 8 2 0 1 9 המשוקללת  

 אלפי דולר ארה"ב % 

    שוטפות  לא  התחייבויות

 505,845 431,311 5.46 תאגידים פיננסייםו בנקיםהלוואות מ

 67,369 38,023  חלויות שוטפות  -בניכוי 

    

  393,288 438,476 

    התחייבויות שוטפות 

של הלוואות מבנקים ותאגידים   חלויות שוטפות

 67,369 38,023  פיננסים 

    

 15,885 14,952  )*(  קשורים צדדיםחברות קשורות ומ הלוואות

 

 
 . להלן 24ראה באור   נוספיםלפרטים  )*(

 

 
 

 

 

 : נוסף מידע  .ב

 

 . 24ור בקשר עם התחייבויות החברה, ראה בא שליטה בעללפרטים בדבר ערבויות שהועמדו ע"י  .1

 .  22לפרטים בדבר שעבודים, ראה באור  .2

 .ד'20ראה באור  פרעוןמועדי  לעניין .3
 

מיליון דולר לפרויקט    20  -הלוואת גישור לבנייה בסך של כ  נטלה, חברה בת של החברה  2019  במרץ   29  ביום . 4

קנזס. ההלוואה תשמש למימון פעילות -Mission, פרויקט פיתוח רב שימושים הממוקם ב .Gateway-הידוע כ
 .ידי החברה הבת-הפיתוח עד לסגירת מימון סופי לבנייה על

 

 Ace Palmמימון מחדש של חוב המשכנתא בגין  השלימהברה בת של החברה ח  2019 באוקטובר 4 ביום . 5

Springs. .המימון מחדש בוצע על ידי קבלת הלוואה לזמן ארוך מגורם מממן אחר  
או ליבור  4.95%דולר, נושאת ריבית בשיעור של הגבוה מבין  מליון 41של  ך חברת הבת קיבלה הלוואה בס

 . העם שתי תקופות הארכה של שנשנים,  3, לתקופה של 2.8%פלוס 

 25ההלוואה תישא ריבית בלבד בשנתיים הראשונות ולאחר מכן, תשלומי ריבית וקרן על פי לוח סילוקין של 
בידי  נותרכתוצאה מהמימון מחדש  ההלוואה מובטחת במשכנתא ובערבות בעלים בתנאים מקובלים. שנה.

 .100%חלקה של החברה הינו מיליון דולר, כאשר  9.3 -חברת הבת סך של כ
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 חוב  אגרות -  12 באור

 

 ( 'א)סדרה  חוב אגרות .1
 

 ( מכוחו ביצעה2015בפברואר  27פרסמה החברה תשקיף להשלמה )הנושא תאריך  2015בפברואר  26 ביום
בתמורה כספית   החברה הנפקה לציבור בישראל של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה א'(, לא המירות למניות

שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה א'( שנקבע   ."ח(ש אלפי    242,114  -מיליון דולר )כ  60  -כברוטו של  
 והריבית "ח ש אלפי 211,765 -כ לש לסך הסתכמה( הנפקה  הוצאות)בניכוי  נטו התמורה, 7.75%במכרז הינו 
אגרות   225,000,000בגין הקצאת  הנפקה הוצאות לפני. התמורה 9.5% -כ הינה החוב אגרות בגין האפקטיבית

תשולם בשני תשלומים חצי  הריבית"ח. שאלפי  225,000החוב )סדרה א'( שהוצעו לציבור על פי התשקיף היא 
 הראשון  התשלום  כאשר )כולל(    2022עד    2016ל כל אחת מהשנים  ש  במרץ  31וביום    בספטמבר  30שנתיים ביום  

. אגרות החוב )סדרה א'( 2022 במרץ 31 ביום ישולם האחרון הריבית ותשלום 2015 בספטמבר 30 ביום שולם
 לא תהיינה צמודות )קרן וריבית( למדד כלשהו או למטבע כלשהו.  

 31תשלומים שנתיים שווים ביום  בחמישה'( תעמודנה לפרעון )קרן( אלתשקיף אגרות החוב )סדרה  בהתאם
קוב הכולל של מקרן ערכן הנ 20%התשלומים יהווה מבאופן שכ"א  2022עד  2018של כל אחת מהשנים  במרץ

 אגרות החוב )סדרה א'(.
של החברה, רשומות  נוספותאגרות חוב )סדרה א'(  144,928,000, הוצעו לציבור עד 2016בספטמבר  11 ביום

 ש"ח ע.נ. כל אחת, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה א'( של החברה.  1על שם, בנות 
אלפי ש"ח.  120,103-התמורה ברוטו בגין הקצאת אגרות החוב שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף היא כ

( החלים על אגרות החוב סדרה א' המונפקות יחולו גם על הרחבת 7.75%אמות המידה ושיעור הריבית הנקובה )
 הסדרה הנ''ל. 

 
 מות במחזור:'( קייאכי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה התחייבה החברה  

 
מיליון דולר ארה"ב   75-( לא יפחת משאינן מקנות שליטה המאוחד של החברה )לא כולל זכויות  הנומינליההון  .א

 )סכום זה לא יוצמד למדד(.
 .26%-יפחת מ לאיחס ההון המאוחד של החברה לסך המאזן המאוחד  .ב

)קרי,   18מתואם לא יעלה על    EBITDA-לך יחס החוב הפיננסי נטו מתואם לאיו  2016בחודש ינואר    1מיום    החל .ג
 (. ואילך 2016 במרץ 31החל מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

)לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת   במאוחדהיקף פרויקטי היזום של החברה   .ד

 . המסך המאזן המאוחד של החבר 35%, לא יעלה על Beekmanעל בסיס "איחוד יחסי"( לא כולל הנכס 
 

, בשטר הנאמנות של אגרות החוב נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית )עד לתקרה של ריבית נוספת בשיעור בנוסף
 לשינוי בדירוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת אמות המידה הפיננסיות הבאות: ( בהתאם1.5%של 

 
 מיליון דולר ארה"ב.  100-( לא יפחת משאינן מקנות שליטה המאוחד של החברה )לא כולל זכויות  הנומינליההון  .א
 מיליון דולר ארה"ב.  90-( לא יפחת משאינן מקנות שליטה המאוחד של החברה )לא כולל זכויות  הנומינליההון  .ב
 .33%-יחס ההון המאוחד של החברה לסך המאזן המאוחד לא יפחת מ .ג
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 )המשך( חוב אגרות -  12 באור

 
 ( )המשך( אגרות חוב )סדרה א' .1

 
 

( 1999החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט  -מגבלת חלוקת דיבידנד 
 כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: 

 
הנקיים לאחר מס המצטברים אשר הוכרו בדוחות הכספיים   לחלוקהמהרווחים    50%סכום החלוקה לא יעלה על   .א

בנטרול  2014באוקטובר  1המאוחדים האחרונים של החברה )הרבעוניים או השנתיים, לפי העניין( החל מיום 
 30רווחי/הפסדי שערוך נטו )שטרם מומשו( הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן ליום 

"רווחי/הפסדי שערוך" ולהלן ביחד:  ו למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם )להלן:א 2014בספטמבר 
"הרווחים הניתנים לחלוקה"(. יובהר כי: )א( במקרה של מכירת נכס )מימוש( ששוערך, יתווספו/יופחתו )לפי 

הניתנים לחלוקה אשר בגינם העניין( לרווחים הניתנים לחלוקה רווחי/הפסדי השערוך בגין אותו נכס; )ב( הרווחים  
 לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים יצטברו לרבעונים הבאים.

( בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי שאינן מקנות שליטה ההון של החברה )לא כולל זכויות  .ב
 מיליון דולר ארה"ב.  -100הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ 

 .35%-מ יפחת לא למאזן  ההון יחס .ג
 של אגרות החוב )סדרה א'(. מיידי לפרעוןמתקיימת עילה  לא .ד
 של אגרות החוב.  מיידי לפרעון עילותבמועד החלטת הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד לא קיימים בחברה  .ה
 

  עומדת החברה באמות המידה המפורטות לעיל. 2019 בדצמבר 31 ליום
 

 
בגין קרן אגרות החוב )סדרה א'(   השני, דירקטוריון החברה אישר את הקדמת מלוא התשלום 2018 בדצמבר  4 ביום

ש"ח ואשר מועד תשלומו המקורי בהתאם לשטר הנאמנות בגין אגרות  מליון 68.2 - של החברה, שהינו בסך של כ
ביחד    .2018דצמבר  ב   31  ליום  נקבע, למועד שהינו מוקדם מהמועד המקורי, ואשר  2019  ץבמר  31החוב נקבע ליום  

 בחישוב כאילו היתה וקדם תשלום מלוא הריבית הצבורה בגין הקרן כאמור בלבד,העם הקדמת תשלום הקרן כאמור,  
משתלמת במועד המקורי. הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תמשיך להיות משולמת 

יצוין, כי הקדמת תשלום הקרן והריבית בגינו כאמור, הינה חלף התשלום הקבוע  .במועדים שנקבעו בשטר הנאמנות
כאמור ומלוא הריבית    השניום הקרן  תשלום מלא למחזיקי אגרות החוב של החברה בגין תשל  ושיקפהלמועד המקורי  

מועדי התשלום של  שאר .2019 ץבמר 31בגינו, כאילו היתה משולמת במועד המקורי, קרי, ריבית צבורה עד ליום 
   קרן וריבית של אגרות החוב בהתאם לשטר הנאמנות ללא שינוי.

 
 הנאמן  לחשבון   )סדרה א'(  ת החובאגרוהפקידה את מלוא תשלום הקרן הקרוב בגין  החברה  ,  2019בדצמבר    31ליום  

 . 2020 ץ במר 31אשר מועד תשלומו למחזיקי אגרות החוב הינו יום ש"ח  ןמיליו 68.2 -ככולל של  בסכום
 

 '( ב)סדרה  חוב אגרות .2
 

'( של ב )סדרה  חוב אגרות.נ. ע 300,000,000, הוצעו לציבור עד 2017 באפריל 2 ביום  שפורסם מדף הצעת בדוח
יחידות בהצעה אחידה   300,000-ש"ח ע.נ. כל אחת. אגרות החוב הוצעו לציבור ב 1על שם, בנות  יםהחברה, רשומ

 אגרות החוב )סדרה ב'(. שתשאנה הריבית שיעורבדרך של מכרז על 
 )"שיעור הריבית האחיד"(.  5.75%שיעור הריבית השנתית  של אגרות החוב )סדרה ב'( שנקבע במכרז הינו 

וקצו  הש"ח ערך נקוב אגרות החוב )סדרה ב'( ש  298,878,000בגין הקצאת    קיבלהשהחברה  התמורה הכוללת ברוטו  
נטו )בניכוי הוצאות הנפקה( הסתכמה לסך של  התמורהאלפי ש"ח,  298,878-פי דוח הצעת המדף מסתכמת ב-על
 אלפי דולר(. 79,039-ש"ח )כ אלפי 288,602 -כ
 

  2024עד    2017של כל אחת מהשנים    באוקטובר  2וביום    באפריל  2תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים ביום    הריבית
.  2024  באפריל  2  ביום  ישולם  האחרון  הריבית   ותשלום  2017  באוקטובר  2  ביום  ישולם  הראשון  התשלום  כאשר)כולל(  

 צמודות )קרן וריבית( למדד כלשהו או למטבע כלשהו.   אינן'( ב אגרות החוב )סדרה 
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 )המשך( חוב אגרות -  12 באור

 
 ( )המשך( ' באגרות חוב )סדרה  .2

 
של כל אחת מהשנים   באפריל  2תשלומים שנתיים שווים ביום    בשישהלפירעון )קרן(    עומדות'(  ב אגרות החוב )סדרה  

'(  במקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה  16.66%התשלומים יהווה מבאופן שכ"א  2024עד  2019
 .16.7%והתשלום האחרון יהווה 

 
 '( קיימות במחזור:בכן, החברה התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה   כמו

מיליון דולר  100-( לא יפחת משאינן מקנות שליטה ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות  .א

 ארה"ב )סכום זה לא יוצמד למדד(.

 .77.5%נטו לא יעלה על שיעור של  CAP -יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .ב

)לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה    במאוחדהיקף פרויקטי היזום של החברה   .ג

מסך המאזן המאוחד    25%, לא יעלה על  Beekmanמשותפת על בסיס "איחוד יחסי"( לא כולל הנכס  

 . השל החבר

 . 20מתואם לא יעלה על  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .ד

 

יעור הריבית )עד לתקרה של ריבית נוספת , בשטר הנאמנות של אגרות החוב נקבע מנגנון התאמת שבנוסף

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

 

  120-( לא יפחת משאינן מקנות שליטה המאוחד של החברה )לא כולל זכויות  הנומינליההון העצמי  .א

 מיליון דולר ארה"ב. 

 .70%נטו לא יעלה על שיעור של  CAP -ואם להפיננסי נטו מת החוביחס  .ב

 

החברה מתחייבת כי היא לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל   -מגבלת חלוקת דיבידנד  

 התנאים המפורטים להלן: 

 

רווח לתקופה לפני מס  - זה בסעיףלחלוקה  רווחים) לחלוקהמהרווחים  50%סכום החלוקה לא יעלה על  .א

  החברה  ביןסכומי המס שישולמו בהתאם להסכם המס   בניכוי, המיוחס לבעלי המניות של החברה, המאוחד

מיועד לכסות את חבות המס של בעל השליטה בחברה בגין פעילות החברה, כאשר  ה בה השליטה לבעל

וחות הכספיים המאוחדים של החברה(  סכום הרווח לתקופה לפני מס וסכומי המס לפי ההסכם יהיו בהתאם לד

אשר הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה )הרבעוניים או השנתיים, לפי העניין( החל  

בנטרול רווחי/הפסדי שערוך נטו )שטרם מומשו( הנובעים משינוי בשווים ההוגן של   2014באוקטובר  1מיום 

או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם   2014 בספטמבר 30נכסיה ביחס לשווים ההוגן ליום 

"רווחי/הפסדי שערוך"(. יובהר כי: )א( במקרה של מכירת נכס )מימוש( ששוערך,  המס בגינם )להלן:  והשפעות

  2014באוקטובר  1החל מיום יתווספו/יופחתו )לפי העניין( לרווחים הניתנים לחלוקה רווחי/הפסדי השערוך 

)ב( הרווחים הניתנים לחלוקה אשר בגינם לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים יצטברו לרבעונים   אותו נכס;  בגין

 הבאים.

  בניכוי( בתום הרבעון האחרון, שאינן מקנות שליטהשל החברה )לא כולל זכויות  המאוחדההון העצמי  .ב

 מיליון דולר ארה"ב.  120 -, לא יפחת משיחולק הדיבידנד

 .70%, לא יעלה על שיעור של החלוקה לאחרנטו,  CAP -ליחס החוב הפיננסי נטו מתואם  .ג

 '(. בשל אגרות החוב )סדרה   מיידי לפרעוןמתקיימת עילה  לא .ד

 של אגרות החוב.  מיידי לפרעון עילותבמועד החלטת הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד לא קיימים בחברה  .ה

 .בהתאם להוראות שטר הנאמנותהחברה מקיימת את התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב   .ו

 

  עומדת החברה באמות המידה המפורטות לעיל. 2019 בדצמבר 31 ליום
 

בגין קרן אגרות החוב )סדרה   הראשון, דירקטוריון החברה אישר את הקדמת מלוא התשלום 2018 בדצמבר  4 ביום
ש"ח ואשר מועד תשלומו המקורי בהתאם לשטר הנאמנות בגין אגרות   מליון  49.8  -'( של החברה, שהינו בסך של כב

ביחד   .2018דצמבר  ב  31  ליום  נקבע, למועד שהינו מוקדם מהמועד המקורי, ואשר  2019  באפריל  2החוב נקבע ליום  
בחישוב כאילו היתה  וקדם תשלום מלוא הריבית הצבורה בגין הקרן כאמור בלבד,העם הקדמת תשלום הקרן כאמור,  

משתלמת במועד המקורי. הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תמשיך להיות משולמת 
יצוין, כי הקדמת תשלום הקרן והריבית בגינו כאמור, הינה חלף התשלום הקבוע  .במועדים שנקבעו בשטר הנאמנות

ם הקרן הראשון כאמור ומלוא הריבית תשלום מלא למחזיקי אגרות החוב של החברה בגין תשלו  ושיקפהלמועד המקורי  
מועדי התשלום של  שאר .2019 באפריל 2בגינו, כאילו היתה משולמת במועד המקורי, קרי, ריבית צבורה עד ליום 

   קרן וריבית של אגרות החוב בהתאם לשטר הנאמנות ללא שינוי.
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 )המשך( חוב אגרות -  12 באור

 
 ( )המשך( ' באגרות חוב )סדרה  .2

 
 הנאמן  לחשבון   '(ב)סדרה    אגרות החובהפקידה את מלוא תשלום הקרן הקרוב בגין  החברה  ,  2019בדצמבר    31ליום  

 .2020 באפריל 2אשר מועד תשלומו למחזיקי אגרות החוב הינו יום ש"ח  ןמיליו 49.8 -ככולל של  בסכום
 
 

 

 שליטה  מקנות שאינן זכויות לרכישת ותויהתחייב -  13 באור

 

 לשותף  החברה העניקה"(, ACE)"מלון  Ace Hotel NYCרכישת החזקות השותף במלון ל השני השלב  במסגרת
  2019  מאוקטובר  החל  לפיה(  PUT)  מכר  אופציית)"השותף"(    במלון  מהזכויות  80%  -לפני הרכישה כאמור ב   המחזיק

( בעסקה  'א שלב השלמת לאחר חודשים 72) 2021 לאוקטובר ועד( בעסקה  'א שלב השלמת לאחר חודשים 48)

 מיליון 14 של במחיר השותפות בחברת השותף החזקות מלוא את לרכוש החברה את לחייב הזכות לשותף עומדת
 ג'. 27ראה גם באור  .בעסקה 'א שלב השלמת מיום  שהתקבלו דיבידנד תשלומי ובניכוי ריבית בתוספת"ב  ארה דולר

 

 זכות  ויתרותזכאים  -  14 באור

 

 בדצמבר 31 ליום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   

 5,812 5,447 הוצאות ריבית לשלם

 3,837 2,002 לשלם  הוצאות

 8,959 8,420 הכנסות מראש 

 2,481 1,950 שכר ונלוות

 1,792 2,251 מסי ערייה

 50 149 דמי ניהול לשלם

 9,901 8,086 שירותים ונותני ספקים

 -  10,167 ( 6א'10נכס  )ראה באור  מכירת בגין לשותפים חוב

 522 841 אחרים  זכאים

 4,923 727 בניה  השלמה בגין זכאים

 40,040 38,277 

   

 
 לשלם  חכירה  בגין התחייבות -  15 באור

 

 הרכב 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 "בארה  דולר אלפי 

   
 9,814 9,719 ( א ) חכירה
 3,897 3,926 ( ב)  חכירה

 -  208 אחר  - חכירה

 13,853 13,711 

   

ההתחייבות בגין חכירה   יתרת.  Ace Hotel NYCמלון    בגין  2049של עד שנת    לתקופה  מימוניתחכירה    הסדר .א

בדבר ד' 20באור ראה גם . 5.25% של ריבית שיעור לפי מהווןעל תזרים תשלומי החכירה השנתיים  התבססה

 התחייבות בגין חכירה. פרעוןזמני 

 

 .Ace Hotel Palm Springs & Swim Clubבגין מלון  2107סדר חכירה מימונית לתקופה של עד שנת ה .ב
 -כבגין חכירה התבססה על תזרים תשלומי החכירה השנתיים מהוון לפי שיעור ריבית של יתרת ההתחייבות 

 . פרעון התחייבות בגין חכירה בדבר זמניד' 20. ראה גם באור 7.5%
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 הכנסות נדחות  -  16באור 

 

                        זכאית החברה בגין השבחה של נכס היסטורי להםזיכויי מס  מכירתתקבולים שנתקבלו בגין בעיקר 

(Historic Tax Credit )על  אחרות כהכנסות מוכרים התקבולים. מיליוני דולר 32.2כולל של בסך  הביקמן  בפרויקט

  .שנתיים נותרו הדיווח תקופת לתום .HTC-ה של משקיע  לניצול ההטבה הנדרשתשנים  5של פני התקופה 
 

 אחרות  פיננסיות התחייבויות -  17באור 

 

 

 הרכב 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 "בארה  דולר אלפי 

   

 2,694 1,115 )א(   Beekman -התחייבות פיננסית 

 6,256 6,635 ( ב) התחייבות פיננסית

 7,750 8,950 

   

 

-את עסקת ההשקעה באקוויטי המועדף במלון ה  השלימה החברה של בת חברה, 2018ספטמבר ב 28 ביום .א

Beekmanהממוקם בניו יורק, על ידי תאגיד הקשור ל ,- Related Companies  30)קרן נדל"ן( בסכום של 

 מיליון דולר ארה"ב.

, מתוכו, מחצית מההחזר 8%תהא זכאית להחזר מועדף השווה לליבור +    Relatedכמשקיע האקוויטי המועדף,  

 אפשרות  קיימתחברה  לשנים,    3מתזרים המזומנים של המלון, והיתרה תצטבר. בתוך תקופה של    שוטףב  ישולם

. במקרה שהחברה תחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שולמה שטרם הצבורהלבצע את החזר הקרן והריבית 

 עלשב במקרהתידרש להיפרע מבעל השליטה בחברה, כאשר רק  Relatedשלא לבצע תשלום כאמור, אזי 

שבעל השליטה   במקרה. המלון של מכירה לדרוש תוכל Related, ההחזר תשלום את לפרוע יוכל לא השליטה

 ייפרע את החזר ההשקעה, בתמורה יהיה זכאי למניות רגילות בחברת הבת. 

 מיליון  4.5  -כ  של  בסך  השוטפת  לתשואה  פיננסית  מהתחייבות  המורכב  פיננסי  כמכשיר  מטופל  המועדףהאקוויטי  

 מקנות שליטה.  שאינן כזכויות מוכרת והיתרה ארוך בזמן וחלקה, המוצגת חלקה בזמן קצר דולר

 

 שנים. 5 לאחר חל פירעונו ומועד  Greenville -בגין הון מועדף שהונפק לשותף ברכישת מלון ה התחייבות .ב

 

 

 מסים על הכנסה  -  18באור 

 

 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה: 

 
הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים. החברה אינה חייבת במס באיי הבתולה הבריטיים. לעניין  החברה

  שקופה  כחברה להיחשב"ב, ארה של המס דיני פי על לה המוקנית לאפשרות בהתאם בחרה החברה אמריקאי מיסוי

(look through entity דהיינו החברה אינה )לצרכי מס וחבות המס הינה של בעלי מניותיה. על פי דיני המס  נישומה
דיני המס האמריקאים, דהיינו אין להם   ןילענישל ארה"ב, התאגידים המוחזקים על ידי החברה  גם הם גופים שקופים  

 החייבות במס  ההכנסותחבות במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילותם אלא לבעלי מניותיהם. תוצאת האמור לעיל כי 
 ברמת בעלי מניותיה. ימוסושלה  המוחזקותשל החברה והחברות 

 

 יורק. בגין מכירת דירות בעיר ניו מהרווח 4% שלבשיעור החברה מחויבת לשלם מס עירייה עם זאת, 
 

 הון  -  19באור 

 
 ללא  מניות  5,100  -מ  מורכב  והנפרע  המונפק  המניות  הון.  נקוב  ערך  ללא  מניות  10,000  -מ  מורכב  הרשוםהמניות  הון   

 . נקוב ערך
 

 המניות בעליעם השלמת הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה א'(  2015בפברואר,  25ביום 
ובשליטתם המלאה(    םלחברה את זכויותיהם )לרבות בעקיפין באמצעות תאגידים אמריקאיים בבעלות   והעביר  בחברה

"(, כנגד הנפקת מניות המועברות  החברות)להלן: "  ארצות הברית"ן בנדל  בנכסיבתאגידים המחזיקים בשרשור בזכויות  
 .המניות לבעלי

 
 החברותאו /ו המועברות לזכויות הקשור בכל כלשהו שיפוי לחברה לתת  התחייבו ולא נתנו לא השליטה בעלי כי יצוין

 .המועברות
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 פיננסיים  מכשירים -  20באור 

 
 : הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסיםסיווג   .א

 בדצמבר 31 ליום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   הלוואות וחייבים בעלות מופחתת
 18,842 29,828 ניםושווי מזומ ניםמזומ

 21,961 55,130 פקדונות מוגבלים פקדונות ו

 17,241 18,656 הלוואות וחייבים 

 103,614 58,044 

   
   התחייבויות פיננסיות אחרות בעלות מופחתת

 505,845 431,311 תאגידים פיננסיים ו בנקיםמ הלוואות
 15,885 14,952 הלוואות מחברות קשורות וצדדים קשורים 

 38,277 40,040 יתרות זכותוזכאים 
 117,993 129,086 אגרות חוב 

 13,968 14,802 התחייבויות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה 
 13,711 13,853 לשלם  חכירה בגין התחייבות

 8,950 7,750 פיננסיות אחרות  התחייבות

 651,794 714,629 

   
 

 : שוק סיכוני .ב

 
 ריבית שיעור סיכון .1

 
  לצמצם  עשויה  האמורה  הריבית  בשיעור  עליה "ב. בארה  הפדראלית  הריבית  בשיעור  לשינויים  חשופה  החברה  .א

  בריבית   חדשות   להלוואות   גבוהה   בריבית   קיימות   הלוואות   מחזור   דרך   נכסיה   את   מחדש   לממן   החברה   יכולת   את 
חשופה לסיכון ריבית מכיוון שחברות בקבוצה לוות ומלוות בשיעורי ריבית  החברהכמו כן,  . יותר  נמוכה 

ידי הקבוצה באמצעות שמירה על יחס מתאים בין הלוואות בריבית -קבועים ומשתנים. הסיכון מנוהל על
משתנה להלוואות בריבית קבועה, פעולות הגידור מוערכות באופן שוטף על מנת להתאימן לתחזיות בדבר 

ידי התאמת -ית והסיכון המוגדר הרצוי. הבטחת אסטרטגיית גידור אופטימאלית נעשית עלשיעור הריב
 תמהיל הלוואות הקבוצה,

 
 

למיטב ידיעת החברה, צפוי שמספר בנקים המדווחים   LIBOR - במסגרת רפורמה הצפויה בקשר לריבית ה  . ב 

עם סיום התחייבות הדיווח הנוכחית   2021, יפסיקו לעשות זאת לאחר LIBORכיום מידע המשמש לציטוט 

ע כי הציטוט לא  באופן מידי או לגרום לרגולטורים לקבו   LIBOR  - שלהם. האמור עלול לגרום להפסקת ציטוט ה 

  במדדים חלופיים.  LIBORמייצג יותר את השוק הרלוונטי. ארה"ב ומדינות אחרות פועלות כעת להחלפת 

 עלמהותית  להיות צפויה לאת וההתחייבויות ו הרפורמה על ההלווא ת השפע להערכת הנהלת החברה, 
 .החברה של הכספיים דוחותיה

 

 להלן פירוט בדבר מידת החשיפה של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה לסיכון ריבית:

 

 בדצמבר 31ליום  

 2019 2018 

 אלפי דולר ארה"ב 

   

 344,394 326,956 )*(  פיננסיות בריבית משתנההתחייבויות 

   

 165,640 108,529 )*(  התחייבויות פיננסיות בריבית קבועה

 

 )*( לא כולל ניכיון.

 

 למועדי הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה, ראה באור בדבר סיכון נזילות.
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 )המשך(  פיננסיים מכשירים -  20באור 

 
 )המשך( שוק סיכוני .ב

 

 ניתוח רגישות שיעורי הריבית:. 2
ניתוח הרגישות נקבע על בסיס החשיפה לשיעורי ריבית של מכשירים פיננסיים נגזרים ולא נגזרים בתום תקופת 
הדיווח. ניתוח הרגישות בדבר התחייבויות נושאות ריבית משתנה הוכן תחת ההנחה כי סכום ההתחייבות לתום 
תקופת הדיווח עמד לאורך כל שנת הדיווח. לשם דיווח בנוגע לסיכון שיעורי ריבית באופן פנימי לאנשי המפתח 

נקודות בסיס המייצג את הערכת ההנהלה לגבי שינוי  0.5%הניהוליים, נעשה שימוש בשיעור עלייה/ ירידה של 
 אפשרי סביר בשיעורי ריבית.

נקודות בסיס בשער הריבית  0.5%-ם, השפעה של עליה/ירידה ב בהנחה ששאר הפרמטרים היו נשארים קבועי
 לפני מס הייתה כדלקמן:

 

 

   הלייבור השפעת שיעור ריבית 

 בדצמבר 31 ליום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   
   

   1,722 1,635 ( *)  רווח או הפסד

 
 

 . משתנה   בריבית   להלוואותיה   ביחס   ריבית   לשיעורי   החברה   מחשיפת   בעיקר   נובע )*(  
 

 
 מטבע  סיכון .3

 
החל ממועד הנפקת אגרות החוב )שהינן שקליות ואינן צמודות למדד( החברה חשופה לסיכון מטבע הנובע משינויים  

  ליום שמטרתם לגדר את סיכון המטבע.  שקליים  ת פיקדונו ישנם כמו כן, לחברה החליפין שבין הדולר לשקל. בשערי 
  453,379  - במונחי ש"ח הינה כ   - אלפי דולר   131,277הינה    ( לשלם   ריבית )כולל  יתרת אגרות החוב    2019בדצמבר    31

  448,696  - במונחי ש"ח הינה כ     - אלפי דולר    120,017  הינה   2018בדצמבר    31)יתרת אגרות החוב ליום   ש"ח   אלפי 
    ."ח( ש   אלפי 

 
   . 4  באור   ראה דולר,  / שקל   החליפין   שער   השפעת   על   הגנה   לצורך   פיננסי   מתאגיד   אשראי   מסגרת   ן י לעני 

 
 : החברה   של   המימון )הכנסות(    הוצאות   על שקל  - הדולר   של   החליפין   בשער   שינויים   השפעת   להלן 

 

 בדצמבר 31 ליום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 

   אגרות חוב 
   

5% + 5,980 4,486 

10% + 11,961 8,973 

5% - (5,980 ) (4,486 ) 

10% - (11,961 ) (8,973 ) 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים -  20באור 

 
 : אשראיסיכון  .ג

 
בתאגידים בנקאיים ומוסדות כספיים כמו גם המופקדים  סיכון אשראי עשוי להיווצר ממזומנים ושווי מזומנים

 .ולקוחות מחייבים ויתרות חובה לרבות יתרות משוכרים

 
להנהלה מדיניות אשראי והחשיפה לסיכון אשראי נבחנת באופן שוטף. בעקרון החברה אינה מעמידה אשראי 

 חוזה בנכסי המלון. לקוחות תחת ומגבילה אשראי המוענק בעיקר ללקוחות קבוצה ו לשוכרים

בכדי לקבוע   לקוחותמבקשים אשראי, החברה מבצעת הערכת אשראי בגין אותם    לקוחות המלונותבמקרים בהם  
 .לשם כך  הפקדת המקדמות הנדרש כוםואת סשניתן להעניק את סכום האשראי 

משוכרים הניתנים להחזרה עד שהשוכרים יסדירו את תשלומיהם או  הקבוצה מחזיקה בכל או בחלק מפקדונות
 במקרים אחרים של הפרת חוזה. 

 

 ומהניסיון ספציפי נכס בניהולההנהלה  לניסיוןהחברה בוחנת את הצורך בהפרשה לחובות מסופקים בהתאם 
 .דומים נכסים בניהול ההנהלה של המצטבר

  

ל מספר מכשירים פיננסיים עם גוף אחד. החברה מחזיקה מזומנים סיכון אשראי עלול גם להיווצר בהתקשרות ש
ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר ומכשירים פיננסיים במוסדות פיננסיים שונים בעלי דירוג אשראי גבוה. מדיניות 

 בין המוסדות השונים.  נכסיה הנזיליםהחברה הינה ביזור 

 
 ם של סיכוני אשראי. לא היו ריכוזים משמעותיי ,2019בדצמבר  31ליום 

 
 : נזילות סיכון  .ד

 

סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן. גישת החברה  
לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה  

 במועד.

 
החברה פועלת על מנת לאפשר קיומן של רמות מספקות של אמצעים נזילים לתשלום הוצאות התפעול הצפויות 

ושל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות. האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית 
 . לצפותשל תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה 

 

 החוזיים  התנאים פי על הקבוצה של הפיננסיות ההתחייבויות של הפרעון זמני את מציגות להלן  הטבלאות
 )כולל תשלומים בגין ריבית(: מהוונים לא בסכומים

 

 

 2019בדצמבר,  31 

 

שנה 
 ראשונה 

שנה 
 שניה 

שנה 
 שלישית 

שנה 
 רביעית

שנה 
חמישית  

 "כ סה ואילך 

 אלפי דולר ארה"ב 

       

 554,759 278,390 16,529 142,075 61,049 56,716 תאגידים פיננסיים ו בנקיםמ הלוואות
 וצדדים קשורות מחברות הלוואות

 14,952 -  -  -  -  14,952 קשורים 

 40,040 -  -  -  -  40,040 יתרות זכותוזכאים 

 148,645 14,842 15,669 37,013 39,373 41,748 חוב  אגרות
התחייבויות לרכישת זכויות שאינן 

 10,000 -  -  -  -  10,000 מקנות שליטה 

 49,460 45,930 884 884 884 878 לשלם  חכירה בגין התחייבות

 7,750 6,635 -  -  1,115 -  אחרות  פיננסיות התחייבות

 164,334 102,421 179,972 33,082 345,797 825,606 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים -  20באור 

 
 : )המשך( נזילותסיכון  .ד

 

 

 2018בדצמבר,  31 

 

שנה 
 ראשונה 

שנה 
 שניה 

שנה 
 שלישית 

שנה 
 רביעית

שנה 
חמישית  

 "כ סה ואילך 

 אלפי דולר ארה"ב 

       

 689,663 333,709 144,929 85,177 31,570 94,278 תאגידים פיננסיים ו בנקיםמ הלוואות
 וצדדים קשורות מחברות הלוואות

 15,885 -  -  -  -  15,885 קשורים 

 38,277 -  -  -  -  38,277 יתרות זכותוזכאים 

 146,475 28,184 34,191 36,371 38,566 9,163 חוב  אגרות
התחייבויות לרכישת זכויות שאינן 

 15,185 -  9,529 1,833 1,885 1,938 מקנות שליטה 

 49,738 46,214 884 884 878 878 לשלם  חכירה בגין התחייבות

 8,950 6,256 -  1,155 1,539 -  אחרות  פיננסיות התחייבות

 160,419 74,438 125,420 189,533 414,363 964,173 

       

 : הוגןשווי   .ה

 
מוגבלים בשימוש,   פקדונותו  פקדונות,  חובה  ויתרות  חייבים,  מזומנים  ושווי  מזומנים  של  הכספיים  בדוחות  היתרה

למעט אגרות  שלהם  ההוגן לשווי קרובה או תואמת ואחרים פיננסיים, הלוואות מתאגידים זכות ויתרות זכאים

ריבית לשלם(  כולליתרת אגרות החוב בדוחות הכספיים ) 2019 בדצמבר 31ליום . החברהחוב שהנפיקה 
 2019 בדצמבר 31אלפי דולר ארה"ב, השווי ההוגן של אגרות החוב ליום  131,277 -מסתכמת לסך של כ

   דולר ארה"ב. אלפי 132,160בהתאם לשווי בורסה מסתכם לסך של 
 

 ניהול הון בחברה:  .ו

 
מטרת החברה בניהול ההון שלה הינה לשמר את יכולת החברה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור 

 משקיעים ובעלי עניין אחרים.תשואה לבעלי המניות, 

 
החברה מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת התאמות בהתאם לשינויים בתנאים כלכליים. כדי לנהל או להתאים 

את מבנה ההון שלה, החברה מחליטה על מדיניות אשראי, פרעון הלוואות, השקעה או מימוש נכסים, חלוקות 
 ות חוב.דיבידנד וצורך, אם בכלל, בגיוס מניות או אגר
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מזומנים   הטבלה להלן מפרטת את השינויים בהתחייבויות של הקבוצה הנובעות מפעילויות מימון, כולל הן שינויים הנובעים מתזרימי

והן שינויים שאינם במזומנים. התחייבויות הנובעות מפעילויות מימון הינן התחייבויות שלגביהן תזרימי מזומנים סווגו, או תזרימי 

 מזומנים עתידיים יסווגו, בדוח על תזרימי המזומנים כתזרימי מזומנים מפעילויות מימון.

     

  שינויים שאינם במזומנים    

 

 ליום יתרה 

 2019בינואר  1

תזרימי  

מזומנים  

מפעילויות 

 מימון )א( 

צירופי 

 עסקים 

הפרשי  

 שער

שינויים  

אחרים  

 )ב( 

 יתרה ליום 

בדצמבר  31

2019 

 דולר  אלפי 

       

הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני 

 431,311 (535) - - (73,999) 505,845 אשראי אחרים 

 129,086 - 11,093 -  - 117,993 אגרות חוב 

 13,853 142 -  - -  13,711 התחייבות בגין חכירה לשלם 

 637,549 (73,999) - 11,093 (393) 574,250 

       

       

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון כוללים את תזרימי המזומנים נטו המוצגים בדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים  )א( 

 כתזרימי מזומנים הנובעים מפעילויות מימון.

 

 . כולל ריבית שנצברה )ב( 

 שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילות מימון  -  21באור 

 

     

  במזומנים שינויים שאינם    

 

 יתרה ליום 

 2018בינואר  1

תזרימי  

מזומנים  

מפעילויות 

 מימון )א( 

צירופי 

 עסקים 

הפרשי  

 שער

שינויים  

אחרים  

 )ב( 

 יתרה ליום 

בדצמבר  31

2018 

 אלפי דולר  

       

הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני 

 505,845 )377,1( - - 37,784 438,469 אשראי אחרים 

 117,993 - )589,9( -  )484,31( 066,159 אגרות חוב 

 ,71113 )78( -  - -  13,789 התחייבות בגין חכירה לשלם 

 642,293 6,300 - )589,9( )1,455( 637,549 

       

       

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון כוללים את תזרימי המזומנים נטו המוצגים בדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים  )א( 

 כתזרימי מזומנים הנובעים מפעילויות מימון.

 

   .כולל ריבית שנצברה )ב( 
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 ושעבודים  התקשרויות -  22באור 

 

 : התקשרויות 

 

)"איגוד"( והתאחדות    New York Hotel Trades Council-קיבוצי בין החברה בת של החברה הנה צד להסכם  

המלונות של ניו יורק. ההסכם הקיבוצי קובע תוכניות הטבה מוגדרות לעובדים בחסות האגוד )"התוכניות"( אשר 

מפקידה לטובת עובדיה שעליהם חל ההסכם הקיבוצי הפקדות שוטפות אליהם היא מחויבת החברה הבת 

ם הקיבוצי. למועד אישור הדוחות הכספיים ולמיטב ידיעת החברה, חברת הבת לא קיבלה הודעה בהתאם להסכ 

 ביחס לחוסרים ביחס לחלקה בהפקדות. 

 

 : שעבודים

 

, ונכסים אחרים נכסי נדל"ן להשקעהב השקעהמימון  לצורךממממנים פיננסיים  הקבוצה שלקחה הלוואות

 31 לימיםכאמור לעיל  בשעבודיםיתרת ההתחייבויות המובטחות . של אותם נכסים בשעבודיםמובטחים 

, ארה"ב אלפי דולר 505,845 -כו ארה"ב דולר אלפי 431,311 -כת לסך של ומסתכמ 2018 -ו 2019בדצמבר 

  .בהתאמה
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  אחר כולל ורווחאו הפסד  רווח דוחות לסעיפי נוספיםפירוטים  -  23באור 

 

 בדצמבר 31 ביוםשהסתיימה  לשנה 

 9 1 0 2  8 1 0 2 7 1 0 2  

 "בארה  דולר אלפי 

דמי שכירות   מכירת דירות, ,בתי מלוןהכנסות מהפעלת  .א

    : וניהול נדל"ן להשקעה 

 61,134 101,611 102,846  בתי מלוןהכנסות מהפעלת 

 26,739 29,080 23,242 דמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה הכנסות מ

 -  46,627 20,029  דירות ממכירת הכנסות

 146,117 177,318 87,873 

    : נכסים  תפעול הוצאות .ב

 2,367 3,568 2,892 ואגרות נכסיםסי ימ

 7,692 8,177 6,615 ותיקונים  אחזקה

 1,060 1,079 803 ניהול דמי

 1,394 3,105 1,086 אחרות

 11,396 15,929 12,513 

    

 -  5,400 3,807 מלאי ערך לירידת הפרשה

 -  46,485 18,860 שנמכרו דירות עלות

 22,667 51,885  - 

    

    : בתי מלון  הפעלת עלות

 21,493 32,918 36,136 הפעלת חדרים 

 7,997 8,688 12,312 תיקונים מיסים ואגרות, אחזקה

 1,436 2,712 2,690 דמי ניהול

 4,312 8,620 9,179 פרסום ושיווק 

 1,848 2,499 2,530 אחרות

 62,847 55,437 37,086 

 96,910 123,251 49,599 

    

    : הנהלה וכלליות הוצאות .ג

 4,463 6,930 11,153  שירותים מקצועיים

 5,876 10,194 6,560 אחרות

 17,713 17,124 10,339 

    : מימון  הוצאות .ד

 14,499 26,665 26,919 ותאגידים פיננסיים הלוואות מבנקים  בגין מימון הוצאות

 13,210 12,670 9,952 אגרות חוב  בגין ריבית ונכיון הוצאות

 438 438 834 התחייבויות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה ב שינוי

 5,984 (5,944) 6,844 פסד )רווח( מהפרשי שער, נטוה

 718 2,075 4,441 הוצאות ריבית בגין חכירה ואחרות

 48,990 35,904 34,849 
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 קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות  -  24באור 

 

   :קשורים וצדדים עניין בעלי עםעסקאות  .1

 

בהסכם שירותי ניהול עם   התקשרה   החברההואיל ולחברה אין מנגנון ניהולי עצמאי בכל הקשור לפעילותה,   .א

חברות קשורות לצורך קבלת שירותי ניהול, לרבות שירותי סמנכ"לות כספים, הנהלת חשבונות, חשבות, 

 .להלן ראה, דומהשירותי משרד, תקשורת, מחשבים, מזכירות וכ

כמו כן יצוין, כי החברה מקבלת שירותי ניהול ותפעול לפרויקטים השונים שבבעלות הקבוצה מחברות  

 שורות וכן שירותים שוטפים מאותן חברות, לרבות שרותי פיתוח, בנייה, ניהול נכסים, תיווך, ביטוח ועוד.ק

 

 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה 

 9 1 0 2  8 1 0 2  7 1 0 2  

 "בארה  דולר אלפי 

    

 2,512 3,120 2,692 ניהול דמי

 139 156 184 עמלת מכירת דירות

    

 

מיליון דולר. מתוך סכום  4.1 -אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ  2018במאי  10ביום  .ב

 לתשלום המס של בעל השליטה על פי הסכם. אלפי דולר מיועד  400-החלוקה הכולל, סך של כ

מליון דולר על חשבון חוב בגין   2.5  -כ, שילמה החברה לבעל השליטה סך של  2019מהלך חודש אוגוסט  ב

 כאמור לעיל. דיבידנד, שאושר ע"י דירקטוריון החברה 

 אלפי דולר. מתוך 5,445 -אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסכום של כ  2017במאי  24ביום 

  אלפי דולר מיועד לתשלום המס של בעל השליטה על פי הסכם.  445-סכום החלוקה הכולל, סך של כ

מיועד ה דולר אלפי 143 -בסכום של כ אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד  2019במאי  29 ביום

 ל פי הסכם. עלתשלום המס של בעל השליטה 

 

חברה   Services Realty GFI, Incאישר דירקטוריון החברה התקשרות עם חברת    2018במאי    11ביום   .ג

פרטית שהינה בשליטת בעל השליטה בחברה. החברה מעניקה לחברה ולחברות המוחזקות על ידה מגוון 

של מוכרים   שירותי ברוקראז'. על פי תנאי ההתקשרות, שירותי הברוקראז' יכללו, בין היתר, שירותי איתור

פוטנציאליים של נכסים הרלבנטיים לפעילות הקבוצה, שירותי איתור של רוכשים פוטנציאליים לנכסי 

הקבוצה, תיווך העסקה מול הצדדים האמורים וליווי העסקה, לרבות ניהול המשא ומתן, עד לסגירתה.  

ז', לתמורה בשיעור בתמורה להענקת שירותי הברוקראז' האמורים לקבוצה, תהא זכאית חברת הברוקרא 

הרכישה בעסקה לרכישת  ממחיר    1.5%ממחיר המכירה ו/או מדמי ההשכרה ולתמורה בשיעור של    2%של  

 נכס על ידי החברה. 

 

  2018  בשנת)  ארה"ב  דולר  אלפי  130הדוח שלמה החברה שכר וביטוח דירקטורים בסך כולל של    בתקופת .ד

 ארה"ב(. דולר אלפי 152שלמה החברה שכר וביטוח דירקטורים בסך כולל של 

 

 ועלויות מכירה עמלות, ניהול דמי בגין עלויות החברה של כלולותו מאוחדותחברות  שילמוהדוח  בתקופת .ה

 מליון 7.5 -כ של כולל בסך( אחיות)חברות  בחברה השליטה בעל בבעלות לחברות ופיתוח לבניה בקשר

 .דולר( מליון 8.1 - 2018)בשנת  דולר

 

 קשורים  צדדים עם יתרות .2

 

 תנובע ארה"ב  דולר  אלפי  14,952  של  בסך הלוואות מחברות קשורות וצדדים קשורים יתרת  2019בדצמבר    31  ליום

של   ךבס  Beekman JV LLC  5  לחברת  ת ריבית מבעל השליטה בחברה, מר אלן גרוסונושא  ןשאינבעלים    תומהלווא

 זכאים בגין דיבידנד שטרם שולם תיתר ,רדול ליוןימ 0.5 -כ של  בסך Adaraנוספת לחברת  הלוואה, דולר וןילימ 2 -כ

   .השליטה בחברהבעל מ ההלווא מליון דולר והיתרה הינה   1.6 -בסך של כ

 

 ערבויות:  .3
 

רעון התחייבות הלווה כלפי ישליטה להבטחת פהת של בעל ות אישייוערבו  וניתנ  הקבוצהבחלק מן ההלוואות שנטלה 

 אחרת, מסוימות מידה באמות לעמוד השליטה בעל נדרש אלה מימון מהסכמי כחלקהמלווה על פי הסכמי המימון. 

 בעל  החברה   ידיעת  למיטב  הכספיים  הדוחות   אישור  למועד.  מידי  לפירעון  אלה  הלוואות  להעמיד  הזכות  תינתן  למלווים

 המידה אליהן הוא נדרש. באמות בכל עומד השליטה
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 שווי הוגן  -  25באור 

 

 : הכספי  המצב על בדוח ההוגן  בשווי נמדדים אינם אשר פריטים  של בספרים לערך בהשוואה הוגן  שווי .א

 

מוגבלים בשימוש,   פקדונותבדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות חובה,    היתרה (1)

 . זכאים ויתרות זכות, הלוואות מתאגידים פיננסיים ואחרים תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם

 

 .9-ו 8  יםבאור ראהקבוע  ורכוש להשקעה"ן נדל הוגן שווי  בדבר מידע (2)

 

 שווי הוגן של נכסים והתחייבויות הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן:   .ב

 

לצורך מדידת שווים ההוגן של הנכסים או ההתחייבויות, מסווגת אותם החברה, בהתאם למדרג הכולל את 

 שלוש הרמות שלהלן:
 

ויות זהות  מחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייב : 1רמה 

 שלישות יש גישה אליהם במועד המדידה.  
 

, שהם ניתנים לצפייה, עבור הנכס או  1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  : 2רמה 

 ההתחייבות, במישרין או בעקיפין.
 

ההתחייבויות נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות. סיווג הנכסים או   :3רמה 

הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש משמעותי 

 לצורך מדידת השווי ההוגן של הנכס או ההתחייבות בכללותם.

  

 . ההוגן השווי במדרג 3 ברמה מדורגת להשקעה"ן נדל של ההוגן השווי מדידת

  

 .לעיל 8  באור  ראה - להשקעה"ן נדל של ההוגן  השווי בדבר מפורט מידע

 

 

 פעילות  מגזרי -  26באור 

 

 :  כללי  .א

 

 והערכת משאבים הקצאת לצורך ,הקבוצה של הראשי התפעוליות ההחלטות למקבל המועברת הדיווחים מערכת

  תחומי פעילות עיקריים: שלושהבסיס   על מתבססת התפעוליים המגזרים  ביצועי

 . למגורים להשקעה "ן נדל -   המניב"ן הנדל תחום  - מגזר א'

 .המלונאותתחום  - מגזר ב'

 .למכירה מגורים  דירות - 'ג מגזר

 נכס מסחרי –מגזר אחר 

, כלומר התוצאות, נכסי 100%במסגרת הצגת המידע המגזרי ההשקעות בחברות הכלולות מוצגות במונחי 

החברות הכלולות כפי שנסקרו על ידי והתחייבויות המגזר כוללים את המידע המלא מתוך דוחותיהן הכספיים של 

ההתאמות למאוחד כוללת את המרת הנתונים כאמור לאופן  מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החברה.

 .הצגתם בדוחות הכספיים הראשיים

 

 : שיקולי הדעת שיישמה ההנהלה בעת קיבוץ מגזרי פעילות  .ב

 

המגזרים השונים במסגרת תחום נדל"ן להשקעה למגורים והגיעה  הנהלת החברה בחנה את המאפיינים הכלכליים של  

 למסקנה כי הינם דומים, לרבות שיעורי הרווחיות לטווח הארוך ועל כן אלו קובצו למגזר בר דיווח אחד.

 :בנוסף, בחנה הנהלת החברה כי המגזרים דומים בכל המאפיינים הבאים

 .דומות ינןה"ל הנבמסגרת המגזר  הפעילותכלל  - הפעילות מהות (1)

אל קבוצת לקוחות דומה אשר כוללת לקוחות פרטיים,  ותבמסגרת המגזר משווק ההשקעותכלל  -הלקוחות  סוג (2)

 דירה למגורים במחירי שוק. בשכירתהמעוניינים בדרך כלל 

תהליכי   ותכולל  ההשקעותהינן דומות. כמו כן, כלל    הדירותהשיטות לשיווק    -  הדירותשמשמשות לשיווק    השיטות (3)

 פרסום ושיווק זהים.
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 )המשך(  פעילות מגזרי -  26באור 

 

 : שיקולי הדעת שיישמה ההנהלה בעת קיבוץ מגזרי פעילות )המשך(  .ב

 

למסקנה כי  הנהלת החברה בחנה את המאפיינים הכלכליים של המגזרים השונים במסגרת תחום בתי המלון והגיעה 

 .הינם דומים, לרבות שיעורי הרווחיות לטווח הארוך ועל כן אלו קובצו למגזר בר דיווח אחד

 :בנוסף, בחנה הנהלת החברה כי המגזרים דומים בכל המאפיינים הבאים

 .דומות הינןכלל הפעילויות במסגרת המגזר הנ"ל  -הפעילות  מהות (1)

 הצורכים שירותי מלונאות. דומה לקוחות קבוצת אל משווקות המגזר במסגרת המלונות  - הלקוחות סוג (2)

 . זהים ושיווק פרסום תהליכי כוללות המלונות כלל - המלונות לשיווק שמשמשות השיטות (3)

 

  .IFRS 8 -סבורה כי הקיבוץ למגזרים הינו בהתאם ל החברהעל השיקולים שפורטו לעיל, הנהלת  בהתבסס

 

 

 מגזרי פעילות: ניתוח הכנסות ותוצאות לפי  .ג

 

הכנסות והוצאות המגזרים כוללות הכנסות והוצאות הנובעות מהפעילויות התפעוליות של המגזרים והמיוחסות 

ישירות למגזרים העסקיים וכן חלק יחסי מהוצאות החברה בגין כל המגזרים שניתן להקצותן למגזרים על בסיס 

 סביר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ן  נדל 
  להשקעה
 מלונאות  למגורים 

דירות  
מגורים  
 אחר למכירה 

 
 התאמות
 "כ סה למאוחד 

 "בארה  דולר אלפי  

        
        2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

        
דמי שכירות הפעלת בתי מלון, הכנסות מ

 146,117 ( 57,079) 1,609 20,029 156,301 25,257  ומכירת דירות וניהול נדל"ן להשקעה
הנכסים והפעלתם ועלות מכירת עלות השכרת 

 96,910 ( 41,100) 191 22,667 102,150 13,002  דירות

רווח )הפסד( מהשכרת הנכסים והפעלתם 
 49,207 ( 15,979) 1,418 ( 2,638) 54,151 12,255  וממכירת דירות

        
 17,361 ( 11,428) -  375 28,414 -   מלון בתיפחת 

 17,713 ( 6,304) 21 -  22,621 1,375  הוצאות הנהלה וכלליות
 ( 858) ( 5,618) 600 -  -  4,160  התאמת שווי הוגן ומימוש של נדל"ן להשקעה 

 ( 6,482) -  -  -  ( 6,482) -   אחרות  הכנסות

רווח תפעולי לפני חלק החברה בתוצאות 
 19,757 ( 3,865) 1,997 ( 3,013) 9,598 15,040  מוחזקות

        
השקעות הנמדדות לפי  בהפסדיחלק החברה 

    שיטת השווי המאזני 
 

  (5,400 ) 

 14,357       תפעולי רווח"כ סה
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 )המשך(  פעילות מגזרי -  62באור 

 

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

 

"ן  נדל
  להשקעה
 מלונאות  למגורים 

דירות  
מגורים  
 אחר למכירה 

 
 התאמות
 "כ סה למאוחד 

 "בארה  דולר אלפי

 

        2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
        

דמי שכירות הפעלת בתי מלון, הכנסות מ
 177,318 ( 49,817) 1,741 46,627 150,859 27,908  ומכירת דירות וניהול נדל"ן להשקעה

מכירת עלות השכרת הנכסים והפעלתם ועלות 
 123,251 ( 37,737) 1,219 52,231 91,864 15,674  דירות

רווח )הפסד( מהשכרת הנכסים והפעלתם 
 54,067 ( 12,080) 522 ( 5,604) 58,995 12,234  וממכירת דירות

        
 16,453 ( 12,273) -  19 28,707 -   מלון בתיפחת 

 17,124 ( 5,365) 337 -  20,064 2,088  הוצאות הנהלה וכלליות
 6,418 ( 9,333) 600 -  -  15,151  התאמת שווי הוגן ומימוש של נדל"ן להשקעה 

 ( 6,488) -  -  -  ( 6,488) -   אחרות  הכנסות

רווח תפעולי לפני חלק החברה בתוצאות 
 33,396 ( 3,775) 785 ( 5,623) 16,712 25,297  מוחזקות

        
הנמדדות לפי השקעות  בהפסדיחלק החברה 

    שיטת השווי המאזני 
 

  (5,224 ) 

 28,172       תפעולי רווח"כ סה

        
        

 

 

 

"ן  נדל 
  להשקעה
 מלונאות  למגורים 

דירות  
מגורים  
 אחר למכירה 

 
 התאמות
 "כ סה למאוחד 

 "בארה  דולר אלפי  

        2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
        

דמי שכירות הפעלת בתי מלון, הכנסות מ
 87,873 ( 169,077) 2,403 116,605 113,316 24,626  ומכירת דירות וניהול נדל"ן להשקעה

עלות השכרת הנכסים והפעלתם ועלות מכירת 
 49,599 ( 136,048) 524 93,020 79,932 12,171  דירות

רווח מהשכרת הנכסים והפעלתם וממכירת 
 38,274 ( 33,029) 1,879 23,585 33,384 12,455  דירות

        
 8,219 ( 10,958) -  -  19,177 -   מלון בתיפחת 

 10,339 ( 9,116) 76 -  17,639 1,740  הוצאות הנהלה וכלליות
 35,316 ( 608) 8,950 -  -  26,974  התאמת שווי הוגן ומימוש של נדל"ן להשקעה 

 -  6,441 -  -  ( 6,441) -   אחרות  הכנסות

רווח תפעולי לפני חלק החברה בתוצאות 
 55,032 ( 20,004) 10,753 23,585 3,009 37,689  מוחזקות

        
החזקות קודמות  מהערכה מחדש שלרווח 

 624,12       בעליה לשליטה 
חלק החברה ברווחי השקעות הנמדדות לפי 

 684       שיטת השווי המאזני 

 68,340       תפעולי רווח"כ סה
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 )המשך(  מגזרי פעילות -  26באור 

 
   :המגזר והתחייבויות נכסי .ד

 

 

"ן  נדל 
  להשקעה
 מלונאות  למגורים 

דירות  
מגורים  
 "כ סה אחר למכירה 

 "בארה  דולר אלפי  

       
       2019בדצמבר  31ליום 

       
 1,533,833 38,898 11,488 1,152,628 330,819  נכסי המגזר 

 ( 468,321)      התאמה למאוחד

      1,065,512 

       
 843,785 11,382 -  641,513 190,890  התחייבויות המגזר

 ( 178,575)      התאמה למאוחד

      665,210 

       

 42,308      הוניות  השקעות

       
       

       2018בדצמבר  31ליום 
       

 1,631,310 38,233 34,324 1,157,256 401,497  נכסי המגזר 

 ( 452,864)      התאמה למאוחד

      1,178,446 

       
 894,743 11,529 7,908 646,469 228,837  התחייבויות המגזר

 ( 160,813)      התאמה למאוחד

      733,930 

       

 59,607      הוניות  השקעות
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 תקופת הדוח  לאחר מהותיים אירועים -  27באור 

 
  multi-familyנכס, Liberty מכירה של הנכס ל עסקהחברה בת של החברה  השלימה 2020בינואר  10 ביום .א

- כמיליון דולר. המכירה הניבה לחברה תזרים בסך של  56הנכס הוא  עבור  . מחיר המכירהיהממוקם בליברטי, מיזור

  .מיליון דולר 5.5
 

   Venue at Craig Ranch,  מכירה של הנכס ל עסקהחברה בת של החברה  השלימה 2020 בפברואר 7 ביום .ב

מיליון דולר. המכירה הניבה    50הנכס הוא    עבור . מחיר המכירהטקסס,  McKinney - בהממוקם    multi-familyנכס

  .מיליון דולר 15.2- כלחברה תזרים בסך של 
 
 - , מלון המוקם בAce New York, חברה בת של החברה התקשרה בהסכם עם שותף בנכס 2020בינואר  10 ביום .ג

1186 Broadway  בעיר ניו יורק שבמדינת ניו יורק, לרכישת זכויות השותף בחברה הבתAce New York אשר ,

מיליוני דולר, וזאת ככל שעסקת הרכישה    14.8(. מחיר הרכישה הינו  13כפופה בעבר לאופציית מכר )ראה ביאור    היתה

זה, מחיר הרכישה יעמוד על מועד  לפני. ככל שעסקת הרכישה תושלם 2020במרס  31( לאחר יום קלוזינג תושלם )

 . העסקה הושלמה, 2020במרס  7מיליוני דולר. ביום  10

, Ace New York, חברת הבת של החברה השלימה תיקון בתנאי הלוואת המשכנתא בגין הנכס  2020במרץ    6ביום   .ד

שלומי הקרן  בעיר ניו יורק שבמדינת ניו יורק. במסגרת התיקון נקבעה דחייה בת Broadway 1186 -מלון המוקם ב 

 4. סכום הדחייה ייפרע לאורך תקופה של 2019בנובמבר  1לתקופה רטרואקטיבית של שמונה חודשים החל מיום 

, חברת הבת תקבל הפחתה 2023בדצמבר  1. בנוסף, ככל שהנכס יימכר עובר ליום 2022בינואר  1שנים החל מיום 

 ם של ההלוואה.מקנס הפירעון המגיע למלווה במקרה של פירעון מוקד 75%של 

 

בהשוואה לשקל  6% -הדולר ארה"ב עלה בכ  שערועד למועד אישור הדוחות הכספיים  2019בדצמבר  31 לאחר .ה

 הישראלי. 
 

, והתפשטותו ביתר שאת בימים 2020נגיף הקורונה( בעולם בשלהי ינואר    –)להלן    COVID-19התפרצות מגפת הנגיף   .ו

האחרונים, יוצרת, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, חוסר וודאות רבה בשווקים האמריקאים והישראליים, וגורמת 

נקיטת צעדים לטלטלה משמעותית בכלכלה הגלובלית. התפרצות הנגיף הביאה מדינות רבות, ובכללן ארה"ב, ל

משמעותיים בניסיון למנוע את המשך התפשטותו, ולמגר אותו, כדוגמת סגירת גבולות בין מדינות, הגבלה תחבורתית 

 על נוסעים וסחורות וחובת בידוד.

 

כתוצאה מהתפרצות הנגיף, החברה חווה ירידה זמנית ניכרת בפעילותה המלונאית, בעיקר בעיר ניו יורק, בשל התקנות 

שנקבעו על ידי הממשל הפדראלי ומדינת ניו יורק בנוגע לסגירת עסקים מסוימים, מגבלות על התקהלויות ציבוריות 

 ועל נסיעות, וזאת במטרה לבלום את התפשטות הנגיף. 

 

ף השפעת נגיף הקורונה על עסקיה של החברה ותוצאות פעולותיה בעתיד תלויה, בין השאר, בהתפתחויות היק 

עתידיות, אשר, בשלב זה, לחלוטין אינן ודאיות ואינן ניתנות לחיזוי מהימן. שינויים והתפתחויות בעקבות התפרצות 

משכה של מגפת הקורונה, עוצמתה והשפעותיה הנגיף ותקנות מגבילות ומחמירות נוספות שייתכן ותפורסמנה, כמו גם  

 על המשק האמריקאי, עלולים להשפיע לרעה על פעילותה, בעיקר המלונאית, של החברה ועל תוצאות פעולותיה. 

 

 ההנהלה מצויה בתהליך של הערכת השפעת נגיף הקורונה על פעילותה, לרבות תוך ביצוע הפעולות הבאות:

 

o השוטפות ודחיית השקעות מתוכננות עד לכדי סגירה מלאה של מלונות מסוימים   קיצוץ משמעותי בעלויות התפעול

 למועד אישור הדוחות.

o  דיונים מול מלווים לשם קבלת דחיות בתשלומי קרן וריבית והסכמות על ניצול עודפי מזומנים ורזרבות לתשלומים

יום בשלב  90לדחיית תשלומים למשך המלווים  מכלשוטפים. למועד אישור הדוחות, נתקבלו הסכמות עקרוניות 

בכל מקרה, על פי צו של בתי  .בכתב אלו הסמכות לאגד מלווים אותם מול בתהליך נמצאת החברה כאשר, זה

המשפט במדינת ניו יורק )אשר אומץ גם בידי מדינות נוספות( בתי המשפט המדינתיים לא ידונו בבקשות עיקול 

 הוראות  פי  על  יום  90  -בכ שונים נדחים    מסיםעוד, כי תשלומי    יצוין  עתה.תקופה שאינה מוגבלת בזמן לעת  לנכסים  

 .ומוניציפליות מדינתיות, פדראליות

o   .שקידה על תוכניות "חזרה לשגרה" לשם ייצוב מהיר של בתי המלון בעת חזרתם לפעילות 

 

  500 -למשק האמריקאי, סכום של כטריליון דולר  2בנוסף, על פי חבילת חילוץ מתוכננת של הממשל הפדראלי בסך 

מיליארד דולר יוקצה לעסקים שנפגעו כאשר מתוכו סכום משמעותי ישמש לתמיכה בתחום בתי המלון, לרבות בדמות 

 סיוע ממשלתי לעובדים בעת חופשות ללא תשלום, הלוואות מוטבות לבעלי נכסים לתקופת המשבר ועוד.
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 דוח תקופת ה לאחר מהותיים אירועים -  27באור 

 

 )המשך(  .ו

 

ההנהלה, החברה אינה נסמכת על תרומה כלשהי מפעילות בתי המלון,  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, על פי תכניות

לשם שירות תשלומי קרן וריבית אגרות החוב בעתיד הנראה לעין, לפיכך תחום המגורים בו החברה פועלת, אשר 

 במסגרתו לחברה נכסים יציבים בשווקים מובילים, יאפשר את שירות החוב הנ''ל. 

 

ה והדירקטוריון אינם יכולים להעריך באופן מהימן את השפעת התפרצות נגיף  עם זאת, בשלב זה, הנהלת החבר 

 הקורונה על פעילות המלונאית שלה.
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 לכבוד 

 בעלי המניות של

Real Estate LimitedGFI  
 

 

 א.ג.נ.,

 

 

 ג' 9הנדון:  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

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

 
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
שלוש מ  אחת  ולכל  2018  -ו  2019  בדצמבר  31  מים: "החברה"( לילהלן)  GFI Real Estate Limitedשל    1970  -

המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון  .2019 בדצמבר 31 ביום הסתיימה שבהן שהאחרונה השנים
 .ביקורתנו על בהתבססוההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד 

 
 לימים בהן ההשקעות סך אשר מוחזקות חברות של הכספיים הדוחות מתוך הנפרד הכספי המידע את ביקרנו לא
, בהתאמה,  דולר  אלפי  97,120  -דולר ו  אלפי  80,189ֹ  -כ  של  לסך  הסתכם  2018בדצמבר    31  -ו  2019בדצמבר    31

 בסך  להפסד  הסתכם  1720  -ו  2018,  2019בדצמבר    31  בימים  וסתיימ נש  לשנים  בתוצאותיהן  החברה  חלק  ואשר
 חברות אותן של הכספיים הדוחותאלפי דולר, בהתאמה.  7,318 - ו דולראלפי  7,253אלפי דולר,  13,016 -כ של

 בגין  שנכללו  לסכומים  מתייחסת  שהיא  ככל,  דעתנו  וחוות,  לנו  הומצאו  שדוחותיהם  אחרים  חשבון  רואי  ידי  על  בוקרו
 .  האחרים  החשבון רואי דוחות על מבוססת, חברות אותן

 
 הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה  תקנים פי-על.  בישראל  מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 כוללת ביקורת.  מהותית מוטעית  הצגה הנפרד  הכספי  במידע  שאין ביטחון  של סבירה מידה  להשיג  במטרה  ולבצעה
 בחינה גם כוללת ביקורת. הנפרד הכספי במידע הכלולים  ובפרטים בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה

 ידי על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל הנפרד הכספי המידע בעריכת שיושמו החשבונאיים הכללים של
 שביקורתנו סבורים אנו. הנפרד הכספי המידע של ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקים האחרים החשבון רואי ודוחות
 

 הבחינות מכל, ערוך הנפרד הכספי המידע, אחרים חשבון רואי של הדוחות ועלעל ביקורתנו  בהתבסס, לדעתנו
 .1970-"להתש(, ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות לתקנותג' 9 תקנה להוראות בהתאם, המהותיות

 
והיעדר  הקורונה נגיף התפרצותבדבר    3מבלי לסייג את חוות דעתנו, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

על  נגיףהאת השפעת התפרצות  מהימןבאופן , בשלב זה, להעריך והדירקטוריון החברה תהנהליכולתם של 
 הפעילות המלונאית של החברה.

 
 

 
 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון 
A Firm in the Deloitte Global Network 

 
 

 2020במרץ  25תל אביב, 
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GFI Real Estate Limited 
 

 נתונים על המצב הכספי
 

 בדצמבר 31ליום   

  2019  2018 
 אלפי דולר ארה"ב  

     
     

     שוטפים נכסים
 1,163  978  מזומנים ושווי  מזומנים

 8,762  4,729  לזמן קצר פקדון
 1,750  36,885  פקדונות מוגבלים ומיועדים 

 1,400  2,785  חובה ויתרות חייבים
  45,377  13,075 
     

     נכסים לא שוטפים
 4,498  4,061  פקדונות מוגבלים ומיועדים 

 16,523  18,136  מאוחדת לחברה הלוואה
 100  145  מקדמות על חשבון השקעות 

 388,654  338,054  בחברות מוחזקות  השקעות

  360,396  409,775 
     

 422,850  405,773  סה"כ נכסים

     
     שוטפות התחייבויות

 2,025  8,023  ויתרות זכות  זכאים
 13,608  12,431  הלוואות מחברות קשורות וצדדים קשורים

 -  34,173  חוב אגרות של שוטפות חלויות
  54,627  15,633 

     
     שוטפות לא התחייבויות

 117,993  94,913  חוב אגרות
  94,913  117,993 
     

 289,224  256,233  הון
     

 422,850  405,773  וןהתחייבויות והה"כ ס
 
 
 
 

                                               
  

 

 אלן גרוס  

 ומנכ"ליו"ר דירקטוריון 
 בארט וויליאם  

 סמנכ"ל כספים 

     
 

 
 
 

 . 2020, במרץ  25הכספיים: תאריך אישור הדוחות 

 

 דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.להבאורים 
 
 
 



4 

 

GFI Real Estate Limited 
 

 אחר כולל ורווח הפסד או הרווח על נתונים
 

 
 הסתיימהש לשנה 
 דצמברב 31  ביום 
 9 1 0 2 8 1 0 2 2017 
 אלפי דולר ארה"ב 

    
    

 42,133 6,431 ( 16,701) מוחזקות חברות)הפסדי(  ברווחי החברה חלק
    

 1,605 1,661 1,670 וכלליות  הנהלה הוצאות
    

 40,528 4,770 ( 18,371) מימון  לפני)הפסד(   רווח
    

 14,961 15,270 11,611 מימון  הוצאות
    

 ( 2,151) ( 675) ( 1,612) מימון הכנסות
    

 5,984 ( 5,944) 6,844  נטו, שער  מהפרשי)רווח(   הפסד
 18,794 8,651 16,843 הוצאות מימון, נטו

    
 21,734 ( 3,881) ( 35,214)   )הפסד( לשנה רווח

    
 50,261 29,247 2,366 אחר כולל רווח

    

 71,995 25,366 ( 32,848) לשנה כולל)הפסד(  רווח

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בלתי נפרד מהם.דוחות הכספיים מהווים חלק  להבאורים 
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GFI Real Estate Limited 
 

 סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה
 

 

 לשנה שהסתיימה
  בדצמבר 31 ביום

 2019 2018 2017 

 אלפי דולר ארה"ב 
    

    שוטפתפעילות מתזרימי מזומנים 
 21,734 ( 3,881) ( 35,214) שנה ל )הפסד(   רווח

 ( 42,133) ( 6,431) 16,701 חברות מוחזקות( ברווחי)חלק החברה בהפסדי 
הוצאות )הכנסות( מימון לא במזומן בגין התחייבויות  

 3,752 ( 5,725) 4,726 ונכסים פיננסיים, נטו 
 4,922 19,999 51,386 חלוקות מחברות מוחזקות

 965 ( 715) 5,999 זכות ויתרות בזכאים  )ירידה( עליה
 ( 1,226) 335 ( 1,386) חובה  ויתרות בחייבים  (עליהירידה )

 ( 11,986) 3,582 42,212 שוטפת (פעילותו לששימשנטו שנבעו מפעילות ) מזומנים

    
    השקעהפעילות לתזרימי מזומנים 

 ( 2,795) ( 1) ( 34,116) מוגבלים ומיועדים  בפקדונות שינוי
 10,142 ( 2,690) 9,814 לזמן קצר  בפקדון שינוי

 ( 34,636) 6,497 ( 15,121) מחברות מוחזקות, נטו (השקעההחזר השקעה )
 ( 2,280) 2,180 ( 45) השקעות חשבון על מקדמותשינוי ב

 ( 5,500) - - הלוואה לחברה כלולה 
 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(

 ( 35,069) 5,986 ( 39,468) השקעה  
    

    ןמימופעילות לתזרימי מזומנים 
 79,039 - - נטו, חוב אגרות מהנפקת תמורה

 ( 5,445) - ( 2,643) ות לבעלי המניותחלוק
 ( 17,739) ( 31,484) - חוב אגרותפרעון 

 - 9,495 ( 286) קבלת )החזר( הלוואות מצדדים קשורים 
 55,855 ( 21,989) ( 2,929) מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

    
 8,800 ( 12,421) ( 185)  מזומנים ושווי במזומנים )ירידה( עליה

    
 4,784 13,584 1,163 השנה תחילתל מזומנים ושווי מזומנים יתרת

    
 13,584 1,163 978 השנה סוףל מזומנים ושווי מזומנים יתרת

    
 
 

 מזומנים לפעילות שוטפתמידע נוסף על תזרימי  -נספח א' 
    

 12,289 14,741 10,120 ריבית ששולמה

 
 פעולות מהותיות שלא במזומן -נספח ב' 

 38,213 - - השליטה  בעל בידי  להשקעה"ן נדל תרומת

 - 4,100 - דיבידנד שהוכרז
 

 דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.להבאורים 
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LimitedGFI Real Estate  

 
 באורים לדוחות הכספיים

 
 
 
 

 
 

  

 כללי - 1באור 
  
 לפי המאוגדתכחברה פרטית  2014, בדצמבר 5 יוםב ה )להלן: "החברה"( התאגד GFI Real Estate Limited .א

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

השלימה החברה הנפקה לציבור בישראל של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה א'(,  2015בפברואר  25ביום 
בדצמבר  31 יוםל החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות 12. לפרטים נוספים ראה באור לא המירות למניות

2019 . 

 

 

 

  
 הכספיים לדוחות 12 באור ראה 2017באפריל  2אגרות חוב )סדרה ב'( שהוצעו לציבור ביום  הנפקת לעניין .ב

 . 2019בדצמבר  31ליום  המאוחדים

  
 :חשבונאית ומדיניות מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .ג
  
דוחות הכספיים המאוחדים בהמידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת   

 . של החברה 
  
ג' והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך 9המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה  

 . 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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Estate LimitedGFI Real  
 

 באורים לדוחות הכספיים
 

 
 2019בדצמבר,  31 

 

שנה 
 ראשונה

שנה 
 שניה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
חמישית 

 "כסה ואילך
 אלפי דולר ארה"ב 

       
 8,023 - - - - 8,023 יתרות זכותוזכאים 

 הלוואות מחברות קשורות וצדדים 
 12,431 - - - - 12,431 קשורים  

 148,645 14,842 15,669 37,013 39,373 41,748 חוב אגרות
       

 62,202 39,373 37,013 15,669 14,842 169,099 

       
 

 2018בדצמבר,  31 

 

שנה 
 ראשונה

שנה 
 שניה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
חמישית 

 "כסה ואילך
 אלפי דולר ארה"ב 

       
 2,025 - - - - 2,025 יתרות זכותוזכאים 

 הלוואות מחברות קשורות וצדדים 
 13,608 - - - - 13,608 קשורים  

 146,475 28,184 34,191 36,371 38,566 9,163 חוב אגרות
       

 24,796 38,566 36,371 34,191 28,184 162,108 

       

 

 

 

 

 

 

 מכשירים פיננסים - 2באור 
  
 מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות: . א
  
 נושא ריבית.  ושקלי ואינ והפקדון, בדולרהמזומנים ושווי המזומנים נקובים  2018 -ו 2019בדצמבר  31לימים  

, מאחר ולחברה קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית, וכן קיימת כוונה לסלק 2018  -ו  2019בדצמבר    31  לימים
 31ליום  שיתרתו קצר לזמן הדולרי האשראי יתרת בניכוי הפקדון הוצג, נטו בסיס על הדולרי האשראיאת 

 אלפי דולר(. 89,319 – 2018בדצמבר  31ליום ) דולר אלפי  92,733 ינהה 2019בדצמבר 
  
 :בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברהגילוי  .ב
  
 סיכון נזילות המיוחס לחברה 
   
סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן. גישת  

לעמידה החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת 
 בהתחייבויותיה במועד. 

החברה פועלת על מנת לאפשר קיומן של רמות מספקות של אמצעים נזילים לתשלום הוצאות התפעול הצפויות  
של הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות. האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה  

 ת. הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפו
 להלן מועדי הפרעון החוזיים של ההתחייבויות הפיננסיות, כולל אומדן תשלומי ריבית. 
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GFI Real Estate Limited 
 

 באורים לדוחות הכספיים
 

 
 

 אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח  - 3באור 

  
בהשוואה  6% -הדולר ארה"ב עלה בכ שער ועד למועד אישור הדוחות הכספיים  2019בדצמבר  31 לאחרא. 

 לשקל הישראלי. 

 

, והתפשטותו ביתר 2020נגיף הקורונה( בעולם בשלהי ינואר  –)להלן  COVID-19התפרצות מגפת הנגיף ב. 
שאת בימים האחרונים, יוצרת, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, חוסר וודאות רבה בשווקים האמריקאים 
והישראליים, וגורמת לטלטלה משמעותית בכלכלה הגלובלית. התפרצות הנגיף הביאה מדינות רבות, ובכללן  

נקיטת צעדים משמעותיים בניסיון למנוע את המשך התפשטותו, ולמגר אותו, כדוגמת סגירת גבולות ארה"ב, ל
 בין מדינות, הגבלה תחבורתית על נוסעים וסחורות וחובת בידוד.

 
כתוצאה מהתפרצות הנגיף, החברה חווה ירידה זמנית ניכרת בפעילותה המלונאית, בעיקר בעיר ניו יורק, בשל 
התקנות שנקבעו על ידי הממשל הפדראלי ומדינת ניו יורק בנוגע לסגירת עסקים מסוימים, מגבלות על 

 התקהלויות ציבוריות ועל נסיעות, וזאת במטרה לבלום את התפשטות הנגיף. 
 

ף השפעת נגיף הקורונה על עסקיה של החברה ותוצאות פעולותיה בעתיד תלויה, בין השאר, בהתפתחויות  היק
עתידיות, אשר, בשלב זה, לחלוטין אינן ודאיות ואינן ניתנות לחיזוי מהימן. שינויים והתפתחויות בעקבות 

משכה של מגפת הקורונה,  התפרצות הנגיף ותקנות מגבילות ומחמירות נוספות שייתכן ותפורסמנה, כמו גם 
עוצמתה והשפעותיה על המשק האמריקאי, עלולים להשפיע לרעה על פעילותה, בעיקר המלונאית, של החברה  

 ועל תוצאות פעולותיה. 
 

 ההנהלה מצויה בתהליך של הערכת השפעת נגיף הקורונה על פעילותה, לרבות תוך ביצוע הפעולות הבאות:
 

השוטפות ודחיית השקעות מתוכננות עד לכדי סגירה מלאה של מלונות  קיצוץ משמעותי בעלויות התפעול •
 מסוימים למועד אישור הדוחות. 

דיונים מול מלווים לשם קבלת דחיות בתשלומי קרן וריבית והסכמות על ניצול עודפי מזומנים ורזרבות  •
המלווים לדחיית תשלומים  מכל  לתשלומים שוטפים. למועד אישור הדוחות, נתקבלו הסכמות עקרוניות 

בכל  כאשר החברה נמצאת בתהליך מול אותם מלווים לאגד הסמכות אלו בכתב. ה, יום בשלב ז 90למשך 
מקרה, על פי צו של בתי המשפט במדינת ניו יורק )אשר אומץ גם בידי מדינות נוספות( בתי המשפט 

יצוין עוד, כי תשלומי   זמן לעת עתה.תקופה שאינה מוגבלת בלהמדינתיים לא ידונו בבקשות עיקול נכסים  
 יום על פי הוראות פדראליות, מדינתיות ומוניציפליות.  90 -מסים שונים נדחים בכ

 שקידה על תוכניות "חזרה לשגרה" לשם ייצוב מהיר של בתי המלון בעת חזרתם לפעילות.    •
 

למשק האמריקאי, סכום של  טריליון דולר 2בנוסף, על פי חבילת חילוץ מתוכננת של הממשל הפדראלי בסך 
מיליארד דולר יוקצה לעסקים שנפגעו כאשר מתוכו סכום משמעותי ישמש לתמיכה בתחום בתי המלון,   500  -כ

לרבות בדמות סיוע ממשלתי לעובדים בעת חופשות ללא תשלום, הלוואות מוטבות לבעלי נכסים לתקופת 
 המשבר ועוד. 

 
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, על פי תכניות ההנהלה, החברה אינה נסמכת על תרומה כלשהי מפעילות בתי 
המלון, לשם שירות תשלומי קרן וריבית אגרות החוב בעתיד הנראה לעין, לפיכך תחום המגורים בו החברה 

 וב הנ''ל.  פועלת, אשר במסגרתו לחברה נכסים יציבים בשווקים מובילים, יאפשר את שירות הח
 

עם זאת, בשלב זה, הנהלת החברה והדירקטוריון אינם יכולים להעריך באופן מהימן את השפעת התפרצות 
 נגיף הקורונה על פעילות המלונאית שלה. 
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 1פרטים נוספים על התאגיד   – פרק ד'

 החברה פרטי –א 25תקנה   .1

 GFI Real Estate Limited : שם החברה
 ג'י. אף. איי ריאל אסטייט לימיטד

 1852623 :הבריטיים הבתולה באיי חברה פרמס
 Blenheim Trust (BVI) Limited  :המשרד הרשום של החברה באיי הבתולה 

P.O. Box 3483 
Road Town, Tortola 

British Virgin Islands 
 

 Broadway, 41st Floor 140 :החברה בארה"ב כתובת
New York, NY 

USA 

 1-212-6681655; פקס 1-212-668144 :טלפון ופקס בארה"ב )ניו יורק(
 אביב , תל98יגאל אלון רחוב  :דין-כתובת החברה בישראל להמצאת כתבי בי

 6789141, זליגמן ושות' משרד עורכי דין גולדפרבאצל 
 03-6089999טלפון: 

 6089909-03פקס: 
 Investorrelations@gficap.com  :כתובת דוא"ל

 2019בדצמבר  31 :תאריך הדוח על המצב הכספי
  

 פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבת דוח – ד9 תקנה .2

של החברה כלולים בדוח תקופתי זה על דרך ההפניה  תחייבויותהמצבת ה נתונים בדבר

לפי   החברה של התחייבויות מצבת בדבר החברה של מיידי בדוח הכלולים כאמור לנתונים

 . זהבד בבד עם דוח תקופתי  פרסמה  החברה אשרמועדי פירעון,  

 תמצית דוחות רווח כולל רבעוניים –א 10 תקנה .3

)באלפי   רבעוני בסיס על)מאוחד(  2019תמצית דוחות רווח כולל של החברה לשנת  להלן

  דולר(:

 

לשנה  
שהסתיימה 

  31ביום 
 2019בדצמבר  

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

   הכנסות 
מכירת מהפעלת בתי מלון, הכנסות  
נדל"ן    מנכסידמי שכירות דירות ו 

 להשקעה 
146,117 38,600 28,098 37,225 42,194 

מכירת דירות  הפעלת בתי מלון, עלות 
 נדל"ן להשקעה  מנכסידמי שכירות ו

96,910 24,911 20,163 22,149 29,687 

 12,507 15,076 7,935 13,689 49,207 רווח מהשכרת הנכסים והפעלתם 

ורווח )הפסד(  התאמת שווי הוגן 
 3,266 ( 2,050) 497 ( 2,571) ( 858) מימוש של נדל"ן להשקעה מ

 4,555 4,576 3,987 4,243 17,361 פחת בתי מלון 
 1,634 1,616 1,616 1,616 6,482 ת ן אחר  ותהכנס

חלק החברה ברווחי )הפסדי(  
דדות על פי שיטת  הנמ השקעות

 השווי המאזני 
(5,400 ) (1,150 ) (627 ) (1,076 ) (2,547 ) 

 4,290 4,138 4,340 4,945 17,713 הוצאות הנהלה וכלליות 

 
 . משמעותו דולר ארה"ב  –" דולר בחלק זה, "  1

 כל הדוחות המיידיים המאוזכרים בחלק זה, נכללים בדרך של הפנייה. 
 . 1970-לתקנות בחלק זה הינה לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לההפניה 

 
 

mailto:Investorrelations@gficap.com


 2 -ד  

 

לשנה  
שהסתיימה 

  31ביום 
 2019בדצמבר  

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

 13,252 11,868 12,170 11,700 48,990 , נטוהוצאות מימון 
 53 12 0 30 95 מיסים על ההכנסה
 ( 7,290) ( 7,028) ( 11,076) ( 9,334) ( 34,728) רווח )הפסד( נקי 
 רווח כולל אחר: 

יסווגו מחדש לאחר ם שלא סכומי
 מכן לרווח או הפסד 

     

קרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש  
 0 ( 219) ( 3,013) 2,269 ( 963) קבוע 

חלק החברה בקרן הערכה מחדש  
בגין שערוך רכוש קבוע בהשקעות  

 הנמדדות על פי שיטת השווי המאזני 
5,516 7,635 (749 ) (1,309 ) (61 ) 

 ( 61) ( 1,528) ( 3,762) 9,904 4,553 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר 
 ( 7,351) ( 8,556) ( 14,838) 570 ( 30,175) סה"כ רווח )הפסד( כולל 

  : ל מיוחס)הפסד(   רווח
 ( 7,430) ( 7,679) ( 11,455) ( 8,650) ( 35,214) מניות החברה  בעלי

 140 651 379 ( 684) 486 שליטה  בעלי זכויות שאינן מקנות
  :ל  מיוחס  כולל)הפסד(    רווח"כ  סה

 ( 7,698) ( 8,835) ( 15,010) ( 1,305) ( 32,848) מניות החברה  בעלי
 347 279 172 1,875 2,673 בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 

  ערךשימוש בתמורת ניירות  - ג10 קנה ת .4

אגרות חוב  225,000, השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של 2015 סמר ב 12 ביום

נושא תאריך ) 2015בפברואר  26שפורסם ביום  )סדרה א'( על פי תשקיף להשלמה לציבור,

לפיו גייסה   "(2015תשקיף  )"  2015  סבמר  8והודעה משלימה מיום    (2015  פברוארב  27של יום  

 .)ברוטו(ש"ח אלפי  225,000-החברה מהציבור כ

 :( )אסמכתא2016במאי    31  פרסמה החברה תשקיף מדף )הנושא תאריך  2016במאי    30ביום  

2016-01-039141  .) 

פרסמה החברה כי רשות ניירות ערך החליטה להאריך את התקופה   2018במאי  15ביום 

 :)אסמכתא 2019במאי  30להצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף של התאגיד עד לתאריך 

2018-01-048388  .) 

מכוחו השלימה הנפקה נוספת  דוח הצעת מדף 2016בספטמבר  11ביום  פרסמה החברה

אגרות חוב )סדרה א'(, בדרך של הרחבת סדרה, ולפיו גייסה  116,042,000לציבור של 

 ש"ח )ברוטו(.  אלפי 120,000-מהציבור כ

 דוח הצעת מדף מכוחו השלימה הנפקה לציבור של  2017באפריל  2החברה פרסמה ביום 

  אלפי  299,000-חוב )סדרה ב'(, ולפיו גייסה מהציבור כ אגרותש"ח ערך נקוב  298,878,000

לפרטים אודות יעוד תמורת ההנפקה מכוח דוח הצעת המדף האמור, ראה דוח   .ש"ח )ברוטו(

 .2017-01-029704אסמכתא: הצעת המדף,  

תמורת ההנפקה מיועדת למימון פעילות החברה  הצעת המדף הנ"ל,    ותבהתאם לאמור בדוח

לצורך מימון השקעות חדשות ו/או מחזור הלוואות  ,לעת, ובכלל זהעל פי החלטותיה, מעת 

 ו/או פיתוח פרויקטים.

ורט למועד הדוח, התמורה שימשה ותשמש את החברה בהתאם לייעוד תמורת ההנפקה כמפ

 לעיל.  

(  2019 באוגוסט 28פרסמה החברה תשקיף מדף )הנושא תאריך  2019 באוגוסט 27 ביום

 (.  2019-01-074037)אסמכתא: 
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בדצמבר  31ליום  של החברה כלולות ובחברות בת בחברותרשימת השקעות  - 11תקנה  .5
2019  

בדוח הכספי   וערכ שם החברה 
הנפרד של התאגיד 

 31.12.2019ליום 
 )באלפי דולר( 

שיעור החזקה בהון, 
בהצבעה ובסמכות 
 למנות דירקטורים 

יתרת חו"ז בדוח  
הכספי ליום  
31.12.2019 

 )באלפי דולר( 

East 76 4,766 81.79% - 

PV Realty 3,206 100.00% - 

Ace New York 29,358 69.00% - 

River Market West I   13,591 97.90% - 

Liberty   4,465 17.17% - 

Lakes at Deerfield  15,765 98.33% - 

Ace Palm Springs   16,533 100.00% - 

Ahuva    14,336 45.75% - 

Hilton Garden Inn   17,567 96.15% - 

50 Lefferts 1,379 50.00% - 

 Beekman    93,853 50.64% 18,136 

Bond Street 3,714 4.10% - 

The James New York - NoMad 29,485 20.96% - 

Friedfield Breslin 1,251 50.00% - 

175 Eastern Parkway 3,164 80.00% - 

Venue Craig Ranch 16,142 98.25% - 

Adara 13,695 91.36% - 

River Market West II 6,586 99.48% - 

Gateway 23,260 77.61% - 

Hilton Greenville 3,864 75.65% - 

Crowne Plaza JFK 21,715 50.14% - 
 - ל.ר.  359 חברות שאינן פעילות 

 

 כלולות שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות  - 12תקנה  .6

  .9201בדצמבר  31 ליוםהחברה  שלהכספיים המאוחדים  לדוחות 10ראה ביאור  לפרטים

 

)באלפי   2019בשנת  כלולותרווחים והפסדים כוללים של חברות בת וחברות  - 13תקנה  .7

   דולר(

 

 2019בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ליום  
או שהחברה זכאית  2019בדצמבר  31לאחר יום 

לקבלם )הכל בגין התקופה שלאחר מכן( ומועד 
 התשלום

 שם החברה

רווח 
)הפסד(  
אחרי 

 מס 

הכנסות  
)הוצאות(  

 ריבית 
דמי   דיבידנד 

 ניהול

רווח 
כולל  
 אחר 

הכנסות  
)הוצאות(  

 ריבית 
דמי   דיבידנד 

 ניהול

רווח 
 )הפסד( 
אחרי 

 מס 

Avenue J (24) - - - - - - - - 

East 76 661 - - - - - - - - 

PV Realty (654) - - - - - - - - 

Roanoke   858 - - - - - - - - 

Providence 

Harbour   
(2,183) - - - - - - - - 

Ace New 

York 
(7,573) - - - (1,045) - - - - 

Willow 

Trail  
(18) - - - - - - - - 

River 

Market 

West I   

610 - - - - - - - - 
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 2019בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ליום  
או שהחברה זכאית  2019בדצמבר  31לאחר יום 

לקבלם )הכל בגין התקופה שלאחר מכן( ומועד 
 התשלום

 שם החברה

רווח 
)הפסד(  
אחרי 

 מס 

הכנסות  
)הוצאות(  

 ריבית 
דמי   דיבידנד 

 ניהול

רווח 
כולל  
 אחר 

הכנסות  
)הוצאות(  

 ריבית 
דמי   דיבידנד 

 ניהול

רווח 
 )הפסד( 
אחרי 

 מס 
Liberty   4,862 - - - - - - - - 

Lakes at 

Deerfield   
1,316 - - - - - - - - 

Ace Palm 

Springs   
(2,115) - - - 1,388 - - - - 

Ahuva    1,461 - - -  - - - - 

Hilton 

Garden Inn   
(1,061) - - - (3,589) - - - - 

50 Lefferts   1,057  - - - - - - - 

Beekman (1,695) 1,612 - - 225 - - - - 

Bond Street -  - - 512 - - - - 

The James 

New York - 

NoMad 

((19,357 - - - 483 - - - - 

Venue at 

Craig Ranch 
722)  ) - - - - - - - - 

Adara 1,989 - - - - - - - - 

175 Eastern 

Parkway 
1,642) ) - - - - - - - - 

Gateway - - - - - - - - - 

River 

Market 

West II 

16 - - - - - - - - 

Hilton 

Greenfield 
(1,368) - - - 1,532 - - - - 

JFK Crowne 

Plaza 
621 - - - 5,047 - - - - 

 

 מסחר בבורסה - 20ה תקנ .8

לעיל )תקנה  4ראה סעיף , 2019ניירות ערך שהונפקו על ידי החברה בשנת לפרטים אודות 

 ג(. 10

 לא חלה הפסקת מסחר בניירות הערך של החברה.   2019בשנת 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  -21תקנה  .9

, כפי שהוכרו בדוחותיה הכספיים של  2019להלן פירוט התגמולים ששילמה החברה בשנת 

החברה לשנת הדיווח, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי  

, אם התגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה, וכן התגמולים המשרה הבכירה בחברה

 לבעלי עניין בחברה בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקיד בחברה )באלפי דולר(: 
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 תגמולים בעבור שירותים  ( 2)פרטי מקבל התגמולים

תגמולים  
   סה"כ אחרים

היקף   תפקיד  שם 
 משרה 

שיעור  
החזקה 

בהון  
 החברה  

 מענק  שכר 
תשלום  
מבוסס  
 מניות

  דמי דמי ניהול
 אחר עמלה  עוץיי

GFI 

Capital 

Resources 

Group  
  חברת)"

 "(הניהול

  שירותי 
 ניהול 

 
 500,000 - - - - ( 1)500,000 - - - - .ר. ל

, בחברה השליטה בעל של ובשליטה בבעלות פרטיות חברות בין ניהול שירותי הסכם (1)

, 2015פרסום תשקיף  לפני בסמוך. הניהול וחברת הקבוצה חברות בין ניהול  והסכמי

התקשרה בהסכם שירותי ניהול עם חברות ניהול לשם קבלת שירותי ניהול  החברה

, ובכלל זה שירותי סמנכ"ל כספים, GFIממר גרוס ומהעובדים המנהליים בקבוצת 

 שירותי, מיחשובתקשורת,  הנהלת חשבונות, שירותי חשבונאות, שירותי משרד,

בתשקיף  9בפרק  תהמתואר הראשונה להנפקה עובר אושרה התמורה. ועוד, מזכירות

של הסכומים לנותני השירותים על פי  אלוקציהכי, החברה לא ביצעה  יצוין. 2015

ההסכם עם חברת הניהול, בין שירותים הניתנים על ידי נושאי המשרה לבין שירותים 

אחרים. יובהר כי נושאי המשרה בחברה אינם מקבלים תגמול כלשהו בקשר עם 

 כהונתם בחברה. 

 לרדו  200,000 של בסך שאושר הראשוני הסכום מתואר 2015 לתשקיף 9.2.2 בסעיף

מסוימת  NOI רמת על בהתבסס דולר 500,000 -ו דולר 350,000 -ל העלאות וכן, לשנה

במסגרת הדוחות הכספיים  NOI -שתושג על ידי החברה. החברה הגיעה לרמת ה

דולר. עוד  500,000, באופן שזיכה אותה בדמי ניהול שנתיים בסך של שלההשנתיים 

ניהול ושירותי תפעול לפרויקטים  מקבלות שירותי GFIיצוין כי החברות בקבוצת 

שונים בבעלות הקבוצה, מחברות הניהול, ושירותים קיימים מחברות הניהול 

 לפרטים. ועוד ביטוח', ברוקראזהאמורות, לרבות שירותי פיתוח, בניה, ניהול נכסים, 

 . התקופתי לדוח' ד חלק, 22 סעיף ראה

 הבלתי לדירקטורים החברה ששילמה תגמולים אודות פירוט כולל אינו לעיל האמור (2)

 לסך 2019( אשר הסתכמו בשנת החיצוניים הדירקטוריםהחברה )לרבות  תלויים של

 . דולר אלפי 130 -כשל 

לגמול  זכאים, בחברה המכהנים של  תלוי הבלתי והדירקטור החיצוניים הדירקטורים

בגובה הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות 

, בהתאם לדרגת 2000  -החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס  

 החיצוניים הדירקטורים כהונת חידוש ההון העצמי בה מסווגת החברה במועד 

לת כתב שיפוי וביטוח נושאי משרה ( וכן לקב2018במאי  21המכהנים בחברה )יום 

  כמקובל בחברה.

 השליטה בתאגיד  - א21תקנה  .10

(. למיטב ידיעת "בעל השליטה)" אלן גרוסבעל השליטה בחברה )בשרשור סופי( הינו מר 

 GFI Properties Holdings LLC  החברה, בעל השליטה מחזיק במניות החברה באמצעות

"(GFI Properties  תאגיד ,)"  מהון    100%וור אשר מחזיק  אדלאמריקאי שהתאגד במדינת

 המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. 

, מכוח החזקותיו GFI Properties-למיטב ידיעת החברה, מר אלן גרוס הינו בעל השליטה ב

ס, גב' אדית גרו.  GFI Properties-( ב membership interestsמזכויות הבעלות )  70.50%-ב

 .Allen I  -ו  GFI Properties-מזכויות הבעלות ב  21.34%-רעייתו של אלן גרוס, מחזיקה ב
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Gross Children's Trust גב' , קרן נאמנות עבור ילדיהם של אלן ואידית גרוס, בשליטת

 GFI-מזכויות הבעלות ב 8.16%-אידית גרוס המשמשת כנאמן הקרן, מחזיקה ב

Properties . 

פוי כוח בלתי יהעניקו למר אלן גרוס י  Allen I. Gross Children's Trust  -גב' אידית גרוס ו

 -, כך שלמר אלן גרוס שליטה בGFI Properties- חוזר בגין מלוא זכויות ההצבעה שלהם ב

 GFI Properties .2  -מזכויות ההצבעה ב 100%

 עסקאות עם בעל שליטה  - 22תקנה  .11

עסקאות בהן התקשרה החברה עם בעל השליטה    להלן פרטים בדברלמיטב ידיעת החברה,  

או  2019השליטה עניין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן במהלך שנת  או שלבעל

 : ועד למועד פרסום דוח זה או שהן עדיין בתוקף במועד דוח זה  2019בדצמבר    31יום  לאחר  

  :"(חברותחוק ה)" 1999-, התשנ"טא( לחוק החברות4)270עסקאות המנויות בסעיף  .א

# 
האורגנים 

שאישרו את  
 ההתקשרות 

 תיאור העסקה 
העניין האישי של 

בעל השליטה  
 בהתקשרות 

פרטים  
  נוספים

1 

  26ביום 
בפברואר  

אישרו   2015
דירקטוריון  

החברה  
והאסיפה  

הכללית את  
 ההתקשרות 

הסכם  )" עם חברת ניהול הסכם שירותים כוללאישור 
"(, במסגרתו תעניק חברת הניהול לחברה,  השירותים 

תחת קורת גג אחת, שלל שירותי מעטפת לפעילותה,  
כגון: מנגנון רכישות והשקעות, מימון, שיווק, ייעוץ  
משפטי, הנהלת חשבונות ודיווח חשבונאי, פיקוח על  
ניהול נכסים, שירותי משרד, תקשורת, מחשבים,  

"מזכירות  )שירותי מזכירות כללית להבדיל ממזכירות 
וכן שירותי יו"ר דירקטוריון, שירותי מנכ"לות   חברה"(

, כאשר  3( "שירותי הניהולושירותי סמנכ"ל כספים )" 
   GFIשירותי הניהול יינתנו על ידי עובדים של קבוצת 

ממטה הקבוצה במנהטן, ניו יורק, ארה"ב, לרבות  
באמצעות נושאי המשרה בחברה )חברת הניהול תוכל  

בזהות נושאי המשרה, כפוף לאישור   להחליט על שינוי
   דירקטוריון החברה(. 

התמורה השנתית בגין שירותי הניהול שיינתנו לחברה  
אלפי   200מכוח הסכם השירותים, נקבעה על סך של 

בכפוף לעליית נתון  "(.  התמורה הראשוניתדולר לשנה )"
מיליון דולר, לפי העניין,   20-ו 15, לסך של NOI-ה

אלפי דולר לשנה,   500-ו 350-להתמורה תוגדל 
דמי הניהול עומדים על סך  למועד הדוח  נכון  בהתאמה. 

סך התמורה בגין העמדת   אלפי דולר לשנה. 500של 
שרותי הניהול תשולם לחברת הניהול בארבעה  

יובהר כי התמורה הכוללת   תשלומים רבעוניים.
 GFIולא לעובדי המשולמת לחברת הניהול במישרין 

Group מצעותם יועמדו השירותים. בנוסף,אשר בא  
התמורה הכוללת משולמת לחברת הניהול בגין שירותי  
הניהול, הינה בתוספת לתמורה המשולמת לחברות  
הקבוצה בגין הסכמי שירותי הפיתוח, שרותי הבנייה,  
הסכמי ניהול נכסים, הסכמי השיווק ועמלה המשולמת  

 לחברת הביטוח של הקבוצה.  
לתוקפו עם השלמת ההנפקה על הסכם השירותים נכנס  

, ויעמוד בתוקפו בכל תקופת חיי אגרות  2015פי תשקיף  
החוב של החברה ויפקע במועד שבו לא תיוותרנה אגרות  

חברת הניהול הינה 
חברה בשליטת בעל  

 השליטה. 

  9.2.2סעיף 
לתשקיף  

2015 . 

 
,  "(, נחשבים כ"מחזיקים יחד" )בעקיפין( במניות החברהאידיתיובהר כי ה"ה אלן גרוס ורעייתו אידית גרוס )"  2

לעניין  "(. אידית תיחשב כבעלת שליטה  חוק ניירות ערך)"  1968-כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
החברה תראה  , ובכלל זה הנוגעות לבעלי שליטה"( חוק החברות)" 1999-, התשנ"טכל הוראות חוק החברות 

פי החלק -לעניין התקשרויות שתובאנה לאישור האסיפה הכללית של החברה עלשליטה  ת כבעלבאידית 
  בחברה  שליטה  כבעלת  גרוס רה לא תראה באידית יחד עם זאת, החב  .השישי, פרק החמישי לחוק החברות 

  מכלליות   לגרוע  מבלי  אך)   לרבות,  מכוחם   והצווים  וההנחיות  התקנות מכוחו,  ערך   ניירות  חוק  הוראות  לעניין
  שתבוא  חוק הוראת כל  או ) ערך ניירות לחוק יא 52-ו' ג38(, א)31 בסעיפים  הקבועות ההוראות( לעיל  האמור 

  לאחריות ; החברה ידי על שפורסם בתשקיף מטעה פרט בשל לנזק שליטה בעל לאחריות הנוגעות(, במקומם
  שליטה  בעל  ולאחריות;  החברה   ידי  על  שיפורסמו  במסמך  או   בהודעה,  בדוח  מטעה  פרט  בשל  לנזק  שליטה  בעל
  . ( ערך ניירות  בחוק כמשמעותן)  הוראות הפרת בשל

יוענקו על ידי חברת הניהול תחת הסכם שירותי ניהול נפרד ולמעט  למעט ביחס לשירותי פיתוח ובנייה, אשר    3
ביחס לשירותי ניהול נכסים אשר מוענקים לחברה באמצעות צדדים שלישיים ו/או באמצעות חברות  

 קשורות. 
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# 
האורגנים 

שאישרו את  
 ההתקשרות 

 תיאור העסקה 
העניין האישי של 

בעל השליטה  
 בהתקשרות 

פרטים  
  נוספים

 חוב במחזור.  
חברת הניהול, בהחלטה של חברת הניהול בלבד ועל פי  
שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לסיים את תוקפו  

ש שתימסר לחברה  של הסכם השירותים, בהודעה מרא
   יום מראש. 90על ידי חברת הניהול 

2 

  26 ביום
  בפברואר

  אישרו 2015
  דירקטוריון

  החברה
  והאסיפה

  את  הכללית
 ההתקשרות 

  תאמץ  החברה  כי  הוסכם  במסגרתוהסכם מיסוי    אישור
בכפוף להחלטה עצמאית    ,לפיה   דיבידנד   חלוקת  מדיניות

כפוף למבחני החלוקה בקבועים באיי  ב הדירקטוריון ו 
  המניות  לבעלי תעביר החברה הבתולה הבריטיים,

תשלום בגובה שיעור מס החברות מוכפל ברווח למס  
  הסכם )" הנובע מפעילותה אילו היתה ממוסה בעצמה

 "(. המיסוי
  לטובת  חוזה ליצור בכדי המס בתשלומי אין כי הובהר

  כי הובהר וכן"ב בארה המס רשויות לטובת קרי', ג צד
  שום  ההסכם  במסגרת עצמה  על  נוטלת לא החברה
  ימנעו  המניות ובעלי זה בעניין המס רשויות מול חשיפה

  כלשהן טענותאו /ו דרישות  החברה כנגד מלהעלות
 החלטה  יקבל   הדירקטוריון   בו  במקרה   לרבות ,  זה  בעניין 

 . הדיבידנד  חלוקת  מדיניות  במסגרת   דיבידנד  לחלק   שלא
בעל השליטה  אודות תשלום מס כאמור ל  לפרטים

   .הכספיים לדוחות )ב(24.1 ביאור, ראה  2019בשנת
חלוקת  דירקטוריון החברה אישר  2019 במאי  28 ביום

אלפי דולר המיועד לתשלום המס  143דיבידנד בסך של 
-2019)אסמכתא:    המיסוי  של בעל השליטה על פי הסכם

01-046176) . 

בעל השליטה הינו  
 . צד להתקשרות

  9.2.3סעיף 
  לתשקיף

2015 . 

3 

  26ביום 
בפברואר  

אישרו   2015
דירקטוריון  

החברה  
והאסיפה  

הכללית את  
 ההתקשרות 

עם חברת   אישור הסכם שירותי פיתוח ושירותי בניה
מעלויות   5%שיעור של ב 5וחברת הבניה,  4הפיתוח 

של   6, הכוללות מעלויות הבניה, בהתאמה 5%-הפיתוח ו
 דמי פיתוח)ביחד: "  הפרויקטים אותם בונה הקבוצה 

בעל השליטה יוכל, על פי שיקול דעתו הבלעדי,    ."(ובנייה
מסך עלויות   והבנייה להפחית את שיעור דמי הפיתוח

את כל עלויות הבנייה   בכללן גם , והבנייה  הפיתוח
 . והפיתוח באתר

כאמור, תשלם   והבנייה יובהר, כי מעבר לדמי הפיתוח
גם את   הבנייה  הפיתוח ולחברת  לחברת  נכס  חברתכל 

שיאושרו  כפי  )   הבנייה אשר ישולמו על ידן בפועל  עלויות
של   בדרךעל ידי חברת הנכס ובתנאים שיקבעו על ידה( 

(  Cost plusוהחזר עלויות )מנגנון  ,  Back to Backהחזר  
   .הצדדים  בין  בפועל   שנהוג  כפי
  כדמי הקבוצה  חברות ידי על ששולמה התמורה סך

וסך   דולר  אלפי 1,110- לכ הסתכמה, 2019 בשנת פיתוח
התמורה ששולמה על ידי חברות הקבוצה כדמי בנייה 

   אלפי דולר. 205-, הסתכמה לכ2019בשנת 

חברת הניהול 
שבשליטת בעל  
השליטה הינה צד  

 להתקשרות. 

  9.2.4סעיף 
לתשקיף  

2015 . 

4 

  26 ביום
  בפברואר

  אישרו  2015
  דירקטוריון

  החברה
  והאסיפה

  את  הכללית
 ההתקשרות 

  קבלת  לצורך ניהול חברות  עם ניהול הסכם אישור
(.  "הנכסים ניהול חברות)" החברה לנכסי ניהול  שירותי

  ניהול  חברות, הנכסים ניהול שירותי להענקת בתמורה
 -ל 3%לתמורה בשיעור שינוע בין  זכאיות יהיו הנכסים

  . מנוהל  נכס  אותו  בגין  ברוטו  השכירות  הכנסות   מסך  6%
בעל השליטה יוכל, על פי שיקול דעתו, להפחית את  

 שיעור דמי הניהול בגין נכס מסוים. 
התמורה ששולמה על ידי חברות הקבוצה עבור ניהול    סך

   .דולר   אלפי  2,192-לכ הסתכמה, 2019בשנת נכסים  

חברות ניהול 
  ן הנכסים הינ

חברות בשליטתו  
 של בעל השליטה.

  9.2.5סעיף 
לתשקיף  

2015 . 

5 

  26ביום 
בפברואר  

אישרו   2015
דירקטוריון  

החברה  
והאסיפה  

הכללית את  
 ההתקשרות 

חברות קשורות של  אישור התקשרות מעת לעת של 
"(, עם חלק מחברות  שיווק נכסיםחברות  )"  GFIקבוצת  

המחזיקות בנכסי נדל"ן מניב למגורים ונדל"ן מניב  
"(, בהסכמי  חברות הנכסלהלן בס"ק זה: ")מסחרי 

שיווק לפיהם חברות שיווק הנכסים מעניקות שירותי  
בתמורה להענקת שירותי שיווק  . שיווק לחברת הנכס 

ל  עבור על כ  5$הנכסים, חברות השיווק תתוגמל בסך של  
( אשר ישווק באמצעות חברות שיווק  Square footר"ר )

ר"ר עבור כל חידוש חוזה שכירות   2.5$הנכסים, וכן 
כמו כן חברות שיווק הנכסים   ."(עמלת השיווק)"

חברות שיווק  
  ן הנכסים הינ

חברות בשליטת 
 . בעל השליטה

  9.2.7סעיף 
לתשקיף  

2015 . 

 
4 evelopment Company LLCGFI D .אחרים לתאגידים הפיתוח הסכמי את להמחות רשאי בחברה השליטה בעל  כי יצויין 

   .הבלעדי דעתו שיקול לפי, המלאה בשליטתו
5 Construction Group Broadway  . לתאגידים אחרים  הבניהיצויין כי בעל השליטה בחברה רשאי להמחות את הסכמי

 .הבלעדי בשליטתו המלאה, לפי שיקול דעתו
  .רכות  ועלויות חותיקש עלויות לרבות 6
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# 
האורגנים 

שאישרו את  
 ההתקשרות 

 תיאור העסקה 
העניין האישי של 

בעל השליטה  
 בהתקשרות 

פרטים  
  נוספים

מתקשרות מעת לעת עם חברות הקבוצה המחזיקות  
"(, בהסכמי  חברות הייזוםבמלאי דירות למכירה )"

מעניקות שירותי  שיווק לפיהם חברות שיווק הנכסים 
"(,  שירותי התיווךשיווק ותיווך לחברות הייזום )"

 ממחיר מכירת הנכס.  5%בתמורה בשיעור של עד 
  דמי  את  להפחית, דעתו  שיקול פי על, יוכל השליטה בעל

 . התיווך ולשירותי לשכירות השיווק  שרותי
  עבור  הקבוצה  חברות ידי על ששולמה  התמורה  סך

  אלפי 798 - בכהסתכמה  2019 בשנת התיווך  שירותי 
   .דולר

6 

  26ביום 
בפברואר  

אישרו   2015
דירקטוריון  

החברה  
והאסיפה  

הכללית את  
 ההתקשרות 

אישור התקשרות מעת לעת של חברה בבעלות מלאה של  
בהסכמי שיווק לפיהם  "(, חברת ביטוח)" 7בעל השליטה 

חברת הביטוח ושיווק המשכנתאות מעניקה שרותי  
שיווק לפוליסות ביטוח לחברות הנכס )בס"ק זה:  

"(. בתמורה להענקת שירותי הביטוח  שירותי ביטוח "
לחברות הנכס, חברות הביטוח תהא זכאית לתגמול 

מסך מחיר פוליסות   10% של בשיעור מקסימאלי
   הביטוח. 

   .2019בגין התקשרות זו בשנת   שולמה תמורה לא

חברת הביטוח הינה 
חברה בשליטת בעל  

 השליטה. 

  9.2.8סעיף 
לתשקיף  

2015 . 

7 

  26 ביום
  בפברואר

  אישרו  2015
  דירקטוריון

  החברה
  והאסיפה

  את  הכללית
 ההתקשרות 

התקשרות מעת לעת של חברות קשורות של   אישור
חברות ניהול המתמחות בניהול חניונים )" GFI קבוצת

"(, בהסכמי שיווק לפיהם חברות ניהול  החניונים
החניונים יעניקו שרותי ניהול ואחזקה לחניונים  

שירותי ניהול שבבעלות חברות הנכס )בס"ק זה: " 
". חברות ניהול החניונים תהינה זכאיות לקבל  החניונים

ההכנסות   מסך 10%בתמורה לשירותי ניהול החניונים, 
 מהחניונים.     

   .2019בגין התקשרות זו בשנת   שולמה תמורה לא

חברות ניהול 
החניונים הינן  
חברות בשליטת 

 בעל השליטה. 

  9.2.9סעיף 
לתשקיף  

2015 . 

לפרטים בקשר עם התקשרות עם בעל השליטה ונושאי המשרה בהתחייבות לפטור, לשיפוי והכללה  

   .להלןא 29בפוליסת ביטוח, ראו תקנה 

  :עסקאות אחרות .ב

# 
האורגנים 

שאישרו את  
 ההתקשרות 

 תיאור העסקה 
העניין האישי של  
בעלי השליטה  

 בהתקשרות 

פרטים  
 נוספים

1 

קודם לרישום  
למסחר של  
אגרות החוב  

 )סדרה א'( 

, ערבויות  פיננסיות, ערבויות bad boyמסוג  ערבויות
וערבויות ביצוע אישיות של בעל   לתשלום הוצאות

השליטה, להבטחת התחייבות חברות הנכס בהתאם  
   להסכמי הלוואה.

הינו  בעל השליטה 
צד לערבויות  

האישיות  
 האמורות. 

סעיף  
9.2.13  

לתשקיף  
2015 . 

 

2 

  26ביום 
בפברואר  

אישרו   2015
דירקטוריון  

החברה  
והאסיפה  

הכללית את  
 ההתקשרות 

התחייב כי    בעל השליטה  -התחייבות לתיחום פעילות  
ולא ישקיע בנכסי נדל"ן מניב למגורים ו/או  לא ירכוש  

של נדל"ן מניב מסחרי, בהיקף השקעה עצמית )קרי,  
לפני מימון חיצוני שנלקח על ידי החברה באמצעות 

  8מימון בנקאי ו/או מימון על ידי שותפים( של מעל 
מיליון דולר )הון עצמי(  שלא נמנים על נכסי נדל"ן  
ו/או חברות נכס קיימים המוחזקים על ידי בעלי  
הזכויות וחברות קשורות של בעלי הזכויות פרט 

"(, שלא נכס חדש)"לחברה במועד התשקיף 
באמצעות החברה, אלא בכפוף לזכות סירוב ראשונה 

 . של החברה לביצוע הנכס החדש 

הינו  בעל השליטה 
צד להתחייבות  
החד צדדית כל עוד  

השליטה הוא בעל 
 בחברה. 

לפרטים  
נוספים  

סעיף  ראה 
1.1.5  

לחלק א' 
 . לדוח

3 

  26ביום 
בפברואר  

אישרו   2015
דירקטוריון  

החברה  
והאסיפה  

הכללית את  
 ההתקשרות 

כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב    תהתחייבומתן  
)סדרה א'( של החברה במחזור ובכפוף לחוקי המס 
הקיימים, החברה והתאגידים המוחזקים על ידה לא 

(, אלא Corporationsיבחרו להיחשב כחברות )
 ימשיכו להיחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי. 

בעל השליטה הינו  
 צד להתחייבות 

סעיף  
9.2.11  

לתשקיף  
2015 . 

4 

קודם לרישום  
למסחר של  
אגרות החוב  

 )סדרה א'( 

בעל השליטה והחברה התחייבו שלא יתנגדו לבקשת  
הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( אשר  
תוגש בבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי  
לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש, לא  

מחוץ לישראל בכדי לקבל  ביוזמתם לבית משפט  יפנו 

בעל השליטה הינו  
 צד להתחייבות 

סעיף  
9.2.10  

לתשקיף  
2015 . 

 
7 GFI Insurance Brokerage, Inc. 
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# 
האורגנים 

שאישרו את  
 ההתקשרות 

 תיאור העסקה 
העניין האישי של  
בעלי השליטה  

 בהתקשרות 

פרטים  
 נוספים

הגנה מפני הליך הננקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי  
וכן לא יתנגדו אם    אגרות החוב )סדרה א'( של החברה,

בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי  
במסגרת הנפקת  .לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון

, ניתנו  2017אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה במרס  
יבויות עדכניות של בעל השליטה ונושאי משרה  התחי

באפריל   2בחברה, כאמור בדוח הצעת המדף מיום 
 . (2017-01-029704: אסמכתא)  2017

5 

  5ביום 
בנובמבר  

אישרו ועדת  
הביקורת  

ודירקטוריון  
החברה את  

 ההתקשרות 

,  הבלעדי דעתה שיקול לפיתהא רשאית,  החברה
  או /ו בחברה שליטה בעלי שאינם לעובדים  לאפשר

 GFI של"( המשתתפים העובדים)" קרוביהם

Capital Resources Group ,שהינה חברת הניהול ,  
  בהשקעות להשתתף , לה הקשורות חברות ושל

 מעתידיה -על המוחזקיםותאגידים  החברה שיבצעו
עובדים   .מקרקעין  בנכסי , בעקיפין או במישרין , לעת

ובלבד   ,אלו זכאים להשתתף בהשקעות כאמור 
שמתקיימים לגביהם תנאים מסוימים, לרבות, ותק 

 GFI Group. -ובכירות ב
סכום ההשקעה של כל אחד מהעובדים המשתתפים  

דולר לבין    5,000בכל השקעה בנכס מקרקעין, יהא בין  
 . GFI Group  ידולר, כפי שייקבע על יד 50,000

שיעור הזכויות שיוקנו לעובדים משתתפים ביחד בכל  
 10%השקעה בנכס מקרקעין כלשהו, לא יעלה על 

 מסך ההשקעה של הקבוצה באותו נכס מקרקעין

תנאי ההשקעה של העובדים המשתתפים יהיו זהים  .
לפי  ם, לתנאי העסקה לגבי הקבוצה או פחותים מה

 קעין.  שיעור ההחזקה היחסי בזכויות בנכס המקר
, העובדים המשתתפים לא יהיו  על אף האמור לעיל

 (Promote)  זכאים לקדימות בחלוקת רווחים
ולזכויות הצבעה, והזכויות שיקבלו כאמור, לא 

 .תהיינה ניתנות להעברה, למעט חריגים שהוסכמו
עובדים משתתפים שייקחו חלק בהשקעות יתחייבו  
שבמקרה של פניה לכל בעלי הזכויות בנכס להזרמת 
מימון נוסף, הם יעבירו את חלקם, וככל שלא יעשו כן,  
ידולל שיעור החזקותיהם בהתאם. במקרה של סיום  
העסקה של עובד משתתף, החברה תהא זכאית  

 .תףלקדימות בחלוקת רווחים ביחס לאותו עובד משת 

חברת הניהול הינה 
בשליטת בעל  

 השליטה. 
- 

6 

  10ביום 
פברואר  ב

אישרו   2016
ועדת  

הביקורת  
ודירקטוריון  

החברה את  
 ההתקשרות 

אישרה לדירקטורים שהינם קרובי משפחה  החברה
על ידי חברות בבעלותו  ומועסקים  של בעל השליטה

  בהשקעות להשתתף, "( הדירקטורים המשתתפים)"
 מעתידיה -על המוחזקיםותאגידים  החברה שיבצעו

 . מקרקעין  בנכסי, בעקיפין  או  במישרין,  לעת
סכום ההשקעה של כל אחד מהדירקטורים  
המשתתפים, בכל אחד מהפרויקטים, יהא עד  

דולר לכל השקעה, ובלבד ששיעור הזכויות   500,000
הכולל שיוקנה לדירקטורים המשתתפים ביחס בכל  

מסך ההשקעה  20%ה על אחד מהפרויקטים, לא יעל
תנאי ההשקעה של   .של הקבוצה באותו פרויקט 

הדירקטורים המשתתפים בכל אחד מהפרויקטים  
יהיה זהה לתנאי העסקה לגבי הקבוצה, לפי שיעור  

 ההחזקה היחסי בזכויות בנכס המקרקעין.  
על אף האמור לעיל, הדירקטורים המשתתפים לא 
יהיו זכאים לזכויות הצבעה, והזכויות שיקבלו לא 
תהיינה ניתנות להעברה, למעט חריגים שהוסכמו.  
דירקטורים משתתפים שייקחו חלק בהשקעות 
כאמור לעיל, יתחייבו שבמקרה של פניה לכל בעלי  
הזכויות בנכס להזרמת מימון נוסף, הם יעבירו את 

לקם, וככל שלא יעשו כן, ידולל שיעור החזקותיהם ח
 .בהתאם 

הדירקטורים הינם  
קרובים של בעל  

 . השליטה
- 

7 

וביום    21ביום  
במרס   23

, אישרו  2016
ועדת  

הביקורת  
ודירקטוריון  

החברה,  
בהתאמה, את  

 ההתקשרות 

החברה אישרה, העמדת ערבויות לחברה ו/או 
בעל השליטה, לתאגידים המוחזקים על ידה, על ידי 

בעצמו ו/או ביחד עם אחרים, מעת לעת וללא תמורה, 
, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובהתאם לצורכי הקבוצה

" וחבות לשיפוי בגין  bad boyערבויות אישיות מסוג "
רגולציה סביבתית, בתנאים כפי שהעמיד עד לאותו  
מועד, מעת לעת, להבטחת הלוואות שנטלו חברות  

ת נכסים ו/או מימון מחדש,  הקבוצה לצורך רכיש
וזאת לצורך   , לדוח' א לחלק 1.11.3בסעיף  כמפורט

  הינו בעל השליטה 
צד לערבויות  

האישיות  
 האמורות. 

- 



 10 -ד  

# 
האורגנים 

שאישרו את  
 ההתקשרות 

 תיאור העסקה 
העניין האישי של  
בעלי השליטה  

 בהתקשרות 

פרטים  
 נוספים

הבטחת התחייבויות אותן ייטול, מי מתאגידי  
הקבוצה כאמור במסגרת התקשרויותיו עם גורמים  

 מממנים. 
 

8 

וביום    21ביום  
במרס   23

, אישרו  2016
ועדת  

הביקורת  
ודירקטוריון  

החברה,  
בהתאמה, את  

 ההתקשרות 

עם חברת ברוקראז' לקבלת מגוון   אישור הסכם
  שירותי ברוקראז' לחברות הקבוצה, הכוללים, 

החל מאיתור המממנים וניהול המשא   ,שירותי מימון 
. בתמורה  ומתן עמם ועד לסגירת עסקת המימון 

זכאית   תהא הברוקראז'חברת  לשירותי הברוקראז',
מסך היקף המימון שיוענק   1%עד של לתמורה 

. בעל השליטה לקבוצה באמצעות שירותי הברוקראז
יוכל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את שיעור  

בנוסף, בעל   .עסקה מסוימתבגין  הברוקראז' דמי 
השליטה יהא רשאי להמחות את הסכם שירותי  
הברוקראז', לתאגידים אחרים בשליטתו המלאה על  

לא שולמה  2019בשנת  שיקול דעתו הבלעדי. פי 
 . תמורה עבור שירותים אלה

חברת הברוקראז' 
חברה  הינה 

של בעל   שליטתוב
 השליטה. 

 

- 

9 

  24-ו 18ביום 
באוגוסט  

, אישרו  2016
ועדת  

הביקורת  
ודירקטוריון  

החברה,  
בהתאמה, את  

 ההתקשרות 

בהתאם להסכם השיתוף  ו   Beekman  פרויקטלבקשר  
הצדדים לחברה הכלולה המשותפת שנחתם בין 

"( באמצעותה מחזיקה המשותפת הכלולה החברה )"
 GFIהחברה, יחד עם משקיעים נוספים )ביחד: "

Investors  את החזקותיה בפרויקט האמור ביחד ,)"
הקנתה לשותף, אופציית   GFI Investorsעם שותף, 

 ביחס להחזקותיו.    (Putמכר )
ליטת בעל  התקשרות עם תאגיד בש אישרה החברה

השליטה בחברה, במסגרתה העניק התאגיד של בעל  
השליטה לחברה אופציה, הניתנת למימוש אם וככל  

של השותף כאמור, לחייב   Put-שתמומש אופצית ה
את התאגיד של בעל השליטה להיכנס בנעלי החברה  

האמורה, לרבות   Put-בכל הנוגע למימוש אופצית ה
, ושל  תשלום חלקה של החברה בתמורת המימוש

,  GFI Investors-חלקם של המשקיעים הנוספים ב
היה והחברה תידרש לעשות כן בהתאם להסכם  

. מימוש האופציה מול  GFI Investors- השותפות ב
התאגיד של בעל השליטה יהא כפוף לקבלת 

 סיווגההאישורים הנדרשים על פי דין. בהתאם לכך, 
החברה את ההתחייבות האמורה כהון בדוחותיה 

 הכספיים. 

התאגיד עמו  
התקשרה החברה  
הינו בשליטתו של  

 בעל השליטה. 

לפרטים  
נוספים  

סעיף  ראה 
1.8.5.4  

' א לחלק
 . לדוח

10 

  27ביום 
בספטמבר  

2016 , 
  15וביום 

בדצמבר  
, אישרו  2016

ועדת  
הביקורת  

ודירקטוריון  
החברה את  
 ההתקשרויות 

החברה אישרה העמדת קו אשראי לפרויקט 
Beekman בו מחזיקה החברה באמצעות חברה ,

   דולר. מיליון  13.25-בסכום כולל של ככלולה, 
 

בעל השליטה 
, מכהן בחברה

כנושא משרה גם 
בחברה הכלולה 

המחזיקה 
 בפרויקט. 

לפרטים  
נוספים  

סעיף  ראה 
1.8.5.4  

לחלק א' 
 לדוח. 

13 

  25ביום 
באוקטובר  

אישרו   2017
ועדת  

הביקורת  
ודירקטוריון  

החברה את  
 ההתקשרות 

הזכויות   מלואלרכישת  החברה התקשרות במסגרת 
  15.8-כ,  The Venue at Craig Ranchבשם    בפרויקט 

מיליון דולר, שהינו ההון העצמי הנדרש לסגירת  
 השליטה בעל, גרוס  אלן מר ידי על ועברההעסקה, 

   . בחברה  בעלים כהשקעת,  בחברה

בעל השליטה הינו  
צד להתקשרות  

 האמורה. 

ביאור  
(  8א.) 9

  לדוחות 
הכספיים  

לשנת  
82017 . 

14 

  25ביום 
באוקטובר  

אישרו   2017
ועדת  

הביקורת  
ודירקטוריון  

החברה את  
 ההתקשרות 

העמדת קו אשראי על ידי החברה לחברת הבת  
 . James-המחזיקה בזכויות במלון ה

 

בעל השליטה 
בחברה, מכהן 
כנושא משרה גם 
בחברה המחזיקה 

 בפרויקט. 

- 

 
 "(.2017 לשנת הכספיים הדוחות)" 016383-01-2018 אסמכתא, 2018 בפברואר 27 ביום פורסמו 8
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# 
האורגנים 

שאישרו את  
 ההתקשרות 

 תיאור העסקה 
העניין האישי של  
בעלי השליטה  

 בהתקשרות 

פרטים  
 נוספים

15 

במאי   10ביום 
אישרו   2018

ועדת  
הביקורת  

ודירקטוריון  
את  החברה, 

 ההתקשרות 

 ,GFI Realty Servicesעם חברת    החברה  התקשרות
Inc. ,חברה פרטית בשליטת בעל השליטה בחברה ,

המעניקה לחברה ולחברות המוחזקות על ידה מגוון 
   .תי ברוקראז'שירו

,  יכללו 'הברוקראז שירותי, ההתקשרות תנאי פי על
 פוטנציאליים מוכרים  של  איתור שירותי, היתר בין 
 שירותי, הקבוצה לפעילות  הרלבנטיים נכסים של

 ,הקבוצה  לנכסי פוטנציאליים  רוכשים של איתור
 תיווך 

, העסקה וליווי האמורים הצדדים מול העסקה
 . לסגירתה עד,  ומתן המשא ניהול לרבות

בתמורה להענקת שירותי הברוקראז' האמורים  
לקבוצה, תהא זכאית חברת הברוקראז', לתמורה 

ממחיר המכירה )או מדמי ההשכרה(   2%בשיעור של 
בעסקה למכירה או להשכרה של נכסי הקבוצה, 

ממחיר הרכישה בעסקה  1.5%ולתמורה בשיעור של 
 לרכישה של נכס על ידי הקבוצה. 

 לא שולמה תמורה עבור שירותים אלה.  2019בשנת 

חברת הברוקראז' 
חברה  הינה 

בשליטתו של בעל  
 השליטה. 

 

דוח מיידי  
  13מיום 

במאי  
2018  

אסמכתא )
: 2018-

01-
047383) . 
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  5ביום 
בספטמבר  

אישרו   2018
ועדת  

הביקורת  
ודירקטוריון  

את  החברה 
 ההתקשרות 

מיליון דולר, על ידי    1.1העמדת מימון ביניים בסך של  
 West 45 -בעל השליטה בחברה, לנכס הידוע כ

Orchard Park Drive LLC   ,הממוקם בגרינוויל
 דרום קרוליינה.  

במקרה של החזר ו/או חלוקה ביחס להשקעות הון  
בפרוייקט, בעל ההלוואה יקבל החזר של הקרן ו/או 
חלוקה על אותו בסיס; )ב( ניתן להעביר את ההלוואה 

לישי או להחליפה בהשקעת הון, בכפוף  לצד ש 
לאישורים הנדרשים על ידי החברה; )ג( בעל ההלוואה 

כפוף לאישורים  , רשאי להמירה להשקעת הון 
הנדרשים על ידי החברה; )ד( ההלוואה תהא נחותה 
לתשלום הקרוב של קרן אגרות החוב של החברה  

 .ולהיות החברה בעלת אמצעים מספקים להשיבה

נו  בעל השליטה הי
 צד להתקשרות. 

ביאור  
  (3.א)10

  לדוחות 
  הכספיים

  31 ליום
בדצמבר  

2019 
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  29ביום 
בנובמבר  

אישרו   2018
ועדת  

הביקורת  
ודירקטוריון  

את  החברה, 
 ההתקשרות 

הודיעה החברה כי חברת בת  2018באוקטובר  2 ביום
של החברה, השלימה את עסקת ההשקעה באקוויטי  

על ידי התאגיד הקשור   Beekmanשל מלון  המועדף
 )קרן  נדל"ן(  Related Companies -ל

מיליון דולר.   30"( בסכום של Related)להלן:"
תהא זכאית   Relatedכמשקיע האקוויטי המועדף, 

,  מתוכו מחצית  Libor + 8%-להחזר מועדף השווה  ל
מההחזר יהא מתזרים המזומנים של המלון והיתרה  

שנים, החברה תוכל לבצע   3תצטבר. בתוך תקופה של  
את החזר הקרן והריבית הצבורה שטרם  שולמה. אם  

תידרש     Relatedליט שלא לבצע התשלום,  החברה תח
השליטה בחברה, כאשר רק במקרה    להיפרע מבעל

שבעל השליטה לא יוכל לפרוע את תשלום ההחזר,   
Related   .תוכל  לדרוש מכירה של המלון 

התקשרות עם אלן גרוס )בעצמו או באמצעות חברה  
בשליטתו(, במסגרתה העניק בעל השליטה לחברה  

  החזר   את   לשלם   יידרש   בו  במקרה ,  ןראשו  סירוב  זכות 
 כאמור לעיל.  Related-ל ההשקעה

שבעל השליטה ייפרע את החזר ההשקעה,  במקרה
יהא זכאי בתמורה למניות רגילות בחברת הבת 

  Relatedבשיעור שמשקף את שיעור החזקותיה של 
במלון נכון למועד זה. מימוש זכות הסירוב מול בעל  

שורים הנדרשים על  השליטה, יהא כפוף לקבלת האי 
 פי דין. 

בעל השליטה הינו  
 . צד להתקשרות

דוח מיידי  
שפרסמה  

החברה  
  2ביום 
באוקטוב 

  2018ר 
)אסמכתא 

: 
(2018-01-

086701) . 
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  29ביום 
בנובמבר  

אישרו   2018
ועדת  

הביקורת  
ודירקטוריון  

את  החברה, 
 ההתקשרות 

 השליטההלוואה על ידי מר אלן גרוס, בעל  העמדת 
   .דולר  מיליון  10 של,  בחברה

 

בעל השליטה הינו  
 צד להתקשרות. 

  ראה
ב  1 ביאור 

  לדוחות 
   . הכספיים
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    החזקות בעלי עניין ונושאי משרה במועד פרסום הדוח - 24תקנה  .12

המונפק והנפרע של החברה  מהון המניות    100%, מחזיק   GFI Propertiesנכון למועד הדוח,  

להלן החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בחברות מוחזקות של  ומזכויות ההצבעה בחברה.

 החברה. 

 מהותית   פעילותן  אשר  החברה  של  מוחזקות  בחברות  משרה  ונושאי  עניין   בעלי  החזקות  להלן 

 (:החברה של מהותיים בנכסים המחזיקות)חברות  לתאגיד

 הנוסף המחזיק של האחזקה שיעור המחזיק שם ] החברה/  הנכס שם

Beekman / 5 Beekman JV LLC 
Steven Hurwitz 0.24% 

Michael Weiser 0.17% 

The James New York – NoMad / 88 

Madison Hotel Fee Owner LLC 
Michael Weiser 0.12% 

Crown Plaza JFK – Idlewild JV LLC Michael Weiser 0.49% 

 

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים   - א24תקנה  .13

 ונפרע  מונפק רשום המניה  סוג
 5,100 10,000 נקוב  ערך ללא  מניות

 

 מרשם בעלי המניות של התאגיד נכון למועד פרסום הדוח  - ב24תקנה  .14

 ביוםניירות הערך של החברה והשינויים בה, שפרסמה החברה  ראה דוח מצבת הון ומרשמי  

  (.2018-01-121225 )אסמכתא: 2018 בדצמבר 31
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  הדירקטורים של התאגיד - 26תקנה  .15

 

 :ותפקיד  שם

 אלן גרוס
יו"ר 

הדירקטוריון 
 ומנכ"ל  

 אדית גרוס
 דירקטורית

 מייקל וויזר
 דירקטור

 בריאן גרוס
 דירקטור

שלום סטיבן  
 דירקטור הורביץ

 אורן אלעזרא
 דירקטור חיצוני

 מרטין  דוד
 חיצוני  דירקטור
 

-קולמן שירה
גולובינסקי 

דירקטורית בלתי 
 תלויה

 Allen Gross Edith Gross Michael Weiser Brian Gross שם באנגלית: 
Steven Shalom 

Hurwitz 
Oren Elezra David Martin 

Shira Kollman 

Golovinski 

 035803857 011185303 037708419 471318371 449518519 443142038 503333328 503333329 מספר זיהוי:

 02.07.1979 15.02.1951 05.07.1983 16.01.1978 04.02.1979 10.01.1975 15.03.1956 07.09.1951 תאריך לידה: 

מען להמצאת  
 דין:-בי כתבי

140 Broadway, 

41st Fl 

New York, NY 

10005 

USA 

140 Broadway, 

41st Fl 

New York, NY 

10005 

USA 

140 Broadway, 

41st Fl 

New York, NY 

10005 

USA 

140 Broadway, 

41st Fl 

New York, NY 

10005 

USA 

140 Broadway, 

41st Fl 

New York, NY 

10005 

USA 

  13אריה שנקר 
 לציוןראשון 

7559904 

, רעננה 80עקיבא 
43263 

,  59עצמאות ה
פתח תקווה  

4947804 

 ישראלית    ישראלית ישראלית  אמריקאית  אמריקאית  אמריקאית  אמריקאית  אמריקאית  נתינות:

 21.05.2015  21.05.201511 21.5.201810 25.08.2015 05.12.2014 05.12.2014 05.12.2014 05.12.20149 תחילת כהונה: 

ועדת וב ותחבר
 לא  לא  לא  לא  לא  דירקטוריון:

 כן. 
ועדת ביקורת,  

ועדת מאזן וועדת  
 תגמול. 

 כן.
ועדת ביקורת,  

ועדת מאזן וועדת  
 תגמול. 

 כן.
ועדת ביקורת,  

ועדת מאזן וועדת  
 תגמול. 

האם הינו 
דירקטור בלתי 
תלוי, דירקטור 

חיצוני או 
דירקטור חיצוני 

 מומחה: 

 כן כן כן לא  לא  לא  לא  לא 

האם החברה  
 כן כן כן כן כן כן לא  כןרואה בו כבעל 

 
 המותרת לתקופה החברות לחוק( ד)121 סעיף להוראות בהתאם החברה ל"וכמנכ   החברה דירקטוריון ר"כיו גרוס אלן מר של כהונתו חידוש את (ביקורת ועדת אישור קבלת לאחר) החברה  דירקטוריון אישר 2018 במאי 5 ביום 9

 . דין פי על
 (.049561-01-2018נוספים ראה דוח מיידי של החברה ממועד זה )אסמכתא  לפרטים .2015 במאי 20 מיום בחברה  חיצוני כדירקטור לכהן החל אלעזרא אורן מר 10
 (. 049558-01-2018 אסמכתא) זה ממועד החברה של מיידי דוח ראה נוספים לפרטים. לתקופה המותרת על פי דין חיצוני כדירקטור  כהונתו חודשה 2018 במאי 20 ביום 11
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 :ותפקיד  שם

 אלן גרוס
יו"ר 

הדירקטוריון 
 ומנכ"ל  

 אדית גרוס
 דירקטורית

 מייקל וויזר
 דירקטור

 בריאן גרוס
 דירקטור

שלום סטיבן  
 דירקטור הורביץ

 אורן אלעזרא
 דירקטור חיצוני

 מרטין  דוד
 חיצוני  דירקטור
 

-קולמן שירה
גולובינסקי 

דירקטורית בלתי 
 תלויה

מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
בעל כשירות 

 מקצועית:

נו יהדירקטור ה
עובד של 

התאגיד, של  
חברה בת או  

חברה קשורה 
שלו או של בעל  

 עניין בו:

 כן. 
מר אלן גרוס  
מכהן כיו"ר 
דירקטוריון 

 ומנכ"ל 

GFI Capital 

Resources 

Group, Inc. 
שהיא חברה  

בבעלותו של מר  
 אלן גרוס.  

 כן.
הגב' אדית גרוס   

מכהנת כראש  
 - מחלקת שכר ב
GFI Capital 

Resources 

Group, Inc.   
שהיא חברה  

בבעלותו של מר  
אלן גרוס, בעל  

 השליטה בחברה.  

 כן.
מר מייקל וויזר  

מכהן כנשיא  
 -החברה ב

GFI Realty 

Services, Inc.   
שהיא חברה  

בבעלותו של מר  
אלן גרוס, בעל  

 השליטה בחברה.

 .כן
 גרוס בריאן מר

  כנשיא מכהן
 -ב החברה

GFI Insurance 

Brokerage, Inc. 
  חברה שהיא

  מר של בבעלותו
  בעל, גרוס אלן

 .בחברה השליטה 

 לא  לא  לא  . לא

 השכלה: 

   BSתואר 
בחשבונאות 

 Brooklynמטעם 

.College   
 JDתואר 

 במשפטים מטעם
New York Law 

School   

 תיכונית

   BSתואר 
בחשבונאות 

 Brooklynמטעם 

College   

 
תואר בוגר במנהל  

 עסקים מטעם  
Touro College  

תואר בוגר 
בחשבונאות מטעם  

University of 

Maryland-

University 

College . 

תואר בוגר 
במשפטים מטעם  
המרכז האקדמי 
למשפט ועסקים 

 ברמת גן

תואר בוגר 
במשפטים מטעם  

Columbia 

University Law 

School . 
תואר בוגר 

במתמטיקה מטעם  
Columbia 

University . 
מרצה לדיני חוזים  

ועסקאות  
;  בינלאומיות

פרופסור נספח  
באוניברסיטאות 

קרדוסו 
וג'ורג'טאון ואח';  

 עורכי לשכתבחבר 
בארה"ב )לא   הדין

גר תואר בו
בכלכלה ומנהל  
עסקים מטעם  

אוניברסיטת בר 
   ;אילן

תואר מוסמך  
במנהל עסקים עם  
התמחות במגמת  

שיווק מטעם  
אוניברסיטת בר 

; לימודי  אילן
תעודה בנושא  
ניהול מערך  

ההדרכה 
בארגונים; לימודי 

תעודה כיועצת  
ומאמנת בכלכלת  
משפחה; קורס  

דירקטורים 
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 :ותפקיד  שם

 אלן גרוס
יו"ר 

הדירקטוריון 
 ומנכ"ל  

 אדית גרוס
 דירקטורית

 מייקל וויזר
 דירקטור

 בריאן גרוס
 דירקטור

שלום סטיבן  
 דירקטור הורביץ

 אורן אלעזרא
 דירקטור חיצוני

 מרטין  דוד
 חיצוני  דירקטור
 

-קולמן שירה
גולובינסקי 

דירקטורית בלתי 
 תלויה

  –מתקדם   פעיל(. 
עצמאות ומיומנות 

חשבונאית  
יננסית מהמרכז ופ

 הבינתחומי.  

  5-עיסוק ב
השנים  

 האחרונות:

יו"ר דירקטוריון 
 ונשיא 

GFI Capital 

Resources 

Group, Inc. 

 ראש מחלקת שכר
GFI Capital 

Resources 

Group, Inc. 

 נשיא  
GFI Realty 

Services, Inc. 

 נשיא  
GFI Insurance 

Brokerage, Inc. 

 GFIנשיא 

Development 

Company, LLC  
 ; 2014משנת  

 GFI סגן נשיא ב

Development 

Company, LLC  
-2010בין השנים 
2013 . 

מנכ"ל אלבר  
שירותי מימונית 

 ; 2015בע"מ משנת  
 

עורך דין בוקסלר, 
   ;ברגמן ושות'

 

מנהלת מקצועית  
של מורי חינוך 
פיננסי ברשת  
אורט; יועצת  

בכירה "מנהלת  
  ומפתחתיחידה" 

הרצאות וסדנאות  
בנושא כלכלת  

  בעמותתהמשפחה 
פעמונים;  

דירקטורית 
בחברה ממשלתית  

ערים חברה  
לפיתוח עירוני 

 בע"מ;  
 

תאגידים בהם  
משמש  

 כדירקטור:
 אין אין אין אין אין אין אין

Klein 

International 

Group Limited  
)דירקטורית 

ברימאג  ; חיצונית(
  דיגיטל אייג'
)דירקטורית 

; חיצונית(
פטרוטק )שותפות  

 ציבורית(
דירקטורית בלתי )

 . תלויה(
וורסה למונט   

 חברה מועמדת( )
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 :ותפקיד  שם

 אלן גרוס
יו"ר 

הדירקטוריון 
 ומנכ"ל  

 אדית גרוס
 דירקטורית

 מייקל וויזר
 דירקטור

 בריאן גרוס
 דירקטור

שלום סטיבן  
 דירקטור הורביץ

 אורן אלעזרא
 דירקטור חיצוני

 מרטין  דוד
 חיצוני  דירקטור
 

-קולמן שירה
גולובינסקי 

דירקטורית בלתי 
 תלויה

)דירקטורית 
 חיצונית(

קרבה 
משפחתית לבעל  

עניין אחר 
 בחברה:

מר אלן גרוס הינו 
בעלה של הגב'  
אדית גרוס,  
דירקטורית 

בחברה, אביו של  
מר בריאן גרוס, 
דירקטור בחברה 

וחתנו של מר  
מייקל ווייזר, 

 דירקטור בחברה. 

הגב' אדית גרוס 
הינה אשתו של מר 

אלן גרוס, בעל  
 השליטה בחברה.

מר מייקל וייזר  
הנו חתנו של מר 
אלן גרוס, בעל  

 השליטה בחברה.

בריאן גרוס מר 
הוא בנו של מר  
אלן גרוס, בעל  

 השליטה בחברה.

מר סטיבן שלום 
הורביץ הנו חתנו 
של מר אלן גרוס,  

בעל השליטה  
 בחברה.

 אין אין אין

האם הינו 
דירקטור 
  רואהשהחברה 

בעל מומחיות כ
חשבונאית 

לעניין  ופיננסית
המספר  
 המזערי:

 כן לא  כן כן לא  כן לא  לא 
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  התאגידנושאי משרה בכירה של  - א26תקנה  .16

 הרא , המכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה,אלן גרוס, מנכ"ל החברה מרלפרטים אודות 

 . חלק זהל 26תקנה 

 בחברה: כדירקטורים גם  מכהנים שאינם בחברה בכירה משרה נושאילהלן פרטים אודות 

  5-ב  עיסוק
השנים  

 האחרונות
 השכלה 

  בן
משפחה  

של  
נושא 

משרה  
בכירה  
אחר או 
של בעל  

עניין 
 בחברה 

תפקיד  
שהוא  
ממלא 

בחברה,  
בחברה  
בת של  

החברה,  
או בבעל  
 עניין בה

מועד  
תחילת 
 כהונה

  תאריך
 לידה 

מספר  
 שם  זיהוי

  2015משנת 
סמנכ"ל  

 -ב  כספים
GFI Capital 

Resources 

Group   

 בוגר חשבונאות 
Pace 

University, 

Pleasantville, 

New York  ,
רואה חשבון  

מוסמך במדינת  
 ניו יורק 

 לא

"ל  סמנכ
  כספים

  של
 החברה 

וויליאם   592300193 6.10.1955 1.5.2019
 12בארט 

פאהן  שותף, 
קנה ניהול  
,  ובקרה בע"מ
החל משנת  

2003 . 
 

בוגר מנהל  
עסקים, המסלול  

האקדמי של  
; המכללה למנהל
רואה חשבון  

 מוסמך. 

 לא
  מבקר

  של  פנים
 החברה 

9.3.2017 
 

10.10.1970 
 

028015592 
 

  דורון
 כהן 
 

 

  מורשי חתימה עצמאיים בתאגיד   - ב26תקנה  .17

  המכהן כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה, הינובעל השליטה בחברה, מר אלן גרוס, 

 חתימה עצמאי.   המורש

 של התאגידהמבקר רואי החשבון  - 27תקנה  .18

Deloitte - הבניין העגול, תל -1, מרכז עזריאלי 132דרך מנחם בגין , בריטמן אלמגור זוהר-

 .ביבא

 ןשינוי בתזכיר או בתקנו - 28תקנה  .19

  .אין 

 
  וויליאם מר החל  2019במאי 1  וביום, החברה של הכספים ל"כסמנכ  כהונתו את גבירץ  יונה מר סיים 2019 באפריל 30 ביום 12

 אסמכתאות) 2019 במאי 1 מיום החברה של מיידיים דוחות ראה נוספים לפרטים. בחברה הכספים ל"כסמנכ  כהונתו את בארט
 (.2019-01-037779-ו 2019-01-037776 מספר
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 המלצות והחלטות הדירקטורים  - 29תקנה  .20

 חלוקת או אחרת בדרך , החברות בחוק כהגדרתה, חלוקה ביצוע או דיבידנד תשלום .א

 :הטבה מניות

  .לדוח א לחלק 1.4 סעיףלפרטים, ראה 

 :  החברה של המונפק או הרשום ההון שינוי .ב

 אין.

 :שינוי תזכיר או תקנון החברה .ג

 אין. 

 :החברות לחוק 312 בסעיף כמשמעותם,  פדיון בני ערך ניירות פדיון .ד

 .אין

 :מוקדם של אגרות חוב פדיון . ה

  .אין

 : עניין בהעסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק בין החברה לבעל  .ו

 בשנת  אושרו  אשר,  זה  לחלק(  22)תקנה    11  בסעיף  המתוארות  מהעסקאות  חלק  כי,  יצוין

 . השוק לתנאי בהתאם שאינן כעסקאות להיחשב עשויות, 2019

 :הדירקטורים להמלצות בהתאם שלא כללית אסיפה החלטות .ז

 אין.

 החלטות החברה -א 29תקנה  .21

 :החברות  לחוק  255 סעיף לפימשרה  נושא פעולות אישור .א

החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה שלא להשתתף  2019בינואר  27ביום 

)עסקה שאינה נכללת בסוג העסקאות  Parker New Yorkברכישת החזקות במלון 

באופן שאפשר לבעל   לחלק א' לדוח(, 1.1.5עליהן חל תיחום הפעילות המפורט בסעיף 

  .השליטה להשתתף ברכישה כאמור

 הובאה  אם  בין,  אושרה  לא  אשר  החברות  לחוק)א(  254  סעיף  לפי  משרה  נושא  של  פעולה .ב

 :לחוק החברות ובין אם לאו 255לפי סעיף  לאישור

 אין.

  :( לחוק החברות1)270ות אישורים מיוחדים לפי סעיף עסקאות חריגות הטעונ .ג

 בשנת  אושרו  אשר,  זה  לחלק(  22)תקנה    11  בסעיף  המתוארות  מהעסקאות  חלק  כי,  יצוין
( 1) 270חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  כעסקאות להיחשב עשויות, 2018

  .לחוק החברות 

  :שיפוי לנושא משרה, שבתוקף בתאריך הדוחל התחייבות אופטור, ביטוח   .ד

 )קודם לרישום למסחר של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה,  2015בפברואר    26  ביום 
 : שלהלן חלטותהכללית את הה והאסיפהאישרו דירקטוריון החברה 
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 GFI GROUPמטריה של  ביטוח .1

החברה, נושאי המשרה בחברה, נכסיה ופעילותה של הקבוצה מבוטחים בביטוח מקיף 

ביטוח , ביטוח מבנה, ביטוח בניההביטוח כולל  GFI Group. כחלק מביטוח כולל של

 .אחריות, ביטוח נזקי גוף, כמקובל בשוק

חברות הקבוצה תתקשרנה מעת לעת ובמהלך העסקים הרגיל בפוליסות ביטוח 

ככל שיידרש ועל פי צרכי הקבוצה, ותשאנה בעלות היחסית  GFI Group משותפות של

 . של חלקן בפוליסות הביטוח

)פרמיית הביטוח  זו התקשרות בגיןעל ידי החברה  תמורה כל שולמה לא 2019 בשנת

 משולמות על ידי חברות הנכס(. 

העניין האישי של בעל השליטה בעסקה נובע מן העובדה שמדובר בעסקאות משותפות 

 .לחברה ולחברות בשליטתו

 בחברה התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרהמתן  .2

כתבי דירקטורים ולנושאי המשרה בה, לרבות לבעל השליטה וקרוביו,  להחברה העניקה  
שיפוי, על פיהם התחייבה החברה בכפוף להוראות הדין, לשפות את נושאי המשרה בשל 

שתוטל עליהם או שתוציא עקב אחת או יותר מאלה: )א( פעולות  ,כל חבות או הוצאה
ים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסק

ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת; )ב( פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף 
היותם נושאי משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה 

בכל הנוגע לחבויות כספיות שתוטלנה על נושאי  .בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין
לרבות פסק דין שניתן בפשרה או )המכהנים לטובת אדם אחר על פי פסק דין  המשרה

, ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לסוגי האירועים  (פסק בורר שאושר על ידי בית משפט
 . ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי

העניין האישי של בעל השליטה בעסקה נובע מן העובדה שהוא מכהן כנושא משרה 
 .תב השיפויבחברה ומוטב על פי כ

 התקשרות עם מבטח חיצוני בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ולנושאי משרה .3

ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית את אישרו  2015במאי  21ביום 
התקשרות החברה עם מבטח חיצוני בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ולנושאי 

,  שנה מידי תהמתחדש ,חודשים 12של לתקופה  ,משרה מכהנים בחברה וכן לחברה
בפרמיה שנתית   דולר, אשר תהיה בתוקף בכל העולם,  10,000,000בכיסוי ביטוחי של עד  

  .דולר 29,000של 

  העניין האישי של בעל השליטה בעסקה נובע מהיותו דירקטור ונושא משרה בחברה. 
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GFI Real Estate Limited 

 

 

 2020 מרסב 25תאריך הדוח: 

 

 

 החותמים שמות

 

 תפקידם

 

 

  החברה  מנכ"לודירקטוריון ה יו"ר אלן גרוס

  חברה ב סמנכ"ל כספים וויליאם בארט

 

 

 

 

 

 

 



ב)א( 9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
 :1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

התאגיד(,  –)להלן  (GFI Real Estate Limited) ג'י. אף .איי ריאל אסטייט לימיטדההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
 ה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.אחראית לקביעת

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 מנהל כללי;יו"ר הדירקטוריון ו, (Allen Gross) אלן גרוס .1

 (, סמנכ"ל כספיםWilliam M. Barrettוויליאם בארט ) .2

בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי   קיימיםגילוי כוללת בקרות ונהלים ה בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל ה
ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, 

ולהכנת  בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי
 ,פי הוראות הדין-ן, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם עלות הדיהדוחות בהתאם להורא

 נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

נצבר  הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 
למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל   לרבות ומועבר להנהלת התאגיד,

 את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי. 

הצגה  מיועדת לספק ביטחון מוחלט שבשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה 
 וטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.מ

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד 
 והאפקטיביות שלה; 

 : לה בפיקוח הדירקטוריון כללההערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנה 

ה רוי וזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותיים לדיווח הכספי רכיבי הבקמיפ .1
בקרות ברמת הארגון; )ב( תהליך עריכה וסגירת הדוחות; )ג( בקרות כלליות על  הפנימית שזוהו הינם: )א(

"ן להשקעה, הכנסות משכירות, כי נדל)תהלילדיווח הכספי והגילוי תהליכים מהותיים מאוד  מערכות המידע; )ד(
 הכנסות מתפעול מלון ועלויות תפעול מלון(

מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד, אשר נועדו לתת מענה לסיכוני הדיווח והגילוי, הערכת אפקטיביות  .2
רות ן הבקרה ובחינת קיומן של בקהתכנון של הבקרות וניתוח פערי הבקרה הקיימים, תיקון ליקויים בתכנו

 צות. מפ

 הערכת אפקטיביות התפקוד של בקרות מפתח.  .3

, הדירקטוריון והנהלת  הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעילבהתבסס על 
היא  2019בדצמבר  31ליום התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד 

 אפקטיבית.



 

 

 הליםהצהרת מנ

 הצהרת מנהל כללי

 :1970-תש"להת תקופתיים ומיידיים(, )דוחו ( לתקנות ניירות ערך1ב)ד()9לפי תקנה 

 

 , מצהיר כי:(Allen Gross) אלן גרוסאני, 

 –להלן )  (GFI Real Estate Limited) ג'י. אף .איי ריאל אסטייט לימיטדבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)
 חות(;הדו –)להלן  2019התאגיד( לשנת 

הותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית ובדה מלפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של ע (2)
ים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת מצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגהנחוץ כדי שה 

 הדוחות;

ת משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחו (3)
קופות שאליהם מתייחסים ות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולת, תוצאספיאת המצב הכ

 הדוחות;

, התאגידשל והדוחות הכספיים ת הביקורת ועד וולוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  (4)
 נימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:נית ביותר לגבי הבקרה הפבהתבסס על הערכתי העדכ 

ל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כ  (א)
וי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד,  הדיווח הכספי ועל הגיל

באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות  לסכם או לדווח על מידע כספי 
 –יים בהתאם להוראות הדין; וכן הכספ

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או  (ב)

 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

ות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרים, קבעתי בקרות ונהל (א)
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות 

ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט -, מובא לידיעתי על2010-כספיים שנתיים(, התש"ע

 –ל הדוחות; וכן נה שבמהלך תקופת ההכ

הלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  קבעתי בקרות ונ (ב)
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות 

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

תי בדוח זה את הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצג ת עלהערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימי (ג)
 מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות. 

 פי כל דין. -אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על 
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 הצהרת מנהלים

 הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת נושא המשרה 

 :1970-תש"לה( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 2ב)ד()9לפי תקנה 

 

 , מצהיר כי:(, סמנכ"ל כספיםWilliam M. Barrettוויליאם בארט )אני, 

 GFI Realמיטד )ליט ג'י. אף .איי ריאל אסטיידע כספי אחר הכלול בדוחות של בחנתי את הדוחות הכספיים ומי (1)
Estate Limited)   הדוחות(;  –)להלן  2019התאגיד( לשנת   –)להלן 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה  (2)
נכללו בהן ובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שמהותית ולא חסר בהם מצג של ע

 ם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;אות

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  (3)
ם של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומני

 הדוחות;

, של התאגיד והדוחות הכספיים  ורתת הביקוועד וולשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון לרואה הח ליתיגי (4)
 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

שות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים והחול  (א)
הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, כספי ועל וח ההדיו

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי  
 דין; הימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הבאופן שיש בו להטיל ספק במ

 –וכן 

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או  כל (ב)
 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 עם אחרים בתאגיד:אני, לבד או יחד  (5)

ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח   של בקרות יומםקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וק (א)
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות 

כספי אחר הכלול בדוחות,  , ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע2010-כספיים שנתיים(, התש"ע
חדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; ברות המאוובח ידי אחרים בתאגיד-מובא לידיעתי על

 –וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח   (ב)
יים בהתאם להוראות הדין, לרבות באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספ

 ים;בהתאם לכללי חשבונאות מקובל

האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת  הערכתי את (ג)
לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור 

 נהלה ומשולבות בדוח זה.הובאו לפני הדירקטוריון והה

 פי כל דין. -ל אדם אחר, על מאחריות כאו  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי
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