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 התאגיד עסקי של הכללית תפתחותהה תיאור - ראשון חלק

 הגדרות

 בפרק זה: עיםהנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופי לשם

"LLC" Limited Liablity company ,נכסי"ב. בארה מקובלת התאגדות תצורת 

, המוחזקים כסיםנ שלושה למעט, LLC תאגידי ידי על מוחזקים החברה

 .להלן 1.5 סעיף ראו, החזקות לתרשים. Corpאו  INCעל ידי תאגידי 

"OA" Operating Agreement ,ב הזכויות בעלי בין מסמך-LLC ,את המסדיר 

(, לרבות זכויות השליטה והניהול, באותו Members) החברים זכויות

LLC .)בדומה לתקנון חברה( 

)קרקע  כולו הנמצא נכס הינו דירות בית, Rental Apartment Buliding " דירות בית"

 למעלה בו הדירות בית בעל. תאגיד או שותפות, אדם בבעלות( ובניין

 מתוך  בודדות  דירות  למכור  רשאי  אינו  למגורים  המיועדות דירות  משלוש

 המשפטי מעמדו שינוי בעקבות למעט, כולו הנכס את אלא הדירות בית

 בית  של  הבעלות זכותאופ.  -קו  לנכס  או קונדו מסוג  לנכס הדירות  בית  של

 .הדירות בית נמצא בו במחוז נרשמת הדירות

 בעל" או" גולדמן"

 "השליטה

 .החברה מניות במלוא המחזיק, גולדמן יואל מר

 "ב.ארה דולר "דולר"

 יר הולדינגס לימיטד(.-)ובעברית: אול All Year Holdings Limited " החברה"

ניהול ותפעול הנכסים המוחזקת , חברת All Year Management LLC "הניהול חברת"

(, המכהן כדירקטור 50%( ודוד ישראל פרידמן )50%על ידי גולדמן )

 בחברה.

 על  במלואה  מוחזקת  אשר  קבלנית  חברה,  Apartment Developers LLC "הקבלנית החברה"

 .1בחברה השליטה לבעלאו /ו לחברה קשור שאינו שלישי צד ידי

 "מ.בע נאמנות לשירותי חברה משמרת "הנאמן"

" ו/או הקבוצה חברות"

 או" הנכס חברות"

 "הקבוצה"

 .ידה על המוחזקים והתאגידים החברה

, המחזיק LLC(, ברובו המוחלט, מסוג SPC) יעודי אמריקאי תאגיד "נכס חברת"

 באמצעותאו /ו במישרין, (Title Interests)בזכויות הבעלות בנכס 

 .LLC( נוסף/ים, מסוג SPCים )/יעודיים /אמריקאיים /תאגיד

 .1999-"טהתשנ, החברות חוק "החברות חוק"

"ר( למטר רבוע )מ"ר( הינה ר) רבוע מרגל המרה(. square feet) רבוע רגל "SF" או" "רר"

"ר הינו ר  5,000מ"ר. לדוגמא נכס ששטחו    0.9290"ר הינם  ר  10באופן שכל  

 מ"ר. 464.5בשטח של 

 
 המצורף  התאגיד   על  נוספים   פרטים  לדוח   22  תקנה   ראו ,  נוספים  לפרטיםהחברה הקבלנית שוכרת את משרדיה מהחברה.    1

 "(. נוספים פרטים דוח " :להלן) להלן זה  תקופתי לדוח ' ד כפרק
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 עסקיו התפתחות  ותיאור התאגיד פעילות 1

 ההתאגדות וצורת ההתאגדות שנת .1.1

 בהתאםבמניות    מוגבלתכחברה פרטית    2014  ספטמברב  17  ביוםנתאגדה  ו  הוקמההחברה  

החברה הינה חברת אגרות חוב,  .BVI Business Companies Act,2004  להוראות

פעיל בתחום  שהינו, גולדמן יואל מרנמצאת בבעלות וכמשמעות המונח בחוק החברות, 

 בברוקלין ביותר המשפיעים היזמים חדאל ונחשבשנים,  15-הנדל"ן בניו יורק מזה כ

להשבחה ולהשכרת  לפיתוח, פוטנציאליים נכסים באיתור המתמחה, האחרונות בשנים

 יחידות דיור למגורים בברוקלין.

ברובע ברוקלין בעיר ניו יורק  בעיקר, למגורים המניב"ן הנדל בתחום פועלת החברה .1.2

(Residential) .ברובע למגורים דירות של כבעלים, הקבוצה, פעילותה תחום במסגרת 

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

 רכישת לרבות ,למגורים דירותבתי  של ותפעול ניהול, פיתוח, השבחה, הקמה, ברכישה

ולרבות הקמה של נכסי  להשכרה מגורים לדירות והסבתם למגורים יועדו שלא נכסים

 .מגורים להשכרה על קרקעות אותן רוכשת החברה

. , מרביתן למגוריםיחידות 2,824-נכסים הכוללים כ 165נכון לתאריך הדוח, לחברה  .1.3

 Williamsburg ,Bushwick ,Crownמרבית הנכסים של החברה ממוקמים בשכונות 

Heights  ו-Bed-stuy  ,  ,ביקוש גבוה לדירות   בעלות  שכונותנחשבות להבברוקלין, ניו יורק

 להשכרה.

הסכם עם צד שלישי למכירת מלוא זכויות תאגידי התקשרות החברה בלפרטים אודות  .1.4

LLC  ששווים מבני נדל"ן מניב למגורים 74בשליטת החברה בפורטפוליו נכסים הכולל 

בעיר  Brooklynברובע "ב ארה דולר מיליון 346-כ של סך על עומד החברה בספרי הכולל

מיליון דולר ארה"ב )לא כולל עלויות עסקה  344בתמורה כוללת של  ,ניו יורק, ניו יורק

, מס' 2020במרץ  8ראו דיווח מיידי של החברה מיום  ,ונלוות(, ובכפוף להתאמות

 )להלן: , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה2020-01-022041אסמכתא: 

 ."(טפוליו הנכסיםדיווח מכירת פרו"

 םשירותי מיהסכ .1.5

 לצורך, הניהול חברתעם  ניהול אדמיניסטרטיבי שירותי לקבלת הסכםאודות  לפרטים

 החברה לפיו הקבלנית החברה עם שירותים והסכם, הניהול חברתמקבלת שירותי ניהול 

 22 תקנהראה  ,החברה של בהקמה לפרויקטים מבצע קבלן שירותי מעניקה תהקבלני

  פרטים נוספים.דוח ל

  2השליטה בעל של פעילות לתיחום התחייבות .1.6

 פרטים לדוח 22 תקנהאודות התחייבות בעל השליטה לתיחום פעילות ראה  לפרטים

    .נוספים

 
 .בחברה  שליטה  בעל הינו  עוד כל תחול פעילות לתיחום השליטה  בעל התחייבות  2
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  בקבוצה ההחזקותמבנה  תרשים .1.7

  :זהדוח  פרסוםאת מבנה ההחזקות בקבוצה נכון למועד  המפרטתרשים  להלן
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  :)לרבות נכסי נדל"ן מניב בהקמה( החברה של למגורים המניב"ן הנדל נכסיאודות  פרטים .1.8

 

 :3(המאזני השווי בשיטת בדוחות שמוצגותמצרפיים עבור כל נכסי החברה )איחוד יחד עם חברות  נתונים .א

 כמות
 נכסים 

 מספר
 יחידות 

 הכנסות
 בחישוב
 שנתי

)באלפי 
 (דולר
 

NOI 
 בחישוב
 שנתי

)באלפי 
 (דולר

FFO 
 בחישוב
 שנתי

)באלפי 
 (דולר

 הנכס בגין חוב
 עצמי הון

 בניכוי הנכס)שווי 
 (חוב
 (דולר)באלפי 

 בספרים שווי
 ליום

31.12.2019 
 (דולר)באלפי 

LTV 
 ליום הנכס בגין חוב יתרת

31.12.2019 
 (דולר)באלפי 

 על משוקללת ריבית
 החוב

165 2,820 109,728 85,231 35,705 1,529,764 4.5% 833,704 2,363,468 65% 
 

 יחידות מסחר להשכרה.  86-למגורים להשכרה ויחידות  2,734-מ מורכב היחידות מספר
 
 

 הכספי המצב על הדוח למועד נכון החברה של ביותר הגבוה השווי בעליבדוחות הכספיים של החברה,  המאוחדיםהמניבים  המבנים  20-ביחס ל נתונים  .ב

פרטים כלליים אודות  שם הנכס 
 הנכס

מספר 
יחידות 

 דיור 

חלק 
החברה 
בנכס 

 )מאוחד(

שוויו ההוגן 
של 

הנכס/קרקע 
( ליום 100%)

בדצמבר  31
2019 

)באלפי דולר 
 ארה"ב(

יתרת חוב 
בגין הנכס 

 31ליום 
בדצמבר 

2019 
)באלפי 

 דולר(

LTV 
)יחס 
החוב 

אל מול 
שווי 
 הנכס(

ריבית 
שנתית 

על 
 החוב

הכנסות 
בחישוב 

 שנתי
)לפי 
100% )

)באלפי 
דולר 

 ארה"ב(

NOI 
בחישוב 

 שנתי
)לפי 
100%) 

)באלפי 
 דולר(

FFO 
בחישוב 

 שנתי
)באלפי 

 דולר(

 
 תפוסה

1 Denizen Bushwick  795%  6,1336  13,2525  415,922 3.00% 70% 227,173 323,000 100% 443 דירות להשכרה א'שלב 
2 Denizen Bushwick  45% 10( 3,592) 15,2089 17,9518 8% 75% 235,000 313,000 100% 468 דירות להשכרה ב'שלב 

3 The William Vale  קומפלקס הכולל
 100%  8,430  15,000  15,000 3.95% 64% 156,086 245,000 50% ל.ר מלון/משרדים/מסחרי/חניה

4 Street th41 28-21 11100% 1,374 4,785  6,533 4.768% 60%  74,000 123,100 50% 188 דירות להשכרה 
5 1040 Dean  96%  1,588  4,092  5,499 4.50% 57%  54,871 97,000 63% 120 להשכרהדירות 
6. 271 Metropolitan 96%  907  1,764  1,984 3.53% 66% 23,700 36,000 58% 25 דירות להשכרה 
7. 291 Metropolitan 100%  932  1,695 2,088 3.25% 79% 22,904 29,000 33% 27 דירות להשכרה 
8. Holdings12Prospect Height  98% 654 1,234 2,055 3.25% 61%  17,399 28,700 90% 106 דירות להשכרה 
9. 1000 Broadway 100%  663  1,085  1,471 3.35% 51%  12,235 24,000 90% 35 דירות להשכרה 

 
 . 100% לפי הינם הנתונים  3
 . מפוקחת  בשכירות מדירות צפויות  הכנסות  בתוספת, ראשיים שכירות להסכמי  בהתאם צפויות  הכנסות  4
 . שמאות פי  על צפויות להוצאות בהתאם  5
 .החברה  של '( ה  סדרה ) החוב אגרות   בגין ריבית הוצאות בניכוי הצפוי NOI-ה  סך  6
 7.4.7 סעיף ראה  בפועל דירות של ותפוסה  ראשי שכירות הסכם לעניין               7
 .2019  בדצמבר 31 ליום  השווי להערכת בהתאם  צפויות  הכנסות                 8
 . שמאות  פי על צפויות להוצאות בהתאם                       9

משלים של החברה לדוח הדירקטוריון ודיווח מיידי  7.17, ראו סעיף סעיף )סדרה ה'( של החברה  לפרטים אודות מזכר עקרונות לביצוע מימון מחדש אשר בכפוף להשלמתו יבוצע פירעון מוקדם לאגרות החוב                    10
 ."(מחדש למימון  העקרונות מזכר דיווח " )להלן: , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה 015352-01-2020, מס' אסמכתא: 2020בפברואר  21מיום 

 .100%  הינה  דיירים של  בפועל התפוסה  כי יצויןבנכס קיים הסכם שכירות ראשית.   11

 . בניינים 14 הכולל פרוטפוליו              12
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פרטים כלליים אודות  שם הנכס 
 הנכס

מספר 
יחידות 

 דיור 

חלק 
החברה 
בנכס 

 )מאוחד(

שוויו ההוגן 
של 

הנכס/קרקע 
( ליום 100%)

בדצמבר  31
2019 

)באלפי דולר 
 ארה"ב(

יתרת חוב 
בגין הנכס 

 31ליום 
בדצמבר 

2019 
)באלפי 

 דולר(

LTV 
)יחס 
החוב 

אל מול 
שווי 
 הנכס(

ריבית 
שנתית 

על 
 החוב

הכנסות 
בחישוב 

 שנתי
)לפי 
100% )

)באלפי 
דולר 

 ארה"ב(

NOI 
בחישוב 

 שנתי
)לפי 
100%) 

)באלפי 
 דולר(

FFO 
בחישוב 

 שנתי
)באלפי 

 דולר(

 
 תפוסה

10. 169 Graham 68% 146 14801 1,17213 4.75% 67% 13,800 20,700 100% 25 דירות להשכרה 
11. 141 Spencer 71%15 231  933  1,490 5.25% 54% 10,750 20,000 100% 40 דירות להשכרה 
12. 160 Havemeyer 97%  358  753  1,234 3.25% 60% 11,845 19,600 50% 35 דירות להשכרה 
13. Loft of Devoe 100% 504 939  1,218 3.38% 71%  12,561 17,700 50% 25 דירות להשכרה 
14. 100 Walworth 100% 389  1,774 2,022 9.00% 45%  7,250 1615,800 100% ל.ר מסחרי 
15. 57-59 Grand 92%  212  514  751 3.38% 56%  8,710 15,600 50% 13 דירות להשכרה 
16. 392s Marks 100%  404  797  936 3.65% 69%  10,486 15,100 50% 24 דירות להשכרה 
17. 132 Havemeyer 100%  462  827  994 3.38% 71%  10,535 14,800 50% 16 דירות להשכרה 
18. 234-236 N11 100%  253  648  828 4.75% 64% 8,891 14,000 100% 20 דירות להשכרה 
19. 188 S3 100%  210  525  975 3.25% 70%  9,456 13,600 90% 41 דירות להשכרה 
20. 82 Jefferson 100%  251  577  865 3.38% 74%  9,413 12,600 50% 24 דירות להשכרה 

 
 לפי שיטת השווי המאזני הכספיים של החברה בדוחות שמוצגיםהמניבים  למבניםביחס  נתונים  .ג

פרטים כלליים   שם הנכס  
 אודות הנכס 

מספר  
יחידות 

 דיור 

חלק 
החברה 
בנכס 

 )מאוחד(

שוויו ההוגן של  
הנכס/קרקע  

  31( ליום 100%)
 2019בדצמבר 

)באלפי דולר 
 ארה"ב(

יתרת חוב בגין  
  31הנכס ליום 

 2019בדצמבר 
 )באלפי דולר(

LTV 
)יחס  

החוב אל 
מול שווי  

 הנכס( 

ריבית 
שנתית על 

 החוב

הכנסות  
בחישוב 

 שנתי 
( 100%)לפי 

)באלפי דולר 
 ארה"ב(

NOI 
בחישוב 

 שנתי 
)לפי 
100%) 

)באלפי 
 דולר(

FFO 
 בחישוב שנתי 
 )באלפי דולר(

 
 תפוסה 

1 Albee 100%18 8472,17  7,561  9,317 3.90% 76% 118,292 155,200 50% 150 דירות להשכרה 

2 19North Flats LLC 

יח"ד  40
 במבנה א' 

יחידות  52-ו
במבנה ב' )טרם 

 אוכלס(

92 33% 80,300 45,492  57% 6.50%20 1,103 660 (549 ) 78% 

3 Bushwick (132a Stanhope) 100% 94 210 285 3.60% 75% 3,144 4,200 17% 8 דירות להשכרה 

 
 .2019 בדצמבר 31 ליום השווי להערכת  בהתאם הנתונים ;איכלוס בשלבי נכס               13
 .2019 בדצמבר 31 ליום השווי להערכת  בהתאם הנתונים ;איכלוס בשלבי נכס               14
 . איכלוס בשלבי נכס               15
 תקופת      לאחר. משרדים  קומות 2, נכון למועד הדוח הושכרו המניב למבנה  הצמודה ( sf 2,500-)כ  קרקע עלקומות  5הכולל  למשרדים  מבנה  הקמת החברה  השלימה  הדוח  בתקופת, מניב מסחרי מבנה  כולל הנכס               16

 אלפי דולר. 2,950-בתמורה ל 5,000sf-כ למכירה החברה בהסכם  התקשרה  הדוח                   
 אקוויטי גרופ לימיטד, תאגיד מדווח אשר אגרות החוב שלו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.   ספנסר חברת של חושב על בסיס שנתי בהתאם להוצאות ריבית של אגרות החוב )סדרה ג'(  FFO-ה     17
 .להלן א .1.7.4.2 סעיף ראו בנכס ראשיים שכירות  הסכמי  אודות לפרטים  18
א' ומבנה    מבנה "( )מבנה ב'"( והשני, מבנה מניב )בית ספר לשעבר( שבנייתו הושלמה )להלן: "מבנה א')להלן: " 2014נכסים, האחד נכס מניב )כנסיה לשעבר( שבנייתו הושלמה בחודש יוני   שניעל הקרקע קיימים                19

דצמבר   בחודשהמקוריות.  הבניה  לתוכניות ביחסבנייה  חריגות  קיימותלת טופס אכלוס. בנכסים היו "(. טרם הושלמו בנכסים כל ההליכים לשם אכלוס הפרויקט, ובכלל זה קבהנכסיםב' יקראו להלן ביחד: "
העבודות הנדרשות   לביצועקיבלה אישור לתכניות הבניה המעודכנות. חברת הנכס פועלת  2019אוקטובר  ובחודש"ר, לר דולר 315-של כ  בסכום( Air Rightsרכישת זכויות אוויר ) השלימה חברת הנכס  2017

 (. C of Oלמבנה ב'. הנכסים מצויים בשלבים מנהלתיים לקראת קבלת אישור אכלוס ) איכלוס טופס   קבלתלצורך 
)כאשר בשנה וחצי   שנים  5ומועד הפרעון הסופי הינו  4.18%-מיליון דולר בריבית של כ 53-מיליון דולר בהלוואה חדשה בסך של כ 46- של כ לאחר תקופת הדוח השלימה חברת הנכס מימון מחדש להלוואה בסך               20

   הראשנות ריבית בלבד(.
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פרטים כלליים   שם הנכס  
 אודות הנכס 

מספר  
יחידות 

 דיור 

חלק 
החברה 
בנכס 

 )מאוחד(

שוויו ההוגן של  
הנכס/קרקע  

  31( ליום 100%)
 2019בדצמבר 

)באלפי דולר 
 ארה"ב(

יתרת חוב בגין  
  31הנכס ליום 

 2019בדצמבר 
 )באלפי דולר(

LTV 
)יחס  

החוב אל 
מול שווי  

 הנכס( 

ריבית 
שנתית על 

 החוב

הכנסות  
בחישוב 

 שנתי 
( 100%)לפי 

)באלפי דולר 
 ארה"ב(

NOI 
בחישוב 

 שנתי 
)לפי 
100%) 

)באלפי 
 דולר(

FFO 
 בחישוב שנתי 
 )באלפי דולר(

 
 תפוסה 

4 268 Metropolitan 100% 182 49421 716 4.38% 60% 14,000 23,500 50% 23 דירות להשכרה 
 
 להשקעה קרקעותל ביחס נתונים  .ד

פרטים כלליים   שכונה  
 אודות הנכס 

מועד  
 הרכישה

חלק 
החברה 
בנכס 

 (מאוחד)

ההוגן של    שוויו
(  100%הנכס/קרקע )

 2019 בדצמבר 31ליום 
 "ב(ארה דולר)באלפי 

 (sf) שטח 

 שערוך רווחי
 2019בשנת 

( 100%)לפי 
 דולר)באלפי 
 "ב(ארה

  בגין חוב יתרת
  31 ליום  הנכס

 2019 בדצמבר
 (דולר)באלפי 

  שנתית ריבית
 החוב על

LTV 
  מול אל החוב)יחס 

 ( הנכס שווי

1 Gowanus 51% 11.65%22 85,000 20,500 165,840 166,000 100% 2017 יולי קרקע 
 

 .להלן 7.4.8-ו 7.4.7, 7.4.5ראו סעיפים  של החברה אודות נכסים מהותיים ונכסים מהותיים מאוד םנוספי לפרטים
 

 
 .מלאה  שנה  מייצגים   ואינם בפועל נתונים הינם FFO-וה  NOI-בדבר ה  הנתונים ואכלוסו הושלם לקראת סוף השנה כאמור.  2019הועבר לחברה במהלך שנת  הנכס    21
 . הלוואות שתי בגין משוקללת ריבית  22
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   החברהשל   הפעילות םתחו 2

 ברובע ברוקלין בעיר ניו יורק בעיקר, למגורים המניב"ן הנדל בתחום פועלת החברה

(Residential) .ברובע למגורים דירות של כבעלים, הקבוצה, פעילותה תחום במסגרת 

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

 רכישת לרבות למגורים דירות בתי של ותפעול ניהול, פיתוח, השבחה, הקמה, ברכישה

ולרבות הקמה של נכסי  להשכרה מגורים לדירות והסבתם למגורים יועדו שלא נכסים

 קרקעלחברה  ,הדוח למועד נכון .מגורים להשכרה על קרקעות אותן רוכשת החברה

 חוזיות  זכויות  לחברהביחס אליהן    אשר  קרקעות  שתיו  בהקמהכנדל"ן להשקעה    המסווגת

כמו כן, מחזיקה  .לחברה מהותיים שאינם בסכומים שהופקד פיקדון כנגד לרכישתן

 .ברוקלין, גואנוסשבשכונת  Bondקרקע ברחוב מהזכויות ב 12.5%החברה 

 הקומה, אשר בחלק מהם דירותמסוג של בתי  םהינ הפעילות בתחום םנכסיה מרבית

. מסחר יחידות של בודד מספר וכוללות מסחרל משמשות, המרתף קומתאו /והראשונה 

 למועד נכון, שבבעלותההמסחר להשכרה  ונכסי מסחרה יחידותבכי, החברה רואה  יצוין

 William Vale  ממתחםההכנסות    למעט  ,)המהווה  החברה  פעילותל  ונלווה  משני  חלק,  זה

 ולאור( 2019החברה בשנת  מהכנסות 7%-כ של שיעורלהלן,  7.4.7.1כמפורט בסעיף 

 מניב"ן נדל של יחיד ושימוש יחיד פעילות לתחום הינה זה בדוחהאמור, ההתייחסות 

   "(.המניב"ן הנדל תחום)להלן: " למגורים

 

 במניותיו  ועסקאות התאגיד בהון השקעות 3

להלן פרטים אודות השקעות בהון החברה והקצאות ניירות ערך שבוצעו על ידי החברה  3.1

  :זה דוח ועד בסמוך למועד פרסום ,בשנתיים האחרונות

 השקעההמועד  זהות המשקיע ההשקעהאופן 

כמות 

  מניות

 רגילות

 התמורה

 שהתקבלה

 (דולר)באלפי 

 כנגד לגולדמן מניות הנפקת

 לחברה בנכסים זכויות העברת
 (1)--- 900 2018 במאי 15 גולדמן יואל

הנפקת מניות לגולדמן כנגד 

 העברת זכויות בנכסים לחברה
 (1)--- 100 2019בספטמבר  4 יואל גולדמן

 
 להלן. 7.4.4, ראו סעיף לפרטים (1)

 
 במניות עסקאות, לא בוצעו הדוח לתאריך ועד 2019 בדצמבר 31 ליום שקדמו בשנתיים 3.2

 ראה מניות הנפקת כנגד נכסים להעברת השליטה בעל התחייבות אודות לפרטים. החברה

 .להלן 7.4.4 סעיף
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 דיבידנדים   חלוקת 4

 .דיבידנדים חלוקת מדיניות בדבר החלטה החברה קיבלה לא, הדוח למועד .4.1

 :החברה של החוב אגרות מחזיקי כלפי החברה התחייבה אליהן מגבלות יפורטו להלן .4.2

 '( ה)סדרה   החוב אגרות '( ד)סדרה  החוב אגרות '( ג )סדרה  החוב אגרות '( ב)סדרה  החוב אגרות 
  מועד
  שטר

 הנאמנות 
 2018 בפברואר 4 2017 ביוני 29 2017 בפברואר 19 2016 בדצמבר 25

  מגבלות
 החלוקה 

התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(, בין  החברה 
היתר, כי היא לא תבצע חלוקה )כהגדרת המונח בחוק החברות(  
כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא  

: )א( יתרת הרווחים  הבאיםאם מתקיימים כל התנאים 
לא יהיו ניתנים   2014בספטמבר  30והקרנות שנצברו עד ליום 

מהרווחים אשר   50%חלוקה; )ב( סכום החלוקה לא יעלה על ל
בנטרול רווחי/הפסדי שערוך    2014באוקטובר    1נוצרו החל מיום  

נטו )שטרם מומשו( הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה  
או למועד בו נרכשו    2014בספטמבר    30ביחס לשווים ההוגן ליום  

"(.  חים צבוריםרווהנכסים, לפי המאוחר מביניהם )להלן: "
זה, רווח אשר בגינו לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים ניתן    לעניין

יהיה לחלק על בסיסו ברבעונים הבאים. יובהר כי במקרה של  
מכירת נכס )מימוש( ששוערך, יתווספו/יופחתו )לפי העניין(  

  1רווחי/הפסדי שערוך שנוטרלו כאמור לעיל החל מיום 
ההון העצמי של   ( ג); 23םלרווחים הצבורי 2014באוקטובר 

החברה )לא כולל זכויות מיעוט( בתום הרבעון האחרון, בטרם 
  120-חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ

מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד למדד( )להלן בס"'ק  
"(. החברה תעביר לידי הנאמן זמן סביר  מגבלת הדיבידנדזה: "

החלוקה על ידי דירקטוריון החברה וטרם  בסמוך לאחר אישור
ביצוע החלוקה אישור של רוה"ח המבקר של החברה בדבר 
עמידת החברה במגבלת הדיבידנד כולל פירוט החישוב  

מתואם,   EBITDA-( יחס החוב המתואם ל4הרלבנטי; )
;  15', לא יעלה על  ב  סדרה   של  הנאמנות  בשטרכהגדרת המונחים  

יובהר, כי במקרה של רכישת נכס מניב אחד או יותר, חישוב  
-, יעשה תוך הוספה למונה של ה כאמוראמת המידה הפיננסית 

EBITDA  המתואם את ה-EBITDA   המתואם שהניב אותו
המתואם של נכס זה למונחי שנה   EBITDA-נכס תוך תקנון ה 

יננסיות  ( החברה עומדת בהתחייבויות הפ5)-מלאה; ו
 '. ב סדרה  של  הנאמנות לשטר 6.4המפורטות בסעיף 

התחייבה כלפי מחזיקי אגרות   החברה 
החוב )סדרה ג'(, בין היתר, כי היא לא  
תבצע חלוקה )כהגדרת המונח בחוק  
החברות( כלשהי, ובכלל זה לא תכריז,  
תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם  

)א( : הבאיםמתקיימים כל התנאים 
)ב( של   – רטים בס"ק )א( המפו התנאים

ההון )ב( אגרות החוב )סדרה ב'( שלעיל; 
העצמי של החברה )לא כולל זכויות מיעוט(  
בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת  
הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא  

מיליון דולר ארה"ב )סכום זה   150-יפחת מ
מגבלת לא יוצמד למדד( )להלן בס"ק זה: "

תעביר לידי הנאמן זמן    "(. החברה החלוקה
סביר בסמוך לאחר אישור החלוקה על ידי  
דירקטוריון החברה וטרם ביצוע החלוקה  
אישור של נושא המשרה הבכיר בתחום 
הכספים של החברה בדבר עמידת החברה 
במגבלת החלוקה כולל פירוט החישוב  

,  CAP-אם יחס החוב ל )ג( הרלבנטי; 
  הנאמנות  לשטר( 4)6.4כמשמעותו בסעיף 

', על פי דוחותיה הכספיים  ג סדרה  של
המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר 
למועד הבדיקה הרלבנטי, אינו עולה על  

החברה עומדת בהתחייבויות   )ד(-; ו70%
  לשטר 6.4הפיננסיות המפורטות בסעיף 

הנאמנות של סדרה ג' על פי דוחותיה  
הכספיים המאוחדים של החברה, אשר  

הבדיקה הרלבנטי וכן  פורסמו עובר למועד 
החברה אינה מפרה אילו מהתחייבויותיה  

 למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(. 

התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  החברה 
ד'(, בין היתר, כי היא לא תבצע חלוקה )כהגדרת  
המונח בחוק החברות( כלשהי, ובכלל זה לא תכריז,  

כל  תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים 
  – המפורטים בס"ק )א(  התנאים)א( : הבאיםהתנאים 

ההון העצמי    )ב(לעיל;  ש'(  ב)סדרה    החוב  אגרות   של )ב(  
של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( בתום הרבעון 
האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד 

מיליון דולר ארה"ב )להלן  190-שיחולק, לא יפחת מ
 לידי תעביר החברה "(. מגבלת החלוקהבס"ק זה: "

 ידי על החלוקה  אישור לאחר בסמוך סביר זמן הנאמן
של   אישור החלוקה  ביצוע םוטר החברה  דירקטוריון

נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של החברה 
 פירוט כולל החלוקה  במגבלת החברה  עמידת בדבר

  כמשמעותו , CAP-ל החוב יחס  ( ג) ;הרלבנטי החישוב
 פי על', ד סדרה  של הנאמנות לשטר( 3)6.3 בסעיף

  אשר , החברה  של  המאוחדים הכספיים דוחותיה 
  על  עולה  אינו, הרלבנטי הבדיקה  למועד עובר פורסמו

(  4)6.3 בסעיף כמשמעותו, המתואם NOI-ה )ד( ; 70%
  הכספיים   דוחותיה   פי   על',  ד  סדרה   של  הנאמנות   לשטר

  למועד  עובר פורסמו אשר, החברה  של המאוחדים
  )ה( ; דולר מיליון 45-מנמוך  לא, הרלבנטי הבדיקה 

לא  החלוקה במועד החלטת הדירקטוריון על 
בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה   מתקיימים

( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  14)ב()10
  עומדת  החברה  )ו(-ו; 1970-"להתש(, ומיידיים 

  לשטר  6.3 בסעיף המפורטות הפיננסיות בהתחייבויות
  הכספיים  דוחותיה  פי על' ד סדרה  של הנאמנות 

  למועד  עובר פורסמו אשר, החברה  של המאוחדים
  אילו  מפרה  אינה  החברה וכן  הרלבנטי הבדיקה 

 '(. ד סדרה ) החוב אגרות למחזיקי מהתחייבויותיה 

התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב  החברה 
)סדרה ה'(, בין היתר, כי היא לא תבצע חלוקה 
)כהגדרת המונח בחוק החברות( כלשהי, ובכלל זה 
לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם  

  התנאים)א( : הבאיםמתקיימים כל התנאים 
)סדרה   החוב  אגרות   של )ב(    – המפורטים בס"ק )א(  

ון העצמי של החברה )לא כולל  הה  )ב(לעיל; ש'( ב
זכויות מיעוט( בתום הרבעון האחרון, בטרם  
חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא  

מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא   200-יפחת מ
 החברה(. "החלוקה "מגבלת יוצמד למדד( )להלן: 

  אישור   לאחר  עסקים   ימי  2  תוך  הנאמן  לידי  תעביר
 ביצוע וטרם החברה  ריוןדירקטו ידי על החלוקה 
של נושא המשרה הבכיר בתחום   אישור החלוקה 

 במגבלת  החברה   עמידת  בדברהכספים של החברה  
אם   (ג); הרלבנטי החישוב פירוט כולל החלוקה 

(  4)6.4 בסעיף כמשמעותו, CAP-יחס החוב ל
  דוחותיה  פי על', ה  סדרה  של הנאמנות לשטר

  פורסמו  אשר, החברה  של המאוחדים הכספיים
 על עולה  אינו, הרלבנטי הבדיקה  למועד עובר
  בסעיף כמשמעותו, המתואם NOI-ה  )ד(; 70%

  פי  על', ה  סדרה  של  הנאמנות  לשטר( 5)6.4
  אשר , החברה  של  המאוחדים  הכספיים  דוחותיה 
נמוך   לא , הרלבנטי הבדיקה  למועד עובר פורסמו

עומדת   החברה  )ה( -ו; דולר מיליון  45-מ
 6.4בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 

  דוחותיה  פי עלהנאמנות של סדרה ה'  לשטר
  פורסמו  אשר, החברה  של המאוחדים הכספיים

 אינה  החברה וכן  הרלבנטי הבדיקה  למועד עובר
  אגרות  למחזיקי מהתחייבויותיה  אילו  מפרה 
 '(.ה  סדרה ) החוב

 
 מהרווח שמומש כאמור.  25%-מיליון דולר, תהא מוגבלת ל 2-של החברה ביותר מ FFO-על אף האמור לעיל, חלוקה מרווחי שערוך שמומשו כאמור לעיל, שנוצרו ממכירת נכס שכתוצאה ממכירתו קטן ה   23
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 סדרות)  הנאמנות  שטרי  פי  על  לעמוד  החברה  התחייבה  בהן  פיננסיותה  מידהה  אמות  בדבר  לפרטים .4.3

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

 2019 בדצמבר 31 ליוםהמאוחדים של החברה  הכספיים לדוחות 12 ביאור ראה, תנאיהן פי על

 ."(הדוחות הכספיים המאוחדים" )להלן:

 31ליום , הנאמנות בשטרי הקבועות לעיל המפורטות החלוקה מגבלותחישוב  לאופן בהתאם .4.4

  .לחלוקה רווחים יתרתלא קיימות  2019בדצמבר 

 תחת המוחזקות המאוחדותבין החברות  שוטפת כספים העברת על מגבלות איןכי ככלל,  יצוין .4.5

 גם נדרשת שם, 100%-פחות מ החברה הבחברות מאוחדות בהן מחזיק למעט ,לחברה ,החברה

 עשויהכלולות  בחברותכי,  יצוין .24החלוקה ומועדי לסכומי ביחס, האחריםהשותפים  הסכמת

, קיימת 2019בדצמבר  31ליום  נכון כאשר, השותפים בין" רווחים חלוקת"מפל  מנגנוןלהתקיים 

  .רווחים מפלשבה קיים מנגנון  המאזני השווי בשיטת המוצגת)לא מהותית( חברה אחת 

  

 
  בחברות  חלוקות לביצוע  השותפים של  כלשהי הסכמה  בפועל לקבל נדרשה  לא החברה , הקמתן שממועד התקופה  במהלך כי  יצוין  24

  שהסכם  כך, שותפים של הסכמה  נדרשת  בהם בנכסים תפעול הסכמי לעדכון פועלת החברה , ספק הסר למען, זאת עם  יחד. כאמור
   .לעיל כאמור, חלוקות לביצוע שותפים  אישור נדרש  לא במסגרתן  הצדדים הסכמות את ישקף התפעול
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 אחר מידע - שני חלק

 של התאגיד   הפעילות  מיתחוכספי לגבי   מידע 5

 2019בדצמבר  31כספיים לגבי תחום הפעילות ראה הדוחות הכספיים של החברה ליום  לנתונים

על מצב ענייני וכן הסברי הדירקטוריון בדוח הדירקטוריון להלן לדוח זה כפרק ג'  המצורפים

  .להלן זהופתי קתלדוח כפרק ב' המצורף "( דוח הדירקטוריון" )להלן:התאגיד 

 

   כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד סביבה 6

הגורמים . להלן פירוט אודות שונים םקרו כלכלייאהפעילות של החברה מושפע מגורמים מ תחום 

הם, או צפויה להיות להם, ל, יש הדוח ולתאריך החיצוניים העיקריים אשר, נכון למועד הדוח

  :25החברה התפתחויות או החברה של העסקיות תוצאותיההשפעה מהותית על 

 

 :"בארה של כלכלית מאקרו סקירה .6.1

העולמי, ועל אף מהתוצר  14%-כלכלת ארה"ב, מהכלכלות הגדולות והמפותחות בעולם, מהווה כ

מההכנסה העולמית  20%-מאוכלוסיית העולם, הכנסתה עומדת על כ 5%-שאוכלוסייתה מהווה כ

נוסף על גודלה של כלכלת ארה"ב כאמור, יש בשינויים במדיניות הפיסקלית, במבנה  26הכוללת.

המס ובהשקעה המאסיבית בתשתיות, אשר התחוללו כולם בשנים האחרונות, להביא לצמיחה 

פת של כלכלתה לטווח הארוך. בתוך כך, לאחר מספר שנות קיפאון בהן עמדה ריבית הבנק נוס

פי החלטת -, על1.60%-, הועלתה הריבית בהדרגה, עד שכיום עומד שיעורה על כ0.25%הפדרלי על 

 2020.27בינואר  29המועצה של מערך העתודות הפדרלי מיום 

 :"בבארה האבטלה שיעור .6.2

בשיעורי  וחדה"ב נהנית מירידה עקבית ארהכי  דומה האחרון עשורביעור האבטלה, לש באשר

 לחודש  נכון.  2008טרום משבר האשראי בשנת    תקופתשל    הנמוכים  לשיעורים  וחזר  אשרהאבטלה,  

אשר המשיך לרדת עד לשיעור  נתוןבלבד,  4.1%-כ על"ב בארהשיעור האבטלה  עמד, 2017 דצמבר

 3.6%רשמי של  לשיעור ומגיעואף ממשיך לרדת בעקביות  201828 דצמבר לחודש נכון 3.9%-של כ

, שיעור ההשתתפות בשוק העבודה עמד 2019כמו כן, נכון לחודש דצמבר    .202029  ינוארנכון לחודש  

-ב 1.6%משיעורו בחודש המקביל אשתקד, נוסף לעלייה של  0.2%עלייה של  – 63.2%-על כ

PCEPI30. 

  

 
 פורסם לציבור, ומשכך החברה לא פנתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור.הנתונים המוצגים להלן הינם בבחינת מידע פומבי אשר   25
 Office of the United States)  הברית  ארצות  של  הסחר  נציב  משרד  מאתר  נלקחו  העולם  לשאר  ביחס  ב"ארה   של  הכנסתה   בדבר  הנתונים        26

Trade Representative ,)שכתובתו  :https://ustr.gov   .הברית ארצות של הסחר נציב משרד הסכמת לקבלת פנתה  לא החברה  כי יצוין 
 . לציבור שפורסם פומבי מידע  שהינו, לעיל האמור המידע להכללת

  האינטרנט  באתר פורסמה ( Board of Governors of the Federal Reserve System) הפדרלי העתודות מערך של המועצה  החלטת  27
  פנתה  לא החברה  כי יצוין . https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200129a1.htm:  שכתובתו

 .לציבור שפורסם   פומבי מידע  שהינו, לעיל האמור המידע להכללת  הפדרלי העתודות מערך של המועצה  הסכמת לקבלת
 https://data.bls.gov/timeseries/lns14000000הנתונים נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:   28
  rate-states/unemployment-https://tradingeconomics.com/united:  שכתובתו אינטרנט אתר מתוך נלקחו הנתונים       29
30  PCEPI  (Personal Consumption Expenditures Price Index ) היתר בין, אומץ אשר,  לצרכן המחירים למדד אלטרנטיבי מדד הינו  ,

 United States Department of) הברית ארצות של המסחר במחלקת ( Bureau of Economic Analysis) כלכלי לניתוח  הלשכה  י"ע
Commerce ,)שכתובתו  באתר המפורסם :https://www.bea.gov .כלכלי לניתוח  הלשכה  הסכמת  לקבלת פנתה  לא החברה   כי  יצוין 

 . לציבור שפורסם פומבי מידע  שהינו, לעיל האמור המידע להכללת

https://data.bls.gov/timeseries/lns14000000
https://tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate
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 הברית בעשור האחרון –שיעור האבטלה בארצות  – 1 תרשים

 

 

 :החוב הממשלתי .6.3

 גירעון  בשל  היתר  בין,  2011טריליון בשנת    14.71-למעלה מ  אל"ב  ארההעמקת החוב הממשלתי של  

שנת  מאזלהוריד, לראשונה  S&Pאת סוכנות הדירוג הבינלאומית  ה, הביאהפדראלי הממשל

+ )יודגש כי AA-ל)הדירוג הגבוה ביותר(  AAA-מהברית -צות, את דירוג האשראי של אר1941

אופק יציב(.  עם Aaa'יס נותר דירוג האשראי של ארצות הברית מודבהתאם לסוכנות הדירוג 

עלאת תקרת החוב וקיצוץ ההוצאות הפדראליות השיק תכנית לה  הפדראליזאת, הממשל    בעקבות

לירידה בקצב גידול הגירעון, לעומת  הביאההאמורה אכן  כניתוהת. זה גרעוןהתמודד עם ל כדי

-ו 2018, 2017, כאשר בשנים 2008קצב גידול הגירעון שנרשם מפרוץ משבר האשראי החל משנת 

יום האחרון של שנת . נכון ל31התאמהמהתמ"ג, ב  %4.6-כו  %3.8-, כ%3.4-עמד הגירעון על כ  9201

 .32טריליון דולר 23.2-, עמד החוב הממשלתי על כ2019

 :שיעור האינפלציה בארה"ב .6.4

 ,1.3%-כ של לשיעור 2011 בשנת 3.14% של משיעורבהדרגה  הירד הברית בארצותהאינפלציה 

 עמדה עת, 2017 פברואר לחודש עדהאינפלציה  בשיעור הדרגתית עלייה חלה 2016 שנתב

 אזמו  2.1%-כשל    לשיעורירידה חזרה    חלה,  2017  דצמברחודש  ב.  2.7%-כ  של  שיעורהאינפלציה על  

  .201933 דצמברלחודש  נכון 2.3%-כעד ל האינפלציה שיעור עלה

 :"(העיר)להלן: " יורקניו  של העיר סקירה מאקרו כלכלית .6.5

המאוכלס ביותר  ואקמ"ר ושטחה העירוני ה 786-כשטח של  פניניו יורק משתרעת על  העיר

 מרכזיים( boroughs. ניו יורק רבתי מחולקת לחמישה רובעים )בעולם"ב ואחד הגדולים בארה

( Brooklyn( ;)4) ברוקלין( The Bronx( ;)3) הברונקס( Manhattan( ;)2) מנהטן( 1: )להלן כמפורט

(. מנהטן, הרובע הצפוף ביותר, מרכז את Staten Islandאיילנד ) סטטן( 5)-(; וQueens) קווינס

 העיר כלכלתהוא הרובע המאוכלס ביותר.  שברוקליןמרבית הפעילות העסקית של העיר, בעוד 

העיר  היאניו יורק  העיר, 2018 יולי מחודש. על פי הערכות שירותים מתן על בעיקר מבוססת

 
 Federal Reserve Economic) לואיס  בסנט הפדרלי העתודות בנק  של  הנתונים מאגר מאתר נלקחו הפדרלי הגירעון אודות   הנתונים  31

Data ,)שכתובתו :https://fred.stlouisfed.org.  להכללת לואיס  בסנט הפדרלי העתודות בנק הסכמת  לקבלת פנתה  לא החברה  כי יצוין 
 .לציבור שפורסם  פומבי מידע שהינו , לעיל האמור המידע

(,  United States Department of the Treasury) הברית ארצות  של האוצר מחלקת מאתר נלקחו הממשלתי  החוב אודות   הנתונים 32
 המידע להכללת הברית ארצות  של האוצר מחלקת  הסכמת  לקבלת פנתה  לא החברה  כי יצוין . https://home.treasury.gov:  שכתובתו

 . לציבור שפורסם פומבי מידע שהינו , לעיל האמור
 הברית ארצות של העבודה  של לסטטיסטיקה  הלשכה  מאתר נלקחו ב"בארה  האינפלציה   שיעור בדבר לעיל המפורטים הנתונים  33

(Bureau of Labor Statistics ,)בכתובת :https://www.bls.gov .של  לסטטיסטיקה  הלשכה  הסכמת  לקבלת פנתה  לא החברה   כי  יצוין  
 . לציבור שפורסם פומבי מידע שהינו,  לעיל האמור המידע להכללת העבודה 

https://fred.stlouisfed.org/
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-אשר צפויה לצמוח לכ 34נפש מיליון .48-כ מונה אוכלוסייתה"ב, כאשר בארההמאוכלסת ביותר 

 .202435מיליון עד סוף שנת  8.62

-2017נמוך יותר בהשוואה לשנים  בקצב, אך עלהיורק  ניו בעירשכר הדירה  2019במהלך שנת 

ממשיכים להיות גבוהים, זאת, בין היתר,  ר. שיעורי התפוסה של נכסי הדיור להשכרה בעי2018

 .36בניההגבוה יותר ביחס להשלמות  אשרגבוה לדיור להשכרה, הביקוש הלאור 

המצורף מטה, ניתן ללמוד על מגמה היסטורית של ירידה שיעור הדירות הפנויות   2מתרשים מספר  

 שכר הדירה בעיר ניו יורק.  שלשיעור השנתי הבעשור האחרון ובהתאם, את 

 37שיעור הדירות הפנויות בניו יורק – 2 תרשים

 

אודות מגמת העלייה שחלה בהשלמות על המצורף מטה, ניתן ללמוד  3כמו כן, מתרשים מספר 

הגידול נטו בהשכרות(.  Net Absorptions-בניית יחידות הדיור ביחס לביקוש בשוק )נמדד לפי ה

 רונים(. חודשים אח 12הנתונים בתרשים מוצגים לפי תקופה של 

 38השלמת יחידות דיור ביחס לאכלוס – 3 תרשים

 

  

 
אודות אוכלוסיית ניו יורק נלקחו מאתר מפקד האוכלוסין של ארה"ב:   הנתונים  34

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newyorkcitynewyork,ny/PST045218 
- גיאו בפילוח  סטטיסטים  נתונים  המספקת חברה , Environics Analyticsאודות צפי גידול אוכלוסיית ניו יורק נלקחו מאתר   הנתונים       35

   /https://environicsanalytics.comמוגרפי:ד
 https://www.marcusmillichap.comמתוך דו"ח שפורסם באתר:   ואודות גובה שכר הדירה בעיר ניו יורק נלקח   הנתונים       36
 https://www.marcusmillichap.comמתוך דו"ח שפורסם באתר:  ואודות שיעור הדירות הפנויות בניו יורק נלקח   הנתונים       37
מתוך דו"ח שפורסם באתר:   ואודות השלמת יחידות הדיור ביחס לאכלוס בעיר ניו יורק נלקח   הנתונים       38

https://www.marcusmillichap.com 

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newyorkcitynewyork,ny/PST045218
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newyorkcitynewyork,ny/PST045218
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newyorkcitynewyork,ny/PST045218
https://environicsanalytics.com/
https://www.marcusmillichap.com/
https://www.marcusmillichap.com/
https://www.marcusmillichap.com/
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 :סקירה מאקרו כלכלית של רובע ברוקלין .6.6

מונה אוכלוסייתו   2019לסוף שנת    נכוןרובע ברוקלין הוא הרובע המאוכלס ביותר בניו יורק, כאשר  

 . 202439נפשות עד שנת  יליוןמ 2.73-לצמוח לכ המיליון נפשות אשר צפוי 2.66-כ

-עד ל 2009נכון לחודש דצמבר  10.7%-שיעור האבטלה בברוקלין ירד בעשר השנים האחרונות מ

 . 9040-השיעור השנתי הנמוך ביותר מאז שנות ה 2019נכון לדצמבר  3.2%

בחלקו  שכונותמחולק לשכונות, בהן ארבע שכונות עיקריות במסגרתן פועלת החברה )כולן הרובע 

מייל מרובע  2.782שטחה מתפרש על פני -  (Bed Stuy) סטוי-בדמערבי של הרובע(: )א( -הצפון

אלפי נפשות ומאופיינת בבעליי מקצוע, אמנים ואנשי תרבות. כל אלה,  177-ואוכלוסייתה מונה כ

ת העלייה במספר מקומות הבילוי והמסעדות, אשר שינו את פני השכונה, הפכו את יחד עם מגמ

שטחה הכולל   -  (Williamsburg)וויליאמסבורג  סטוי לשכונה אטרקטיבית למגורי משפחות; )ב(  -בד

אלפי נפשות. שכונת וויליאמסבורג  156 -מייל מרובע ואוכלוסייתה מונה כ 2.179מתפרש על פני 

ות עם בנייתם של בניינים חדישים והגעת אוכלוסייה צעירה, המשתלבת עם עוברת תמורות רב

 קראון הייטס  הקהילות המסורתיות, בהן הקהילה היהודית חרדית, הדומיניקנית והאיטלקית )ג(  

(Crown Heights) -  אלפי נפשות  86-מייל מרובע ואוכלוסייתה מונה כ 1.418שטחה מתפרש על פני

(, שטחה הכולל מתפרש על פני Bushwick)בושוויק . )ד( 41בגיוון אתני וקהילה יהודיתהמאופיינת 

של המאה  80-וה  70-. על אף שבשנות ה42אלפי נפשות  121-מייל מרובע ואוכלוסייתה מונה כ  1.305

פשיעה גבוהים(, בשנים  אחוזיאקונומי נמוך )בשל -התאפיינה אוכלוסייתה במעמד סוציו 20-ה

רבים   לאמנים  הודותלשכונה מבוקשת ותוססת, במיוחד בקרב צעירים,   בושוויקהאחרונות הפכה  

 . 43עולים עירמחירי הנדל"ן ב לעליית וגרמושהגיעו לשכונה 

 , Bushwick – רה השוואתית של שוק הנדל"ן בברוקלין ובשכונות בהן פועלת החברהסקי .6.7

Williamsburg, Bed Stuy ו- Crown Heights: 

שכר הדירה  כאשר 9.2%-עליית מחירים של כב התאפייןשוק השכירות בברוקלין  2019בשנת 

שכר הדירה  2019דולר לחודש בעוד שבחודש דצמבר  2,737-היה כ 2018החציוני בחודש דצמבר 

הוא הגבוה ביותר  2019, שיעור הצמיחה השנתי לשנת בנוסףדולר לחודש.  2,991-החציוני היה כ

 שנים.  6מזה 

"ר בחודש דצמבר , כאשר שכר הדירה לר6.9%-כמו כן, במחירי השכירות לר"ר קיים גידול של כ

-"ר לשנה היה כלרהדירה  שכר 2019בחודש דצמבר ש בעודדולר לר"ר לשנה  44.88-היה כ 2018

 .44דולר 47.99

  

 
- גיאו בפילוח   סטטיסטים   נתונים המספקת  חברה , Environics Analyticsאודות צפי גידול אוכלוסיית ניו יורק נלקחו מאתר  הנתונים    39

   /https://environicsanalytics.comמוגרפי:ד
:    FRED Economic Researchהנתונים אודות שיעור האבטלה בעיר ברוקלין נלקחו מאתר     40

https://fred.stlouisfed.org/series/NYKING7URN 
Brooklyn-data.com/nbmaps/neigh-http://www.city-השכונות ברובע ברוקלין נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו: אודותהנתונים     41

York.html#N27-New   
 /https://www1.nyc.govל העיר ניו יורק שכתובתו:  האמורים להלן נלקחו מאתר האינטרנט הרשמי ש הנתונים    42
 http://streeteasy.com/neighborhoodsהנתונים האמורים להלן נלקחו מאתר האינטרנט שכתובתו:      43
 https://www.elliman.comנלקחו מתוך דוח שפורסם באתר האינטרנט:  ברוקלין ברובע כירות הש שיעורי  אודותהנתונים     44

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newyorkcitynewyork,ny/PST045218
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newyorkcitynewyork,ny/PST045218
https://environicsanalytics.com/
https://fred.stlouisfed.org/series/NYKING7URN
http://www.city-data.com/nbmaps/neigh-Brooklyn-New-York.html#N27
http://www.city-data.com/nbmaps/neigh-Brooklyn-New-York.html#N27
https://www1.nyc.gov/
http://streeteasy.com/neighborhoods
https://www.elliman.com/


 

 19 - א 

 2019-2016 השנים בין בברוקלין חציוניים שכירות מחיר –  4תרשים

 

עלייה במחירי  Bushwick  -ו Bed Stuyחלה בשכונות  2019בדומה למגמה הכללית בברוקלין, בשנת 

עמד   Bed Stuy( בשכונת   Two Bedroomהשכירות. מחיר השכירות הממוצע של דירת שני חדרי שינה )

. 2018ביחס לממוצע השכירות בשנת  4.9%-דולר לחודש, נתון המהווה גידול של כ 2,604-על כ

 -דולר לחודש   2,667-עמד על כ Two Bedroomמחיר השכירות הממוצע לדירת  Bushwickכונת בש

מחיר השכירות הממוצע  Crown Heights. בשכונת 2018, לעומת שנת 7.8%-נתון המגלם עליה של כ

, לעומת שנת 3.4%-נתון המגלם עליה של כ -דולר לחודש  2,598-עמד על כ Two Bedroomלדירת 

, לאחר ירידה מתונה במחירי Williamsburgדול משמעותי ניתן היה לראות בשכונת . גי2018

עמד על  Two Bedroom( מחיר השכירות הממוצע לדירת 3.54%-)ירידה של כ 2018השכירות בשנת 

. גידול אשר מיוחס בין 201845לעומת שנת  10.3%-דולר לחודש,  נתון המגלם עליה של כ  3,848-כ

 L"-וה לשכונה וכן שינוי ההחלטה בדבר סגירה זמנית של קו רכבת התחתית ההיתר לביקוש הגב

Train.46" כך שהקו ייסגר לצורך עבודות השיפוץ רק בסופי השבוע ובשעות הלילה  

בדבר השפעת משבר פיננסי על פעילותה, הכנסותיה, רווחיה ומצבה  החברהשל  הערכותיה

בידי החברה  קייםות אלו מבוססות על המידע ההכספי הינן בגדר מידע צופה פני עתיד. הערכ

כיום בנוגע לפעילותה, ועל תחזיותיה ביחס להשפעות של התפתחויות אפשריות של משבר 

 להמשךהרבה בשווקים, אין ודאות באשר  התנודתיות לאורפיננסי בשווקי העולם על פעילותה. 

 שעשויותיחס להשפעות "ב וכתוצאה מכך קיימת אי ודאות בבארההשפעתו על המצב הכלכלי 

 ולפעילותה. לקבוצהלנבוע מכך 

 

 "קורונה"-השפעות התפרצות משבר וירוס ה .6.8

החברה ", לפי העניין(  הנגיף"-" והמשבר" לאור משבר התפשטותו בעולם של נגיף הקורונה )להלן:

 .עוקבת אחר ההתפתחויות בנושא ובוחנת את השפעת התפשטותו כאמור על תוצאותיה העסקיות

 The Williamהידוע בשם למתחם בין היתר בקשר עם שטחי המסחר שבבעלותה, ובפרט ביחס 

Vale.    לפרטים אודות השפעת המשבר על פעילות מתחםThe William Vale    לדוח   7.4.8ראו סעיף

 תיאור עסקי התאגיד זה להלן.

לרבעון  להערכת החברה, לא צפויה למשבר הנוכחי השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות

 , לאור העובדה שמרבית הכנסות החברה נובעות מנכסים מניבים למגורים.2020הראשון לשנת 

יחד עם זאת, יצוין כי נכון למועד זה אין ביכולת החברה להעריך האם להתמשכות המשבר או 

מטבע הדברים, מדובר  להחרפתו תהיה השפעה על פעילותה העסקית ועל תוצאותיה העסקיות.

 
 http://www.mns.com: שכתובתו  האינטרנט מאתר  נלקחו אשר  M.N.S  דוחות בסיס על נתונים עיבוד  45
 shutdown-train-l-subway-york-http://fortune.com/2019/01/04/new: שכתובתו  האינטרנט  מאתר  נלקחו האמורים  הנתונים         46

http://www.mns.com/
http://fortune.com/2019/01/04/new-york-subway-l-train-shutdown
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תנה אשר אינו בשליטת החברה וגורמים שונים, כגון החלטות של רשויות בעניין הטיפול באירוע מש

במשבר ומניעת התפשטותו, קשיים פיננסים של שוכרים אשר יובילו לפגיעה ביכולתם לשאת בדמי 

שכירות, קשיים בגיוס אשראי ושינויים בביקוש לנכסי המגורים ולשטחי המסחר, עשויים להשפיע 

ברה בהתאם. החברה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן את הערכותיה על פעילות הח

 בהתאם.

המידע המפורט לעיל בקשר להערכות החברה בקשר עם השפעת התפשטות הנגיף והמשבר על 

, 1968-תוצאות החברה, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

. לתאריך הדוחידי החברה ועל הערכות החברה נכון המבוסס, בין היתר, על המידע הקיים ב

הערכות אלו, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, אף באופן מהותי 

  מהאמור לעיל, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, לרבות הגורמים שפורטו לעיל.
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 לפי תחומי פעילות התאגידתיאור עסקי  -שלישי  חלק

 

   המניב"ן הנדל תחום 7

 הפעילות תחום על כללי מידע .7.1

 תחום הפעילות ושינויים החלים בו  מבנה .א

 בניו  ברוקלין  ברובע  בעיקרהקבוצה עוסקת בהשכרה של דירות למגורים    ,פעילותה  תחום  במסגרת

לרבות רכישת  למגורים דירות בתי של ותפעול ניהול, פיתוח, השבחה, הקמה, ברכישה, וכן יורק

 מגורים נכסי של הקמה ולרבות להשכרה והסבתם לדירות מגורים למגורים יועדו לאנכסים ש

בנכסי הנדל"ן המניב למגורים  47מחזיקה החברה .החברה רוכשת אותן קרקעות על להשכרה

 Williamבמתחם    50%מחזיקה החברה    בנוסף  )לרבות הנכסים בהקמה( בעצמה ויחד עם שותפים.

Vale .שכולל מלון, משרדים שטחי מסחר וחניון, אשר מושכר לתאגיד קשור לבעל השליטה 

 מנכסי  בחלק.  דיור  יחידות  2,734  הכוללים,  למגורים  נכסי נדל"ן מניב  152חברה  לנכון למועד הדוח,  

בנכס ובסה"כ  מסחר יחידות 3קומת מסחר עם מספר יחידות מסחר )לרוב עד  יש המניב"ן הנדל

 אשרנדל"ן להשכרה למסחר  נכסי 7, לחברה כן כמו .(מסחר יחידות 72, הדוחלחברה, נכון למועד 

 שוכר, 2019 בדצמבר 31 ליום נכון, אין לחברה .מהותית אינהההכנסה בגינם, בתקופת הדוח, 

 .עוגן המהווה שוכר

 LLCהסכם עם צד שלישי למכירת מלוא זכויות תאגידי התקשרות החברה בלפרטים אודות 

ששווים הכולל בספרי  מבני נדל"ן מניב למגורים 74בשליטת החברה בפורטפוליו נכסים הכולל 

 ,בעיר ניו יורק, ניו יורק Brooklynברובע  מיליון דולר ארה"ב 346-החברה עומד על סך של כ

, מיליון דולר ארה"ב )לא כולל עלויות עסקה ונלוות(, ובכפוף להתאמות 344בתמורה כוללת של 

 הנכסים. פרוטפוליו מכירתראו דיווח 

למערך  בהתאם, ברוקלין. גואנוס בשכונת להשקעה המוחזקת קרקע החברה מחזיקה, כן כמו

לרכוש שהוקנתה לה  אופציה  מימשה החברה את ה  2019בשנת    ,הסכמים שנחתם בקשר עם הקרקע

ולתאריך  2019בדצמבר  31בתאגיד אשר החזיק בקרקע האמורה, כשנכון ליום את מלוא הזכויות 

, הנטילת הלוואה בקשר עם הקרקע האמור  אודות  לפרטים.  בקרקע  100%הדוח, מחזיקה החברה  

 .הדירקטוריוןלדוח  7.10ראו סעיף 

 בית)להלן: "  Rental Apartment Building:סוגים משלושהיורק -בניו מורכב למגורים"ן הנדלככלל 

"(. נכס אופ-קו  נכס)להלן: "  Cooperative Ownership-ו"(  קונדו  נכס)להלן: "  Condominium"(,  דירות

 המניב"ן הנדל נכסי "(.דירה)להלן: " למגורים דירות כוללים, דירות וביתאופ -קו נכס, קונדו

כי גם הקרקעות אשר בבעלות  יצוין .48דירות בית מסוג הם( קרקעות)שאינם  החברה של למגורים

 החברה, מיועדות להקמת בתי דירות. 

 מעניקה  הקבלנית  החברה  וכןהחברה    לנכסי  ואחזקה  תפעול,  שירותי ניהול  מעניקההניהול,    חברת

 והחברה הניהול חברת אודות לפרטים. החברה של בהקמה לפרויקטים מבצע קבלן שירותי

 
 . LLC  תאגידי באמצעות  47
  ונכסים  בנכס  למגורים  לשטחים  בנכס  המסחריים  השטחים בין חלוקה  בוצעה , החברה  נכסי  של  בודד  למספר ביחס כי  יצויין  זה  לעניין  48

  בית  כאל  לנכס להתייחס יש , הנכס  חברת של, אחת בעלות תחת נותר בכללותו  שהנכס מאחר אך, No Action Condo-כ מסווגים  אלו
 .  דירות
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 חלק  אינן  הקבלנית והחברה  הניהול  חברת, כי  יובהר.  נוספים  פרטים  לדוח 22  תקנהראו   הקבלנית

 ואינן חלק מהמבנה התאגידי של החברה. הקבוצה חברותמ

 חברתעל ידי  מועסקים, לנכסים התחזוקהו הניהולהמספקים את שירותי  העובדיםכי  יצוין

החברה וכן לנכסים שיירכשו  לנכסי ותפעול ניהול שירותי להעניק תמשיך, הניהול חברת .הניהול

 בעתיד, ככל שיירכשו, בהתאם לאישורים הנדרשים לפי כל דין.

 .להלן 'ז 1.2.גראו בסעיף  ,הקבוצה של והאסטרטגיה נכסים רכישת למדיניות באשר

  

 גיאוגרפים אזורים . ב

 יםנכס 3למעט ) יורקניו  עירב ברוקלין רובעב למגורים המניבפועלת בתחום הנדל"ן  הקבוצה

ניו   ,ובצ'ייסטר  יורק  ניו  ,טומפסוןב  ,אשר בקווינס, הסמוכה לברוקלין  סיטי  איילנד  בלונג  המצויים

שכונות   ארבעבהנכסים של החברה ברובע ברוקלין בניו יורק ממוקמים לרוב    ,זהלמועד    נכון  .(יורק

 שכונותנחשבות לה, Bed-stuy-ו Williamsburg ,Bushwick, Crown Heightsכמפורט להלן: 

נמצאים החברה בשנת הדוח  השביחההנכסים אותם  עיקר. ביקוש גבוה לדירות להשכרה בעלות

נוספים ראה   לפרטים.  בדגש על מספר תחנות מצומצם למנהטן  –רכבת התחתית  הבקרבה לתחנות  

  .לעיל 6סעיף 

  .ברוקליןב להתמקד ממשיכהלמועד זה, פעילות החברה  נכון

 

  שוכרים תמהיל .ג

 מגורים

 שוכר)להלן: "  Rent Stablizedשל החברה נמנים דיירים הזכאים למעמד שוכר    המגוריםשוכרי    על

R.S )"השונות, כמפורט להלן: בתכניות 

 2.2.טבדירות בעלות סיווג היסטורי. לפרטים אודות המנגנון האמור, ראו סעיף  R.S שוכרי -

 ;להלן

(  Tax Abatementהמס )  תמריצי  מתוכניות  כחלק  ספציפית  לדירה  המשויכת  R.Sכשוכרי    זכאות -

421a  אוJ51. במהלך תקופת  ;להלן 2.2.טאודות המנגנונים האמורים, ראו סעיף  לפרטים

המיועדת לכל דירה הטבת המס, העלאת דמי שכירות בנכס כפופה למגבלות הקיימות ביחס 

עקב   )רק ביחס למנגנון העלאת דמי השכירותבמהלך תקופת הטבת המס    R.Sלשוכר  להשכרה  

, אינם כפופים בתחילת תקופת הטבת המס  . דמי השכירות הבסיסייםחדש  R.Sה לשוכר  השכר

זכות זו )הגבלת מנגנון העלאת דמי  ( "buyout"למגבלות כאמור( ולא ניתן "לרכוש החוצה" )

השכירות( המשוייכת ליחידה ולהשכיר את היחידה תחת שכירות חופשית אלא בתום תקופת 

ואשר מושכרות החברה  בבעלותיחידות הדיור אשר  של המכריע הרובכי  יצוין הטבת המס.

 בגין תוכניות תמריצי מס. ןהינ R.Sלשוכר 

מסך הכנסותיה  52%-כ מהוות( 421a-ו J-51)לרבות מכוח תכניות  R.Sהחברה משוכרי  הכנסות

 421a-ו J-51תכניות יובהר כי מרבית הדירות בנכסים הכפופים ל. 2019בדצמבר  31נכון ליום 

 .לדיור בר השגה למשפחות זכאיותומיעוטן  מושכרות במחירי שוק

 Rent Controlלמעמד שוכר  הזכאים דיירים של 1%-מ פחות"כ סה) זניח היקףכן, לחברה  כמו

 ."(R.C שוכר)זכאות המשוייכת לדייר ספציפי( )להלן: "
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וכן לפרטים בקשר עם דיני השכירות החלים על  R.Sבקשר עם התנאים למעמד שוכר  לפרטים

 להלן.  2.2.טוסעיף  1.ג"ק בסהקבוצה ראו 

 אשר"(, חופשי שוכרשוכרים בשכירות חופשית )להלן: ", הינם החברהשל  המגורים שוכרי יתרת

 החברה הכנסות. מהם לגבות יכולה שהקבוצה השכירות דמי על מגבלה כל אין, אליהם ביחס

 . 2019מסך הכנסותיה בשנת  48%-כ היוו חופשיים משוכרים

 מסחר

, מסעדות מספרות, מכבסותנמנים בין היתר,  החברה שלעל שוכרי הנכסים המניבים למסחר 

 ביחס, אשר לא חלה אחרים בנכסים מסחר משטחי והכנסות וייל וויליאם מקומפלקס הכנסות

בהתאם לתנאי השוק. הסכמי  ומתן שאלמ ניםנתו הםמגבלה של גובה דמי שכירות, ו אליהם

 השכירות של החברה עם שוכרים כאמור כוללים לרוב דמי שכירות לכל שנה בתקופת ההסכם. 

 מסך הכנסותיה בשנה זו.  23%-כ היוו, 2019החברה מיחידות המסחר שבבעלותה בשנת  הכנסות

, אשר אובדנם שוכרים של מצומצם במספר או יחיד בשוכר תלות לחברה איןהדוח  לתאריך נכון

ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות, שכן לאור אופי פעילותה כחברה בעלת נכסי נדל"ן למגורים 

 לחברה  אין,  בנוסףבעיקר, הרי שאופי פעילות החברה, אינו יוצר מצב של תלות בשוכר זה או אחר.  

 2.1.ג.7.1רים ראו סעיף שכירות ראשיים ביחס לנכסים המניבים למגו הסכמי לעניין. עוגן שוכרי

  להלן.

 

  השכירות הסכמי עיקרי 1.ג

, תחת כל קבוצה, דומים במהותם זה לזה וכוללים, על פי של יחידות המגורים השכירות הסכמי 

 : להלןש בטבלהרוב, את התנאים שהמהותיים שבהם מפורטים 

  הפרמטר

 השכירות   מטרת

  דירת: "בלבד  זו  בטבלה )להלן    המושכרת  הדירה   את  לאכלס  המורשים.  מגורים   למטרות  ורק  אך  יהיה   במושכר  השימוש

השוכר לא רשאי לבצע  .הקרובה  ומשפחתם החוזה  על החתומים השוכרים הם( העניין לפי" המושכר"-ו" המגורים

שום שינוי מהותי במושכר ללא קבלת אישור מראש של המשכיר עובר לביצוע השינוי. יצוין כי דירת המגורים, כוללת  

", לפי הנכס בעל"-ו" המשכירבדרך כלל, תנור ומקרר המסופקים לדירה על ידי המשכיר )להלן בטבלה זו בלבד: "

 העניין(.  

 שכירות  דמי

 בדרך כללידי המשכיר במסגרת הסכם השכירות ובכפוף לדין החל. דמי השכירות משולמים    עלהשכירות נקבעים    דמי

בו תקופת השכירות מתחילה במהלך חודש, תשלום דמי   במקרה על ידי השוכר, לחודש מראש, בתחילת כל חודש. 

יש מנגנון עדכון דמי שכירות )למעלה או   R.S לשוכריהשכירות הינו מראש בגין יתרת החודש ובגין החודש העוקב. 

 להלן.  2.2.ראו סעיף ט  RSלמטה(, בהתאם למנגנונים המוסדרים בחוק. לפרטים נוספים אודות שוכרי  

 השכירות  תקופת 

או   R.S, בכפוף להוראות הדין, לפי סוג השוכר )שוכר שנתיים  או שנה של  לתקופה  בחוזיםהחברה מתקשרת  ,לרוב

שוכר חופשי(. במקרה בו, מטעם סביר, אשר אינו בשליטת המשכיר, לא יוכל המשכיר לאפשר לשוכר להיכנס למושכר 

  יישא לא  המשכיר, במועד תחילת השכירות, יידחה מועד תחילת השכירות למועד בו תתאפשר כניסת השוכר למושכר

  ימים  30 חלפו אם.  בתוקפו יוותר וההסכם כך עקב ול שיגרמו הוצאות על החזר לשוכר חייב יהא ולא כך על באחריות

  לתת  מוכן שהוא הודעה  למשכיר לתת רשאי הוא, לדירה  להיכנס יכול טרם והשוכר שנקבע הראשוני הכניסה  ממועד

  במעמד  ששולם כספו  לו  יושב, לדירה  להיכנס השוכר יוכל לא עדיין, הנוספים הימים  15 בתום אם . ימים  15 עוד לו

 .בפועל הכניסה  למועד בהתאמה  תשתנה  ההסכם תקופת . יבוטל וההסכם החתימה 

בלאי סביר.  למעט את חפציו מהמושכר, ולהשיב את מצב הנכס לקדמותו,  להוציאבתום ההתקשרות נדרש השוכר, 

זכאי להאריך את תקופת השכירות בשנה, שנתיים נוספות וכן הלאה, לפי העניין. במקרה של עזיבת    R.Sיצוין כי שוכר  

השוכר את המושכר בטרם סיום תקופת השכירות, ללא קבלת אישור מראש מאת המשכיר, השוכר יהיה חייב בכל 

ל הנכס נדרש לחפש שוכר חיוביו בהתאם להסכם השכירות, לרבות תשלום דמי השכירות עד תום תקופת השכירות. בע

 חלופי לשוכר שעזב.
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 משנה  שכירויות

ובכתב של    מראש   הסכמה   ללא את המושכר בשכירות משנה    להשכיראת זכותו במושכר ו/או    להמחות זכות    אין לשוכר  

המשכיר רשאי לסרב לבקשה  .האמריקאיםRent Stabilization Law -ו Real Property Law-ל ובהתאם המשכיר

  רשאי ,  האמורים   לחוקים   בהתאם  שלא  משנה   בשכירות  להשכרה   בקשה   השוכר  הגיש   אם.  כאמור רק מטעמים סבירים 

 בכל מקרה, השוכר הוא זה שנותר חייב כלפי המשכיר.  .זאת  לנמק שידרש מבלי לבקשה  לסרב המשכיר

 בטוחות

  לא ואשר נפרד בחשבון השכירות בתקופת המשכיר אצל יופקד אשר פיקדון להפקיד השוכר עלחוזי השכירות  בכל

סיום תקופת השכירות, בכפוף להחזרת המושכר למשכיר במצב תקין,   לאחר ימים  60 מהלךב. שימוש  כל בו ייעשה 

שכן,   המשכיר לשוכר את הפיקדון בתוספת ריבית שנצברה ובקיזוז הוצאות, ככל שקיימות שיבלמעט בלאי סביר, י

 . המשכיר רשאי להיפרע מפיקדון זה במקרה של הפרה/נזק למושכר

  ומיסים  הוצאות

 עירוניים

העירייה משולמים על ידי בעל הנכס. כמו כן, בעל הנכס מבטח את המבנה )ביטוח חיצוני(. על המשכיר, בעל  מיסי

, עולה בין היתר, ככל שיש עלייה במחיר R.Sשכר הדירה לשוכרי הנכס, החובה לספק לדיירים מים חמים וחימום. 

. יצוין כי בבתי דירות, בעל הנכס נושא בכל ההוצאות האמורות,  המים והחימום וכל זאת בהתאם להוראות החוק

 לרבות מיסי ועד.  

ואחזקה   תיקונים

 במושכר

 השוכר,  השוכר  של  לרעה   משימוש   כתוצאה   נדרשים   תיקונים   דוגמת,  לבצעם  השוכר  שעל  תיקונים   מבצע  המשכירש  ככל

 . התיקונים אותם  בגין הוצאות החזר למשכיר ישלם

 הפרות

  אזהרות  ישלח  המשכיר, השכירות בהסכם המצוינות מההפרות אחת בכל השכירות הסכם את השוכר יפר בו במקרה 

 נעשה  שלא  ובמקרה , העניין לפי, ההפרות את לתקן או להפסיק, השכירות בהסכם המצוינים במועדים, לשוכר בכתב

 עד הנותרים התשלומים  ביתר בייח  יהיה  והשוכר מיידי  באופן השכירות הסכם את  להפסיק רשאי  יהיה  המשכיר, כך

  את  מפנה  לא שהשוכר ככל. נזקיו  בגין לפיצויים, לנסיבות בהתאם, זכאי יהיה  המשכיר וכן השכירות תקופת  לתום

 להלן.  'ט  סעיף  ראו שוכרים  פינוי אודות  לפרטים. המשפט מבית  פינוי לסעד לפנות  רשאי הנכס בעל, דירתו

 אחריות

במקרים שנגרמו כתוצאה מרשלנות או מחוסר תפקוד של המשכיר או מי מטעמו, המשכיר לא יישא באחריות   למעט

כלפי השוכר בגין נזקים שנגרמו לשוכר במושכר ו/או בבניין לרבות כאלו שנגרמו על ידי עובדי הבניין ו/או דיירי הבניין  

 האחרים.   

  דינים  על שמירה 

 וחוקים 

  החוקים , העירוניות התקנות לכל יצייתו ומבקריו   מטעמו מי,  הוא כי  מתחייב הוא, השוכר של  התחייבויותיו במסגרת

אשר רלוונטיים למושכר וכן הוראות המשכיר כפי שאלו באות לידי ביטוי בהסכם  םוהחוקים המדינתיי  הפדרליים

נהגותו כדי לפגוע השכירות. בנוסף, מתחייב השוכר לנהוג בצורה "הולמת" במושכר ובבניין כך שלא יהיה בהת

 בזכויותיהם של דיירים אחרים בבניין ו/או יגרום להם לאי נעימות ו/או יפגע בהם בצורה מסוימת.    

 

 R.S שוכר .11.ג

 . להלן 2.2.ט סעיף ראה 

 מגורים לשטחישכירות ראשית  הסכמי 1.2.ג

 המניבים בנכסים המגורים לשטחי ביחס ראשיים שכירות בהסכמי לעת מעת מתקשרת החברה 

 שאינם  שלישיים  צדדים  מול(  העניין  לפי",  ההסכמים"  או"  ההסכם)להלן בסעיף זה: "  החברה  של

 הסכמי. להלן עיקרי "(הראשי השוכר: "זה בסעיף)להלן  השליטה לבעל או לחברה קשורים

 :במהותם דומים אשר, ראשייםה שכירותה

 את להאריך האופציה הראשי לשוכר. שנים חמש של לתקופה הינה השכירות תקופת .א

 מוקדמת להודעה בכפוף, אחת כל שנים 5 של נוספות תקופות בשתי השכירות תקופת

 לפני  חודשים  9  עד"(  המשכיר"  העניין  לפי,  זה)להלן בסעיף    בנכס  המחזיק  לתאגיד  שתינתן

 בכפוף האמורה האופציה את לבטל זכות למשכיר. הרלבנטית השכירות תקופת תום

 .החידוש תקופת תחילת לפני חודשים 6 עד שתינתן הראשי לשוכר להודעה

"(. הקבועים השכירות דמי: "זה)להלן בסעיף  חודשיים בתשלומים ישולמו השכירות דמי .ב

-ב  הקבועים  השכירות  דמי  יועלו  לעיל"ק א'  בסבכל אחת משתי תקופות האופציות כאמור  

 .לתקופה 3%

הראשי ישכיר את יחידות הדיור לדיירים, לתקופות שאינן ארוכות משנתיים  השוכר .ג

ובתנאים שיאושרו על ידי המשכיר מראש. בקרות אירוע הפרה או במקרה של ביטול 

לטובת המשכיר.  יומחוההסכם, כל הסכמי שכירות המשנה בהם התקשר השוכר הראשי 
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כים להיות משולמים למשכיר כמו כן, במצב כאמור יתרת דמי השכירות אשר היו צרי

 אילולא בוטל ההסכם יהוו פיצוי מוסכם.

 הדיירים  מול  הספציפיים  השכירות  הסכמי,  המשכיר  של  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על,  כן  כמו .ד

 את ינהל המשכיר, כאמור במקרה. כבעלים, המשכיר לבין הדיירים בין במישרין יכרתו

 הקבועים  השכירות  לדמי  השווה  סך  בידיו  לשמור  זכאי  ויהיה  הדיירים  עם  השכירות  הסכמי

"ל הנ  לסכום  מעבר  עודף  סכום  וכל,  ההסכם  מכוח  זכאי  יהיה  להם  נוספים  סכומים  בתוספת

 .לחודש אחת הראשי לשוכר יועבר

ישולמו על ידי המשכיר, כאשר הנכס ינוהל על ידי  49הנכס של התפעוליות ההוצאות כל .ה

 המשכיר.

, השכירות  מתחילת  חודשים  ששה  לאחר  השכירות  תקופת  של  מוקדם  לסיום  זכות  למשכיר .ו

 של  נטילתו  את  מונע  ההסכם  וקיום  הנכס  על  מימון  ליטול  מעוניין  המשכיר)א(    שבו  במקרה

: זה)להלן בסעיף    הנכס  את  למכור  מעוניין  המשכיר)ב(    או,  מקובלים  בתנאים  כאמור  מימון

 לשוכר  לתת  המשכיר  על  מוקדם  לסיום  הזכות  את  לממש  מנת  על"(.  מוקדם  לסיום  הזכות"

 במהלך  מוקדם  לסיום  הזכות  את  לממש  יבחר  שהמשכיר  במקרה.  מראש  יום  30  בת  הודעה

 השווה  בסכום  יציאה  לדמי  השוכר  זכאי  יהיה,  השכירות  שבתקופת  הראשונות  השנים  חמש

 דמי לבין האמור המוקדם לסיום שעד בתקופה מהדיירים שנגבו הסכומים שבין להפרש

 .סכומים שהוסכמו בהסכמים )לפי העניין( בתוספת, זו בתקופה שנגבו הקבועים השכירות

 

  המסחר יחידות שלהשכירות  הסכמי .31.ג

השכירות של יחידות המסחר זהות במהותן לאלו של השכירות החופשית למעט תקופת  הסכמי

 או  5-התקופה ב  להארכת,  לשוכרשנים עם אופציה    10ההסכם אשר הינה, בדרך כלל, לתקופה בת  

והם משולמים מדי חודש  ההסכם במסגרת נקבעים, שנה כל בגין השכירות דמינוספות.  שנים 10

 מתנאי אילו הפרת של במקרה ורק אך להתבצע יכול, תקופתו במהלך ההסכם סיום. בחודשו

 החברהשל הפרה שאינה נוגעת לתשלומים מכח ההסכם,  במקרה. מהצדדים מי ידי על, ההסכם

 ההפרה לתקן השוכר על במהלכה, ההפרה על, לשוכר, ימים 15 בת מראש הודעה במתן מחוייבת

 15 תקופת בתום נוספת הודעה למסור החברה על, כן עשה לא ואם לתיקונה לפעול לפחות או

של   במקרה. ההודעה  ממתן  ימים 5  חלוף עם,  ההסכם ביטול  על  החברה מודיעה  במסגרתה,  הימים

, אין החברה מחוייבת במתן הודעה והיא רשאית לתפוס מחדש את הנכס. לתשלומים  הנוגעתהפרה  

ונדרשת  ומראש בכתב החברה הסכמת לקבלת בכפוף אלא להסבה ניתן אינו ההסכם, כן כמו

 הביטוחיים והכיסויים ההיתרים, הרשיונות כל להשגת לפעול השוכר עלחתימת ערב לשוכר. 

 המשכיר של מראש להסכמה כפוף במושכר שיפור כל, בנוסף. במושכר לפעילותו הנדרשים

 .המשכיר של הינה השיפורים על והבעלות

 .להלן 2.טאודות דיני השכירות של מדינת ניו יורק ראה סעיף  לפרטים 

 

  בו החלים ושינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה .ד

 באיתור הינה החברה של התחרות עיקר. החברה פעילות בתחום רב וניסיון ידעהשליטה  לבעל

"ן הנדל בשוק רבים מתחרים לצד פועלת היא שם, השבחה פוטנציאל בעלי מניב"ן נדל נכסי

. הדירות בהשכרת הינה המשנית התחרות כאשר הזדמנותיות רכישות אחר התרים, המקומי

 
 . וביטוח  לרשויות  תשלומים"ן,  נדל מיסי  לרבות  49
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 דרך להשבחה המיועדים הנכסים רכישת בתחוםמומחיות  השליטה בעלשל לומר ניתן, בנוסף

 מתרכזת בה בברוקלין בעיקר, מגורים איזורי בניתוח ,בנכס הבנייה זכויות של משמעותית הגדלה

בהתאם לסוג האוכלוסיה, מיקומם הגיאוגרפי ודרכי התחבורה מהם  ,החברה של פעילותה עיקר

השליטה  בעלואליהם ובאמצעות כך, איתור נכסים פוטנציאלים לפעילות החברה. מתחריו של 

 ברוקלין של הפעילים ברובעים בתחום המובילים השחקנים אחדיתן לומר שהוא רבים ונ הינם

בזיהוי פוטנציאל   השליטה  בעלכי בשל מומחיותו של    ,יצוין  עוד.  (ובושוויק  בוויליאמסבורג)בעיקר  

   שחקן מוביל בתחומו.  הואלנכסים שאין הביקוש רב להם, 

 

  הפעילות בתחום קריטיים הצלחה גורמי . ה

פעילות דומה להיקף  בהיקף המניבסבורה כי גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הנדל"ן  החברה

 : כדלקמן בעיקר הםפעילות הקבוצה, 

 ;מהירה תגובה יכולת תוך בשוק עסקיות הזדמנויות וזיהוי כדאיות עסקאות איתור ( 1)

 העלאת דרך נכסים בהשבחת וניסיון ידע תוך בברוקלין והבנייה התכנון חוקי של הבנה (2)

 ;בהם הבנייה זכיות

( תוך מיקוד הפעילות בנכסי נדל"ן יורק בניוברוקלין ) ברובעמיקוד גאוגרפי של הנכסים  (3)

 למגורים;

 יצירת קשרי ויחסי עבודה עם גורמים מקומיים הרלוונטיים לביצוע עסקאות בתחום; (4)

תמהיל נכסים גדול, ללא תלות כלשהי במי פוטנציאל רב של לקוחות )שוכרי דירות( למול  (5)

משוכרים אלו, תוך אפשרות לאיתור שוכר חלופי במקרה של דירה פנויה בקלות יחסית, 

 בעלות מינימלית;

 ;נדרש עצמי הון השקעת המאפשרת פיננסית איתנות ( 6)

  (;ובינוני קטן בהיקף פרויקטים שלנכון של ההשקעות )מספר גדול  פיזור ( 7)

 .באתרים מקומי צוות באמצעות ההשקעות של אקטיבי ניהול ( 8)

 

  הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכניסה חסמי . ו

 כניסה חסמי

ברוקלין,   וברובעבידע, נסיון ומומחיות בתחום הנדל"ן בארה"ב בכלל ובעיר ניו יורק    הצורך (1)

 ;בפרט

 ביחס יהיו הנדרשות והערבויות העצמי שההון באופן( ואחר)בנקאי  זר מימון גיוס יכולת ( 2)

 ;העצמי ההון על גבוהה תשואה המשאיר

 להזדמנויות נגישות נדרשת, רווחי פוטנציאל בעלי מהותיים מניבים נכסים רכישת לצורך ( 3)

 ;יורק ניו בעיר"ן הנדל בשוק הקבוצה מעמד ביסוס עם בבד בד נוצרות אשר, עסקיות

 

  יציאה חסמי

בין  ,המניב"ן הנדל נכסי את לממש יכולת מחייבת המניב"ן הנדל משוק יציאה –"ן הנדל מימוש

 קיימים  אשר  ביקושהו  היצעהלתנאי    פהכפומימוש כאמור    ויכולת  ,כנכסים בודדים ובין כפורטפוליו

 .ועת עת בכל בשוק
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  נכסים רכישת מדיניות .ז

בעלות פוטנציאל  בשכונות ,באזור ברוקלין ניו יורק נכסי נדל"ן למגורים בעיקר, נכסים איתור 

 פוטנציאל להשבחה דרך הגדלה משמעותית של זכויות הבנייה בנכס. יבעלצמיחה ונכסים 

    

  תחליפים לפעילות החברה .ח

 המגורים.התחליף העיקרי הקיים להשכרת דירות הינו בעלות ישירה של הדיירים בדירות  

 

  הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, מגבלות .ט

דירות  כמשכירתוהחובות של הקבוצה  הזכויותמובאת סקירת הדינים החלים על הקבוצה,  להלן

 למגורים וכבעלת דירות למגורים.

 כל של ממצה תיאור להוות מתיימר ואינו בנושא המהותיות ההוראות של תיאור הינו זה תיאור

 .הקבוצה על החלים הדינים

 

 )להלן: "בית דירות"( Apartment Building 1.ט

 בית  בעל.  תאגיד  או  שותפות,  אדם  בבעלות(  ובניין)קרקע    כולו  הנמצא נכס הינו  דירות  בית,  כאמור

 הדירות  בית  מתוך  בודדות  דירות  למכור  רשאי  אינו  למגורים  המיועדות  דירות  3-מ  למעלה  בו  דירות

נכס קונדו, )  קונדובעקבות שינוי מעמדו המשפטי של בית הדירות לנכס    למעט,  כולו  הנכס  את  אלא

, הינו נכס אשר הבעלות בדירות בו ובשטחים המשותפים בו היא בידי בישראל  משותף  לבית  בדומה

 תאגידאופ הינו נכס הנמצא בבעלותו של תאגיד )להלן:"-)נכס קו אופ-קו לנכס אובעלים שונים( 

 המיוחס"(,  מניות  סטוק)להלן: "  הדירות תאגיד  של  מניות  סטוק  רוכש  מניות  בעל  כל  בו"(  הדירות

 חכירה הסכם נחתם הדירות תאגיד לבין המניות סטוק בעל ובין בנכס ספציפית לדירה

"(Proprietary Lease )"נרשמת הדירות בית בעל של הבעלות זכות. (הספציפית הדירה לחכירת ,

. כמו כן, במרבית המקרים רוכש בעל בית הדירות 50במחוז בו נמצא בית הדירות ,לעיל כאמור

פוליסת ביטוח להבטחת פיצוי בסכום כקבוע בפוליסה למקרה של פגם בזכות הבעלות שרכש )ראה 

 (.להלן 3.טסעיף 

 

   נכסים השכרת 2.ט

  כללי 12..ט

 הדירות את לסווג ניתן לפיהם אשריורק, -ניו מדינת של השכירות לדיני כפופה הדירות השכרת

 מגבלות תחת דיירים מתגוררים בהן דירות. 1: עיקריות קבוצות לשתי החברה ידי על המושכרות

 Rent)( ותכנית יצוב שכר דירה Rent Control) מפוקחת שכירות כדוגמת, השכירות דמי בהעלאת

Stabilization) –  לקבוצה שייכים החברה של המגורים משוכרי 65% 2019בדצמבר  31 ליוםנכון 

המגורים   משוכרי  %35  2019בדצמבר    31נכון ליום    –. דירות המושכרות בשכירות חופשית  2-ו;  51זו

 של החברה שייכים לקבוצה זו. 

  "ל.הנ השכירות דיני סקירת להלן

 
 .City Registrar -יורק, הרישום מתבצע ב בניו  50
 . Rent Controlלמעמד שוכר  הזכאים  דיירים של( 1%-מ פחות"כ סה )  זניח היקף  כאמור מתוכו  51
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 (R.S ישוכר) Stabilized Rentהמושכרות לדיירים תחת  דירות 2.2.ט

 להן והזכאות השונות התכניות אודות פירוט )א(

 R.Sלמעמד שוכר  התנאים

 בכל אחד מהמקרים החלופיים הבאים: R.Sזכאי למעמד שוכר  שוכר

 שנבנה,  למגורים  המיועדות,  ויותר  דירות  שש  בן  בבניין  היא  מתגורר  הוא  בה  הדירה -

 .1.1.74 ועד 1.2.47 בין

 .1.1.74  אחרי  ונבנה  לבניה  מס  מהטבות  שנהנה  בבניין  היא  מתגורר  הוא  בה  הדירה -

 החל לו מושכרת והיא 1.2.47 -ה לפני שנבנה בבניין היא מתגורר הוא בה הדירה -

 .30.6.71 -מה מאוחר ממועד

 (Tax Abatement) בניין שיפוץ או חדשה בבנייה מס הטבות

-וה 50-חדשה בעיר ניו יורק, פיתחה עיריית ניו יורק בשנות ה בנייה ולפתח לעודד במטרה

, 421aתכנית  –תמריצי מס בקשר עם פרויקטי מגורים  תכניותשל המאה הקודמת,  70

, בקשר עם שיפוץ והשבחה J51"( ותכנית  421a  תכניתעם ייזום בניה חדשה )להלן: "  בקשר

"(. תמריצי J51 תכניתונים למגורים )להלן: "של מבני מגורים קיימים או הסבת נכסים ש

"ן נדל מסי של( exemptionהמס כאמור מעניקים ליזמים, לפי עניין, פטור חלקי או מלא )

 .52הנכס שיפוץ או הקמה עלות של( abatement) מלאה או חלקית והפחתה

לתמריצי המס האמורים, הדירות בפרויקט הנכנס להגדרה של אחת מהתכניות  בתמורה

, לאוכלוסיות זכאיות, Rent Stabilization –האמורות מחויב במשטר "ייצוב שכר דירה" 

שנים ממועד השלמת הקמה או שיפוץ הפרויקט. משמעות  35-ל 10לתקופות הנעות בין 

ורך התקופה )ביחס לשכר הדירה המקובל הדבר היא שמירה על רמת שכר דירה קבועה לא

שכר דירה רק בהתאם לרף המותר  תבשוק במועד השלמת הקמת או שיפוץ הבניין( והעלא

כמפורט להלן. ההטבה האמורה הופכת לחלק בלתי נפרד  Rent Stabilization-לפי תקנות ה

מוכר ה Rent Stabilizationמהנכס, ללא קשר לזהות השוכר הזכאי וזאת במובחן ממשטר 

של המאה הקודמת במסגרת חקיקה של  70-בניו יורק בקשר עם בניינים שנבנו עד שנות ה

 . לעיל שפורט כפי, מדינת ניו יורק

כן, על מנת להיכנס לגדרה של אחת מהתכניות האמורות, בחלק מהמקרים, נדרש היזם   כמו

כי בחלק מהאזורים, התכניות  יצוין. בפרויקט השגה בר דיורלבנות היקף מסוים של 

, ביחס 40%-ל 20%האמורות מזכות פרויקט מסוים בתוספת של זכויות בנייה הנעה בין 

 למצב הנתון. 

 :האמורות המס תמריצי תכניות שתי של קצרה סקירה תובא להלן

  J-51 תכנית -

, מגורים מבני של השבחהמעניקה פטור חלקי ממסי נדל"ן בקשר עם  J-51תכנית 

"ן הנדל מס מעליית)פטור  למגורים לנכס נכס המרת או שיקום או שיפוץ לרבות

( חלקית ממסים בגובה abatement) הפחתה וכן( exemption) נכס מהשבחת הנובעת

 
  בשם  הידועה  המס תמריצי תכנית  מכוח  בהן המסחר יחידות  שיפוץ עם בקשר מס מהטבות נהנים החברה  מנכסי אחדים נכסים  52

ICAP , מלאה   או  חלקית הפחתה  המעניקה (abatement )נכסי  שיפוץ  או  הקמה  עלות של Retail  . 
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עלות עבודות ההשבחה(. בהתאם לתנאי התכנית, זמן שיפוץ הפרויקט מוגבל בזמן 

לפי  המסחודשים מיום תחילת העבודות. הטבות  60עד  30ועליו להיות מושלם בתוך 

 תעמידלשנים ומשתנות בהתאם  34-ל 14הינן לתקופות הנעות בין  J-51 תכנית

 הטבת, ההטבה של אחרונות השנים 4-ב כאשרהשגה, בדרישות הדיור בר  הפרויקט

, מהמקרים  בחלק.  התקופה  בסוף  המלא  לסיומה  עד  20%-ב  שנה  בכל  מצטמצמת  המס

 ממשלתי סיוע גם כוללת התכנית, הגיאוגרפי ולמיקומו הפרויקט לאופי בהתאם

 .הפרויקט במימון

  421a תכנית -

( בקשר עם exemptionממסי נדל"ן ) מלא או חלקימעניקה פטור  421aתכנית 

 הנעה  לתקופה  השלמתו  ולאחר  הפרויקט  הקמת  בתקופתחדשים של דירות,    פרויקטים

 התקופה של האחרונות בשנים מצטמצמת המס הטבת, לרוב)כאשר  שנה 35-ל 10 בין

בתכנית,  להיכללזכאים  מסוימים םבאזורים גיאוגרפי פרויקטים(. 53הדרגתי באופן

בתנאי שייועדו חלקים מסוימים של פרויקט הבנייה לטובת בניית דיור בר השגה 

 . זכאיותלמשפחות 

 לנכסים  ורלוונטית  2015  בדצמבר  31  ביום  פגה  דלעיל  במתכונתה,  421aכי תכנית    יצוין

 "(.המקורית התכנית: "זה"ק בס)להלן  2016 בינואר 1 ליום עד החלה בנייתם אשר

 סביבסב נאשר העיקרי בהם  שינויים מספר עברהעודכנה ו 421a תכנית, לאחרונה

 –  54השגה  בר  דיור  לטובת  להקצותיזם   שעל  בפרויקט  המינימאלי הדיור  יחידות שיעור

; המקורית בתכנית 20% לעומתהאמורה  המעודכנת בתכנית הפרויקט מיחידות 25%

 בתכנית שנים 35 – הקמתו לאחר לפרויקט המוענקות המס הטבות תקופת סביב וכן

 421a תכנית. כמו כן יצוין, כי עדכון המקורית בתכנית בשנים 20 לעומת, המעודכנת

 .2016בינואר  1רלבנטי בעיקר לפרויקטים שהקמתם החלה לאחר יום 

  R.Sלבין הבעלים מוסדרים בהסכם שכירות. לשוכר  R.Sהמשפטיים בין שוכר  היחסים )ב(

, הלאה  וכן  אחת  ריך כל הסכם שכירות לתקופות נוספות של שנה או שנתיים כלהזכות להא

"ק )ג( ס)ראה  השכירות דמי גובה למעט, ההסכם בתנאי שינוי ללא וזאת בחירתו פי על

 (.להלן

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

 :הבאים במקרים לבעלים

או בני משפחתו מבקשים להתגורר בדירה  55הבעלים בו מקום, בלבד דירות בבית -

 .56אחת או יותר בנכס

בו הבעלים מבקש להפסיק להשכיר את הדירה לצמיתות או להרוס את  מקום -

 יורק ניו מדינת של קהילתית והתחדשות דיור מחלקתהנכס, בכפוף לאישור 

 ."(DHCR-)להלן: "ה

 
 האחרונה ובשנה  40%-ל תום לפני שנתיים ; 60%-ל תום  לפני שנים  3; 80%-ל מצטמצמת  ההטבה , ההטבה  תקופת תום לפני  שנים 4  53

 .20%-ל
 להשכרה לפרויקטים המיועדים למכירה.בהבחנה בין פרויקטים המיועדים    54
 . לתאגידים ולא  פרטיים לבעלים הכוונה     55
 . איזוראו נכה יש להציע דיור חלופי באותם התנאים באותו  62, מעל לגיל עימוהשוכר, או מי שגר  אם  56
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 .השוכר של העיקרי המגורים מקום אינה שהדירה מוכח בו מקום -

)נכון   מסוימתמרוויח מעל להכנסה שנתית    R.Sממעמד של שוכר    הנהנההדייר    אם -

ודמי השכירות שלו לחודש גבוהים מסכום שנקבע )נכון דולר(  200,000 זהלמועד 

 תחתדירה  אין, זה(. נכון למועד DHCR)בכפוף לאישור דולר(  2,775 זהלמועד 

R.S ומעלהדולר  2,775שכר הדירה בגינה עומד על  אשר.  

   S.Rדמי השכירות לשוכר  קביעת )ג(

חדש  RS שכירות הסכם על חתימה או RS שכירות הסכם הארכת בעת המותרת העלאהה

 The City of New York)  יורק  ניו  מדינת  של  מיוחדתמועצה  על ידי   תעם דייר קיים נקבע

Rent Guidelines Board) :האמורה  העלייה. בחודש יוני של כל שנה"( המועצה" )להלן

 העלאת)להלן: " הבאים החודשים 12 של תקופה למשך אוקטובר בחודשלתוקף  הנכנס

 "(. המותרת דירהה שכר

 :הבאים הפרמטרים, היתר בין, בחשבון נלקחיםהמועצה על ידי  ההחלטה בקבלת

 במסגרתו, ציבורי שימוע לרבות, בכללותו יורק ניו בעיר הדירות השכרת שוק מצב -

 .דעתו את להביע המבקש לכל האפשרות ניתנת

 וסולר דלק מחיר, ביטוחים)לרבות  תפעול עלויות, מים תשלומי גובה"ן, נדל מיסוי -

 "ן.נדל רכישת למימון ריבית שיעורי'(, וכד

 בהתאם, האחרון העשור במהלך, המותרות דירהה שכר העלאות בדבר נתונים להלן

 30באוקטובר עד ליום  1)הנתונים נכונים לכל אחת מהשנים מיום  המועצה של לפרסומים

 מהשנים(: בספטמבר של כל אחת

 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 שנים 
 הסכם

  שכירות
 לשנה 

1.5% 1.5% 1.25% 0% 0% 1.00% 4.00% 2% 3.75% 2.25% 

 הסכם
  שכירות
 לשנתיים 

2.5% 2.5% 2% 2% 2% 2.75% 7.75% 4% 7.25% 4.50% 

 דמי גביית שעילתה DHCR-ל דייר של תלונה של מקרה בכל, 1997 משנת תיקון פי על

 ובתי DHCR-וה האחרונות השנים 4-ל מוגבלת התביעה מהמותר הגבוהים שכירות

 נקבע כאמור בתיקון, כן כמו. יותר מוקדמות תקופות בגין לפסוק מוסמכים אינם המשפט

 על חובה חלה, מיוחדות נסיבות ותחת דירה שכר תשלומי לענין מחלוקת של במקרה כי

 או  לבעלים  השכירות  דמי  את,  המשפט  בבית  הדיון  של  המוקדמים  בשלבים,  להפקיד  הדייר

בדבר ההעלאת דמי השכירות לא נמסרה   ההודעהש  לטעון  יכול  הדיירש  או  מהדירה  פונהיש

  .בחוק הנדרשלו בהתאם להליך 

  חדש לשוכר השכרה )ד( 

 על מפיקוח כליל משתחררותאופ -בקו ובנכס קונדו בנכס דירות, חדש לשוכר ההשכרה עם

בטענה כי דמי השכירות שקבע   DHCR-ל  לפנות  זכאי  חדש  שוכר  אולם,  השכירות  דמי  גובה

הבעלים לדירה גבוהים מדמי השכירות הקבועים על פי החוק וזאת ככל שהשוכר הקודם, 

רשאי להורות על הפחתת דמי השכירות לדמי השכירות הקבועים  RS .DHCRהיה שוכר 

 על פי החוק ועל החזר לשוכר של דמי השכירות ביתר ששילם בצירוף ריבית.
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 היה רשאי הבעלים דירות בבית ,"(2019 תיקון" )להלן : 2019מחודש יוני  לתיקון עד

 עלנקבעה  אשר(, Vacancy Allowance) מקסימלית בתוספת השכירות דמי את להעלות

 20%  עלכאמור    התוספת  עמדה  2019  תיקוןנכון למועד  כש  ,(( לעילג"ק )ס)ראה    המועצה  ידי

הדירה  שכרל ביחס אחת לשנה הנערך שכירות לחוזה 18%-לחוזה שכירות לשנתיים ו

 האחרון שנרשם עבור הדירה.

 הדירה לשכר מתחת היה הדירה את שעזב השוכר ידי על ששולם הדירה שכר בו במצב

 בלמעלהעלה  לא חדש לשוכר הדירה בשכר הגידול, אזי, מועד באותו אושרש המקסימלי

 בתקופה  הדירה  את שכר)אם    שעזב  שוכר  אותו  ידי  על  ששולם הקודם  הדירה  משכר  5%-מ

 20%-ו  שנים  משלושבתקופה קצרה    הדירה  את  שכר  אם  10%-מ  בלמעלה(,  שנתייםקצרה מ

 .שנים 4-מלתקופה ארוכה  הדירה את שכר התקופה אם

-ל  בהתאם)  מקסימלית  בתוספת  השכירות  דמי, בוטלה אפשרות העלאת  2019תיקון    לאחר

Vacancy Allowance  ,ק בס, כמפורט  המותרת  הדירה  שכר  להעלאת  הוכפפה  וזו(,  כאמור"

  )ג( לעיל.

 ,השוכרים בנכסי המגורים של החברה הינו איטי. לכן תחלופתכי קצב זה יצוין  לעניין

 השכירות דמיהעלאת  אפשרותשל ביטול  מסוימתהשפעה  צפויההחברה להערכת הנהלת 

על גידול ההכנסות אך היא אינה  Vacancy Allowance-ל בהתאם) מקסימלית בתוספת

  .צפויה להיות משמעותית

הזכות להאריך כל הסכם שכירות  R.S לשוכרחדש,  R.S שוכרעם  השכירות הסכם בגמר

לתקופות נוספות של שנה או שנתיים כל אחת, על פי בחירתו, וזאת ללא שינוי בתנאי 

דמי השכירות ובכפוף לזכות המוקנית לבעלים לשפץ את הדירה,  גובהב לרבותההסכם, 

 בנסיבות מסוימות.

  השכירות יחסי במסגרת כלליות וחובות זכויות 3.2.ט

 אספקת, בנכס הציבוריים השטחים לניקיון לדאוג החובה חלה)המשכיר(  הבעלים על .1

 וכן שנים לשלוש אחת וצביעה'( וכד)מקרר  בדירה המכשירים תקינות, חמים ומים חימום

 בסמכות'(. וכד, שחייה בריכת, שמירה)כגון:  בנכס השירותים רמת הפחתת על איסור חל

 אם   תשלומים  אי  על  להורות  ואף  R.S-ו  R.Cלהפחית את דמי השכירות לשוכרי    DHCR-ה

 .בנכס השירותים רמת את הפחית אם או, השוכר כלפי חובותיו אחר ממלא לא הבעלים

זכאים להמשיך להתגורר בדירה  R.S-ו R.Cמשפחה ישירים של שוכרי  בני: יורשים זכות .2

תחת התנאים של השוכר שנפטר אם הם התגוררו עם השוכר בדירה במשך שנתיים לפחות 

 או נכה. 62קודם לפטירתו או במשך שנה לפחות אם השוכר היה מעל לגיל 

  R.Sבדירה אשר על מגוריו בדירה נמסרה הודעה למשכיר והשותף השני היה שוכר  שותף .3

זכאי במקרים מסוימים עם פטירת השוכר הנ"ל או עם עזיבתו להמשיך  R.Cאו שוכר 

 לאותם מוגבלים אלו מקרים .העניין לפי, R.Cאו  R.Sלהתגורר בדירה תחת תנאי שוכר 

 השותפים בין הקשר שטיב המוכיחים יםמבחנ במספר הנשאר השותף עומד בהם מצבים

 מהותיים מבחנים הינם המבחנים. בציבור ידועהאו /ו ידוע לרבות משפחה כבני של היה

, משותפים בנק חשבונות ניהול לרבות השותפים של המשותפים החיים את הבוחנים

 .כאמור השיתוף מתקיים בו הזמן ופרק משותפות פעילויות



 

 32 - א 

שוכר מהמושכר, לרבות במקרה של הפרת הסכם השכירות או אי תשלום דמי  פינוי .4

 (.להלן 2.5.ט)ראה פסקה  בית המשפטהשכירות, מותר רק באישור 

 במושכר שיפורים 4.2.ט

 בנכס שיפור .1

 Major Capital- בנכס" מהותיים"שיפורים  של במקרה אפשרית דירה שכר העלאת

Improvments " :להלן(MCI הגדרת .)"MCI  הינה שיפור רחב בנכס שדרוש להפעלתו

ושימורו ואשר מוכר לניכוי על פי דיני מס הכנסה, לדוגמה: חלונות חדשים, דוד חימום 

לא  בדרך כללחדש, צביעת כל הבניין חידוש הגג, צנרת וכד'. שיפורים קוסמטיים בנכס 

ם דוגמת אלו שנמנו לעיל או אם נעשו בו זמנית יחד עם שיפורי  אלאMCI -יוכרו במסגרת ה

  חודשים משיפורים כאמור. 6תוך 

  במושכר שיפור בעקבות דירה שכר העלאת .2

בעקבות פניה של הבעלים, עד תוך  DHCR-הינו בסמכות ה MCIהעלאת שכ"ד  אישור

חישוב התוספת לשכר הדירה נעשה על פי  2019עד לתיקון . MCI-שנתיים ממועד ביצוע ה

)בהתאם למספר יחידות   שנים  9-8העקרון לפיו ההשקעה תוחזר לבעלים לאורך תקופה בת  

כל דייר מחוייב על פי מס' החדרים בדירה שהוא שוכר. ההעלאה כאמור  .הדיור בנכס(

ת הדירה וגם לאחר החזר מלוא ההשקעה לבעלים לא מופחתת התוספ  משכרהופכת לחלק  

הינה  R.Sההעלאה המקסימלית לשוכרי יחידת , 2019לתיקון  בהתאםמשכר הדירה. 

ניתן לגבות את הסכום רטרואקטיבית  DHCR-ה אישור ועם, 57לשנה %2של  בשיעור

 . MCI-בו הוגשה בקשה ה מועדהמ

והפחתת שיעור אינו מהותי  MCI-החברה כתוצאה מ מרכיב הגידול בהכנסותיצוין כי 

על באופן מהותי להשפיע  אינו צפוי( 6%)חלף  2%-ל 2019המקסימלית עקב תיקון העלאה 

  הכנסות החברה.הגידול ב

  המושכר בציוד שיפור בעקבות הדירה שכר והעלאת בדירה שיפור .3

בסכום ציוד חדש בדירה על ידי הבעלים )לדוגמא: מקרר חדש, ארונות חדשים(  התקנת

העלאת שכר הדירה שנים מאפשרת  15על פני תקופה של אלפי דולר  15מצטבר של עד 

 בהםדירות ובנכסים  35בנכסים בהם עד מהעלות  1/160 של בשיעורכדלקמן: העלאה 

 התקנת במועד מהעלות. בדירה המושכרת 1/180 של בשיעורדירות, העלאה  35-מ למעלה

הציוד החדש נדרשת הסכמת השוכר, אשר רשאי לדרוש לחילופין התקנת ציוד משומש. 

 .DHCR-לאישור ה כפופההעלאת שכר הדירה מסיבה זו  R.Cבדירת 

 השפעה מהותית בגין מרכיב זה.  צפויה לאלהערכת החברה, 

  השכירות דמי תשלום אי בגין שוכר פינוי 5.2.ט

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

 הדינים פי על שוכר לפנות מנת על הנדרשים העיקריים השלבים פירוט להלן. הרלוונטיםיורק -ניו

 "ל:הנ

 
 .6% על זה  שיעור  עמד 2019 תיקון למועד עד  57
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 האחרון המועד בדבר הודעה, מראש ימים שלושה לפחות, לשוכר לתת חובה חלה הבעלים על (1)

 .58הדירה את לפנות לחילופין או השכירות דמי את לשלם עליו בו

 שילם  ולא  הדירה  את  השוכר  פינה  לא,  לעיל(  1"ק )בס  כאמור,  בהודעה  שנקבע  המועד  בחלוף  אם (2)

בבקשה לאשר קבלת צו פינוי  59בית המשפטל לפנות הבעלים רשאי השכירות דמי את

(Judgment of Eviction).  לשוכר נתונים חמישה ימים, מהמועד בו נמסר לו עותק מהבקשה

 .הבעלים טענות על להשיב, בית המשפטל

תאריך  בית המשפטאת תשובתו לטענות הבעלים, יקבע  בית המשפטל השוכר הגיש בו מקום (3)

שתיים או שלוש דחיות אשר  ינתנו בדרך כלללדיון. השוכר ראשי לבקש דחיה של מועד הדיון ו

 .בית המשפטלאחריהן השוכר יהיה חייב להתייצב בפני 

תוך חמישה ימים, כאמור, יהיה המשכיר   בית המשפטל  תשובותיו  את  השוכר  הגיש  לא  בו  מקום

 ( להלן.5רשאי לפנות לקבלת צו פינוי כמפורט בס"ק )

מצאת צו פינוי ויקבל ה בית המשפטקיבל את טענות הבעלים יאשר  בית המשפטבו  מקום (4)

 "(.ההחלטה": החלטה המחייבת את השוכר בתשלום דמי השכירות אותם הוא חייב )להלן

על טענות הבעלים, על  בית המשפטל השיב לא הדייר בו מקום או, ההחלטה קבלת לאחר (5)

 כשלושה שבועות. בדרך כלל. תהליך קבלת צו הפינוי אורך 60מהמרשלהבעלים לקבל צו פינוי 

ימי עבודה, המרשל מוסמך להכנס לדירה ולפנות  6קבלת צו הפינוי, בהודעה מראש של  עם

ממנה את השוכר וחפציו )השוכר יכול לעכב את ביצוע הפינוי על פי הצו רק אם יוכל להצביע 

 (.בית המשפטעל הגנה וסיבה תקפה לאי התייצבותו בפני 

 (Title Insurance) ן"בנדל הבעלות זכות ביטוח 3.ט

 ביטוח פוליסת הינה"( הבעלות זכות ביטוח)להלן: " Insurance Titleביטוח מסוג  פוליסת

כיסוי   ,הפוליסה  בתנאי  העומדת  לב  בתום  תביעה  מגיש  אשר,  למבוטח  ומקנה  מסוים  לנכס  המיוחסת

עד לגובה הסכום הנקוב בפוליסה, בכל מקרה של הפסד או נזק שיגרם עקב פגם, אשר מקורו עובר 

למועד הוצאת הפוליסה, בזכות הבעלות שרכש המבוטח בנכס או עקב חוסר יכולת המבוטח להעביר 

 מבחינה משפטית את זכות בעלותו לצד שלישי.

( לא  Closing) הרכישה למועד שנכון בכך עילתןש המבוטח נגד תביעות גם כוללים כאמור הפגמים

 החלים המיסים כל לרבות הנכס מכירתהמוכר כל התשלומים אותם הוא חייב בגין  ידי עלשולמו 

 מדובר, הביטוח סוגי ממרבית בשונה(. Lien) בנכס זכות יצירת משום תשלומם באי שיש, הנכס על

אירועים עתידיים. ביטוח זכות הבעלות בנדל"ן מגן מפני   וא  שבעבר  אירועים  המכסה  ביטוחי  בכיסוי

 בסכום המבוטח את לשפות הביטוח חברת של התחייבות גם כוללת הפוליסהפגמים חבויים. 

 שהתביעה לכך בכפוף והכל, בנכס בעלותו זכות על מהגנה כחלק שהוצאו המשפטיות הוצאותיו

 .הפוליסה לתנאי ובהתאם מוצדקת עילה יסוד על הוגשה

 כאמור במקרה. הנכס על המשכנתא מלווה לטובת מסוימים במקרים נרכש הבעלות זכות ביטוח

 מעניקה כאמור פוליסה. המלווה הוא הפוליסה ובעל ההלוואה סכום הינו בפוליסה הנקוב הסכום

 על  עדיפות  משכנתאות  קיימות  כי  מתברר  בהם  ובמקרים  זה  בסעיף  כמפורט  במקרים  למלווה  כיסוי

 יהיה המלווה זכאי יהיה לו הסכום, הפוליסה פי על פיצוי של במקרה. המלווה ידע לא עליהן הנכס

 או שווי השוק של הנכס המבוטח, לפי הנמוך.   ,(ריביתו  )קרן  מועד  באותו  שיהיה  כפי  ההלוואה  סכום

 
 .פה  בעל או בכתב להינתן יכולה  ההודעה   58
59  York City Civil Court, Landlord & Tenant Part-New 
 . אזרחיים  דין פסקי לאכוף  תפקידו  עיקר ואשר העירייה  מראש הסמכה  פי על הפועל עצמאי ציבור עובד  60
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 של  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

 .במרשם וטעויות

 מסוג הינו הפגם בו מקום אך המבוטח בידי יישאר שהנכס מבטיח אינו הבעלות זכות ביטוח

 בפוליסה הנקוב המקסימלי הסכום לגובה עד לפיצוי זכאי המבוטח יהיה הפוליסה ידי על המכוסה

 .הפוליסה מוצאת כנגדו אשר פעמי חד בתשלום משולמת הביטוח פרמיית. ההלוואה סכום או

 עליו החלים והחוקים הנכס של בדיקה הביטוח חברת עורכת הביטוח פוליסת להוצאת עובר

 הרובצות  משכנתאות  של  פירוט  נכלל  בה  הביטוח  שמקנה  לכיסוי  חריגים  רשימת  מצורפת  ולפוליסה

 תביעה. לנכס נלוות וזכויות דין פי על זכויות, שירותים ונותני לספקים חובות, שעבודים, הנכס על

 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

המחייבים   ,לפי העניין  ,יורק-ניו  מדינתביטוח זכות הבעלות כפופות להוראות החוקים של    פוליסות

כמפורט להלן, בהם יהיה   כיסוי מקרים מסוימים ומתירים רשימה מוגבלת של חריגים כלליים,

המבטח פטור. הנוסח המקובל של ביטוח זכות הבעלות כולל ארבעה חריגים מקובלים אשר 

 :כדלקמן לפיצוי למרות פגיעה בזכותו בנכס, המבוטחבהתקיימם לא יזכה 

 .ובנייה תכנון בחוקי הקשורים פגמים .א

 .המדינה ידי על הנכס הפקעת .ב

הסכים להם או קיבל  או אותם יצר המבוטח( 1) :אשר אחר ענין וכל נוגדות תביעות, פגמים .ג

 היו אך הביטוח לחברת ידועים היו לא ולכן בבדיקה לגלותם היה ניתן לא( 2אותם על עצמו; )

 גרמו לא( 3; )גילוי להם ניתן ולא לכן קודם או הפוליסה הוצאת במועד למבוטח ידועים

 שהמבוטח כך עקב נוצרו( 5; )הפוליסה הוצאת מועד לאחר נוצרו (4; )הפסד או נזק למבוטח

 .הנכס עבור התמורה לתשלום התחייבותו את הפר

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

 .הנכס

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

 ידי  על  הפוליסה  בעל  יתבע  בהם  במקרים  וזאת,  לאחר  בנכס  זכויותיו  את  מעביר  הרוכש  בו  מקום  גם

 למועד הקודמת לתקופה והמתייחסים לנכס בקשר שנתן מצגים בגין הנכס של החדש הבעלים

 .הפוליסה רכישת

 :החברה על החליםתמציתית בקשר עם דיני התכנון והבניה  סקירה 4.ט

 דיני  עם  בקשר  תמציתית  סקירה  כאן  מובאת,  בהקמה  מניב"ן  נדל  נכסי  יש לחברה  כי  העובדה לאור

 .החברה על החלים והבניה התכנון

  יורק ניו בעיר ובניה תכנון 14..ט

(. zoning) והבניה התכנון בתחום ותקנות חוקים ידי על מוסדר יורק ניו בעיר לבניה"ן נדל יזום

 הפרמטרים ואת אזור בכל המותרים השימושים את בעיקר מסדירים יורק בניו התכנון חוקי

 אשר  פרויקט"ב.  וכיו  הבנויות  הקומות  סך,  גובהו,  אורכו,  רוחבו,  גודלו,  הפרויקט  עם  בקשר  השונים

 באותה השימושים לגבי נקבעו אשר בהגבלות וכן, התכנון תקנות מכוח המוחלים בפרמטרים עומד

לחרוג  מבקש( לקבלת היתר בניה. במקרה בו היזם as-of-right" )זכות"בעל כ ייראה חלקה
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מסוימת, עומדת בפניו האפשרות להגיש בקשה לקבלת הקלה ו/או וויתור בקשר  תקנה מהוראות

עם אותו תנאי. הליך הגשת הבקשה וקבלת מענה לגביה כרוך, ברוב המקרים, במועד המתנה בן 

שנה לכל הפחות, בהוצאות שכ"ט לעורך דין ובהוצאות נוספות כיו"ב. במקרה בו אין צורך בקבלת 

קבלת אישורי הבניה עשוי  הליךוהבניה,  התכנוןת חריגות מתקנות ההיתר האמור, ולא צפויו

 .היותר לכל חודשים 8-ו הפחות לכל חודשים 4 להמשך

החברה בדבר צפי לקבלת היתר הבניה הינה 'מידע צופה פני עתיד', המתבסס על ניסיונה   הערכת

 במועדים יתקבלו הבניה אישורי כי לכך וודאות ואין, המלאה בשליטתה ואינםשל החברה 

להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש  ים. הגורמים העיקריים העשוילעיל הנקובים

 הדרישות והחמרת התכנון גופי של העבודה בנהלי שינויים, התכנון פיגו בעבודת שיבושים הינם

  .הרגולטוריות

 בעיקר םמיהנחיות עבור הקמת המבנה ומגל יםהבניה, בשונה מתקנות התכנון, מספק יחוק

 שהן  בכך  התכנון לתקנות  דומות  אינן הבניה  תקנות.  באנרגיה  וחסכון  הציבור  בטיחות  של  שיקולים

 המותרים השימושים את קובעות ואינן להיבנות שעתיד המבנה עבור פרמטרים קובעות אינן

 לתנאים בהתאם מבנה להקים כיצד( ומובנת בהירה)בשפה  מכתיבות אלא, המדוברת בקרקע

 חומרי, הנדרשת הבניה שיטת עבור הנחיות מספקות הבניה תקנות. התכנון תקנות ידי על שנקבעו

 "ב.וכיו בטיחות הליכי, המבנה בהקמת לשימוש הנדרשים הגלם

 תרשימי את לכלול( יורק ניו העיר של והבניה התכנון לוועדת מוגשת)אשר  הבניה היתר בקשת על

 ועדת.  להיבנות  העתיד  לנכס  הנוגעים  ההנדסיים  התרשימים  ואת  המבניים  התרשימים,  האדריכלות

, חודשים מספר של במועד החלטתה על למבקש מדווחת ולרוב הבקשה את בוחנת והבניה התכנון

 .לעיל שצוין כפי, להקלה בקשה התקבלה בו במקרה אלא

  חלקות איחודזכויות פיתוח, זכויות אויר,  24..ט

הינו בעל משמעות דומה למונח "זכויות בניה"  – Development Rights –"זכויות פיתוח"  המונח

זכויות פיתוח בדרך כלל מתייחסות לסכום המקסימאלי של שטח הרצפה המותר על בישראל. 

מכונה זכויות   ההפרש. כאשר שטח הרצפה הבנוי בפועל קטן משטח הרצפה המרבי המותר,  61חלקה

מסוימים יזמים רוכשים  במקריםש(. בשימו ן)זכויות פיתוח שאינזכוית בניה אוויריות  אואויר 

של נכסים סמוכים, אשר מאפשרת הקמת מבנה בקנה מידה גדול  נוספותאוויריות  בניהזכויות 

המחשה, במקרה בו מוקם מבנה מסוים אשר לא מממש את מלוא זכויות בניה  לצורךיותר. 

האוויריות המותרות על פי החוק, לבעל הנכס השכן עומדת הזכות לרכוש את זכויות הבניה 

מנת לרכוש את זכויות האויר  עלפי חוקי התכנון והבניה בניו יורק,  עלהאוויריות העודפות משכנו. 

זכויות סמוכה, יש לאחד שתי חלקות סמוכות )או יותר( לחלקה אחת. הבלתי מנוצלות של חלקה 

 .חלקות איחוד, רק בדרך של זכות מכוח, לשניהמחלקה אחד  מוזזותעשויות להיות  אויר

אחת לשניה בנסיבות   הבשימוש מחלק  ןזכויות פיתוח שאינ  להעבירהעברת זכויות פיתוח מאפשרת  

מוגבלות, בדרך כלל על מנת לקדם את השימור של מבנים היסטוריים, שטחים פתוחים או משאבים 

בהם ההעברה  במקרים תלהיות מותר התרבותיים ייחודיים; למטרות כאלה, העברת זכויות עשוי

משל, העברה . במקרה של בניין לשימור, לכאמור  חלקות  איחודלא יכולה להיות מושלמת בדרך של  

אתר המיועד לחלקת קרקע הממגרש היעוד המכיל את    להעברהעשויה להתבצע על ידי אישור מיוחד  

 אותה הצומת.ב אחרת פינתית לחלקה –מגרש פינתי בלכביש, או  מעבראו  סמוכה

 
 . הפחתות/  להתאמות כפוף  61
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  החברה פעילותאיכות סביבה החלים על  דיני 34..ט

 הגורמיםחוקים ותקנות פדרליים, מדינתיים ומקומיים בנושא השמירה על איכות הסביבה,  לפי

עשויים להיות אחראים לאיתור ולתיקון מפגעים וזיהומים בנכסים שהינם ו/או   חברהב  הרלבנטיים

 להידרש  עשוי,  מקרקעין  של  מפעיליהםאו  /ו  שבעליהם  מכך  נובע  לעיל  האמור.  חברהשהיו בבעלות ה

 לפליטות סכנות או דלק מוצרי של פליטות או רעילים או מסוכנים חומרים של הימצאות לאתר

אחריות כלפי גופים ממשלתיים או  הםעלי להטיל וניתן, בהם לטפל או ולנקותם האמור בנכס

צדדים שלישיים בשל נזק לנכס, עלויות החקירה, הניקוי והמעקב שצדדים אלה הוציאו בקשר 

ועל או זיהום צפוי. בנוסף בעלים קודם או מפעיל קודם של נכס עשוי להיחשב לזיהום שאירע בפ

כאחראי אף הוא במקרה בו הסיבה לגרימת הזיהום או המפגע ארעה במועד בו הוא היה הבעלים 

 קשר ללא ותאו המפעיל של הנכס. החוקים האמורים מטילים בדרך כלל אחריות לניקוי ואחרי

ידעו או לא ידעו על נוכחות המזהם או גרמו או לא גרמו  ,המפעילו/או  הבעלים, אם בין, לאשם

. האחריות על פי חוקים אלה עשויה להיות ביחד ולחוד למלוא הסכום של עלויות הזיהוםלנוכחות 

החקירה, הניקוי והמעקב שכבר הוצאו או שיהיה צריך להוציא בשל הפעולות שיש לנקוט, אם כי 

צד שתוטל עליו אחריות ביחד ולחוד עשוי להיות זכאי להשתתפות מצדדים אחראים אחרים, 

ר פירעון בגין חלקם ההוגן בעלויות. העלויות הללו עשויות להיות עלויות הניתנים לזיהוי ובעלי כוש

 איל הנוגעניכרות ובמקרים מסוימים אף לעלות על שווי הנכס. נוכחות של חומר מזהם או מחדל 

, עלולים לפגוע ביכולת הקבוצה למכור או להשכיר את הנכס בצורה הולמת  שזוהמו  מקרקעין  ניקוי

הנכסים,  מרביתל ביחסשימוש בנכס כבטוחה ועלולים לפגוע בהשקעתה.  או ליטול הלוואות תוך

 בגין הנכס לחברות מימון שהעמיד המלווה הגוף של לשיפוי חבות, השליטה בעלעל ידי  הוענקה

 רגולציה  בגין  חשופה  היא  אין,  החברה  ידיעת  למיטב.  להלן  7.10.3, כאמור בסעיף  סביבתית  רגולציה

 . לעיל כאמור, סביבתית

 של המקומי החוקים מערך במסגרת, New York City Local Law 0f 2004-כי בהתאם ל יצוין

"(, נקבע כי על בעל דירה המשכיר דירה להורים עם ילדים המקומי החוק)להלן: " יורק ניו העיר

 Lead-based, לבחון לפני השכרת הדירה, האם הצבע בדירה הינו מבוסס עופרת, 6מתחת לגיל 

paint,  .ולפעול להסרתו, ככל שנמצא שכזה 

 ריחומ המושכרות בדירותיהם אשר הדירות בעלי כל על כי קובעות יורק ניו עיריית הנחיות, בנוסף

  .זה מפגע להסרת לפעול, אסבסט

 אין, החברה ידיעת למיטב .האמורים בחומרים בבנייה שימוש לעשותחל איסור  1978משנת  החל

 .לעיל כאמור למפגעים חשיפה לה

 הפעילות תחום במסגרת ייחודיותמס  השלכות .י

 .המאוחדיםהכספיים  לדוחות 13באור  ורא לפרטים

 בחברות הנכס OA מיהסכ עיקרי .יא

( בחברות הנכס, השליטה והניהול של חברת הנכס, מוסדרות Members) החברים זכויות, כאמור

 )בדומה לתקנון חברה(. OAבמסגרת הסכם 

 :העיקריים תנאיהם יפורטו להלן, כן ועל במהותם דומים ההסכמים

 וזכויותיהם( Members) החברים

 או)במלואן  זכויותחבר בדרך של קבלת הסכמת החברים ו/או בדרך של המחאת  הוסיףל ניתן

 בחלק מההסכמים, נדרשת הסכמת החברים להמחאת זכויות.  .(בחלקן
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וכל אדם שיעניק שירותים לחברה בשם החברה, וכל מי שפועל  החבריםהתחייבות לשיפוי  ישנה

יהיה נחות להתחייבויות הנוגעות לנכס  . שיפוי כאמור, ככל שידרש,עובדים/משרה נושאי, עמהמט

 חברת הנכס, כנגד שעבוד הנכס.  שנטלהכדוגמת התחייבות בגין משכנתא 

 כל של בהסכמה תיעשה לחברים והשבתן' וכד ריבית כל ישאו לא החברים של ההון השקעות

 חלוקת, ביחס לסכומים המחולקים ולמועד החלוקה. בכתב החברים להחלטת בהתאםו החברים

 . הנכס בחברת החברים להחזקות רטה פרו תהיה הרווחים

 

 המנהל החבר

)חברה  All Year Holdings LLC או גולדמן יואל הינו המנהל החבר, הנכס מחברות אחת בכל

 כמפורט) האקוויטי נכסי מחמשת הבשלוש, למעטהנמצאת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה( 

  .(המאוחדים הכספיים לדוחות 8 בבאור

החלטות אסטרטגיות, להתקשר  לקבל סמכותב ומחזיק החברה עסקי את מנהל מנהלה חברה

וכל שידרש  משרה נושאי למנות, החברה בשם חתוםול פעוללבהסכמי מימון בשם החברה ובכלל, 

 .לניהול החברה

 מהזכויות בחברת הנכס.   50.01%כפופה לקבלת החלטה על ידי חברים המחזיקים בלפחות    החלפתו

 גם, להחליפו ניתן ולא OA-ה הסכם במסגרת מנהל כחבר גולדמן מר את מינו החברים, בנוסף

-אלא בדרך של שינוי ה ,הנכס בחברת מהזכויות 50%-מ בפחות מחזיקה החברה בהן נכס בחברות

OA החברים יתר הסכמת גם כמו, כחבר הסכמתו גם נדרשת, כך ולשם . 

 כנשיאזה יודגש כי המינוי של מר גודלמן בחברות מוחזקות של החברה, נעשה מכח תפקידו  בעניין

 גולדמן,  להצהרתו  בהתאם  וכי,  בחברה  השליטה  בעל  בהיותו  וכן  החברה  דירקטוריון"ר  וכיו  החברה

 התחייב גולדמן מר. בלבד)במאוחד(  החברה להוראות בהתאם החברה של וכשלוח כסוכן פועל

 וזאת, העניין לפי, שלה מוחזקות לחברות או לחברה המנהל החבר זהות והעברת לתיקון ופועל

 .חברות אותן של ההלוואה להסכמי בהתאם אסורה איננה כאמור שהעברה לכך בכפוף

 נוספים משרה נושאי מינוי

 רשאים, ברוב רגיל, למנות נושאי משרה נוספים ולהעניק להם סמכויות כפי שיקבעו.   החברים,  ככלל

 כלולותבחברות  "רווחים חלוקת מפל"

, כמפורט השותפים בין" רווחים חלוקת"מפל  מנגנון ישנולמועד הדוח בחברה כלולה אחת  נכון

  .לעיל 4.5בסעיף 

 מהותיים בנכסים מועדף הון השקעת .בי

  .Smith St -ו  Franklin, Long Island City 608הנכסים של החברה הידועים בשם  עם בקשר (1)

תאגיד בבעלות  התקשר 2018בדצמבר  5 ביום, "(הנכסים" "ק זה:בס)להלן  )הקרקע בגואנוס(

ידי  על להשקעת הון מועדף בהסכם"( המוחזקת החברה" :זה"ק בס)להלן מלאה של החברה 

)להלן   דולר  מיליון  35-כ  של  בסך", לפי העניין(  העדיפות  הזכויות"-ו"  המשקיע" משקיע )להלן:

מר  אתלחייב  האופציה תהא למשקיע(.", לפי הענייןהמסגרת סכום"-ו "ההסכם" "ק זה:בס

"( PUT-ה אופצייתלהלן: "ו לעיל) העדיפות הזכויות אתלעת  מעת ממנולרכוש  62יואל גולדמן

ו/או בעת מכירת הנכסים בהתאם להוראות ההסכם  ההסכם של מתמשכת הפרהשל  במקרים

 
 . ואשתו גולדמן יואל כלפי הינה  PUT האופציה   62
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 העדיפות הזכויות המרת עלהמוחזקת  החברההחודשים שלאחר החלטת  12 במהלךו/או 

 .רגילות בזכויות

 מידי העדיפותלפדות את הזכויות  האפשרות ניתנה, העניין לפי, המוחזקת ולחברה לתאגיד

 .רגילות זכויות לכדי העדיפות הזכויות כלאו לבצע המרה כפויה של /ו המשקיע

 מכוחהמוחזקת  החברה התחייבויותערבים יחד ולחוד לכל  יהיו והחברהיואל גולדמן  מר

ההסכם לרבות בקשר עם התחייבויות החברה המוחזקת לשפות את המשקיע בגין הפרת 

 הוראות רגולציה סביבתית.

 )להלן:  (מהנכסים המצוינם לעיל)  .Smith Stבנכס  חברה המחזיקה    נטלה  2019בנובמבר    8ביום   (2)

 המקרקעיןמובטחת במשכנתא שניה על המיליון דולר  55הלוואה בסך של "( המקרקעין"

"( בקשר עם המקרקעין ממלווה הקשור למשקיע. ההלוואה החדשהלהלן: "בס"ק זה )

 הקיימת במקרקעין  מיליון דולר מההלוואה  6ההלוואה החדשה שימשה לפירעון חלקי בסך של  

, כשיתרת במקרקעין השותף זכויות רכישתלמיליון דולר במסגרת הסכם  8ולתשלום בסך של 

  ת צרכיה השוטפים של החברה.תשמש אהחדשה ההלוואה 

 המסגרת מסכום נוספים דולר מיליון 6החברה סך של  משכה 2019 אוקטובר חודש במהלך

ביצוע המשיכה הנוספת, ובד בבד עם נטילת הלוואה  לאחר"(. הנוספת המשיכה" )להלן:

לחברה המוחזקת והם  Graham 169-ו Spencer 141בשם  הידועיםהחדשה, הועברו הנכסים 

שהועברו  הנכסיםהנכס של  לחברות המשקיע שהעמיד המועדף ההון הבטחתשועבדו לטובת 

 .כאמור

 לדוח הדירקטוריון. 7.13-ו 7.10לפרטים נוספים ראו 

 

 הפעילות תחום תוצאות תמצית .7.2

שנים שהסתיימו  שלושתובא תמצית התוצאות הכספיות של תחום הפעילות לתקופה של  להלן 

 שיטת לפי המוצגות לחברות ביחס גם נתונים כוללים שלהלן הנתונים. 2019בדצמבר  31ביום 

  :המאזני השווי

 פרמטר
 ביום  שנסתיימה לשנה

201931.12. 31.12.2018 31.12.2017 
 דולר באלפי

 66,011 90,324 99,732 (מאוחד)  הפעילות הכנסות סך
 165,380 49,020 229 ( מאוחד) משערוכים  רווחים
 57,107 143,054 63,985 (מאוחד) הפעילות רווחי

NOI  זהים מנכסים  (Same 

Property NOI( )מאוחד) 
79,249 71,032 54,374 

NOI  זהים מנכסים  (Same 

Property NOI( )חלק  
 (החברה 

57,175 48,412 34,737 

 54,374 71,032 79,249 ( מאוחד) NOI כ"סה 

 34,737 48,412 57,175 ( התאגיד חלק) NOI כ"סה 
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 גיאוגרפים אזורים .7.3

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

 לשנה שנסתיימה ביום  
.201931.12 :* פרמטרים מאקרו כלכליים  201831.12.  31.12.2017 

 63 21,439.45 20,580.25 19,519.40( PPPתוצר מקומי גולמי )במיליארדי דולר( )
 64  65,112 62,869 60,000(PPPתוצר לנפש )בדולר( )

 4.17% 5.43% 4.30% ( PPPשיעור צמיחה בתוצר המקומי )
 3.57% 4.78% %3.62 ( PPPשיעור צמיחה בתוצר לנפש ) 

 2.1% 1.9% 2.3% 65שיעור אינפלציה
התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח 

 66ארוך
2.39% 3.02% 2.74% 

 +AA+ AA+ AA 67דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך
מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון שע"ח 

 68של השנה 
 "חש 3.467 ש"ח 3.748 ש"ח 3.456

 .מקובלת נוסחה פי על חושב )*( 
 
 

 בכללותה הפעילות ברמת ילוחיםפ .7.4

בסמוך לו  אועיר ניו יורק ב ברוקלין רובעשהינו נדל"ן למגורים ב עיקרייצוין כי לחברה שימוש 

אחד ובאזור גאוגרפי אחד נובעת מכך עיקרי וכן איזור גיאוגרפי יחיד. העובדה שמדובר בשימוש 

, מספר חדרים וכו' שכן הסיכונים והתשואות שכונותשאין משמעות לפילוח הנתונים לפי 

הנובעים מההחזקה בבתי המגורים השונים משתנים מרחוב לרחוב ומאזור לאזור ללא קשר 

בברוקלין ימצא באזור מסויימת    בשכונהמצא הנכס. כך לדוגמא יתכן כי נכס  לרובע הספציפי בו נ

ברחוב יוקרתי וכנ"ל לגבי נכסים יוקרתיים פחות כך   אחרת בשכונהיוקרתי יחסית בדומה לנכס 

לנכס  בדרך כללאין משמעות. בדומה לכך, סיכונים ותשואות קשורים  שכונותשלפילוח לפי 

הספציפי ולמיקום הספציפי בו הוא נמצא ולא למספר החדרים בנכס ואופי הדירות השונות בו. 

לא זו אף זו, לעיתים, קשה לאפיין בית דירות בודד, שכן ישנן דירות שניתן לגבות בגינן שכר דירה 

שגובים פחות , לעומת דירה איכותית R.Sך הן תפוסות על ידי שוכר גבוה מאוד לאור איכותן, א

. לפיכך, הנתונים בפרק זה להלן הינם 69התפנה R.Sבגינה שכר דירה גבוה יותר, היות ששוכר 

  ברמת הפעילות בכללותה וניתנים במקובץ בטבלה יחידה כמפורט להלן.

 .משותפת בשליטה לחברות ביחס גם נתונים כוללים להלן זה 7.4 בסעיף הנתונים

  

 
להכללת המידע האמור לעיל, שהינו   ה לא פנתה לקבלת הסכמ החברה . יצוין כי https://knoema.comהנתונים להלן נלקחו מאתר     63

 מידע פומבי שפורסם לציבור. 
להכללת המידע האמור לעיל, שהינו   ה לא פנתה לקבלת הסכמ החברה . יצוין כי https://knoema.comהנתונים להלן נלקחו מאתר     64

 פומבי שפורסם לציבור. מידע 
  המידע להכללת הסכמה  לקבלת פנתה  לא החברה  כי יצוין. .www.usinflationcalculator.com מאתר נלקחו  להלן הנתונים  65

 . לציבור שפורסם פומבי מידע שהינו , לעיל האמור
 Federal-ה ,  ב"ארה  של המרכזי הבנק  נתוני על מבוססים ארוך לטווח  המקומי הממשלתי  החוב על התשואה  אודות   הנתונים  66

Reserve בכתובת פורסמו  אשר, שנים 30 של לתקופה  ממשלתיות  חוב אגרות של  לתשואות ביחס fred.stlouisfed.org . כי יצוין  
 . לציבור שפורסם  פומבי מידע  שהינו,  לעיל האמור המידע  להכללת האמריקאי המרכזי הבנק הסכמת  לקבלת פנתה  לא החברה 

  ../http://www.worldgovernmentbonds.com  מאתר נלקחו  ארוך לטווח  ב"ארה  של הממשלתי  החוב דירוג אודות   הנתונים  67
 .לציבור שפורסם   פומבי מידע  שהינו, לעיל האמור המידע להכללת הסכמתו  קבלת  למען  לאתר פנתה  לא החברה  כי יצוין

:  בכתובת, ישראל בנק מאתר נלקחו השנה  של האחרון ליום לדולר ביחס מקומי  מטבע ח "שע אודות   הנתונים  68
https://www.boi.org.il . פומבי מידע שהינו, לעיל האמור המידע להכללת ישראל  בנק הסכמת  לקבלת פנתה  לא החברה  כי יצוין  

 . לציבור שפורסם
,  כאמור לשוכר  החברה  משלמת   אותו לסכום  שבתמורה  כך R.S שוכרי  ("buyout")" החוצה  רוכשת, "לעת מעת, החברה  כי יצוין  69

 .  חופשית בשכירות מושכרת  להיות  הופכת והיא היחידה  את השוכר מפנה 



 

 40 - א 

 70למגורים שימוש לפינדל"ן מניב  פילוח .7.4.1.

 

 

 31.12.2018 ליום 31.12.2019 ליום
 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

2019 2018 2017 
 נדל"ן מניב למגורים בניו יורק )באלפי דולר(

  שווי

"ן נדל

  מניב

 )מאוחד(

 ל.ר ל.ר ל.ר 1,793,222 2,130,540 במאוחד

 חלק

 ל.ר ל.ר ל.ר 1,077,098 1,544,334 התאגיד

 שטח 

 "ר(בר)

 ל.ר ל.ר ל.ר 2,872 2,872 במאוחד

 חלק

 ל.ר ל.ר ל.ר --- --- התאגיד

NOI 

 57,107 71,032 79,249 ל.ר ל.ר במאוחד

 חלק

 34,737 48,412 57,175 ל.ר ל.ר התאגיד

 או רווחי

  הפסדי

 שיערוך

 165,330 49,020 (9,432) ל.ר ל.ר במאוחד

 חלק

 144,684 28,490 (14,231) ל.ר ל.ר התאגיד

  דמי

שכירות  

ממוצעים  

"ר לר

 לשנה

 43 42 42 ל.ר ל.ר במאוחד

 חלק

 43 42 42 ל.ר ל.ר התאגיד

 שיעורי

  תפוסה

 ממוצעים 

 96% 94% 97% ל.ר ל.ר במאוחד

 חלק

 96% 94% 97% ל.ר ל.ר התאגיד

  מספר

  מבנים

 מניבים 

 147 157 160 ל.ר ל.ר במאוחד

 חלק

 147 157 160 ל.ר ל.ר התאגיד

 שיעורי

  תשואה

  ממוצעים

 71בפועל

 %4.99 5% 5.1% ל.ר ל.ר במאוחד

 חלק

 %4.99 5% 5.1% ל.ר ל.ר התאגיד

, William Valeאשר כוללות את ההכנסות ממתחם  ייםמסחר מנכסיםכי לחברה הכנסות  יצוין

מסחריים  מנכסיםלהלן, כך שבנטרול ההכנסות מהמתחם, ההכנסות  7.4.7.1כמפורט בסעיף 

 מהנכסיםהחברה שיעור ההכנסות    להערכתכאשר    ,  2019מהכנסות החברה בשנת    7%-כ  על  עומדות

 .ותבתקופות הבאצפוי לקטון )באחוזים(  ייםהמסחר

 

 עיקריים )מצרפי(  שוכרים .7.4.2.

מהווה  מנומ( 72)המתואמתאשר ההכנסה  אחד עיקרי שוכר לחברה ,2019בדצמבר  31ליום  נכון

 .)במאוחד(או יותר מסך הכנסות החברה  10%

  :האמוריובא פירוט ביחס לשוכר  להלן

 

 
 . המאזני השווי בשיטת המטופלות בחברות היחסי חלקה  לרבות  70
 . הוגן שווי   בסיס על מחושבים  71
 מתוקנן לפי מונחי שנה מלאה.   72
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 השוכר

אזור  איפיון
ושימוש 
בנכסים 
 מושכרים

 הכנסות
 בשנת
 הדיווח

 אחוזים
 כל מסך

 הכנסות
 התאגיד

 עדכון מנגנון
 הצמדה או

 דמי של
 השכירות

 שיוך
 בטחונות ענפי

 תקופת
 ההתקשרות

 מתום שנותרה
 הדיווח שנת

 להארכה ואופציות

 פירוט
 נוסף

 שוכר
 'א

Denizen-

Bushwick 
 שלב א',

 נכס
 למגורים
, בברוקלין

 יורק ניו

12,600 13% 

 תקופות 2
 של אופציה

 כל שנים 5
 כאשר אחת

 דמי יועלו
-ב השכירות

 בכל 3%
 תקופה

 ---  מגורים

 שנים 3.5
ראו סעיף 

לעיל  7.1
וסעיף 
.א 7.4.6.1
 להלן

 שנים 3.75

 

 )מצרפי( בהקמה מניבים נכסים .7.4.3.

 משתנים  אזור

  31 ביום שהסתיימה  לשנה

 בדצמבר

2019 2018 2017 

 ,  ברוקלין

  יורק  ניו

 מגורים 

 2 4 173 תקופה )#(/השנה מספר נכסים בהקמה בתום 

 12 3 3 התקופה  במהלךהושבחו /ששופצו או שהוקמו הנכסים  מספר

 676,648 371,727 7,500 רבוע(  רגלתקופה )/השנה סך הכל שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום 

 120,969  135,718 1,978 בתקופה השוטפת )מאוחד(  )במטבע המסחרי(/בשנה סך הכל עלויות שהושקעו 

 519,997  313,299 7,300 התקופה )מאוחד(  )במטבע המסחרי(/השנה בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום שהסכום 

 101,382  20,837 200 ( המסחריהעוקבת )אומדן( )מאוחד( )במטבע  בשנה תקציב הקמה 

סך הכל יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה )מאוחד( )אומדן לתום  

 ( המסחרי( )במטבע השנה 

200 
20,837  101,382 

      - - - הנכס הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות )%(  שלשיעור מהשטח  

העוקבת ושנחתמו חוזים לגבי  בשנההכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו 

      - - - )מאוחד( )אומדן( )במטבע המסחרי( שלהםחמישים אחוזים או יותר מהשטח 

 .קומות מסחר 2-ו דיור יחידות 2לכלול  צפויים 2019בדצמבר  31 ליוםהנכסים שבהקמה  סך

 

 נכסים להעברת השליטה בעל התחייבות 7.4.4

( 2015-01-151986)אסמכתא:  2015בנובמבר  10מיידי שפרסמה החברה ביום  וחיודב כמפורט

, מתחייב הוא כי לחברה השליטה בעל הודיע 2015 בנובמבר 9 ביום"(, המקורי הדוח)להלן: "

 להעביר, בחברה השליטה בעל שהוא זמן כל בתוקף תהא ואשר בזמן מוגבלת שאינה התחייבות

 ללא,  ("ההתחייבות  נכסי"  :)להלן  נדל"ן  בארבעה עשר נכסי,  סופי  בשרשור,  חלקו  מלוא  את  לחברה

 וערבויות בטוחות למעט וחופשיים נקיים הם כאשר, בחברה מניות הקצאת כנגד, כספית תמורה

 בכפוף הכל, 74הרלבנטית הנכס חברתאו /ו הרלבנטי הנכס עם בקשר למלווים שהועמדו קיימות

 . "(ההתחייבות)להלן: " להלןהתנאים המפורטים  התקיימותל

 אחד  בכל  הבניה  עבודות  השלמת  עם  לחברה  יועברו  ההתחייבות  נכסיההתחייבות נקבע כי    במסגרת

 הקמת  השלמתוקבלת ההיתרים הנדרשים לאכלוסו )להלן ביחד: "  ,העניין  לפי,  ההתחייבות  מנכסי

 65%כולל החוב הלוואות בעלים לא יעלה על ( במקרה בו LTV, יחס החוב לשווי הנכס )"(הנכס

"( המינימאלי LTV-ה יחס" )להלן: 70% על יעלה לא בעלים הלוואות החוב כולל לאבו  ובמקרה

 
 .הדיור מיחידות  100% בגין דיירים עם חוזים ונחתמו איכלוס אישור התקבל ,הושלמה  הבניה  לתאריך הדוח  נכון  73
 "(. חברת נכסכל אחד מנכסי ההתחייבות מוחזק באמצעות חברת נכס יעודית נפרדת שכל פעילותה, החזקת הנכס )להלן בסעיף זה: "  74
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 התפוסה שיעור)להלן: " 75בו הדיור יחידות מסך 75% להשכרת מחייבים בהסכמים והתקשרות

"(, להעברה הסף תנאי: "הנכס הקמת השלמתוהמינימאלי  LTV-ה יחס עם וביחד" המינימלי

 ולקבלת, העניין לפי, ממלוויםאו /ו הנכס בחברת מהשותפים הנדרשים האישורים לקבלת בכפוף

 למועד בסמוך ההתחייבות נכסי בהעברת ידונו אשר, דין פי על הנדרשים החברה מוסדות אישור

 . להעברה הסף תנאי השלמת

ההתחייבות שתנאי הסף  מנכסי, ככל שלא יתקבל אישור העברה ממלווה, ביחס לנכס כי יצוין

להעברה התקיים לגביו, יפעל בעל השליטה, כמיטב יכולתו, להשגת מימון מחדש, שיאפשר העברת 

 הרלבנטי )בכפוף לקבלת יתר האישורים הנדרשים(.  ההתחייבותנכס 

 עוד כל,  ההתחייבות  בנכסי,  סופי  בשרשור, חלקוב  ירידה תחול  שלא  השליטה בעל  התחייב,  כן  כמו

 "(. השליטה בעל התחייבות" :בסעיף זה )להלן בתוקף, שלעיל התחייבותו

 תיעשה, לעיל זה בסעיף כמפורט התחייבות נכסי העברת בגין השליטה לבעל המניות הקצאת

 שנה לאותה החברה של הכספיים הדוחות אישור למועד בסמוך, לשנה אחת של בתדירות

  76.קלנדרית

 בעל, בנוסף .ההתחייבות מנכסי עשר אחד, הושלמה העברתם של 2019 בדצמבר 31 ליום נכון

 .התחייבות נכסי במסגרת נכללו שלא נכסים ארבעה לחברה העביר השליטה

 ככל, לחברה הועברו טרם בהם שהזכויות ההתחייבות נכסי ביתרת הזכויות של לחברה ןהעברת

 ולגידול דולר מיליון 3-של החברה, בהיקף של כ NOI-ב לגידול להביא צפויה, במלואה שתבוצע

 .דולר מיליון 17-כ של בהיקף, החברה של בהון

אסמכתא:  פר)מס 2015 בדצמבר 27 מימים החברה של מיידיים דיווחים ראו, נוספים לפרטים

 פר)מס 2016 ביולי 1, (2016-01-009130אסמכתא:  פר)מס 2016בינואר  13 ,(2015-01-189246

 במרץ 31 (,2016-01-089937אסמכתא:  פר)מס 2016בדצמבר  21 ,(2016-01-072400אסמכתא: 

 1(, 2017-01-067926)מספר אסמכתא:  2017ביוני  29-ו( 2017-01-034917: אסמכתא)מספר  2017

-2019-01)מספר אסמכתא:  2019ביוני  27-ו (2018-01-000003: אסמכתא)מספר  2018 בינואר

064330). 

 

  

 
 יובהר כי השכרת יחידות מסחר הכלולות בנכסים, אינה מהווה חלק מתנאי הסף להעברה.   75
לפרטים אודות הקצאת מניות רגילות של החברה, ללא ע.נ., לבעל השליטה בגין העברת זכויותיו בנכסי ההתחייבות שהזכויות בהם    76

 לעיל.  3הועברו לחברה, ראו סעיף 
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  :זה דוח פרסום למועד נכון, הושלמה טרם לחברה שהעברתם ההתחייבות נכסי עם בקשר פרטים להלן

  בניושכונה  /רובע #
 יורק 

 77הנכס  סוג
 

  אחוז
  ההחזקה

  בעל  של
  השליטה
  בחברת 
 הנכס 

  סטטוס
 הנכס 

  צפוי  רבעון
  להעברת

  הנכס
 לחברה 

 
  שצוין כפי

  בדוח
 המיידי 

  צפוי  רבעון
  להעברת

 לחברה   הנכס
 

  למועד  נכון
  דוח   פרסום
 78זה

  הסיבות
  לדחיית
  הצפי

  להעברת
 הנכס 

  הנכס שווי
100% 

)באלפי  
( דולר  

17.9.0  
  למועד  נכון

  דוח   פרסום
 זה

  למועד צפוי חוב 
100% ההעברה  

 )באלפי  דולר( 79
17.10.0 ( 

  בדוח  שצוין כפי
 המיידי 

  צפוי חוב 
  למועד

  ההעברה
100% 

)באלפי  
 דולר( 80

17.9.0 ( 
  למועד  נכון

  דוח   פרסום
 זה

  סוג
  המימון
 הקיים 

 
  למועד  נכון

  דוח   פרסום
 זה

NOI שנתי 
  צפוי

)באלפי  
 81(דולרים

17.10.0  
  שצוין כפי

  בדוח
 המיידי 

NOI שנתי 
)באלפי   צפוי

 82(דולרים
 

  למועד  נכון
  דוח   פרסום
 זה

  הון"כ  סה
  במועד  צפוי

 ההעברה 
17.11.0  

  שצוין כפי
  בדוח

 המיידי 

  הון"כ  סה
  צפוי

  במועד
 ההעברה 

17.12.0  
  למועד  נכון

  דוח   פרסום
 זה

  צפוי הון 
  במועד

,  ההעברה
  המיוחס 
  לבעלי

 המניות 
17.13.0  

  שצוין כפי
  בדוח

 המיידי 

  צפוי הון 
  במועד

 ההעברה 
  המיוחס 
  לבעלי

 המניות 
17.14.0  

  למועד  נכון
  דוח   פרסום
 זה

1 . Bushwick מגורים  
 50.00% להשכרה 

 בבניה 
  שיעור
  -השלמה
80% 

  - 4 רבעון
2016 2/2020 

 שינוי
  בתוכניות

  ועיכוב
  בקבלת 
  אישורי

  שלא בניה
  תלויים
 בחברה 

10,850   7,053 7,053 
  הלוואת

  הון+  בניה
 עצמי

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

2 .  Crown heights 
  מגורים
  ומסחר

 להשכרה 
50.00% 

 בבניה 
  שיעור
  -השלמה
10% 

  - 4 רבעון
2016 4/2021 

 שינוי
  בתוכניות

  ועיכוב
  בקבלת 
  אישורי

  שלא בניה
  תלויים
 בחברה 

6,500 4,225 4,225 
  הלוואת

  הון+  בניה
 עצמי

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

3 . Williamsburg 
  מגורים
  ומסחר

 להשכרה 
100.00% 

  -'א שלב
,    בבניה

  שיעור
  השלמה 

60% .  
  -'ב  שלב

.בתכנון  

  - 2 רבעון
2017  4/2021  

 שינוי
  בתוכניות

  ועיכוב
  בקבלת 
  אישורי

  שלא בניה
  תלויים
 בחברה 

33,000 21,450 21,450 
  הלוואת

  הון+  בניה
 עצמי

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

"כ סה  50,350 32,728 32,728 --- 3,040 3,040 17,622 17,622 14,587 14,587 

 
 . חופשית  שכירות  77
החברה  הנחות כי יצוין כן. המיידי בדוח  המונח  כהגדרת, המתלים  בתנאים עמדו אלו  שנכסים העובדה  לאור נכסים שני של  העברתם את השליטה  בעל הקדים , זה  דוח  פרסום למועד ועד המיידי הדוח  פרסום  עדממו  כי יצוין 78

 "ן.  הנדל בשוק השליטה  בעל של לניסיון  בהתאם השליטה  מבעל  שהתקבלו נתונים  על מתבססותבאשר למועד הצפוי להעברה 
 .  65% של ( LTVשל יחס חוב מקסימלי לשווי הנכס ) בהנחה   79
 .  65% של ( LTVשל יחס חוב מקסימלי לשווי הנכס ) בהנחה   80
 .בחברה  הקיימים  דומים ונכסים השליטה  בעלעבר של  ניסיון על בהתבסס. תפוסה  100% בהנחת  81
 .בחברה  הקיימים  דומים ונכסים השליטה  בעלעבר של  ניסיון על בהתבסס. תפוסה  100% בהנחת  82
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  דולר באלפי - )מצרפי( נכסים ומכירת רכישת .א7.4.4

 משתנים  אזור
 בדצמבר 31שנה שנסתיימה ביום 

2019 2018 2017 

 ברוקלין

 יורק  ניו

 נכסים שנמכרו 

 --- --- 1 )#(  בשנה מספר נכסים שנמכרו 

)מאוחד( )במטבע   בשנה תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 

 (המסחרי
92,000 

--- --- 

 --- --- 92,520 (רבוע רגל)מאוחד( )באלפי  בשנה שטח נכסים שנמכרו 

NOI  295 (המסחרישל נכסים שנמכרו )מאוחד( )במטבע --- --- 

מימוש הנכסים )מאוחד( )באלפי   בשלהפסד שנרשם \רווח 

 שקלים חדשים( 
5,392 

--- --- 

 נכסים שנרכשו 

 12 2 0 תקופה )#( /בשנה מספר נכסים שנרכשו 

תקופה )מאוחד( )במטבע  /בשנה עלות נכסים  שנרכשו 

 ()*( המסחרי
- 66,475   41,242 

NOI  13,400 128 - (המסחרישל נכסים שנרכשו )מאוחד( )במטבע 

 1,012 95,020 - רבוע(  רגלתקופה )מאוחד( )באלפי /בשנה שטח נכסים שנרכשו 

 נכסים שהועברו לחברה על ידי בעל השליטה ללא תמורה. לרבות )*(  
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  מהותיים מניבנדל"ן  מבניגילוי לעניין  7.4.5

 Franklin פרויקט 7.4.5.1

 

  

 
 . 2017ל שנת ש השני רבעון ה הנכס החל להניב הכנסות שכירות מדירות למגורים החל מתום   83

 
 
 
 
 
 
 

 ומאפייניו הנכס שם
 

608 Franklin 
 

 (62.5% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
 

 
 
 
 
 
 
 

 שנה

 השווי הערכת אודות נוספים נתונים מידע פריט
 שבבסיסה וההנחות

 ערך
 בספרים

 /שנה בסוף
 תקופה

( מאוחד)
 במטבע)

 (ההצגה

 הוגן שווי
 בסוף

 תקופה
באלפי )

 (דולר

 הכנסות
 /בשנה

 תקופה
( מאוחד)
באלפי ב)

 (דולר

NOI בפועל 
 /בשנה

 תקופה
 (מאוחד)

 (באלפי דולר)

 שיעור
 התשואה

)%( 

 שיעור
 התשואה
 המותאם

)%( 

 שיעור
 תשואה

 העלות על
)%(83 

 שווי יחס
 לנכס חוב

(LTV ) 

 רווחי
 )הפסדי(
 שערוך

 (מאוחד)
באלפי )

 (דולר

 שיעור
 התפוסה

 לסוף
 תקופה/שנה

)%( 

 שכירות דמי
 ממוצעים

 רבוע לרגל
 לשנה

 (באלפי דולר)

 זיהוי
 מעריך
 השווי

 שם)
 (וניסיון

 מודל
 ההערכה
 שמעריך
 השווי

 לפיו פעל

 נוספות הנחות
 בבסיס

 ההערכה

6
0

8
 F

r
a

n
k

lin
 

 

 אזור
 ברוקלין

 יורק  ניו
 שנת
2019 

 97,000   97,000   5,499   4,092  4% 4% 6% 57%  1,425  100% 72 

 
 

Level 
Valuatio

n  בעל
ניסיון של  

שנים  18
בתחום 
הערכות 

 השווי.

 
 

Income 
Approac

h 

: היוון שיעור
4.625% 

 שכירות דמי
 52:  ממוצעים

 רבוע לרגל
 2014 באוגוסט 7 רכישה מועד

 שנת
2018 95,000  95,000  5,489  4,107  4% 4% 6% 58% (3,655) 99% 69 

: היוון שיעור
4.625% 

 שכירות דמי
:  ממוצעים

 רבוע לרגל 49.8
 המטבע ציון

 המסחרי
  דולר

 "בארה

 דירות בית עיקרי שימוש

 שנת
2017 96,000 96,000 4,345 3,561 4% 4.7% 6% 47% 19,166 100% 67 

: היוון שיעור
4.625% 

 שכירות דמי
:  ממוצעים

 רבוע לרגל 49.8

 עלות/  מקורית עלות
 מקורית הקמה

 (המסחרי במטבע)
 דולר  מיליון 59-כ

 התאגיד חלק
]%[ 62.5% 

 120 היחידות מספר
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, ברוקלין, Dean Street 1036-1046 -(, רכישת חלקת מקרקעין, ב50%, חברה בת של החברה )Franklin LLC 608, השלימה 2014באוגוסט  7 ביום

 וקומת דיור יחידות 120-כ הכולל דירות ביתהקמת  החברה השלימה, 2017 שנת של הראשון ברבעוןמיליוני דולר.  18 שלניו יורק, בתמורה לסך 

 .62.5%-ל 50%-מ בחברת הבת הגדילה החברה את שיעור החזקתה 2018בשנת  .(הקרקע רכישת כולל, דולר מיליון 59-)בעלות כוללת של כ מסחר

דמי   תמורת,  שנים  10של    לתקופההחלק המסחרי של הפרויקט    להשכרתצד שלישי    עםראשי    שכירותהחברה התקשרה בחוזה    2016דצמבר    בחודש

  .91%-כ על עומד המסחרי בחלק סופיים לשוכרים ההשכרה שיעור, 2019בדצמבר  31ליום  נכון. אלפי דולר 1,200בסך של שכירות שנתיים 

, 2019  בדצמבר  31  ליום,  הסתכמה  מסולקת  הבלתי  שיתרתה  הלוואה  מכוח  משועבדות  פרנקלין  בפרויקט  החברה  זכויות  כללמועד פרסום הדוח,    נכון

 לחיי  הראשונות  שנים  5 במהלך בלבד  ריבית  תשלומי  יבוצעו  פיה  על,  2028 אוגוסט  בחודש לפרעון  הינה  כאמור ההלוואה .דולר  מיליון  55-כ  של  לסך

 .4.5%-כ של בשיעור שנתית ריבית ונושאת, ההלוואה

 לעיל. .יא7.1אודות הסכם השקעת הון מועדף בקשר עם פרויקט פרנקלין, ראו סעיף  לפרטים

  



 

 

 

 47 - א 

  Long Island City פרויקט 7.4.5.2

 

  .להלן ראו, Long Island Cityאודות הסכם השכירות הראשי בנכס  לפרטים

 
 . 100% הינו  סופיים   דיירים מול  התפוסה  שיעור    84
 ד .לעיל 7.4.2 סעיף ראה  הדיור מיחידות 100% להשכרת התקשרות לעניין    85

 
 
 
 
 
 
 

 ומאפייניו הנכס שם
 

 
 
 
 
 
 
 

 שנה

 מידע פריט
אודות הערכת השווי  נוספים נתונים

 וההנחות שבבסיסה

 ערך
 בספרים

שנה/  בסוף
 תקופה

( מאוחד)
אלפי ב)

 (דולר

 הוגן שווי
 בסוף

 תקופה
באלפי )

 (דולר

 הכנסות
בשנה/ 
 תקופה

( מאוחד)
אלפי ב)

 (דולר

NOI עלבפו 
בשנה/ 
 תקופה

 (מאוחד)
 (אלפי דולרב)

 שיעור
 התשואה

)%( 

 שיעור
 התשואה
 המותאם

)%( 

שיעור 
תשואה 

על העלות 
)%( 

יחס שווי 
חוב לנכס 

(LTV ) 

 רווחי
 )הפסדי(
 שערוך

 (מאוחד)
אלפי ב)

 (דולר

 שיעור
 התפוסה

 סוףל
 שנה/תקופה

)%(84 

 שכירות דמי
 ממוצעים

 רבוע רגלל
 לשנה

אלפי ב)
 85(דולר

 מעריך זיהוי
 השווי

 (וניסיון שם)

 מודל
 ההערכה
 שמעריך
 השווי

 לפיו פעל

 הנחות
 נוספות
 בבסיס

  ההערכה

L
o

n
g

 Isla
n

d
 C

ity
 

 

 אזור
 קווינס 
 ניו יורק 

 שנת
 sf-ל 49 100%  4,333  59.3% 5.5% 3.9% 3.9%  4,785   6,533   123,100   123,100  2019

Aaron 
Valuation 

Inc,. 
 כתמערי

 ההשווי הינ
  21 תבעל

שנות ניסיון  
בהערכות 

שווי לנכסי  
 נדל"ן

היוון  
תזרים 

מזומנים  
(Income 

Approac
h) 

שיעור 
היוון: 

%254. 

 מועד רכישה
20 

 בנובמבר
2013 

 שנת
 sf-ל 49 100% 5,447 62.1% 6.18% 4.54% 4.54% 5,326 6,360 117,300 117,300 2018

Aaron 
Valuation 

Inc,. 
 כתמערי

 ההשווי הינ
  20 תבעל

שנות ניסיון  
בהערכות 

שווי לנכסי  
 נדל"ן

היוון  
תזרים 

מזומנים  
(Income 

Approac
h) 

שיעור 
היוון: 
4.5% 

 המסחרי מטבעה ציון
  דולר

 "בארה

 בית עיקרי שימוש
 דירות

 שנת
 ל.ר 100% (1,888) 50.4% - - - - - 106,100 106,100 2017

Aaron 
,.Valuation 

Inc   מעריכת
השווי הינה 

  19בעלת 
שנות ניסיון  
בהערכות 

שווי לנכסי  
 נדל"ן

היוון  
תזרים 

מזומנים  
Income 

Approac
h 

שיעור 
היוון: 
4.5% 

 הקמה עלות/  מקורית עלות
 80,800 (המסחרי במטבע) מקורית

 התאגיד חלק
]%[ 50% 

 188 היחידות  מספר
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חברת   28TH STREET LLC 41-21-ב  (31.25%, ללא תמורה מכל סוג שהוא, את מלוא החזקותיו )בעל השליטה לחברההעביר    2017בדצמבר    31ביום   

הושלמה   2017במהלך הרבעון הרביעי של שנת  בחברת הנכס.    50%מחזיקה החברה בשיעור של    2019בדצמבר    31הנכס של הפרויקט, כך שנכון ליום  

 יחידות דיור. 188הבניה בנכס, אשר כולל 

 יוםב הסתכמהבגינה  מסולקת הבלתי הקרן שיתרת הלוואה מכוח משועבדות Long Island City נכון לתאריך הדוח, כל זכויות החברה בפרויקט

המשולמת  שנתית ריבית ונושאת ,2028 אוגוסט בחודשההלוואה כאמור תיפרע בתשלום אחד )בולט( . דולר מיליון 74-כ של לסך 2019 בדצמבר 31

  .4.768%-כ של חודשי בשיעורבאופן 

 לעיל. יא.7.1, ראו סעיף Long Island Cityפרויקט לפרטים אודות הסכם השקעת הון מועדף בקשר עם 

 הסכם שכירות ראשי

 ושאינ שלישי צד עם"( ההסכם)להלן "בנכס  המגורים לשטחי ביחס ראשי שכירות םבהסכבנכס התקשר תאגיד המחזיק  2017בדצמבר  31 ביום

  מיליון דולר. 6.4של חמש שנים ובתמורה לסך של  ה"(, לתקופהראשי השוכר: "העניין לפי, זהבסעיף )להלן  בה השליטה לבעל או לחברה קשור

 הראשונות השנים חמש במהלך מוקדם סיוםלשל מימוש המשכיר את הזכות  במקרה. לעיל 2.1.ג.7.1 בסעיף מפורטיםהעיקריים של הסכם  תנאיו

 בתקופה  מהדיירים  שנגבו  הסכומים  שבין  להפרש  השווה  בסכום  יציאה  לדמי  השוכר  זכאי  יהיהלעיל,    2.1.ג.7.1כמפורט בסעיף  ,  השכירות  שבתקופת

אלפי דולר,  1,500סכום המשקף רווח מובטח בסך של עד  בתוספת, זו בתקופה שנגבו הקבועים השכירות דמי לבין האמור המוקדם לסיום שעד

 אלפי דולר לחודש בגין כל חודש שלאחר החודש השישי שלאחר תחילת השכירות. 100-אשר הולך ופוחת ב
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 .Smith St-ב להשקעה קרקע 7.4.5.3

 שם עתודת הקרקע ומאפייניה
 

Smith St. 
 

 (100% –; חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

תקופת 
 הדיווח

 נתונים הקשורים למצבה התכנוני של הקרקע, נתונים כספיים
 הדוח לתאריךנכון 

נתונים אודות הערכת השווי וההנחות  נתונים בדבר שווי הוגן ושערוכים
 שבבסיסה

 תיאור מצב
 תכנוני נוכחי

 
 תיאור מצב תכנוני שבהליכי אישור

 

שווי הוגן 
 בתום שנה
 )מאוחד(

באלפי )
 (דולר

ערך 
בספרים 
 בתום שנה
 )מאוחד(

באלפי  )
 (דולר

רווחי שערוך 
שנה 

 )מאוחד(
באלפי )

 (דולר

שם מעריך 
השווי 
 וניסיון

מודל 
 הערכה

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
–ההערכה 

לפי העניין 
[Cap Rate  /

שיעור היוון[, 
מספר 

קרקעות 
השוואה, 

מחיר ממוצע 
לר"ר של 
קרקעות 
 [השוואה

ייעוד 
 נוכחי 

זכויות בניה 
נוכחיות 

 בר"ר
 

ייעוד 
 מתוכנן 

זכויות בניה 
 מתוכננות

 

תיאור 
התקדמות 

ך הלי
 האישורים

S
m

ith
 S

t
.

 

ציון שם 
עתודת 
 הקרקע

Smith St. 

נתונים 
שנתיים 

על 
 הקרקע

2019 166,000 166,000 20,502 

Level 
Valuation 
בעל ניסיון  

שנים  18של 
בתחום 
הערכות 

 השווי.

 שיטת
 ההשוואה

  קרקעות 6
,  להשוואה

 ממוצע מחיר
 דולר 500

 בנוי לשטח

 קרקע
"ן נדל 331,680 להקמה

 מניב 
אישור  בשלבי

 שינוי ייעוד 

 בשלבי
 שינוי אישור

 ייעוד
 ניו יורק  אזור

ציון המטבע 
 דולר ארה"ב המסחרי

2018 141,000 141,000 39,660 

Level 
Valuation 
בעל ניסיון  

שנים  17של 
בתחום 
הערכות 

 השווי.

 שיטת
 ההשוואה

  קרקעות 6
,  להשוואה

 ממוצע מחיר
 דולר 425

 בנוי לשטח

 

ציון מיקום 
 ברוקלין הקרקע

מועד רכישת 
 2016 אפריל הקרקע

חלק התאגיד 
 100% )בפועל( )%(

2017 99,500 99,500 44,635 

Level 
Valuation 
בעל ניסיון  

שנים  17של 
בתחום 
הערכות 

 השווי.

 שיטת
 ההשוואה

  קרקעות 5
,  להשוואה

 ממוצע מחיר
דולר 300

 בנוי לשטח

שיטת הצגה 
בדו"ח 
 המאוחד

 איחוד

הקרקע שטח 
 165,840 )רגל רבוע(

עלות 
מקורית 
)במטבע 
 המסחרי(

50,000 

 לעיל. .יא7.1, ראו סעיף האמורה הקרקעאודות הסכם השקעת הון מועדף בקשר עם  לפרטים
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 פרטים נוספים

"( בהסכם לרכישת מקרקעין )כפי שתוקן מעת לעת( בשכונת גואנוס השותףהתקשר תאגיד בשליטת צד שלישי )להלן: " 2016בחודש אפריל 

 50.1%על ידי חברה משותפת ) 2017", לפי העניין(, אשר הושלם בחודש יולי הסכם הרכישה המקורי"-" והמקרקעיןבברוקלין ניו יורק )להלן: "

 . 86עברו המקרקעין לרשות הרוכשתמיליון דולר, ובמועד זה  50-"(, תמורת כהרוכשתהשותף( )להלן: " 49.9%-החברה ו

( ברוכשת 49.9%"( למכירת חלקו של השותף )צד ג'התקשר השותף בעסקת מכירה מותנית עם צד ג' שאינו קשור לחברה )להלן: "  2017בחודש יוני  

הסכם רכישת זכויות : "מיליון דולר )שיכול ותשתנה ככל שתושלם לאחר שינוי הייעוד(, כמפורט להלן )להלן 36.5לצד ג' בתמורה לסך של 

. היתרה 87תשלומים שווים 4-מיליון דולר, ב 14.5"(. במעמד חתימת הסכם רכישת זכויות השותף, התחייב צד ג' לשלם לשותף סך של השותף

ואה לאותו מיליון דולר כאמור הועמד כהלו 14.5מיליון דולר תשולם במועד השלמת הסכם רכישת זכויות השותף. יצוין כי הסך של  22בסך של 

 צד ג' על ידי החברה )ראו להלן(.

 49.9%, צד ג' רשאי להשלים את רכישת זכויות השותף ברוכשת )המקנות 2018בהתאם להסכם רכישת זכויות השותף, החל מחודש יולי 

ד ההתקשרות בהסכם רכישת מיליון דולר ששולמו כאמור לעיל במעמ  14.5-נוספים )מעבר ל  88מיליון דולר  22במקרקעין( בתמורה לתשלום סך של  

 . 89זכויות השותף( וזאת לפני שינוי הייעוד

מיליון דולר  14.5כאמור לעיל, במקביל לחתימת הסכם רכישת זכויות השותף על ידי השותף וצד ג', העמידה החברה הלוואה לצד ג' בסך של 

", לפי העניין(. על פי הסכם ההלוואה, ניתנה לחברה ההלוואההסכם "-" וההלוואה)להלן: " 16%שנים נושאת ריבית שנתית של  5לתקופה של 

"(, וזאת לאחר השלמת שינוי הייעוד במקרקעין, בפרמיה של האופציההאופציה לרכוש את זכויות צד ג' בהסכם רכישת זכויות השותף )להלן: "

 ש לפני שינוי הייעוד(. מיליון דולר בתרחיש של מימו 7.3-על מחיר עסקת רכישת זכויות השותף )תוספת של כ 20%

הסכימו החברה וצד ג' על עדכון תנאי הסכם ההלוואה, במסגרתו תהיה רשאית החברה לממש, בשיקול דעתה הבלעדי ובכל   2018בחודש אוגוסט  

 מיליון דולר. 1.2, את האופציה. בתמורה לשינוי התנאים כאמור לעיל, שילמה החברה לצד ג' סך של 90עת

 
 מיליון דולר השקעת השותף.  1.4-מיליון דולר וכ 36מוכר בסך של    מיליון דולר, כאשר היתרה מומנה באמצעות הלוואה  12.6-ההון העצמי שהעמידה החברה הינו בסך של כ  86
 ימים לאחר מועד השלמת רכישת המקרקעין כאמור.  95-ו 65, 35-המקרקעין על ידי הרוכשת, ובהסכם רכישת זכויות השותף נקבע כי מועד התשלומים כאמור הינו מועד השלמת רכישת   87
 ימים ממועד ההתקשרות ועובר להחלטה בדבר שינוי יעוד המקרקעין, כמפורט להלן.  375סכום זה הינו הסכום לתשלום במקרה של השלמת הסכם האופציה לאחר חלוף   88
לר"ר, בניכוי עלויות   175$תף ברוכשת תבוצע לאחר שינוי ייעוד המקרקעין, מחיר רכישת זכויות השותף יהיה תלוי בזכויות הבניה שיקבעו, לפי מפתח של במידה והשלמת רכישת זכויות השו  89

 ששולמו עד ליום המימוש. 
 דהיינו, בוטל התנאי הדורש שהאופציה תמומש רק לאחר השלמת שינוי הייעוד.  90
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 .2018 בספטמבר 30ליום דוחותיה הכספיים החל ממועד פרסום את החברה המוחזקת איחדה רה לאור האמור לעיל החב

החברה הודיעה לצד ג' על מימוש האופציה המוקנית לה בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה. בד בבד עם הודעת החברה כאמור, תוקנו הסכם 

כויות צד ג' תחת הסכם רכישת זכויות השותף תשלם החברה לשותף והסכם רכישת זכויות השותף באופן שבו לצורך השלמת רכישת זהתפעול 

שולם למועד נטילת ההלוואה החדשה )כהגדרתה להלן(  "(. יצוין כי  התמורה" ( )להלן:לעילמיליון דולר כאמור    22מיליון דולר )חלף סך    15סך של  

)ב( -; ו2020ד המוקדם מבין: )א( חודש אוקטובר של שנת מיליון דולר על חשבון התמורה, כשיתרת התמורה תשולם עד למוע 7לשותף סך של 

 .יןקרקעמב 100%מחזיקה החברה  2019בדצמבר  31נכון ליום  לאור האמור, השלמת מימון מחדש או מכירה של המקרקעין.

"( בקשר עם ההלוואה החדשהמיליון דולר )בס"ק זה להלן: " 55נטלה חברה המחזיקה במקרקעין הלוואה בסך של  2019בנובמבר  8ביום 

. ההלוואה החדשה שימשה לפירעון חלקי זה לעילתיאור עסקי התאגיד  לדוח.יב 4.3ט.7.1המקרקעין ממלווה הקשור למשקיע המפורט בסעיף 

 ת ההלוואהמיליון דולר במסגרת הסכם רכישת זכויות השותף, כשיתר  8ולתשלום בסך של    91הקיימת על הנכס  מיליון דולר מההלוואה  6בסך של  

 תשמש את צרכיה השוטפים של החברה. ההלוואה החדשה מובטחת במשכנתא שניה על המקרקעין. החדשה

  

 
   מיליון דולר. 30הקיימת על הנכס עומדת על סך של  המוכר הלוואתנכון לתאריך הדוח, יתרת   91
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 החברה ברמת הנדרשות התאמות 7.4.6

 שווי הוגן לערכים בדוח על המצב הכספי התאמת 7.4.6.1

 
 בדצמבר 31 ליום

 ( ההצגה( )במטבע מאוחד)
2019 2018             2017 

 התאגיד  עסקי תיאור בדוח  הצגה 

 1,341,673 1,793,222  2,130,540  ( מאוחד) 7.4.1 שבסעיף בטבלה  שמוצג  כפי מניבים,  נכסים   הכל סך

  7.4.3 שבסעיף בטבלה  שמוצג  כפי מניבים בהקמה,  ם נכסי  הכל סך

 519,997 313,299  7,300  (מאוחד)

 1,861,670 2,106,521  2,137,840  (מאוחד)   הכל סך

 התאמות 

  202,013 261,000  263,200  נכסים המוצגים בהשקעות בעסקאות משותפות 

 - ( 22,075) (26,807)  אחרות  התאמות 

 013,202 238,925  236,393  התאמות   הכל סך

 1,659,657 1,867,596  1,901,447  התאמות  אחרי,  הכל סך

 הכספי המצב על ח "בדו הצגה 
 1,659,657 1,867,596  1,901,447  ( מאוחד) הכספי המצב על בדוח 92 להשקעה  ן"נדל סעיף

 1,659,657 1,867,596  1,901,447  הכל סך

 
  

 
 לא כולל קרקעות.   92
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 FFO (Funds From Operations)לרווחי  התאמות 7.4.6.2

 

 

FFO בדצמבר 31 ביום שנסתיימה  לשנה 

2019 2018 2017 

 מבוקר   במטבע ההצגה בלתי

 131,049 83,320 (62,922) נקי  רווח 
    התאמות 

( 26,680) ( 229) שערוכים  (149,388 )  

( 22,340) 10,278 משותפת  בשליטה  חברות של בשערוכים החברה  חלק  (15,992 )  

 - - (2,358) הוצאות מימון אחרות 

( 10,457) (10,483) שליטה  מקנות  שאינן  זכויות  (0428, )  

Funds From Operations (FFO)  נומינאלי 

 "ע:ני רשות  הוראות לפי
(65,714) 23,843 (42,373) 

    : התאמות נוספות

 4,570 8,856 9,885 הפחתת הוצאות מימון נדחות 

 ( 191) 425 - שיערוך רווחי בגין  נדחים מיסים  הוצאות

 3,113 - 2,208 שינוי בשווי הוגן של נגזר משובץ / הוצאות מימון חד פעמיות 

 46,751 ( 41,603) 56,344 ואחרות  חוב אגרות   נכיון  הפחתת והוצאות חוב אגרות שער הפרשי הוצאות

 8,042 10,457 10,483 שליטה  מקנות  שאינן  זכויות

FFO 19,912 1,978 13,206 לפי גישת ההנהלה 



 

 54 - א

 דומא יםמהותי מניבנדל"ן  ימבנ – יורק ניו, ברוקלין, בושוויק - דניזן 7.4.7

 הפרויקט תיאור

 דיור יחידות 911, במסגרתו נבנו מניב ן"נדל פרויקטהינו  Denizen Bushwick פרויקט

)לעיל  הושלמו שני שלבי הפרויקטנכון למועד הדוח  כאשרלהשכרה בשני מבנים בשני שלבים 

"(. הנהלת החברה בוחנת את הנכס" או" הפרויקט" או" בושוויק דניזן פרויקטולהלן יחד: "

זה נתונים נפרדים ביחס  בדוחהצורך, מוצגים  במידתכנכס מניב אחד.  בושוויק דניזןפרויקט 

חדרים. הנכס כולל סך   2, או  אחד  חדרלמבנים השונים. הנכס כולל יחידות דיור מסוג סטודיו,  

 של נכסי מסחר להשכרה. SFאלף  132-של כ

 במיסי הטבות לפרויקט מקנה אשר, a421תכנית תמריצי המס לפרויקט דניזן בושוויק כפוף 

, כנגד פיקוח על שכר הדירה ביחידות הדיור. שונים בשיעורים, שנים 25 של לתקופה"ן נדל

למשקי בית בעלי הכנסה שלא עולה על  מושכרותיח"ד(  183הדיור בפרויקט ) מיחידות 20%

מושכרות במחירי שוק יחידות הדיור בפרויקט  728מההכנסה החציונית באזור. יתרת  60%

 .421aבכפוף לתכנית 

 יםהנכס ניהול הסכמי

, במסגרתם חברת הניהול על פי הסכמי ניהול הניהול חברתהנכסים מבוצע על ידי  ניהול

 מעמידה בהם לתנאים דומים בתנאיםניהול נכסים  שירותי בושוויק דניזןלפרויקט  מעניקה

 .93החברה של"ן הנדל נכסייתר ל נכסים ניהול שירותי הניהול חברת

 :הפרויקט משלבי אחד לכל ביחס נוסף מידע יובא להלן

  שלב א' – בושוויק דניזן 7.4.7.1

 הנכס הצגת .א

 2019 בדצמבר 31 ליום פירוט ( 100% – בנכס התאגיד חלקאחוזים;  מאה  לפי נתונים )
 Denizen Bushwick – Phase I הנכס  שם

 Noll St.,Brooklyn NY, Block 3152, Lot 48 54 הנכס  מיקום 

  מהותי  שינוי חל אם; שימושים לפי פיצול - הנכס שטחי
 האחרונות  השנים  3-ל יינתנו השטחים - בשטחים

יח"ד   354)מתוכן  ד"יח  443(, נטו )  sqf 280,096 - למגורים  דירות
מושכרות במחירי דיור בר יח"ד  89-ו מושכרות במחירי שוק

 ( השגה למשפחות זכאיות
   sqf 78,661 –  מסחרי

,  מוחזקות חברות דרך החזקה תיאור) בנכס ההחזקה  מבנה
 ( בנכס שלהן  ההחזקה   ושיעורי בהן ההחזקה שיעורי לרבות

 Evergreen-ב ההשתתפות  מזכויות 100% מחזיקה  החברה 
Gardens Holdings LLC ,מזכויות 100% מחזיקה  אשר  

 המחזיקה , Evergreen Gardens II LLC -ב ההשתתפות
 94. בנכס הבעלות זכויות במלוא

  –  מוחזקת בחברה נמצא  הנכס אם) בנכס בפועל התאגיד חלק
  המוחזקת   החברה  בחלק   המוחזקת  בחברה  התאגיד   חלק  הכפלת

 (בנכס

100% 

  יותר  מחזיקים השותפים אם) לנכס השותפים שמות  ציון
  השותפים  אם או בנכס  הזכויות מן  אחוזים  וחמישה עשריםמ

 (  קשורים   צדדים הם

--- 

 ;2016 באפריל 5 –רכישת הקרקע  מועד הנכס  רכישת תאריך
 2018לשנת  2 רבעון –השלמת הבניה  תאריך

 בעלות (: וכדומה חכירה, בעלות) בנכס  משפטיות זכויות  פירוט

 
 .זה  לדוח  המצורף נוספים פרטים בפרק 22 תקנה  ראו החברה  מתקשרת בהם נכסים  ניהול שירותי הסכמי  אודות לפרטים  93
 הנכס  בחברת Evergreen Gardens LLC של ההחזקות פוצלו הפרויקט  של הראשון בחלק החברה  החזקות  שעבוד במסגרת  94

 Evergreen Gardens ידיעל  Evergreen Gardens II LLC הנכס חברתלמועד פרסום דוח זה מוחזקת  שנכון כך, כאמור
Holdings LLC . 
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 בעלות משפטיות   זכויות רישום מצב
 --- משמעותיות מנוצלות   בלתי בניה זכויות

  צא וכיו קרקע  זיהום, מהותיות בניה  חריגות) מיוחדים  נושאים
 --- (באלה

  / מאזני שווי/מלא  איחוד] הכספיים בדוחות הצגה  שיטת 
 [: משותפת פעילות

 איחוד

 

 ראשיים שכירות הסכמי

 Evergreen Gardens II LLCתקשר  ה  בהם  הראשיים  השכירות  הסכמי  עיקרי  מפורטים  להלן

 עם צד שלישי שאינו קשור לבעל השליטה בחברה: 

 

 תקופת השכרה שטח התקשרות היקף ההתקשרות מועד "דמס
 שנתית תמורה הסכם

 שנים עשר "רראלפי  78,661-כ המסחרי החלק 2018 במרץ 30  .1
, דולר מיליון 2.2-כ

 בכל עולה אשר
 3%-ב שנה

 2018ביוני  29  .2
"ד מסוג יח 185

חדרי  2-ו 1סטודיו, 
 שינה

אלפי ר"ר  113-כ
משטחי  40%-המהווה כ

 יחידות הדיור למגורים
 מיליון דולר 6.3-כ חמש שנים

בספטמבר  30  .3
2018 

יח"ד מסוג  157
חדרי  2-ו 1סטודיו, 

 שינה

אלפי ר"ר  101-כ
משטחי  36%-המהווה כ

 יחידות הדיור למגורים
 מיליון דולר 6.1-כ חמש שנים

 

 סעיף ראו, במהותם זהים אשר, בקשר לחלק המגורים ההסכמים עיקריאודות  לפרטים

 השנים חמש במהלך מוקדם לסיום הזכות את. במקרה של מימוש המשכיר לעיל 2.1.ג.7.1

 יציאה  לדמי  השוכר  זכאי  יהיהלעיל,    2.1.ג.7.1בסעיף    כמפורט,  השכירות  שבתקופת  הראשונות

 האמור המוקדם לסיום שעד בתקופה מהדיירים שנגבו הסכומים שבין להפרש השווה בסכום

 :בתוספת, זו בתקופה שנגבו הקבועים השכירות דמי לבין

אלפי דולר, אשר  900סכום המשקף רווח מובטח בסך של עד  – הראשונה ההתקשרות בגין

 תחילת השכירות.מאלפי דולר לחודש בגין כל חודש שלאחר החודש השישי  35-הולך ופוחת ב

אלפי דולר, אשר הולך  720סכום המשקף רווח מובטח בסך של עד  – השניה ההתקשרות בגין

 תחילת השכירות.מודש השישי אלפי דולר לחודש בגין כל חודש שלאחר הח 33-ופוחת ב

הסכם  מתוך דיור יחידות 342כי נכון לתאריך הדוח, נחתמו חוזי שכירות להשכרת  יצוין

 .סופיים לשוכריםהראשי  השכירותהשכירות 

  (דולר באלפי) עיקריים נתונים .ב

  חלק אחוזים;  מאה  לפי נתונים )
 הנכס  רכישת בתאריך  2019 בדצמבר 31 ליום  נכון (100% –  בנכס התאגיד

הרכישה / ההקמה   עלות 323,000 ( דולר)באלפי  הוגן  שווי
 )באלפי דולר(:

203,32895 

ממוצע לדירות   תפוסה  שיעור
 100% )%(  בשכירות חופשית 

  נרכשו הנכס  מקרקעי מועד הרכישה:
  שוכרים  ידי על תפוסה  שיעור 2016 אפריל 5 ביום

 99%-כ * )%( סופיים

  באלפי בפועל ) מושכרים שטחים 
SF ) 

 .רל )%(:   תפוסה  שיעור 347,527

 
 ללא הוצאות מימון   95
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 .ר הנכס היה בהקמה ל (: המסחרי במטבע) NOI 16,846 ( דולרסך הכל הכנסות )באלפי 

NOI  13,352 (דולר)באלפי 

 
 5.2%   )%( בפועל תשואה  שיעור
לתום   סופיים שוכרים מספר

 )#( שנת דיווח 
399 

 .רל ]שער חליפין[
 שכירות ליחידות ספציפיות. בהסכמי התקשרו אשרשוכרים סופיים  ידי על תפוסה שיעור* 
 

 ספציפי מימון .ג

 '(ה)סדרה  חוב אגרות הנפקת

ש"ח ע.נ. אגרות חוב  578,760,000השלימה החברה הנפקה לציבור של  2018בפברואר  6 ביום

ראשית   שימשהההנפקה    תמורת, כאשר  'ה  סדרה  של  המובטחת)סדרה ה'( על פי דוח הצעת מדף  

 שלב)להלן בסעיף זה: " בושוויק דניזןא' בפרויקט  שלבההלוואות הקיימות על  פירעון לשם

והסרת השעבודים לטובת המלווה שהיה קיים ביחס לשלב   דולר  מיליון  140-כשל    בהיקף"(,  'א

הושלם הליך יצירת השעבודים לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב   2018בפברואר    23א'. ביום  

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

במרץ  5 ביום. "(המשכנתא" :בסעיף זה )להלן '(ה)סדרה  החוב אגרות למחזיקי הנאמן לטובת

ש"ח ע.נ. אגרות החוב )סדרה ה'(  65,000,000הקצתה החברה למשקיעים מסווגים  2018

הוגדל סכום המשכנתא לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב  2018במרץ  9נוספות, וביום 

ש"ח ע.נ.  106,479,000הקצתה החברה למשקיעים מסווגים  2018ביולי  4ביום  .)סדרה ה'(

הוגדל סכום המשכנתא לטובת הנאמן  2018 ביולי 6אגרות החוב )סדרה ה'( נוספות, וביום 

הקצתה החברה למשקיעים מסווגים  2019במאי  12 ביום למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'(.

הוגדל סכום  2019במאי  21וביום  נוספות, )סדרה ה'(ש"ח ע.נ. אגרות החוב  70,000,000

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

הנכס כי היא לא תהיה רשאית לגבות  חברתסדרה ה' התחייבה  שלשטר הנאמנות  במסגרת

 בהתאם, החברה הנהלת להערכת מראש. שנהמהשוכרים בגין תקופה העולה על  שכירותדמי 

 ן"נדל בפרויקטי השכירות דמי של המוחלט מרביתם, בחברה הקיימים בפרויקטים לניסיונה

  .בחודשו חודש מדי משתלמים למגורים שעיקרם מניב

 ועמידת  המשכנתא,  ריביתהו  קרןה  פירעון  מועדי  לרבות  '(,ה  סדרה)  החוב  אגרות  אודות  לפרטים

 למחזיקי ייעודי גילוי' )"ה פרק ראו, הפיננסיות המידה ובאמות המרכזיות בתניות החברה

 .הדירקטוריון לדוח"( החברה של החוב אגרות

לפרטים נוספים אודות מזכר עקרונות לביצוע מימון מחדש אשר בכפוף להשלמתו יבוצע פירעון 

 מזכרודיווח  לדוח הדירקטוריון 7.17, ראו סעיף )סדרה ה'( של החברה מוקדם לאגרות החוב

 .מחדש למימון העקרונות

 משפטיות ומגבלות שעבודים .ד

פי אגרות החוב -כבטוחה להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על

החברה לגרום לכך שחברת הנכס א'  התחייבה)סדרה ה'( ושטר הנאמנות של סדרה ה', 
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)כהגדרתה בשטר הנאמנות של סדרה ה'( תיצור ותרשום לטובת הנאמן )כנאמן למחזיקי 

'( ולרבות, בין היתר, באמצעות המחאה של משכנתאות קיימות(, את האגרות החוב )סדרה 

לשטר  1.2.2.6להלן, בהתאם להוראות חוות דעת עורך דין כמפורט בסעיף שהשעבודים 

ראשונה בדרגה, יחידה, לטובת הנאמן )כנאמן למחזיקי ( משכנתא 1הנאמנות של סדרה ה': )

: בסעיף זה פרויקט )להלןב'(, על מלוא זכויותיה של חברת הנכס א' האגרות החוב )סדרה 

: בסעיף זה "(, בסכום קרן אגרות החוב )סדרה ה'( במועד ההנפקה )להלןהנכס המשועבד"

על אגרות החוב, הוצאות  ח גם את הריביתי"(. למען הסר ספק, המשכנתא תבטהמשכנתא"

הרישום התחזוקה והמימוש של המשכנתאות, הוצאות התפעול של הנכסים המשועבדים 

לאחר מימוש המשכנתא וכן מבטיחה את כל יתר ההוצאות שהחברה נושאת בהם בהתאם 

על דרך חברת הנכס  המחתהבמסגרת מסמכי המשכנתא כאמור  (  2להוראות שטר הנאמנות; )

טובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'(, את כל זכויות חברת הנכס השעבוד כמקובל, ל

א' לקבלת הכספים שיגיעו בגין או מכוח הנכס המשועבד, זכויות קדימה או זכויות אחרות 

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

כל הסכם אחר, אם קיים, מקנים ויקנו אותם מפעם  תקבולי הביטוח, ככל שיתקבלו ו/או

על  חתמוהחברה וחברת הנכס א' ( 3לפעם לחברת הנכס א' בגין זכויותיה בנכס המשועבד; )

אחד או יותר, המשכלל חוב בגובה החוב אותו מבטיחות ( Note Promissory) שטר חוב

ויותיה כלפי מאת ומתוך את זכ  משכנההחברה  (  4יורק בארה"ב; )-המשכנתאות גם במדינת ניו

( ברשם המשכונות לסדרה ה' לשטר הנאמנות 6.2.4.1חשבון הנאמנות )כהגדרתו בסעיף 

 לשטר הנאמנות  6על כך הערה במרשם השעבודים של החברה; והכל כמפורט בסעיף  ונרשמה

 .לסדרה ה'

  (דולר)באלפי  שווי הערכת אודות פרטים .ה

  – בנכס התאגיד חלקאחוזים;  מאה  לפי נתונים )
 2017בדצמבר  31 2018בדצמבר  31 2019 בדצמבר 31 (100%

 269,000 316,000 323,000 (דולר באלפיהשווי שנקבע )

 Bowery BBG BBG זהות מעריך השווי 

  מעריך בין תלות  אין האם המעריך בלתי תלוי? 
 לחברה השווי

  מעריך בין תלות  אין
 לחברה השווי

  מעריך בין תלות  אין
 לחברה השווי

 אין  אין  אין  האם קיים הסכם שיפוי? 
תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 הערכת השווי(  מכוונת 

 Income מודל הערכת השווי )השוואה/הכנסה/עלות אחר(
Capitalization 

Income 
Capitalization 

Income 
Capitalization 

 Discounted Cash Flow Approach (DCF) – שיטת היוון תזרימי מזומנים  –עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי   הנחות

( שנלקח בחשבון  Net Leasable Areaהשכרה )-שטח בר
 ( SF-בבחישוב )

יח"ד   354יח"ד )מתוכן  443)נטו(,  sqf 280,096 – דירות למגורים 
יח"ד מושכרות במחירי דיור בר השגה   89-מושכרות במחירי שוק ו

 למשפחות זכאיות( 
 sqf 67,432 – מסחרי 

ההשכרה לצורך -שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר
 --- 48% 97% הערכת שווי )%( 

דירות להשכרה מייצגים   שלדמי שכירות ]חודשיים[  
  במטבע"ר מושכר לצורך הערכת שווי )רממוצעים ל

 (המסחרי

 73 – סטודיו 
 65 -אחד חדר

 59 - חדרים 2

 72 – סטודיו 
 65 -אחד חדר

 62 - חדרים 2
66 
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  מטבעמייצג לצורך הערכת שווי )ב NOIתזרים מייצג / 
 15,624 15,392 15,472 96(ב"ארה  דולר( )באלפי המסחרי

 --- 4,752 5,857 קיומו של הסכם שכירות ראשי  בשלשווי בשל  הפחתת
תקופתיות ממוצעות לשמירה על הקיים )מטבע   אותהוצ

 2,428 2,495 2,669 המסחרי(

שיעור היוון / שיעור תשואה / מכפיל שנלקח לצורך 
 4.25 4.25 4.25 הערכת השווי )%( 

    משתנים מרכזיים אחרים:

 421a: 67,631 68,700 69,400 המס תמריצי תכנית פי על מס הטבת שווי

"ר בגין שירותים לרמחיר השכרה  התאמות
ממוצע  עומת( ומצב הנכס, לamenitiesלדיירים )

 של נכסי ההשוואה:

להסכמי   בהתאם
 שכירות בפועל

להסכמי   בהתאם
שכירות בפועל  
  של בתוספת התאמה 

 העובדה  לאור 4%-כ
  צמוד  שהפרוייקט

  בהקמה  לפרויקט
  amenities-ה  ומרבית

נמצאים בשלב ב'  
 שבשלבי סיום 

; amenitiesבגין  20%
  הנכס היותבגין  10%

 העלאת"כ סה חדש; 
  -השכירות ב מחיר

30% 

 רגישות  ניתוחי

 (דולר באלפישיעורי תפוסה )
 265,000 313,000 325,000 1% -בעליה 

 272,000 319,000 332,000 1%-בירידה 

 (דולר באלפישיעורי היוון )

עליה של 
0.25% 307,000 302,000 254,000 

ירידה של 
0.25% 337,000 332,000 285,000 

  יחידהדמי שכירות ממוצעים ל
 (דולר באלפי) מושכרת

 278,000 321,000 331,000 3%עליה של 
 260,000 311,000 311,000 3%ירידה של 

 .זה תקופתי לדוח ורפתמצ 2019 בדצמבר 31 ליום לפרויקט השווי הערכת

  שלב ב' – בושוויק דניזן 7.4.7.2

 הנכס הצגת .א

–  בנכס התאגיד חלק; אחוזים מאה  לפי נתונים )
 2019בדצמבר  31 יוםל פירוט (100%

 Denizen Bushwick – Phase II : הנכס שם
 Melrose St.,Brooklyn NY, Block 3152, Lot 1 123 : הנכס מיקום 

 sqf 315,032 : הקרקע שטח 
פיצול לפי שימושים; אם חל שינוי   - שטחי הנכס 

השנים   3-השטחים יינתנו ל   –מהותי בשטחים  
 האחרונות

מושכרות יח"ד  374יח"ד )מתוכן  468)נטו(,  sqf 277,722 –דירות למגורים 
 ( מושכרות במחירי דיור בר השגה למשפחות זכאיות יח"ד  94-ו במחירי שוק 

 sqf 52,493 – מסחרי 

 חברות דרך  החזקה  תיאור)  בנכס ההחזקה  מבנה
  ושיעורי בהן ההחזקה שיעורי  לרבות, מוחזקות 

 (: בנכס שלהן  ההחזקה 

 Evergreen Gardens Mezz-ב ההשתתפות  מזכויות 100% מחזיקה  החברה 
LLC  ב ההשתתפות מזכויות 100% מחזיקה אשר-Evergreen Gardens 
LLC ,ב ההשתתפות מזכויות  100% מחזיקה  אשר-Evergreen Gardens I 

LLC , בנכס הבעלות זכויות במלוא המחזיקה . 
 בחברה נמצא  הנכס אם) בנכס בפועל התאגיד חלק

  המוחזקת  בחברה התאגיד חלק הכפלת  –  מוחזקת
 (: בנכס המוחזקת החברה בחלק

100% 

  מחזיקים  השותפים אם ) לנכס השותפים  שמות ציון
  או  בנכס הזכויות  מן אחוזים וחמישה  מעשרים  יותר

 (: קשורים צדדים הם השותפים  אם
--- 

 ;2015  באוקטובר 13 –הקרקע  רכישת מועד : הנכס רכישת תאריך
 2019לשנת  2רבעון  –השלמת הבניה  תאריך

 חכירה, בעלות) בנכס  משפטיות זכויות  פירוט
 בעלות (: וכדומה

 בעלות משפטיות   זכויות רישום מצב
 --- זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות

  זיהום, מהותיות בניה חריגות) מיוחדים נושאים
 --- (באלה וכיוצא  קרקע

  שווי/מלא  איחוד] הכספיים  בדוחות  הצגה  שיטת
 איחוד [: משותפת פעילות /מאזני

 

 
  סך  את מנכה  השווי מעריך( 421a) מס להטבת זכאית החברה  כי העובדה  לאור. מס הוצאות  ללא NOI סך מייצג התזרים 96

 .  האמורה  המס להטבת  שווי בנפרד ומחשב הרעיוניות המס  הוצאות
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  ראשי קבלן הסכם

החברה העמידה קבלן ראשי בין חברת האם לבין החברה הקבלנית,  מילהסכ בהתאם

לפרויקט, הכוללים תיאום עבודות בשטח, איתור  ראשיהקבלנית לחברת האם שירותי קבלן 

באופן ישיר, ניהול הקמת הפרויקט לרבות ביצוע כל  האם חברתקבלני משנה עמם מתקשרת 

 התשלומים וההיטלים הנדרשים במועדם.

שאת בכל העלויות בקשר עם בניית הפרויקט, לרבות קבלני משנה, עובדים, האם נו חברת

 חברת ביטוח והוצאות נוספות בקשר עם הקמת הפרויקט. החברה הקבלנית אינה מחייבת את  

 ללא מרווח לחברה הקבלנית. back to backנעשית  זו עובדים אלא תבעלות העסק האם

 במקרה, האם חברת את לשפות קבלניתה החברה של התחייבות כוללתכאמור  ההתקשרות

 מס תשלום אי, לרבות הקבלנית החברה של מחדלאו /ו ממעשה כתוצאה לחברה יגרם שנזק

 .כנדרש

אלפי דולר ליחידת דיור,   5שירותי קבלן ראשי בפרויקט, החברה הקבלנית זכאית לסך של    בגין

אלפי דולר לבניין )סה"כ  10חניון, ולעמלת ניהול חד פעמית בסך של  ליחידתליחידת מסחר ו

 .97מיליון דולר( 6.175-כ

 ראשיים שכירות הסכמי

בהסכמי שכירות יחידניים  Evergreen Gardens I LLC התקשר 2019בדצמבר  31עד ליום 

יחידות דיור וביחס לחלק מהשטחים המסחריים בנכס, בכללם הסכמי   231-וראשיים, ביחס ל

 .דולר ארה"ב מיליון 8.6-שכירות לתקופות של מעל שנה, בהיקף הכנסות שנתי של כ

 הסכמימתוך יחידות דיור  305יצוין כי נכון לתאריך הדוח, נחתמו חוזי שכירות להשכרת 

מסך יחידות  65%-, המהוות שיעור של כלשוכרים סופיים יםהראשיהיחידניים והשכירות 

 .' בפרויקטבהדיור של שלב 

  (דולר באלפי) עיקריים נתונים .ב

אחוזים;   מאה לפי נתונים )
 הנכס  רכישת בתאריך  2019 בדצמבר 31 ליום  נכון (100% –  בנכס התאגיד חלק

ההקמה  / הרכישה  עלות 313,000 ( דולר)באלפי  הוגן  שווי
 )באלפי דולר(:

217,53498 

 
  שוכרים  ידי  על תפוסה  שיעור

 * )%( סופיים

 
  נרכשו הנכס  מקרקעי מועד הרכישה: 35%-כ

 2015 באוקטובר 13 ביום

בפועל  מושכרים שטחים
 ( SF באלפי)

 .רל )%(:   תפוסה  שיעור 97,202

 .ר הנכס היה בהקמה ל (: המסחרי במטבע) NOI 3,593 ( דולרסך הכל הכנסות )באלפי 

NOI  2,458 **(דולר)באלפי 

 

  –  )%(  בפועל תשואה  שיעור
 0.8% ** הנכס בשלבי אכלוס

  –  )%(  מותאם  תשואה  שיעור
בהתאם להכנסות צפויות לפי  

 הערכת השווי
4.9% 

 
 1000יחידות חניון, כאשר כל יחידת מסחר ויחידת חניון חושבו לפי  160-יחידות מסחר ו 160יחידות דיור,  911לפי  מחושב  97

 ר"ר ליחידה.
 . ללא הוצאות מימון  98
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לתום   סופיים שוכרים  מספר
 )#( שנת דיווח 

163 

 .רל ]שער חליפין[
 שכירות ליחידות ספציפיות. בהסכמי התקשרו אשרשוכרים סופיים  ידי על תפוסה שיעור  * 

 .2019** יצוין כי הקמת הנכס הושלמה במהלך הרבעון השני לשנת 
 

  (דולר באלפי) ספציפי מימון .ג

 הבכיר ההלווא

 מימון 
 הלוואה א'  – Denizen Bushwick (100%–  בנכס התאגיד חלק)

יתרות בדוח  
על   המאוחד

 המצב הכספי 
 (דולר)באלפי 

 

931.12.201  
 - מוצג כהלוואות לזמן קצר: 

 170,000 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

31.12.2018 
 162,730 מוצג כהלוואות לזמן קצר: 

 --- מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
31.12.2017 

 --- כהלוואות לזמן קצר: מוצג 
 119,88099 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

 170,000 ( ההצגה במטבע) 31.12.2019 ליום הוגן שווי
 2019ביוני  7 מקורי  הלוואה נטילת תאריך

 דולר אלפי   170,000 (המסחרי במטבע) מקורי הלוואה  גובה
 5.5% )%( 31.12.2019 ליום(  אפקטיבית) שבפועל הריבית שיעור

 וריבית   קרן פירעון מועדי
 . בלבד   ריבית של   חודשיים  תשלומים

  נהבגינה תפרע  שנצברהיתרת הקרן הבלתי מסולקת והריבית  
 (. הארכה לאופציית)בכפוף    2022בפברואר    22ביום 

 מרכזיות   פיננסיות תניות 

  : שלהלן לשמור על היחסים הפיננסייםהתחייב  השליטה בעל
  125-מ יפחת  לא בעל השליטה   של  הנקי הנכסי השווי( 1)

בעל השליטה יהיו    של הנזילים  הנכסים( 2; ) דולר  מיליון
 . דולר מיליון 5-מ יפחת  שלא בשווי

ידיעת החברה, כפי שנמסר לה על ידי בעל השליטה,   למיטב 
  זה הוא עומד בהתניות הפיננסיות.תקופתי  דוחנכון למועד  

,  כלשהן זכויותהעברת ל  המלווה של  מראש  אישור  נדרש  [ וכדומה  נכס  שווי, שוכרים עזיבת : לרבות] אחרות מרכזיות  תניות 
 .100"( אסורה  העברה"  בעקיפין או במישרין בנכס )להלן:

  המידה  ובאמות  המרכזיות  בתניות עומד  התאגיד האם  ציון
 הדיווח  שנת לתום הפיננסיות 

 כן

 כן non-recourse מסוג האם

 

)לרבות מנגנון חישוב הריבית,   ותנאיה  לעיל  המתוארת  ההלוואה  נטילת  אודות  נוספים  לפרטים

עילות להעמדה ו , אפשרות לפירעון מוקדם, אופציית הארכת מועד הפירעון האחרון,ערבויות

-2019-01)מס' אסמכתא:  2019ביוני  11של החברה מיום  מיידי דיווח ראו, (מיידילפירעון 

 .הפניה של בדרך זהתקופתי , אשר המידע על פיו מובא בדוח (049620

 Mezzanine הלוואת

 מימון 
 ( Mezzanine)  הלוואה ב'  – Denizen Bushwick (100%–  בנכס התאגיד חלק)

יתרות בדוח  
על   המאוחד

 המצב הכספי 
 (דולר)באלפי 

 

9.20112.31  
 - מוצג כהלוואות לזמן קצר: 

 65,000 מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

31.12.2018 
 - מוצג כהלוואות לזמן קצר: 

 - מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
31.12.2017 

 - מוצג כהלוואות לזמן קצר: 
 - מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

 65,000 ( ההצגה במטבע) 31.12.2019 ליום הוגן שווי
 2019בפברואר   12 מקורי  הלוואה נטילת תאריך

 דולר אלפי   65,000 (המסחרי במטבע) מקורי הלוואה  גובה
 12.6% )%( 31.12.2019 ליום(  אפקטיבית) שבפועל הריבית שיעור
 תשלומים חודשיים של ריבית בלבד.  וריבית   קרן פירעון מועדי

 
 שלבי הפרויקט.  שנייתרת ההלוואה הינה בגין              99

ומעלה לפחות  51%) בשליטתו יישאר שהלווה  לכךשלהלן לא תיחשבנה העברה אסורה, ובכפוף  ההעברותאף האמור,  על  100
 .יןד פי על העברה ; )ב( קרוביו  או השליטה  בעל של  עזבון נכסי : )א( תכנון השליטה  בעל של  ובניהולובשרשור סופי( 
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 מימון 
 ( Mezzanine)  הלוואה ב'  – Denizen Bushwick (100%–  בנכס התאגיד חלק)

יתרת הקרן הבלתי מסולקת והריבית שנצברה בגינה תפרענה  
 )בכפוף לאופציית הארכה(.   2022בפברואר    11ביום 

 מרכזיות   פיננסיות תניות 

  : שלהלן לשמור על היחסים הפיננסייםהתחייב בעל השליטה 
  125-השווי הנכסי הנקי של בעל השליטה לא יפחת מ( 1)

הנזילים של בעל השליטה יהיו  הנכסים  ( 2; ) מיליון דולר 
 מיליון דולר.  5-בשווי שלא יפחת מ

למיטב ידיעת החברה, כפי שנמסר לה על ידי בעל השליטה,  
  זה הוא עומד בהתניות הפיננסיות.דוח תקופתי נכון למועד  

 [ וכדומה  נכס  שווי, שוכרים עזיבת : לרבות] אחרות מרכזיות  תניות 
נדרש אישור מראש של המלווה להעברת זכויות כלשהן,  

בעקיפין או במישרין בחברה האם, בחברת הנכס או בנכס  
 .101"( העברה אסורה" )להלן: 

  המידה  ובאמות  המרכזיות  בתניות עומד  התאגיד האם  ציון
 הדיווח  שנת לתום הפיננסיות 

 כן

 כן non-recourse מסוג האם

 

)לרבות מנגנון  ותנאיה לעיל המתוארת Mezzanine-ת ההלווא נטילת אודות נוספים לפרטים

 , אפשרות לפירעון מוקדם, אופציית הארכת מועד הפירעון האחרון,ערבויותחישוב הריבית, 

 13החברה מיום    שלדיווח מיידי    ראו,  (מיידילפירעון    Mezzanine-ת ההלוואת  עילות להעמדו

 בדרך זה בדוח מובא פיו על המידע אשר(, 2019-01-012565)מספר אסמכתא:  2019 בפברואר

 .הפניה של

לדוח  7.17לפרטים נוספים אודות מזכר עקרונות לביצוע מימון מחדש, ראו סעיף סעיף 

 .מזכר העקרונות למימון מחדשהדירקטוריון ודיווח 

 משפטיות ומגבלות שעבודים .ד

 :2019 בדצמבר 31 ליום נכון המשפטיות והמגבלות השעבודים מפורטים להלן

 פירוט סוג  ההלוואה 

 המובטח   הסכום
 (מאוחד)

31.12.2019 
 (דולר באלפי)

 ' א הלוואה 

 שעבודים

 יצירת על הגבלה  עם, בדרגה משכנתא ראשונה 
הלווה בנכס,   זכויות  מלוא על , נוספים שעבודים

לרבות המקרקעין, המחוברים, מיטלטלין וכו', וכן  
זכויות לקבלת כספים  זכויות הנלוות אליהן לרבות  

וזכויות תחת הסכם ניהול בנכס, לרבות על דרך 
 .ההמחאה 

 ושיפוי  ערבות 170,000

ערבות פיננסית של בעל השליטה וכן ערבויות בעל 
השליטה להשלמת הקמת הפרויקט ולתשלום  

-Badערבות מסוג    הוצאות תחזוקה ותפעול הנכס; 
Boy  של בעל השליטה; התחייבות בעל השליטה

והלווה לשיפוי המלווה בגין הפרת הוראות  
 .102רגולציה סביבתית בקשר עם הנכס 

  משפטיות מגבלות
 נוספות 

  של כולל סך יופקד בהם ייעודיים נותחשבוהקמת 
, ובכלל זה פקדונות ריבית,  מיליון דולר 5.5-כ

ייעודיים נוספים  ופקדונות  תשלומי מס וביטוח,
בנוסף, הלווה   ; הפרויקטלצורך ניהול כספי 

מתחייב שלא ליטול אשראי נוסף בסך מצטבר  
אלפי דולר, או שאיננו במהלך   500העולה על 

 העסקים הרגיל. 

'  ב הלוואה 
(Mezzanine ) שעבודים 

שעבוד ראשון בדרגה, עם הגבלה על יצירת 
ההשתתפות,  שעבודים נוספים, על מלוא זכויות 

 Evergreene-הניהול וההצבעה של הלווה ב
65,000 

 
  מדרגה  קרוביו או השליטה  בעל של עזבון נכסישלהלן לא תיחשבנה העברה אסורה: )א( תכנון  ההעברות, האמור אף על  101

  הנכס  שחברת לכך  ובכפוף, האם בחברת, בעקיפין או  במישרין , הזכויות  בעלי בין העברה ; )ג( דין פי  על העברה ; )ב( ראשונה 
 .השליטה  בעל של  ובניהולוומעלה לפחות בשרשור סופי(  51%) בשליטתו תישמר

העמדת ערבויות כאמור על ידי בעל השליטה להבטחת התחייבויות הלווה בקשר עם ההלוואה, אושרה על ידי ועדת הביקורת    102
 ודירקטוריון החברה כעסקה לא חריגה של החברה, בה לבעל השליטה עניין אישי. 
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 פירוט סוג  ההלוואה 

 המובטח   הסכום
 (מאוחד)

31.12.2019 
 (דולר באלפי)

Gardens LLC103   וזכויות הנלוות אליהן לרבות
 זכויות לקבלת כספים. 

 ושיפוי  ערבות

  בעל של Bad-Boyבלתי מותנית מסוג  ערבות
לשיפוי   והלווה  השליטה  בעל התחייבות; השליטה 
הוראות רגולציה סביבתית   הפרתבגין  המלווה 

  בעל שלבלתי מותנית  ערבותובקשר עם הנכס; 
 .104הפרויקט  הקמת להשלמת השליטה 

  משפטיות מגבלות
 נוספות 

מיליון דולר  9-יפקיד כ שבו יקיים חשבון  הלווה 
  עם   בקשר  תשלומים  ביצועמכספי ההלוואה לצורך  

; בנוסף, הלווה מתחייב שלא  הפרויקט הקמת
  שאיננו אשראי מהותי נוסף או  ליטוללקחת 
 בקשר עם הקמת הפרויקט.  הרגיל עסקיו במהלך

 
במאי  21-ו 2018ביולי  6 ,2018 במרץ 12 ,2018 בפברואר 23 בימים"ק ג' שלעיל, בס כמפורט

 למחזיקי  הנאמן  לטובת'(,  ה)סדרה    החוב  אגרות  קרן  בסכוםמשכנתאות על שלב א'    נוצרו  2019

  .(דולראלפי    236,439-כ  של  כולל)המשכנתאות בגין שלב א' נרשמו בסך    '(ה)סדרה    החוב  אגרות

 שווי הערכות אודות פרטים

 :2019 בדצמבר 31 ליום השווי הערכת אודות פרטים להלן

  – . חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
 2017 בדצמבר 31 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31 (100%

 163,000 285,000 323,000 (ב"ארה דולרשנקבע )באלפי   השווי
 .Bowery BBG Inc. BBG Inc השווי  מעריך זהות 

  השווי  מעריך בין תלות  אין ? תלוי בלתי  המעריך האם
 לחברה

  מעריך בין תלות  אין
 לחברה השווי

  מעריך בין תלות  אין
 לחברה השווי

 אין  אין  אין  ? שיפוי הסכם קיים האם
)התאריך  השווי   הערכת של התוקף  תאריך

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 ( השווי   הערכת מתייחסת  שאליו

 השווי  הערכת מודל
 Income Capitalization Income (אחר עלות /הכנסה/ השוואה)

Capitalization 
Income 

Capitalization 
(  Net Leasable Areaהשכרה )-שטח בר

 330,215 330,215 330,215 (SF-בשנלקח בחשבון בחישוב )

-שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר
 .רל .רל .רל ההשכרה לצורך הערכת שווי )%( 

דירות להשכרה  של דמי שכירות ]חודשיים[ 
"ר מושכר לצורך רמייצגים ממוצעים ל

 ( המסחרי במטבעהערכת שווי )

 74 – סטודיו 
 68 – אחד חדר

 63 – חדרים 2

 72 – סטודיו 
 65 – אחד חדר

 62 – חדרים 2
68 

מייצג לצורך הערכת  NOIתזרים מייצג / 
 דולר( )באלפי המסחרי מטבעשווי )ב

 105(ב"ארה
15,279 15,279 15,231 

תקופתיות ממוצעות לשמירה על  אותהוצ
 --- --- --- הקיים )מטבע המסחרי(

מכפיל שנלקח שיעור היוון / שיעור תשואה /  
 4.25 4.25 4.25 לצורך הערכת השווי )%( 

    משתנים מרכזיים אחרים:
  המס   תמריצי תכנית  פי על מס   הטבת שווי

421a: 74,100 74,100 73,600 

 
 . לעיל' א  ק" ס ראו, בפרויקט החברה  החזקות  מבנה  אודות לפרטים  103
העמדת ערבויות כאמור על ידי בעל השליטה להבטחת התחייבויות הלווה בקשר עם ההלוואה, אושרה על ידי ועדת הביקורת    104

 ודירקטוריון החברה כעסקה לא חריגה של החברה, בה לבעל השליטה עניין אישי. 
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  – . חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
 2017 בדצמבר 31 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31 (100%

"ר בגין שירותים  לרמחיר השכרה  התאמות 
  עומת( ומצב הנכס, לamenitiesלדיירים )

 ממוצע של נכסי ההשוואה: 

להסכמי שכירות   בהתאם
בתוספת התאמה   בפועל

לאור העובדה  2.5%-של כ
כי הפרוייקט בשלבי  

והשלמת פארק   איכלוס
 בין הבניינים. 

להסכמי   בהתאם
שכירות בפועל בתוספת  

לאור   4%-התאמה של כ
  שהפרוייקטהעובדה 

צמוד לפרויקט בהקמה  
  amenities-ומרבית ה 

נמצאים בשלב ב'  
 שבשלבי סיום. 

; amenitiesבגין  20%
  הנכס היותבגין  10%

 העלאת"כ סה חדש; 
 30% -השכירות ב מחיר

    רגישות  ניתוחי

 (דולר באלפישיעורי תפוסה )
 163,000 281,000 318,000 1% -בעליה 

 166,000 288,000 325,000 1%-בירידה 

 (דולר באלפישיעורי היוון )

עליה של 
0.25% 307,000 271,000 150,000 

ירידה של 
0.25% 337,000 299,000 179,000 

דמי שכירות ממוצעים  
 באלפי) מושכרת יחידהל

 (דולר

עליה של 
3% 331,000 294,000 173,000 

ירידה של 
3% 311,000 275,000 156,000 

 .זה תקופתי לדוח מצורפת 2019בדצמבר  31השווי לפרויקט ליום  הערכת

 

7.4.8 William Vale Complex מבנה נדל"ן מניב מהותי מאוד –, ברוקלין, ניו יורק 

 הנכס הצגת .א

 2019 בדצמבר 31 ליום פירוט ( 50%– בנכס התאגיד חלקאחוזים;  מאה  לפי נתונים )
 William Vale Complex הנכס  שם

 יורק  ניושכונת וויליאמסבורג, ברוקלין,   הנכס  מיקום 

  מהותי  שינוי  חל אם; שימושים לפי פיצול –  הנכס  שטחי
 האחרונות  השנים  3-ל יינתנו השטחים - בשטחים

)לשימושים  קומות של משרדים  5חדרים,  183 שבו מלון
  בשטח  מסחר שטחי, SFאלף  45-כולל של כ בשטח ספציפיים( 

  SFאלף  55, חניון ושטחים בסך של SFאלף  44-כ של כולל
 . להשכרה לאירועים וכנסים

,  מוחזקות חברות דרך החזקה תיאור) בנכס ההחזקה  מבנה
 ( בנכס שלהן  ההחזקה   ושיעורי בהן ההחזקה שיעורי לרבות

YG WV LLC :50% המחזיקה , "(החברה המועברת" )להלן  
)להלן:   Wythe Berry Member LLC -מזכויות ההשתתפות ב

  - מזכויות ההשתתפות ב 100% שמחזיקה "(, הבת חברת"
Wythe Berry Fee Owner LLC " :אשר "(, הנכס חברת)להלן  

  ת יתרת זכויות ההשתתפו . במתחםמחזיקה במלוא הזכויות 
 "( השותף)להלן: "  וייס  ג זלי מר ידי  על מוחזקות הבת בחברת

  –  מוחזקת בחברה נמצא  הנכס אם) בנכס בפועל התאגיד חלק
  המוחזקת   החברה  בחלק   המוחזקת  בחברה  התאגיד   חלק  הכפלת

 (בנכס

50% 

  יותר  מחזיקים השותפים אם) לנכס השותפים שמות  ציון
  השותפים  אם או בנכס  הזכויות מן  אחוזים  וחמישה עשריםמ

 (  קשורים   צדדים הם

 "( השותף)להלן: " לחברה  קשור  שאינו'  ג צד, וייס זליג מר

  באפריל 29-ו 2013 באוגוסט 27 בימים נרכשו הנכס  מקרקעי הנכס  רכישת תאריך
2014  

 בעלות (: וכדומה חכירה, בעלות) בנכס  משפטיות זכויות  פירוט
 --- משפטיות   זכויות רישום מצב

 --- משמעותיות מנוצלות   בלתי בניה זכויות
  צא וכיו קרקע  זיהום, מהותיות בניה  חריגות) מיוחדים  נושאים

 --- (באלה

  / מאזני שווי/מלא  איחוד] הכספיים בדוחות הצגה  שיטת 
 [: משותפת פעילות

 איחוד

 

 השכירות הסכם

עם חברת התפעול של  Triple Net Leaseהנכס התקשרה בהסכם שכירות מסוג  חברת

 הסכםהמתחם, המוחזקת בחלקים שווים על ידי בעל השליטה בחברה והשותף )להלן: "

 בשנה דולר מיליון 15-כ של בהיקף, 2032 בינואר 31 ליום עד"(, התפעול חברת"-ו" השכירות
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 דמי, בשנה דולר מיליון 50"(. במקרה בו סך ההכנסות יעלה על השכירות דמי)להלן: "

 השכירות תשלום. השנתיות ההכנסות מסך 1.5% של לשיעור השווה בסכום יגדלו השכירות

 .חודשי באופן יתבצע כאמור

 במסגרתה  הנכסערבות לטובת חברת  השליטה והשותף    בעלהסכם השכירות העמידו    במסגרת

הם יהיו ערבים לתשלום סכומים אשר יהיו חסרים בין סכום דמי השכירות בהתאם להסכם 

כאמור תהיה בתוקף עד  הערבותהשכירות לבין סך ההכנסות של חברת התפעול מהנכס. 

 )להלן:  דולר  מיליון  16  לפחות  היהינה מסוימת של חברת התפעול מהנכס  בש  NOI-הלמועד בו  

  ."(הערבות"

 הסכם השכירות התחייבה חברת התפעול כמפורט להלן:במסגרת 

 מיליון דולר בכל עת; 5החוב הפיננסי של חברת התפעול לא יעלה על סך של  .1

חברת התפעול לא תקבל את תשלומי שכירות מהשוכרים בנכס לתקופה העולה על שנה  .2

 אחת;

 חברת התפעול לא תעמיד ערבות שאינה במהלך העסקים הרגיל של הנכס; .3

 בבד בדת ההנפקה של אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה, שלמה עם 2017בפברואר  28 ביום

עביר בעל ה,  )ראה להלן(  החברה  של'(  ג  סדרה)  החוב  אגרות  מחזיקי  לטובת  השעבודים  ליצירת

( בנכס, ללא תמורה, לחברה, כאשר השליטה 50%בשרשור סופי )  החזקותיוהשליטה את מלוא  

 בידי החברה. נהיהבחברת הנכס 

 הבת חברת של התפעול הסכם

כי ניהול חברת הבת יבוצע על ידי החברה  נקבעהסכם התפעול של חברת הבת  במסגרת

סמכות ה לה אשר"( המנהל חבר)להלן בסעיף זה: " managing member-כהמועברת 

. החברת הבת ולקבל את כל ההחלטות המשפיעות על עסקי עסקיאחריות, כדי לנהל את הו

 כלפי  הבת  חברת  את  לחייב  רשאי  המנהל  החבר,  מהותיות  להחלטות  בקשר  להלן  לאמורבכפוף  

"ן; להגן הנדל בנכסי הגלומות הזכויות את מיטבית בצורה לנצל: זה ובכלל שלישיים צדדים

 והסכם הנכס לרבותשל החברה בכל רכושה ונכסיה,  םיהאינטרסו הבעלות אתולשמר 

 הסכם של מהותית הפרה קיימת בו במקרה השכירות הסכם סיום זה)ובכלל  השכירות

 החבר על שחלות התפעולהאחרות הקבועות בהסכם  ההתחייבויותבצע את כל ל(; והשכירות

השכירות וכל  הסכםבעל בית תחת  של ותומבלי לגרוע, כל הזכויות והחוב כולל, המנהל

  .מימון החברהל הנוגעותהחלטות ה

מהותיות של חברת הבת, שעיקרן רכישת נכסי נדל"ן נוספים, מכירה של עיקר נכסי  החלטות

השכירות במקרה  הסכם סיוםחברת הבת, ביצוע הזרמות הוניות על ידי השותפים, פירוק או 

 .ף לא קיימת הפרה מהותית של הסכם השכירות, כפופות להסכמת החברה המועברת והשות  בו
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 נגיף הקורונההשפעת התפרצות 

"הנגיף", לפי העניין( -לאור משבר התפשטותו בעולם של נגיף הקורונה )להלן: "המשבר" ו

עוקבת החברה אחר ההתפתחויות בנושא ובוחנת את השפעת התפשטותו כאמור על תוצאותיה 

 Theהעסקיות, בין היתר בקשר עם שטחי המסחר שבבעלותה, ובפרט ביחס לנכס הידוע בשם  

William Vale Complex  רכב משטחי מלון, משרדים ומסחר, המוחזק על ידה )בשרשור( המו

 )להלן: "המתחם"(.  50%בשיעור של 

עיקר פעילותה של החברה הינו בתחום המגורים אשר במסגרתו לחברה נכסים מניבים  

מיוצבים. יחד עם זאת, יצוין כי נכון לתאריך הדוח אין ביכולת החברה להעריך האם 

תו תהיה השפעה מהותית, בטווח הקצר או הארוך, על פעילותה להתמשכות המשבר או להחרפ

העסקית ועל תוצאותיה העסקיות, בין היתר, בשל הכרזת מצב חירום במדינת ניו יורק 

והפעולות שננקטות על ידי הרשויות למיגור הנגיף, והשפעתן הישירה ו/או העקיפה על החברה 

 ועל שוכריה.

, בין 2020במרץ  17ר החלטת ראש עיריית ניו יורק מיום לעניין פעילות המתחם, יצוין כי לאו

השאר, להגביל את פעילותם של כלל בתי הקפה, המסעדות והברים בעיר ניו יורק, הודיעה 

חברת התפעול השוכרת את המתחם, כי הופסקה פעילות המלון במתחם לרבות שטחי המזון 

ייעלות וצמצום כוח אדם. והמשקאות הפועלים במתחם, וכי ננקטים בימים אלה צעדי הת

החברה אינה חשופה במישרין לתוצאותיו העסקיות של המתחם, וזאת לאור תנאי הסכם 

, במסגרתו העמידו מר לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  18השכירות, כמתואר בבאור  

יואל גולדמן, בעל השליטה בחברה, ושותף החברה במלון )להלן יחד: "הערבים"( ערבות 

חברה המחזיקה בנכס לפיה הם יהיו ערבים לתשלום סכומים אשר יהיו חסרים בין לטובת ה

סכום דמי השכירות בהתאם להסכם השכירות לבין סך הכנסות חברת התפעול של המלון 

)אשר למיטב ידיעת החברה מוחזקת על ידי הערבים בחלקים שווים(. יצוין כי נכון למועד 

דמי השכירות עבור המתחם מראש עד לחודש אוגוסט החתימה על דוחות כספיים אלה, שולמו  

2020. 

עם זאת, היקף השפעת נגיף הקורונה על עסקיה של החברה ותוצאות פעולותיה בעתיד תלויה, 

בין השאר, בהתפתחויות עתידיות, אשר, בשלב זה, אינן ודאיות ואינן ניתנות לחיזוי מהימן. 

ר השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות לאור זאת, בשלב זה, הגם שלא צפויה להיות למשב

, החברה אינה יכולה להעריך באופן מהימן את השפעת 2020של החברה לרבעון הראשון לשנת  

התפרצות נגיף הקורונה על תוצאות הפעילות, תזרימי המזומנים או מצבה הכספי, העתידיים, 

 של החברה.

התפשטות הנגיף והמשבר המידע המפורט לעיל בקשר להערכות החברה בקשר עם השפעת  

, 1968-על תוצאות החברה, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

המבוסס, בין היתר, על המידע הקיים בידי החברה ועל הערכות החברה נכון לתאריך הדוח. 

הערכות אלו, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, אף באופן 
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מהותי מהאמור לעיל, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, לרבות הגורמים 

 שפורטו לעיל.

 (דולר)באלפי  עיקריים נתונים .ב

  חלק אחוזים;  מאה  לפי נתונים )
 הנכס  רכישת בתאריך  2019בדצמבר  31ליום  נכון (50% –  בנכס התאגיד

הרכישה/ההקמה  עלות 245,000 ( דולר)באלפי   נכון הוגן  שווי
 )באלפי דולר(:

160,400 

 )%(   ממוצע  תפוסה  שיעור
 מועד הרכישה: 100%

  נרכשו הנכס  מקרקעי
  2013 באוגוסט 27 בימים

 2014 באפריל 29 -ו
  באלפיבפועל ) מושכרים  שטחים

SF ) 
  11חדרים )קומות  183מלון שבו 

קומות של משרדים   5(, 21עד 
בשטח כולל  ( ספציפיים)לשימושים  

(,  9עד  5)קומות  SFאלף  43-של כ
  37-שטחי מסחר בשטח כולל של כ

(, חניון  1-ו 0)קומות   SFאלף 
חניות( ושטחים בסך   228)שכולל 

להשכרה לאירועים   SFאלף  55של 
 וכנסים. 

 .רל )%(:   תפוסה  שיעור

 .ר הנכס היה בהקמה ל (: המסחרי במטבע) NOI 15,000 ( דולרסך הכל הכנסות )באלפי 

NOI  15,000 (דולר)באלפי  
  6% )%(  בפועל תשואה  שיעור
 6% )%(  מותאם תשואה  שיעור
לתום שנת דיווח   שוכרים  מספר

 )#( 
1 

 - ]שער חליפין[
 

 לחברת במלואו מושכר  הקומפלקס  כי יובהר) התפעול חברת ידי על לחברה נמסרו, אשר הקומפלקס אודות תפעוליים נתונים 
 (:התפעול

 
 37,422 :מסחר שטחי"כ סה 

 

תפוסה של שוכרים   שיעור
 31% סופיים בשטחי המסחר  

  סופיים משוכרים   הכנסות סך
  Pop-Up)כולל  המסחר בשטחי
 : (וחניון

 דולר אלפי 1,123

 42,734 : משרדים שטחי"כ סה 
  שוכרים  של  תפוסה  שיעור

 61% : המשרדים בשטחי סופיים

הכנסות משוכרים סופיים   סך
 בשטחי המשרדים: 

 דולר אלפי 710

הכנסות חברת התפעול  הכל סך
מהקומפלקס בפועל )באלפי  

 דולר(
 אלפי דולר 10,381

 69% ( שכירותדמי  /NOI) כיסוי  יחס

 
 ספציפי מימון .ג

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

 William  במתחם  הבעלות  זכויות  במלוא  מחזיקה  אשר,  הנכס  לחברת  כהלוואה  החברה  ידי  על

Vale (העניין לפי", המשועבד הנכס"-" והמשכנתא הלוואת: "להלן )פרעון לשם משהישו 

 משקיעי ידי על שהועמד המועדף ההון ולפרעון המשועבד הנכס על קיימת שהיתה המשכנתא

 והיתרה, ('(ג סדרה) החוב אגרות לש הנאמנות לשטר' א בנספח כמשמעותם) המועדפים ההון

 .ההנפקה הוצאות לכיסוי שמשה

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

 חברת לבין החברה בין שנחתם( promissory note) חוב שטר באמצעות זאת'(, ג סדרה) החוב
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 לטובת , בדרגה ראשונה במשכנתא מובטחת המשכנתא הלוואת "(.החוב שטר: "להלן הנכס

 סדרה) החוב אגרות קרן בסכום, המשועבד בנכס הנכס חברת של זכויותיה מלוא על, החברה

 "(.המשכנתא: "להלן)דולר  אלפי 166,320, בסך של ההנפקה במועד'( ג

 בתניות  החברה  ועמידת  וריבית  קרן  פירעון  מועדי  לרבות'(,ג  סדרה)  החוב  אגרות  אודות  לפרטים

 של החוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי' )"ה פרק ראו, הפיננסיות המידה ובאמות המרכזיות

 .הדירקטוריון לדוח"( החברה

 
 משפטיות ומגבלות שעבודים .ד

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

ושטר הנאמנות לסדרה ג', שעבדה החברה, לטובת הנאמן )כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

(, בין היתר את collateral assignmentג'(( בהמחאה ראשונה בדרגה ויחידה על דרך השעבוד )

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

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

לקבלת תזרים הנובע מהנכס המשועבד ו/או זכות לקבלת כל תקבולי הביטוח, ככל שיתקבלו 

ו/או כל הסכם אחר, אם קיים, מקנים ויקנו אותם מפעם לפעם לחברת הנכס בגין זכויותיה 

 בנכס המשועבד.

לשימוש המותר ביחס לשטחי   מסוימותמגבלות    קיימותון למועד זה ולמיטב ידיעת החברה,  נכ

 השימוש  תיאור חלק( המפורטות בPermissible Use and Occupancyהמסחר והמשרדים )

(Description of Use – Professional and Community Facility Ambulatory 

Diagnostic Offices( לאישור האכלוס )Certificate of Occupancy )לקומפלקס ניתן אשר 

גם   מפורטים  האכלוס  לאישור  בהתאם  בנכס  המותרים  השימושים  "(.האכלוס  אישור" )להלן:

 . לדוח תקופתי זה מצורפת אשר, William Valeלהערכת השווי למתחם  29בעמוד 

 (דולר)באלפי  שווי הערכת אודות פרטים .ה

אחוזים; חלק התאגיד )נתונים לפי מאה 
 2017בדצמבר  31 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31 ( 50% –בנכס 

 252,300 250,000 245,000 השווי שנקבע )באלפי דולר(
 זהות מעריך השווי 

Bowery Butler Burgher Group, LLC 
Butler Burgher 

Group, LLC 
  מעריך בין תלות  אין האם המעריך בלתי תלוי? 

 לחברה השווי
  השווי מעריך בין תלות  אין

 לחברה
  מעריך בין תלות  אין

 לחברה השווי
 אין  אין  אין  האם קיים הסכם שיפוי? 

תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך 
 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 שאליו מכוונת הערכת השווי( 

מודל הערכת השווי )השוואה/הכנסה/עלות  
 אחר(

  תזרימי   היוון שיטת 
  - מזומנים

Discounted Cash 

Flow Approach 

(DCF) 

  - מזומנים  תזרימי   היוון שיטת 
Discounted Cash Flow 

Approach (DCF) 

  תזרימי   היוון שיטת 
  - מזומנים

Discounted Cash 

Flow Approach 

(DCF) 
 

 Discounted Cash Flow Approach (DCF) – שיטת היוון תזרימי מזומנים  –הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי  
( Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח בר

 .רל .רל .רל ( SF-שנלקח בחשבון בחישוב )ב

 15,000 15,000 15,000 דמי שכירות ]שנתיים[ )באלפי דולר(: 



 

 68 - א

דמי השכירות יותר   1-2מובהר כי בשנים 
 גבוהים מהתזרים בפועל של חברת התפעול

מייצג לצורך הערכת   NOIתזרים מייצג / 
 15,000 15,000 15,000 שווי )במטבע המסחרי( 

הוצאות תקופתיות ממוצעות לשמירה על 
 .רל .רל .רל הקיים )מטבע המסחרי( 

שיעור היוון / שיעור תשואה / מכפיל שנלקח  
  חזוי  תזרים  היוון שיעור הערכת השווי )%( לצורך 

  ושל 6.75% -המלון של
 5.25% המסחרי החלק

  של חזוי  תזרים  היוון שיעור
  החלק ושל 6.75% -המלון

 5.5% המסחרי

  תזרים  היוון שיעור
  -המלון של חזוי

 החלק ושל 6.75%
 5.5% המסחרי

  לדמי  1.5% של תוספת  גידול בדמי השכירות 
  השנתיים השכירות

  במקרה  ההכנסות מסך
  חברת של ההכנסות בו

 50 על עלו התפעול
  משנת החל, דולר מיליון

2022 

  השכירות  לדמי  1.5% של תוספת 
  ההכנסות מסך  השנתיים 

  חברת של ההכנסות בו במקרה 
,  דולר מיליון 50 על עלו התפעול

 2022 משנת החל

  1.5% של תוספת 
  השכירות לדמי

  מסך  השנתיים 
  בו במקרה  ההכנסות
  חברת של ההכנסות
 50 על עלו התפעול
 החל, דולר מיליון

 2023 משנת 
  בסך המס  הטבת  שווי 25-עד ה  16-הטבת מס בשנים ה 

 דולר אלפי 10,400
 12,300 בסך המס  הטבת  שווי

 דולר אלפי

  המס  הטבת  שווי
  אלפי 12,300 בסך

 דולר
של חברת התפעול  NOI-בין סך ה יחס כיסוי 

  והשניה הראשונה  בשנה  לדמי השכירות )"יחס הכיסוי"( 
  - ו 0.7יחס הכיסוי הינו 

בהתאמה, החל  0.9
יחס   13 -מהשנה ה 

 1.3הכיסוי הינו 

יחס   והשניה הראשונה  בשנה 
  0.9 -ו  0.8הכיסוי הינו 

 13 -בהתאמה, החל מהשנה ה 
 1.3יחס הכיסוי הינו 

הראשונה  בשנה 
  יחס הכיסוי והשניה 
  0.9 -ו 0.7הינו 

בהתאמה, החל 
יחס   13 -מהשנה ה 

 1.3הכיסוי הינו 
 ניתוחי רגישות 

שיעורי היוון )באלפי 
 דולר(

היוון   שיעור
  – של המלון 
7.75% 

234,000 244,200 247,800 

היוון   שיעור
  – של המלון 
5.75% 

258,000 264,300 258,800 

 

 Discounted Cash Flow Approach –שיטת היוון תזרימי מזומנים   – )מלון(  השוויהנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת 
(DCF) 

  

שיעור תפוסה מייצג של המלון מתוך השטח 
 ההשכרה לצורך הערכת שווי )%(: -בר

)חודש   שיעור תפוסה במועד הערכת השווי
 (:2018דצמבר 

80% 
77.9% 

82% 
77% 

83.5% 
74.4% 

ADR  : במועד הערכת השווי 
ADR  מייצג של המלון לצורך הערכת

 השווי:
ADR :מלונות להשוואה 

363 
-2020 שנים) 380-542

2032) 
320 

375 
 (2019-2032 שנים) 385-565

362 

339 
  שנים) 352-532

2018-2032) 
341 

RevPar  : במועד הערכת השווי 
RevPar   מייצג של המלון לצורך הערכת

 השווי:
RevPar :מלונות להשוואה 

285 
-2019 שנים) 315-163

2032) 
299 

285 
 (2019-2032 שנים) 315-163

299 

249 
  שנים) 293-444

2018-2032) 
250 

 רגישות  ניתוחי
 155,000 157,000 144,600 המלון  שווי

RevPar )בדולר( 
 

 

307.04 144,600 318.86$ 
אלפי  158,000

 דולר
296.86$ 

156,000 
אלפי  
 דולר

300.96 143,600 312.54$ 
 אלפי 155,000

 דולר
290.98$ 

153,000 
אלפי  
 דולר

 
 (Sales Comparison Approach) גישת ההשוואה – הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערת השווי )מלון( 

עסקאות להשוואה             6 מספר עסקאות להשוואה  
ניו    ובברוקליןבמנהטן 

 יורק 

עסקאות להשוואה             6
 ניו יורק   ובברוקליןבמנהטן 

עסקאות להשוואה             6
  ובברוקליןבמנהטן 

 ניו יורק  
אלפי  790-מחיר לחדר לצורך הערכת השווי 

 2019בדצמבר  31ליום   דולר
  905 –אלפי דולר  608

  –אלפי דולר  499 אלפי דולר  905 –אלפי דולר  608 דולראלפי 
 אלפי דולר 1,005

 Discounted –שיטת היוון תזרימי מזומנים   –  חלק מסחרי, משרדים וחניון() הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי
Cash Flow Approach (DCF) 

( Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח בר
 ( SF-בחישוב )בשנלקח בחשבון 

 SF 37,422 -מסחר
 SF 42,734 –  משרדים

 SF 36,205 -מסחר
 SF 43,469 –  משרדים

 SF 36,205 -מסחר
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  מקומות 228 -חניון
 חניה

  43,469 –  משרדים חניה  מקומות 228 -חניון
SF 

  מקומות 228 -חניון
 חניה

 5% 3% 3% ומסחר   משרדים  –  תפוסה אי שיעור 

 למלון הקרובה  הרכבת קו סגירת מביטול  נובע תפוסה האי   בשיעורי הקיטון
  SF-דמי שכירות ]שנתיים[ ממוצעים ל

 אלפי)ב 1מושכר לצורך הערכת שווי בשנה +
 דולר(

$2,766 $1,779 $844 

דמי שכירות ]חודשיים/שנתיים[ ממוצעים  
  2מושכר לצורך הערכת שווי בשנה + SF-ל

 )בדולר(
$5,238 $3,681 $4,013  

דמי שכירות ]חודשיים/שנתיים[ ממוצעים  
  3מושכר לצורך הערכת שווי בשנה + SF-ל

 )בדולר(
$5,457 $4,993 $5,172  

דמי שכירות ]חודשיים/שנתיים[ מייצגים  
מושכר לצורך הערכת שווי    SF- ממוצעים ל

 )בדולר(
54$-94$ 55$-125$ 45$-125$ 

 5.5% 5.5% 5.5% שיעור היוון  
 

  Sales Comparison)גישת ההשוואה  – ( חלק מסחרי, משרדים וחניוןהנחות עיקריות ששימשו לצורך הערת השווי )
Approach) 

            -להשוואה  עסקאות 7 מספר עסקאות להשוואה  
 SF  1,254של  ממוצע

            -להשוואה  עסקאות 5
 SF  1,272של  ממוצע

  עסקאות 6
            -להשוואה 

 SF  1,036של  ממוצע
,     ומשרדיםמסחר - 850$ שנלקח לצורך הערכת השווי  SF-מחיר ל

 חניון- 150$
 175$,    ומשרדיםמסחר - 900$

 חניון-

מסחר - 900$
- 175$,    ומשרדים
 ניוןח 

 .זה תקופתי"ב לדוח מצ 2019בדצמבר  31השווי לפרויקט ליום  הערכת
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 בכללותו התאגיד לפעילות הנוגעים עניינים - רביעי חלק

 והפצה   שיווק 8

 פרסומים באמצעות הפנויים השטחים את משווקת אשר הניהול חברת ידי על נעשה השיווק

 ואתרי אינטרנט.  תומקומי תיווך ותויסוכנ, המקומית בעיתונות

 .ספציפי משווקב תלות אין לחברה

 

 ומקרקעין קבוע רכוש 9

בברוקלין, ניו יורק, מכוח הסכם  All Year Managementההנהלה ממוקם במשרדי  מטה

בדוח פרטים  22בתקנה שכירות בו התקשרה )בין היתר( החברה עם חברה קשורה, כמפורט 

 . מהותי קבוע רכוש החברה בבעלות איןנוספים. נכון למועד זה, 

 

   תחרות 10

הנכסים מצד מספר גורמים מקומיים וזרים. עם זאת בשל  ברכישתחשופה לתחרות  החברה

 חלקהבשוק זה,  החברהובשל חלקה היחסי של  יורק בניוגודלו הרב של שוק הנדל"ן המניב 

 אינו מהותי.

הינה בעיקר סביב מחירי השכירות, איכות הנכס, קרבתו למוקדי מסחר עיקריים,  התחרות

יו"ב. בשוק השכרת הדירות למגורים, לזהות לאיכות השירותים והמתקנים הקיימים בו וכ

בעלי הנכס קיימת משמעות זניחה והחלטות השוכרים נעשות בדרך כלל בהתייחס לנכס 

 הרלוונטי. 

רכישת  –נוספת היא האלטרנטיבות העומדות בפני שוכרים פוטנציאליים, דהיינו  תחרות

 דירות למגורים. 

 

   אנושי הון 11

 הסכמי ניהול מערך .11.1

 שירותי  הסכם  הארכת  את  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו  2017  בספטמבר  18  ביום

 ניהול שירותי, הכוללים ניהול שירותי לחברה מעמידה, במסגרתו חברת הניהול ,המטה ניהול

 ניהול שירותי הסכם)להלן: " בכירה משרה נושאי שירותי הכוללים עסקי ופיתוח המטה

 . 2014106 בנובמבר 24 ביום שאושרו לתנאים דומים בתנאים"(, המטה

 
 . נוספים פרטים דוח ל 22-ו  21 בתקנותוכן  9.2.2לפרטים אודות הסכם שירותי ניהול המטה ראה סעיף   106
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הכוללים תעניק לחברה שירותי ניהול חברת הניהול  במסגרת הסכם שירותי ניהול המטה

שירותי ניהול המטה ופיתוח עסקי כגון שירותי הנהלת חשבונות, שירותי משרד, תקשורת, 

וכן שירותי יו"ר דירקטוריון ושירותי מנכ"לות, באמצעות מר גולדמן  107מחשבים, מזכירות

ושירותי ניהול  108ועובדי המטה של חברת הניהול, לרבות באמצעות נושאי המשרה בחברה

 הנכסים.

  .זה לדוח המצורף נוספים פרטים לדוח 22 תקנה ראו לפרטים

 מדיניות  של  תוקפה  המשך  את  המועד  באותו  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו  בנוסף

לפיה, כל עוד לחברה לא יהיו עובדים, מדיניות התגמול שלה תהא  109החברה של התגמול

המטה, כפי שהוארך כאמור לעיל. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי   ניהול  שירותי  קבלתהסכם  

 פיו  על  ידעהמ  אשר(,  2017-01-082732)מספר אסמכתא:    2017בספטמבר    18של החברה מיום  

 .הפניה של בדרך זה בדוח מובא

 הניהול ובחברת מפתח באיש תלות .11.2

 גולדמן ביואל תלות

, לאור ניסיונו רב השנים, מומחיותו, המוניטין שיצר גולדמןב תלות לחברה, החברה להערכת

 מרביתוקשריו העסקיים בתחום פעילותה של החברה בפרט ובתחום הנדל"ן בכלל. בנוסף, 

שנטלו חברות הנכס לצורך רכישת הנכס ו/או מימון מחדש מובטחות בערבויות  ההלוואות

  .'וכו מרמה, שווא מצג כגון מסוימים לאירועים המוגבלות, גולדמן של"( bad boy)"אישיות 

 הניהול בחברת תלות

החברה, לחברה תלות בחברת הניהול, לאור היותה הגורם המרכזי בניהול ענייני  להערכת 

. הקבוצה חברותהחברה, לרבות ניהול ותפעול הנכסים של החברה, המוחזקים באמצעות 

 המבנה בדבר לפרטים .הניהול חברת באמצעות מועסקים עובדיה וכל עובדים אין לחברה

 . להלן 11.3הארגוני של חברת הניהול, ראה סעיף 

 ארגוני מבנה .11.3

לדוח פרטים נוספים  22בתקנה  כמפורט, לחברה שירותיה מעניקה, חברת הניהול כאמור

 של הארגוני המבנה. הניהול חברת ידי על המועסקים עובדים באמצעותהמצורף לדוח זה, 

  :כדלקמן הינו, זה למועד נכון, הניהול חברת

  :מחלקות 3הניהול  בחברת

, כיהן 2016בפברואר  1עד ליום  אשר, שמעוני יזהר מרבראשות  –מחלקת כספים  •

 של הכספיםהכסמנכ"ל  מכהןכמזכיר החברה וכנציגה בישראל והחל מאותו מועד, 

 והיא   עובדים  4  ,שמעוני, בנוסף למר  מונה  זו  מחלקה.  (הקודמים  תפקידיו)חלף    החברה

 
 שירותי מזכירות כללית להבדיל מ"מזכירות חברה".  107
 יצוין כי חברת הניהול תוכל להחליט על שינוי בזהות נושאי המשרה, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה.  108
 . 2015ט באוגוס 31שאושרה ביום   109
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תשלומים הדוחות הכספים של החברה,  הכנתאמונה על ביצוע הנהלת חשבונות, 

בנוסף, מר שמעוני אחראי על הקשר בין החברה ליועציה  לספקים, גבייה וכו'.

 החיצוניים בישראל.  

 מנים מומ  בנקים  עם  הקשר  על  אמונה  והיא  עובדים  3מונה  זו    מחלקה  –  תפעולמחלקת   •

אחרים, מימון מחדש, ניהול פרוייקטים של החברה בדגש על פרוייקטים  חיצוניים

 .בהקמה, הכנת תקציבים וניהול פרויקטים חדשים

 בחברה כדירקטור גם המכהן, דיוויד פרידמן מרבראשות  – נכסים ניהול שירותי •

  .עובדים 38 ,פרידמן למר בנוסף, מונה זו מחלקה. ( בחברת הניהול50%) ושותף

 

  מימון 12

 של הון באמצעות ממומנת יורק ניו בעיר הקבוצה של למגורים המניב"ן הנדל פעילות  .12.1

באמצעות אשראים  ,(110מועדף הון השקעת לרבות, )כהשקעה ושותפיה בקבוצה התאגידים

 של החיצוני המימון מסך 60%-כ)המהווה שיעור של  מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים

 של   הנפקותהתמורה המתקבלת בחברה בגין    באמצעותו(  2019  ברמבדצ  31  ליום  נכון  הקבוצה

 נכון  הקבוצה של החיצוני המימון מסך 40%-כ)המהווה שיעור של  החברה של חוב אגרות

 של( ה'-ו' ד, ג' ,ב'  ותלפרטים נוספים אודות אגרות החוב )סדר .(2019 ברמבדצ 31 ליום

הסברי הדירקטוריון המצורף כפרק ב' לדוח תקופתי  לדוח 14, ראה סעיף שבמחזור החברה

  זה. 

הבנק מבנקים שונים )להלן יקרא כל אחד מהם: "הקבוצה נוהגת ליטול מימון בנקאי  כאמור,  

ההלוואה לרוב, "( כאשר החברה הלווהלקבוצת נכסים ו/או לנכס יחיד )להלן: ""(, המממן

הלווה המחזיקה בנכסים, המובטחת בין השאר, הינה נון ריקורס, ללא זכות חזרה לחברה 

וזאת למעט במקרים מסוימים הנקובים  בשעבוד זכויות החברה הלווה בנכס, לפי העניין

מקרקעין, שיפורים, מבנים, הזכויות בנכס כולל, בין היתר, את השעבוד . בהסכמי ההלוואה

, תגמולי , פקדונות111משכירויות ציוד וכד' והזכויות הנובעות מהם לרבות תזרים מזומנים

צולבות בבטחונות יודגש, כאשר המימון ניטל לקבוצת נכסים המשועבדים  וכד'. ביטוח

להבטחת המימון, במקרה של הפרת התחייבות אחד הלווים כלפי המלווה, למלווה תעמוד 

כמו כן, בהלוואות לקבוצת נכסים, נקבע  .הזכות להעמיד את כל ההלוואות, לפירעון מיידי

שחרור" לכל נכס אותו קבע המלווה, שעם פרעונו על ידי הלווה, ישוחרר הנכס "מחיר 

לדרוש, מעבר לשעבודים על הנכס והזכויות  מממןה בנקהכי לעתים, עשוי  יצויןמשעבוד. 

 הנובעות ממנו, כאמור לעיל, גם שעבוד על הזכויות בחברה הלווה עצמה. 

חמש שנים  עדאשר נוטלת הקבוצה הינן לתקופה של לנכסים המניבים  מרבית ההלוואות

מההסכמים לחברה יש אופציה להארכה לתקופה של חמש שנים  ובחלק מיום מתן ההלוואה

 
 . תיאור עסקי התאגיד זה לעיל  לדוח  יא 7.1 סעיף  ראו, הדוח  למועד נכון מועדף  הון השקעת  אודות לפרטים  110
 על אף האמור, כל עוד אין הפרה של תנאי ההלוואה על ידי הלווה, דמי השכירות עוברים ללא מגבלה ללווה.    111
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נוספות כאשר בתקופת האופציה משתנה הריבית לריבית שנתית עם מירווח קבוע מעל בסיס 

 שנים. 30לתקופה בת  לרוב, האמורטיזציה של ההלוואה הינה הנהוג בשוק.

שהיו בתוקף בתאריך הדוח הינה  לנכסים המניבים הממוצעת על הלוואות הריביתכי  יצוין

  .4.5%-כ שלבשיעור 

לרוב, הסכמי המימון קובעים כי על הקבוצה הלווה לעמוד בתנאים מסוימים, לרבות ומבלי 

מהקבוע בהסכם המימון, לגרוע מכלליות האמור, איסור על שימוש בנכס למטרות שונות 

איסור ביצוע המחאות נוספות של הזכויות במקרקעין, מעבר להמחאה למלווה כמפורט להלן, 

ואיסור העברת השליטה בנכס המשועבד ו/או בחברה הלווה   ו/או שעבודים נוספים במקרקעין

שור , ללא קבלת אי)במישרין או בעקיפין(, למעט העברות מסויומות המותרות על פי ההלוואה

  .לה שנקבעו בתנאים החברה עומדת, זהיצוין כי נכון למועד  מהמלווה וכיו"ב.

בנק המממן לקיימות תניות מקובלות המעניקות זכויות בנק מממן בהסכמים מול כמו כן, 

אירוע כשל . לעיתים וונטיתהלווה הרלהחברה בקרות אירוע של כשל חוב מצדו של  הרלוונטי  

(, ובכלל זה החברה עצמההלווה  בחברה  בעקיפין    ות)המחזיק  המוחזקותחברות  החוב באחת מ

 בחלקהלווה. יצוין כי לחברה מהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של החוב שהועמד 

יכולת כלכלית  בעלההלוואות של התאגידים המוחזקים של החברה נדרשת ערבות של ערב מ

 של מקרים(. לפיכך, גולדמן מרפי רוב לפרוע את התחייבויותיו בהתאם לתנאי הערבות )על 

בקשר עם/על ידי/כנגד ערב, עלולים להוות עילה להעמדה לפירעון מיידי  התחייבויות הפרת

ערבות לפירעונו. יובהר הבנק המממן , אשר הערב העמיד לטובת החברה הלווהשל החוב של 

החברה נכסי לא מוקנות זכויות, אלא רק בקשר ללבנק המממן במקרים כאמור אפוא כי 

, להלן 12.10כמפורט בסעיף  הלווה )ובכלל זה, הזכות לממש את השעבוד על הנכס המשועבד

גם זכות חזרה   –הזכות לתקבולים מהנכס וכן תרופות מקובלות נוספות( ובמקרים מסוימים  

 להלן. 12.4כאמור בסעיף  לערב, ככל שהעמיד ערבות פיננסית

לרוב, ישנה אפשרות לפרעון מוקדם, מלא או חלקי, של המשכנתא בתוספת עמלת פרעון 

מהסכום הנפרע )בהתאם להסכם(, תלוי במועד   3%-1%או בין    5%-1%מוקדם בגובה של בין  

, בהתאם להסכם( אם הפרעון המוקדם חל לפני תום השנה 5%או    3%הפרעון )השיעור הגבוה )

(. בתקופת ההארכה, מתחילה הספירה 1%-ל שנה, יורד בהראשונה להעמדת המשכנתא ובכ

 מחדש. 

פרעון מוקדם ולמעשה במקרה של פרעון מוקדם חלקי, התשלומים החודשיים לא יפחתו, 

  האחרון.הפרעון יביא להקדמת מועד כאמור 

הימים האחרונים לתקופת המשכנתא או לתקופת  60פרעון מוקדם במהלך בדרך כלל, 

 עמלת פרעון מוקדם.  ללאיבוצע ההארכה, 

-Bad" , מסוגמוגבלתכמו כן בחלק מן ההלוואות ובנסיבות מסוימות ניתנה ערבות אישית  .12.2

Boy,"  להבטחת פירעון התחייבות הלווה כלפי המלווה על פי  בעל השליטהללא תמורה של

  "(:המוגבלת הערבות האישיתשעיקריה מפורטים להלן )להלן: "הסכמי המימון 
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ניתנת למלווה בגין כל הפסד ו/או נזק ו/או התחייבויות ו/או האישית המוגבלת הערבות  (א)

הוצאות ו/או עלויות הנגרמת למלווה כתוצאה מהפעולות הבאות לרבות כל ההתחייבויות 

( 1של הלווה למלווה על פי הסכם ההלוואה )לרבות העברה אסורה של הנכס המשועבד(: )

( אי גביית דמי השכירות לצורך כיסוי 2רב; )מצג שווא או הונאה של המלווה או הע

( אי שימוש 3הוצאות הקיימות של הנכס המשועבד או לצורך אחר )לדוגמא מינוי כונס(; )

( אי שימוש ראוי ו/או מעילה 4ראוי ו/או מעילה בכספי הפקדונות של השוכרים; )

יזית של ( השחתה פ5בתקבולים שנתקבלו מהביטוח ו/או אי תשלום פרמיית הביטוח; )

( אי תשלום 7( רשלנות רבתי או מעשה פלילי הגורמים לתפיסת הנכס המשועבד; )6הנכס; )

 מיסי מקרקעין ו/או הוצאות הקשורות בנכס המשועבד.

הערב מקבל על עצמו, וזאת על אף הוראות הסכם האישית המוגבלת על פי הערבות  (ב)

יחוב )ביחד ולחוד עם עוד ערבים, כי , Non-Recourseההלוואה כי ההלואה הינה מסוג 

 ככל שיש( להתחייבויות הלווה כפי שמתואר בתמצית בס"ק )א( לעיל.

הינה מוחלטת ובלתי חוזרת והיא תהיה תקפה ממועד האישית המוגבלת הערבות  (ג)

לפירעון מלוא התחייבויות הלווה על פי הסכם ההלוואה )לרבות חובות הענקתה ועד 

מובטחים עתידיים( ובמסגרתה הערב מוותר על כל ההגנות המסורות לו על פי חוק. כן 

 יצוין, כי הערב אינו רשאי להעביר או להקצות את התחייבויותיו לצד שלישי.

לת תקבולים, בין אם בהתאם לערבות, לערב אסור לממש כל זכות לשיבוב או לקב (ד)

באמצעות תשלום הקבוע בהסכם הערבות, בין אם באמצעות קיזוז או בקשה של כספי 

המלווה, בין אם קבלתם מהמלווה, או בכל דרך אחרת היכולה לעמוד לזכותו, כל עוד לא 

 שולמו במלואן התחייבויות המלווה ותשלומי העמלות וההוצאות שהערב חייב בהן. 

וה מכל וכנגד כל תביעה, הפסד, נזק וחובות הנובעים וקשורים הערב ישפה את המלו (ה)

להסכם הערבות, למעט, תביעות, הפסדים, נזקים או חובות שנגרמו בשל רשלנות רבתי 

 או התנהגות זדונית של המלווה.

עם  בעל השליטהמהסכמי ההלוואה התקשר  במרבית, המוגבלת בנוסף לערבות האישית .12.3

ישפה את הלווה ו/או מי מטעמו בגין כל  בעל השליטהלפיו המלווה בהסכם שיפוי סביבתי 

הפרה הנוגעת לרגולציה סביבתית )לרבות הגנה על הסביבה, חומרים מסוכנים, זיהום וניקיון( 

"(. לשיפוי החבות"( ו/או הפסד הנובע מהפרה כאמור )להלן: "רגולציה סביבתית)להלן: "

החבות לשיפוי מוגבלת לאירועי שיפוי מסוימים )כגון הפרה של רגולציה סביבתית, שימוש 

בחומר מסוכן וכו'( וכן מוגבלת עד לסכום השווה לסכום הגבוה ביותר שניתן לפרוע מהמשפה 

שלא תגרום לו לקבל פטור מכוח חוקי פשיטת הרגל האמריקאים. על פי החבות לשיפוי 

-Non, וזאת על אף הוראות הסכם ההלוואה כי ההלואה הינה מסוג המשפה מקבל על עצמו

Recourse כי הוא ישפה )ביחד ולחוד עם עוד משפים, ככל שיש( את המלווה בגין אירועי ,

 )ג( עד )ה( 12.2השיפוי וכי הוא מוותר על כל ההגנות המסורות לו על פי חוק. הוראות סעיף 

  גם על החבות לשיפוי. תחולנה
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 יחד ולחוד( ,)לבדו או עם ערבים נוספים על ידי בעל השליטהניתנה ההלוואה  כמימהסבחלק  .12.4

הערבות )להלן: " ללא תמורהבלתי מותנית, בלתי מוגבלת, מוחלטת, אישית פיננסית ערבות 

מסמכי ההלוואה על פי המממן  הבנקכלפי ת יוהתחייבוהכל להבטחת פירעון  ,"(הפיננסית

, נלווים להם כגון כתבי ערבות, הסכמי משכנתא וכיו"ב(המסמכים כל ה)הסכמי ההלוואה ו

ההתחייבויות )להלן בס"ק זה: " לרבות תשלום במועד של קרן וריבית ההלוואה

 . "(המובטחות

ממועד הענקתה ועד לפירעון מלוא תקפה בלתי חוזרת והיא הערבות הפיננסית  (1)

 . הלווה על פי הסכם ההלוואה )לרבות חובות מובטחים עתידיים(החברה התחייבויות 

 הערב מוותר על הגנות המסורות לו על פי חוק.  הערבות הפיננסית במסגרת

, הערב ישלם לגוף המממן, מיד עם דרישתו הראשונה הערבות הפיננסיתתנאי על פי  (2)

אילו מההתחייבויות המובטחות, את הסכומים הנדרשים לתשלום  ובכפוף להפרת אי

ואינו  ,"(הסכומים המובטחיםבקשר עם אותן התחייבויות מובטחות )להלן בס"ק זה: "

 הסכומים המובטחים.לנקוט כנגד החברה הלווה בצעדים כלשהם לגביית נדרש 

 ()ד( יחולו גם על הערבות הפיננסית. 2)12.2הוראות סעיף  (3)

גרת ההלוואות אותן נוטלת החברה נכללות תניות אשר עמידה בהן נגזרת במסככלל,  .12.5

, אשר הפרתן תהווה הפרה של הסכם הערבות ועשויה ממאפיינים פיננסיים של בעל השליטה

למנות את בין תניות אלו ניתן  להקים עילה להעמדת ההלוואה הרלוונטית לפירעון מיידי.

 הסוגים הבאים:

אמות מידה פיננסיות של בעל השליטה, אשר לעמידה בהן מתחייב בעל השליטה במסגרת  (א)

 מופיעות ואשרערבויות להתחייבויות החברה הלווה אותן הוא מעמיד לטובת המלווה 

)הלוואות לבנייה(. אמות המידה הפיננסיות  נכסים הקמת לצורך הלוואה בהסכמי לרוב

יות, למשל, לכלול דרישות בדבר שווי נכסים נקי של בעל השליטה ושווי האמורות עשו

נכסים נזילים ברשות בעל השליטה )כאשר בכל הסכם מוגדרים מונחים אלו באופן 

לפרטים אודות התחייבויות פיננסיות שנטל בעל השליטה בקשר עם הלוואת  ספציפי(.

Mezzanine  בפרויקטDenizen-Bushwick  מהימים החברה  של יםמיידי יםדיווחראה

-2019-01-ו 2019-01-012565אסמכתא:  י)מספר 2019ביוני  11-ו 2019 בפברואר 13

  .הפניה של בדרך זהתקופתי  בדוח מובא הםפי על המידע אשר(, , בהתאמה049620

ההלוואה הרלוונטית עילות להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי, אשר במסגרתן נקבע כי  (ב)

תועמד לפירעון מיידי באם יוחלו הליכי פשיטת רגל או הליך אחר של חדלות פירעון כנגד 

 בעל השליטה, בכובעו כערב להתחייבויות החברה הלווה.

עילות להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי, אשר במסגרתן נקבע כי החברה הלווה, במישרין  (ג)

 או בעקיפין, תישאר בשליטתו של בעל השליטה בחברה. 

 להלן פרטים אודות המחאת דמי השכירות:  .12.6
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את כל דמי השכירות לבנק המממן , בצורה מוחלטת, ההלווה ממחה ומעבירהחברה  (א)

הבנק המממן . יחד עם זאת, 112הן הקיימות והן העתידיות וההכנסות מן הנכס המשועבד

לווה הרשאה הניתנת לביטול לתפעול וניהול הנכס המשועבד ולגביית דמי חברה המעניק ל

 השכירות מן השוכרים, לרבות באמצעות חברת ניהול קשורה;

בטל הסכמי תשנה את תנאי הסכמי השכירות ו/או תכי לא  תהלווה מתחייבהחברה  (ב)

מהתחייבויות  יםשחרר את השוכרת)אלא אם במהלך העסקים הרגיל(, וכן לא שכירות 

)בהתאם  יום 60או  30-כלשהן, או תאפשר הקדמת מועד קבלת דמי השכירות ביותר מ

 ;מהבנק המממן, ללא הסכמה מראש ובכתב לקבוע בהסכם(

בגין כל חבות, הפסד או נזק שיגרמו לו הבנק המממן לשפות את  תהלווה מתחייבהחברה  (ג)

כתוצאה מהשכירות או מההמחאה, וכן בגין תביעות או דרישות מהזכויות המומחות אליו, 

מהפרה של החברה הלווה את הוראות הסכם ההמחאה, ככל שקיים וכן תנבענה אשר 

 ;הבנק המממןמתביעות ו/או דרישות כנגד 

רשאי )בין בעצמו ובין באמצעות מיופה המממן  הבנק  בקרות או בסמוך לאחר אירוע הפרה,   (ד)

כוח(, בהתאם לשיקול דעתו וללא הודעה מוקדמת, להיכנס לנכס ולקבל חזקה מלאה עליו 

בכדי לבצע את כל הדרוש לניהולו ותפעולו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

כירות וביצוע כל ביצוע תיקונים ושיפורים בנכס, גביית דמי השכירות, שינוי הסכמי הש

החברה יתאפשר להוסיף לחוב של  לבנק המממן  הנדרש במסגרתם, והכל כפי שימצא לנכון.  

 שתהיינהלו כתוצאה מניהול ותפעול הנכס כאמור, אם וככל  שתווצרנה  הלווה את העלויות  

 כאלה;

כל המחאה קודמת באשר לדמי השכירות, כי הנכס  הכי לא ביצע ההלווה מצהירהחברה  (ה)

לממש מהבנק המממן בפעולה אשר יכולה למנוע  הבודים אחרים, וכן כי לא נקטנקי משע

 את זכויותיו מכוח ההמחאה האמורה;

המחאת הזכויות תפקע עם הפירעון המלא של קרן ההלוואה והריבית בגינה, וכן פירעון  (ו)

הלווה במסגרת הסכמי ההלוואה וההמחאה, אם וככל  לחברהשאר החיובים שיקומו 

 .שיהיו כאלה

 מימון בקבלת הקבוצה על החלות מגבלות .12.7

עליה כל מגבלה ו/או מניעה בנטילת אשראי נוסף, למעט  הלא חל ,מיטב ידיעת החברהל

 כמפורט במסמכי ההלוואה הקיימים ובשטרי הנאמנות לאגרות החוב של החברה שבמחזור.

 משתנה בריבית אשראי .12.8

נתונים בדבר אשראי בריבית משתנה שהועמד לחברה על ידי גורמים מממנים  להלן .א

 מאוחד(: –)באלפי דולר 

 
לווה ה  ברה ח מודיע בכתב להמממן  הבנקשאינה מבוצעת אלא לאחר המממן  בנקליודגש כי המחאת זרם התקבולים בפועל   112

 . השעבוד או/ובקשר עם הסכם ההלוואה  ה על הפרת התחייבויותי
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 השינוי מנגנון

 האשראי סכום

 בדצמבר 31 ליום

2019 

 הריבית שיעור

 המקסימאלית

 2019 בשנת

 הריבית שיעור

 בשנת המזערית

2019 

 הריבית שיעור

 מועד לפני בסמוך

 הדוח פרסום

LIBOR   + 
3.2% 

170,000 5.5% 5.5% 5.5% 

LIBOR   +10.5% 65,000 12.6% 12.6% 12.6% 

LIBOR   + 
9.65% )*( 

85,000 %11.65 %11.65 %11.65 

 מיליון דולר. 30-מיליון דולר ו 55הלוואות בסך של  2)*( ריבית בגין 

  מחדש מימון .12.9

( בדרך של פרעון ההלוואות Refinance) הנכסים של מחדש מימוןהקבוצה מבצעת מעת לעת 

ולתקופה ארוכה כנגד שעבוד   הקיימות והחלפתן בהלוואות חדשות בריבית קבועה נמוכה יותר

 הלוואות)להלן: " הלווה בנכס החברהשעבוד זכויות והנכס ודמי השכירות הנובעים ממנו 

 של לתקופות ארוך לזמן הלוואות הינן מחדש המימון הלוואות, רוב פי על"(. מחדש המימון

 בחמש  ההלוואה  תקופת  להארכת  אופציה  בתוספתו  שנה  30  של  אמורטיזציהלפי  )  שנים  כחמש

 בתוספת ההערכה למועד בנקאית בסיס ריבית על המבוססת שנתית בריבית (נוספות שנים

 קבלת במועד הבסיס לריבית ביחס כיום החברה משלמת אותו למרווח הזהה קבוע מרווח

 .ההלוואות

ב לתקופה קצרה ובריבית ולרהיא כאשר החברה נוטלת הלוואה לנכס בהקמה, ההלוואה 

גבוהה. עם סיום הקמת ו/או השבחת הפרוייקט, ערכו עולה והדבר מאפשר לחברה ליטול כנגדו 

 ר לחברה תזרים מזומנים פנוי. צהלוואה בהיקף גדול יותר ובריבית נמוכה יותר, דבר היו

 שעבודים להבטחת המימון  .12.10

הלוואות שלקחה הקבוצה ממממנים פיננסיים לצורך מימון נכסי נדל"ן להשקעה, מובטחים  .12.10.1.

בדצמבר  31יתרת ההתחייבויות המובטחות בשיעבודים ליום  נדל"ן.הנכסי בשעבודים על 

אלפי דולר  389,946-כסך של ל בנוסף, אלפי דולר 922,182-מסתכמת לסך של כ 2019

ומחזיקי אגרות החוב )סדרה  ג'( הבשעבודים לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדר יםמובטחה

  .ה'(, בהתאמה

הדוח אין הפרות של  ולתאריך 2019בדצמבר  31ליום  נכוןידיעת החברה,  למיטביצוין כי 

 31 ליום, בתקופה של שלוש שנים שקדמו החברה ידיעת למיטבהסכמי המימון. כמו כן, 

 .הדוח, לא היו הפרות של הסכמי המימון לתאריךו 2019 בדצמבר

  :דים במדינת ניו יורק בה פועלת החברהופרטים נוספים אודות אופן הרישום ומימוש שעב .12.10.2.

 כללי (א)

שעבוד נכסי נדל"ן בדרגה ראשונה לטובת מלווים בניו יורק יכול שיעשה באמצעות רישום 

במסגרת (. בהתאם לכך, אופן מימוש שעבוד במדינת ניו יורק נעשה Mortgageמשכנתה )

 (.judicialהליך שיפוטי )
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, כלומר שבעת אירוע 113(recourse-Non"ללא זכות חזרה ללווה" )הלוואת  הלוואות מסוג  

הפרה יוכל המלווה להיפרע באמצעות מכירת הנכס המשועבד, לאחר שימוש הסעדים 

ש הנכס, אך אינו יכול "לחזור" ולתבוע את הלווה בעצמו העמודים לרשותו, לרבות מימו

)חברת הנכס המחזיקה בזכויות הנכס המשועבד( לכל סכום העולה על תמורת מכירת 

כוללות לרוב רשימת חריגים לכלל האמור אשר  Non-recourseהנכס כאמור. הלוואות 

לעיל לעניין   12.2ף  בקרותם יכול המלווה לחזור ללווה, כדוגמת האירועים המפורטים בסעי

 הערבות האישית המוגבלת.

 אירוע הפרה של הלוואה (ב)

בעת אירוע הפרה של הלוואה, אשר מקימה עילה להעמדת ההלוואה הספציפית לפירעון 

מיידי, הלווה יפעל בהתאם להוראות הסכם ההלוואה הרלוונטי בהליך שנעשה במסגרת 

פעילות החברה מתמקדת במדינת ניו יורק , לתאריך הדוח(. נכון judicialהליך שיפוטי )

 (. Judicialבה הליך מימוש נעשה במסגרת הליך שיפוטי )

 (judicialהליך מימוש נכסים במדינות בהן ההליך המימוש נעשה במסגרת הליך שיפוטי ) (ג)

(, judicialהליך מימוש בטוחה הינו בפיקוח בית משפט מקומי ) ניו יורקבמדינות כמו 

יחת הליך משפטי על המלווה כנגד הלווה על מנת לממש את זכויותיו שמשמעותו היא פת

מכוח הסכם ההלוואה. זכיית המלווה בהליך המשפטי האמור תקנה לו את הזכות למכור 

 את הנכס הרלוונטי במכירה פומבית, לכל המרבה במחיר.

ה (, על המלווה להגיש תביעForeclosureככלל, על מנת לפתוח בהליכי מימוש בטוחה )

(summons and complaint בבית המשפט הרלוונטי. הליך הגשת התביעה כרוך בהגשת )

מסמכים שונים, תשלום אגרה והמצאה של מסמכי התביעה על ידי המלווה )כעת התובע( 

. בהתאם לכללים service of processללווה )כעת הנתבע( בהליך הידוע תחת הכינוי 

ימים(, כתב הגנה  20-שת תשובה )שלא יפחת מהחלים, לנתבע )הלווה( זמן קצוב להג

ותביעות נגדיות כלשהן נגד המלווה שלאחריהן מתחיל לרוב הליך גילוי מסמכים 

(discoveryכמו כן, בשלב זה המלווה רשאי לבקש מ .)כי ימונה כונס נכסים  בית המשפט

אינו לניהול הרכוש ו/או לגביית דמי שכירות במהלך משפט. במקרה שהלווה )הנתבע( 

(, default judgmentמשיב לתביעה כאמור, יכול בית המשפט לפסוק "פסיקת הפרה" )

שמשמעותו היא זכיה של המלווה המקנה לו את הזכות לפעול למכירת הנכס כאמור. 

במקרה שהלווה )הנתבע( משיב לתביעה אך אינו מספק הגנה משמעותית דיה לטענות 

לווה לדרוש ממהותיות בין הצדדים, רשאי ההלווה ולא קיימות אי הסכמות עובדתיות 

(, שהינה לרוב החלטה במעמד צד summary judgmentמבית המשפט החלטה מזורזת )

אחד מבלי לערוך הליך משפטי שלם. האמור יבוצע על ידי הגשת הודעה על בקשה לפסיקה 

(. בדומה להליך הראשי, ללווה ניתנת motion of summary judgmentמזורזת )

מנות להתנגד לבקשה ולמלווה ניתנת ההזדמנות להגיש תשובה. בית המשפט מוסמך ההזד

 
 הלוואות החברה הינן מסוג זה.   מרביתיצוין כי    113
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 summaryעל כלל התיק, לסרב לתת  summary judgmentלתת פסק דין במסגרת 

judgment ולהורות על קיום משפט או דיון כדי להכריע בסוגיות מסוימות. לוחות ,

ות משופעים גם מהעומס הזמנים לקבלת החלטת בית המשפט משתנים ועשויים להי

הקיים בבית המשפט הרלוונטי. בחלק מההליכים החלטות בית המשפט מתקבלות 

לעיתים כבר במהלך ההליך המקדמי. לאחר קבלת החלטת בית המשפט לטובת המלווה, 

ובין במסגרת ההליך המשפטי המלא, בית משפט  summary judgmentבין במסגרת 

( שלאחריו מפורסם בפומבי דבר מכירת judgment of foreclosureפסיקת מימוש )יפסוק  

 הנכס במכירה פומבית, מיקום ומועד מכירה הפומבית. 

)או שמשפט או דיון בנוגע לחבות   summary judgmentבמדינת ניו יורק, בהנחה שמאושר  

אשר  (order of referenceמוכרעים לטובת המלווה(, השופט מוציא לרוב צו מינוי פוסק )

( לחישוב סכום הכסף אותו חייב הלווה )כלומר קרן, refereeבמסגרתו ממונה פוסק )

ריבית, חיובים בפיגור, אגרות ועלויות, תשלומים נוספים וכד'(. לאחר שהפוסק הגיש דו"ח 

לבית המשפט, המלווה רשאי להגיש בקשה לפסק דין בעניין מימוש השעבוד ומכירה 

(Judgment of Foreclosure and Sale אם אושר, פסק הדין יכלול מינוי פוסק למכירת .)

הרכוש במכירה פומבית וכן יכלול תנאים אחרים בנוגע למכירה. המכירה הפומבית 

למימוש השעבוד נערכת לרוב מספר שבועות או חודשים לאחר מינוי הפוסק. לאחר 

ביצוע  המכירה, הפוסק נדרש להפקיד את תקבולי המכירה בחשבון נאמנות לצורך

 תשלומים שנקבעו בפסק הדין כאמור לעיל.

במכירה הפומבית כאמור, הנכס נמכר לכל המרבה במחיר. המלווה בעצמו רשאי להשתתף 

במכירה הפומבית ורשאי להציע למחול את מלוא סכום הלוואה וריבית צבורה שלא 

יע את שולמה, כולל הוצאות ואילו צדדים אחרים רשאים להשתתף במכירה הפומבית להצ

רכישת הנכס במזומן או שווי מזומן. אם ההכנסות מהמכירה אינן מספיקות לכיסוי 

 deficiencyהסכום אותו חייב הלווה, אזי המלווה רשאי לבקש מבית המשפט כי יפסוק 

judgment  כנגד הלווה וכנגד ערבים כלשהם לסכום ההלוואה, בגין ההפרש של סכום

הנכס או מחיר המכירה )בפועל( של הנכס. יצוין כי  המכירה והגבוה מבין שווי השוק של

ובהלוואות מסוג זה ניתן לפסוק  Non-recourseהלוואות החברה הינן מסוג  מרבית

deficiency judgment  כנגד הלווה רק במקרים בהם הלווה ו/או הערב ביצעו פעולות

ת הפעולות , כדוגמ( כהגדרתן בהסכמי ההלוואה ו/או הערבותBad boy actsאסורות )

 .לעיל לעניין הערבות האישית המוגבלת 12.2האסורות המפורטות בסעיף 

במהלך ההליך ולפני מכירתו הסופית של הנכס המשועבד, תינתן ללווה הזכות לפדיון, 

שהיא הזכות החוקית לשלם את החוב הכולל לשם השבת הרכוש, עד למכירה. ללווה גם 

ין והוא רשאי, לקבל צו לעיכוב הליכים על פי עומדת הזכות לערער על כל צו או פסק ד

 תנאים שייקבעו על ידי בית המשפט.
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 התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף כללי .12.11

 במרשמיה ו/או במרשם אחר המתנהל על פי הדין הרלוונטי שעבוד שוטף רשמה לא החברה

 סדרה ב'של  לשטר הנאמנות 6.2בניגוד להתחייבותה בסעיף  ,כללי כלשהו לטובת מאן דהוא

תאגידי ההחזקה כן יובהר כי  .וסדרה ה' הנאמנות של סדרה ג' ילשטר 6.3ובסעיף וסדרה ד' 

לא )כהגדרת מונחים אלו בשטר הנאמנות לסדרה ג'( ו/או חברות בבעלותן,  וחברת הנכס

את רכושן וזכויותיהן, הקיימים והעתידיים, כולן או מקצתן, בשעבוד שוטף כללי ו/או שיעבדו  

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

למעט השעבודים לטובת החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( כנדרש על פי שטר 

בהר כי חברות הנכס )כהגדרת מונחים אלו בשטר הנאמנות של סדרה כן יו  הנאמנות לסדרה ג'.

את רכושן וזכויותיהן, הקיימים והעתידיים, כולן או שיעבדו לא ה'( ו/או חברות בבעלותן, 

למעט השעבודים לטובת )לרבות שעבוד שוטף על כלל רכושן(,  שהוא וסוג מין מכלמקצתן, 

 י שטר הנאמנות לסדרה ה'.מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( כנדרש על פ

 בקשר עם ות, וזאת למעט הלווא114הלוואות מהותיות אין לחברה 2019בדצמבר  31ליום  נכון .12.12

 לפרטיםלעיל.  .ג7.4.7.2, כמפורט בסעיף של החברה Denizen-Bushwickפרויקט  שלב ב' של

אודות אגרות החוב של החברה שהינן במחזור נכון למועד פרסום הדוח, ראו חלק ה' לדוח 

  .הדירקטוריון

הסכמי  בתנאי החברה עומדת ועודנה עמדה למועד זה,ו 2019 בדצמבר 31ליום  נכון כי יצוין .12.13

לפרטים לדוח הדירקטוריון.  חלק ה'לפרטים אודות אגרות החוב של החברה, ראו  המימון.

סדרה אגרות החוב )של    בדבר עמידת החברה באמות המידה שנקבעו במסגרת שטר הנאמנות

 . המאוחדים לדוחות הכספיים 12 , ראה באור(ב'

 

   הון חוזר 13

לעניין מקורות דולר.    מיליון  50-לחברה גרעון בהון חוזר בסך של כ  2019  בדצמבר  31ליום    נכון

  .המאוחדים לדוחות הכספיים 1החברה לעמידה בהתחייבויותיה ראה באור 

  

 
 :  הבא באופן" מהותיות הלוואות" המונח  את החברה  הגדירה  זה  לעניין  114

  יתרתה  –( בת חברה  או/ו החברה  ידי על ניטלה ) החברה  של המאוחדים הכספיים בדוחות כלולה שיתרתה  להלוואה  ביחס
  מוצגות  שהן כפי ההלוואות מסך 10% מהווה  וכן המאוחד המאזן מסך יותר או 5% מהווה  המאוחדים הכספיים בדוחות
 . המאוחדים הכספיים בדוחות

 החברה  חלק – ( משותפת בשליטה  חברה  ידי על ניטלה ) המאוחדים הכספיים בדוחות כלולה  אינה  שיתרתה  להלוואה  ביחס
 החברה של המתואמות ההלוואות מסך 10% מהווה  וכן החברה  של המתואם המאזן מסך  5% מהווה  הלוואה  אותה  ביתרת

 בניכוי החברה  של המאוחדים  הכספיים מדוחותיה  נגזר שהוא כפי החברה  של המאזן סך –" מתואם מאזן: "זה  לעניין)
"  מתואמות  הלוואות. "משותפת  בשליטה   החברות  במאזן  החברה   חלק  ובתוספת  משותפת  בשליטה   בחברות  והשקעות  הלוואות

 החברות בהלוואות החברה  של חלקה  בתוספת  המאוחדים הכספיים בדוחותיה  כלולות שהן כפי החברה  של ההלוואות סך –
 (. משותפת בשליטה 
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 מיסוי 14

  .המאוחדיםלדוחות הכספיים  13ראה באור 

החברה הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים. החברה אינה חייבת במס באיי  .14.1

 look throughארה"ב, החברה הינה חברה שקופה )הבתולה הבריטיים. על פי דיני המס של 

entity דהיינו החברה אינה נישומה לצרכי מס וחבות המס הינה של בעלי מניותיה. יובהר כי )

ככל שבעלי המניות של החברה לא ישלמו את סכומי המס הנובעים מחבות המס בגין החברה 

סים האמריקאית זכות חזרה ו/או מכל חבות מס אחרת של בעלי המניות, לא תהא לרשות המ

גם הם  . על פי דיני המס של ארה"ב, התאגידים המוחזקים על ידי החברה(Recourse)לחברה  

גופים שקופים לענין דיני המס האמריקאים, דהיינו אין להם חבות במס בגין ההכנסה הנובעת 

ברה מפעילותם אלא לבעלי מניותיהם. תוצאת האמור, הינה כי למעט מיסוי נדל"ן, לח

 ולחברות המוחזקות שלה אין כל חבות במס. 

הינה תאגיד מדווח, כהגדרת המונח   החברהבעל השליטה בחברה והחברה, התחייבו כי כל עוד  

ה לא יובכפוף לחוקי המס הקיימים, החברה והתאגידים המוחזקים על ידבחוק ניירות ערך, 

להחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי. ( אלא ימשיכו corporationsיבחרו להחשב כחברות )

יצוין, כי גם אם החברה תיחדל מלהיחשב חברה שקופה במועד כלשהו ומסיבה כלשהי, אזי 

מניותיה של החברה לאותו מועד ולא  יחבות המס בגין החברה עד לאותו מועד תחול על בעל

  .על החברה

ה'( של החברה -ו'  דת ב', ג',  במקרה של העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב )סדרו  יובהר כי

"(, אשר יפעל למימוש נכסיה בעל התפקידשתביא למינוי בעל תפקיד לחברה )להלן בס"ק זה: "

"(, לא יחול שינוי בסטטוס המס של החברה מבחינת הליכי חדלות פירעון)להלן בס"ק זה: "

 ה בידי בעל השליטה. ה'( כל עוד מניות החברה תיוותרנ-ו'  דמחזיקי אגרות החוב )סדרות ב', ג',  

אם וככל שכחלק מהליכי חדלות הפירעון תועברנה החזקותיו של בעל השליטה בחברה 

למחזיקי אגרות החוב בתמורה ליתרת אגרות החוב שלהם, אזי יתרת אגרות החוב במחזור 

"תומר" לעלות נטו, בדרך של אלוקציה בגין נכסי החברה במאוחד, ועלות זו בתוספת החוב 

"( המשכנתאותבטח בשעבודים על נכסי הנדל"ן של החברה )להלן בס"ק  זה: "הבכיר המו

בסיס תהווה את בסיס המס החדש של מחזיקי אגרות החוב בנכסי הנדל"ן )להלן בס"ק זה: "

)סדרות ב', "(. מן האמור לעיל עולה כי במקרה כאמור אין למחזיקי אגרות החוב המס החדש

חשיפת מס במקרה של מימוש נכסים נטו )מעבר למשכנתאות( בתמורה שעד לבסיס ה'(  -ו'  דג',  

 המס החדש. יובהר כי במקרה של מימושים בתמורה העולה על בסיס המס החדש, יחול מס. 

למיטב ידיעת החברה, מיסי נדל"ן מחושבים על ידי הרשות המקומית לאחר  –מיסוי נדל"ן 

ה כולל מכירות רלבנטיות בשוק באותה שנה )אם בחינה של פריטי מידע שונים. מידע ז

קיימות(, הוצאות תפעוליות וניתוח דמי שכירות על מנת לבחון אם אלה גדלו, קטנו או נותרו 

ללא שינוי, המצב הכלכלי בשוק באופן כללי וכן מספר גורמים נוספים. כמו כן, הרשות 
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את על מנת שלא לגרום לעול המקומית מתחשבת בגידול במיסי הנדל"ן שנפסקו לנכס בעבר וז

  מופרז על הנכס.

 Economic Substance"-באיי הבתולה הבריטיים הנכנס לתוקף  2019בינואר  1ביום  .14.2

(Companies and Limited Partnerships) Act 2018" :(. החוק קובע החוק" )להלן בס"ק זה"

דות באיי הבתולה בין היתר חובות דיווח חדשות באיי הבתולה הבריטיים, מחברות המאוג

"פעילויות הרלוונטיות" -הבריטיים ודורש מאותן החברות, העוסקות באחת או יותר מה

 tax)כהגדרתן בחוק( ואשר הינן חברות מקומיות לצורכי מס באיי הבתולה הבריטיים )

resident in the BVI לקיים "מהות כלכלית" באיי הבתולה הבריטיים, והכל בהתאם )

 "(.חברות הנכנסות לתחולת החוקלן: "להוראות החוק )לה

החוק דורש מחברות הנכנסות לתחולת החוק להגיש דיווחים )באמצעות הסוכן הרשום שלהן 

באיי הבתולה הבריטיים( בנוגע לעסקיהן, פעילותן העסקית והכנסותיהן לרשות המס 

להביא הבינלאומית באיי הבתולה הבריטיים. אי עמידת בחובות הדיווח כאמור עשויה 

להשתת עיצומים כספיים על החברה, ואי עמידה מתמשכת עשויה אף להוביל למחיקתה של 

 אותה חברה מפרה ממרשם החברות של איי הבתולה הבריטיים.

החברה בוחנת את מידת תחולת החוק על החברה )אם בכלל(. עם זאת, יצוין כי כאמור לעיל, 

על בסיס בחינה ראשונית שביצעה מול החברה הינה שקופה לצורכי מס ומשכך, בין היתר 

, החברה סבורה כי היא עשויה להיות פטורה מתחולת החוק )למעט BVI-גורמים מקצועיים ב

 לעניין דיווחים שנתיים לרשויות שהינם רלוונטיים לכל החברות(.

 

 על המצב הכספי   לאחר תאריך הדוחמהותיים אירועים  15

 .דוח הדירקטוריוןלבפרק ב' ראה 

 

 ביטוח  16

ביטוח כנגד תביעות כנגד הסיכונים המקובלים לרבות  שבבעלותה  הנדל"ן  את    מבטחת  החברה .16.1

 נכסי. המבטח את הנכס בזמן הבניה , ביטוח בניהק לנכס של צד ג'נזופגיעות גוף הנובעות מ

 .שונות LLCהקבוצה מוחזקים ומבוטחים תחת חברות 

בין , מאחר והיא רוכשת את הפוליסות בתת ביטוח מצויה אינהלהערכת הנהלת החברה היא  .16.2

  .נכסי החברההמממנים את המוסדות בהתאם לדרישות היתר 

 לעיל. 3.ט 7.1עם ביטוח זכות הבעלות בנדל"ן ראו בסעיף  בקשרלפרטים  .16.3
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   וצפי להתפתחות בשנה הקרובה התאגידשל  יעדים ואסטרטגיה עסקית  17

  מבני מגורים להשכרה 

בטווח הקצר, החברה פועלת למימוש נכסים שבבעלותה על מנת להגדיל את נזילותה באופן 

החברה לאכלס נכסים שיאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועד פרעונן. בכוונת 

 ה גבוהים בנכסים שבבעלותה.וכן להמשיך ולפעול לשמור על שיעורי תפוס שבנייתם הושלמה

מצבת להגדיל את פעילותה והאסטרטגיה של החברה לטווח הארוך הינה להמשיך לפתח את 

 או פיתוח , בין באמצעות רכישתהנכסים שבבעלותה בתחום הדיור להשכרה בעיר ניו יורק

במסגרת תחום . נכסים חדשים ובין באמצעות תרומת נכסים לחברה על ידי בעל השליטה

לצורך בניית נכסי ולרכשן לאתר קרקעות, בעיקר ברובע ברוקלין, הפעילות החברה תפעל 

מגורים והשכרתם לשוכרים בין אם בשכירות חופשית או בתוכניות דיור מסובסד הקיימות 

  בעיר ניו יורק.

 

 תיים הסכמים מהו 18

 William Valeשכירות בקשר עם מתחם  הסכם

 לעיל. .א7.4.8לפרטים אודות ההסכם האמור, ראו סעיף 

Denizen- נכסשלב א' של בוהמסחר שכירות ראשיים ביחס לשטחי המגורים  הסכמי

Bushwick 

 לעיל. .א7.4.7.1-ו 2.1.ג.7.1 פים, ראו סעייםלפרטים אודות ההסכמים האמור

 בנכסים מהותייםבין השאר  מועדף הוןהשקעת  הסכם

 לעיל. יא 7.1לפרטים ראו סעיף 

 

   הליכים משפטיים 19

 כנגד המתנהלים כלשהם מהותייםידוע לחברה על הליכים משפטיים  לא, זהלמועד  נכון

 :האמור להלן , למעטהקבוצה חברות כנגד או החברה

 תובענה לאישור בבקשה המלווה, 2019בינואר  16 ביוםבחברה  שהתקבל, תביעה כתב .א

 הוגשה  אשר,  "(התובענה" )להלן:  2006-"והתשס,  ייצוגיות  תובענות  לחוק  בהתאם  ייצוגית

 "( על ידיבית המשפט" )להלן: יפו אביב בתל המחוזי המשפט בבית הכלכלית למחלקה

 החברה  כנגד  "(קשתהמב"להלן:  התנועה להגנה על ציבור המשקיעים )ע"ר( )  –גילוי נאות  

'ואל גבה נכון למועד הגשתה, וכן כנגד מר אשר כיהנו  115הבכירה המשרה ונושאי

של פרטים מטעים בדוח הרבעוני של החברה   בעילות,  "(המשיבים" )להלן יחד:  116גרינפלד

 
 .החברה  של הפנים  מבקרת לרבות  115
 חברה.ה  של התפעול"ל וסמנכ כדירקטור 2018 ביוני  30 ליום  עד כיהן אשר  116
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 2018ביוני  1)כנגד כלל המשיבים( וכן אי פרסום דיווח מיידי ביום  2018ביוני  30ליום 

 אודות כשלים בבקרה הפנימית של החברה )כנגד החברה ובעל השליטה(. 

, המליץ בית המשפט למבקשת 2020לינואר  21במסגרת דיון קדם משפט שהתקיים ביום 

ך שהמבקשת תהייה רשאית להגיש למחוק את בקשת האישור, ללא צו להוצאות ותו

"(. בית המלצת בית המשפט"להלן: בקשה חדשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית )

 ימים.  30המשפט הורה למבקשת להודיע את עמדתה ביחס להמלצת בית המשפט בתוך 

הגישה המבקשת לבית המשפט הודעה ובקשה להארכת המועד  2020לינואר  23ביום 

הבקשה להארכת "להלן:  ימים נוספים )  30-להמלצת בית המשפט ב  להגשת עמדתה ביחס

ניתנה   2020במרץ   10"(. המשיבים התנגדו לבקשת המבקשת להארכת המועד וביום  מועד

החלטת בית המשפט במסגרתה נדחתה הבקשה להארכת המועד, ואשר הורתה למבקשת 

  .2020במרץ  12להגיש את עמדתה ביחס להמלצת בית המשפט עד ליום 

הוגשה הודעה מטעם המבקשת במסגרתה הודיעה כי היא מקבלת את   2020למרץ    12ביום  

התקבלה החלטת בית המשפט כי נוכח יום אותו , ובהתאם לכך בהמלצת בית המשפט

הודעת המבקשת ובהתאם לעמדת ב"כ המשיבים, הורה בית המשפט על מחיקת התובענה, 

 ללא צו הוצאות.

במרץ  12-ו 2019בינואר  17דיווחים מיידיים של החברה מהימים  ראולפרטים נוספים 

, בהתאמה(, אשר המידע על 2020-01-024003-ו  2019-01-005494)מספרי אסמכתא:    2020

 . המאוחדים הכספיים לדוחות 16 באורפיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה, ו

הוגשה למחלקה הכלכלית בבית  2020במרץ  8ביום ש לחברהנודע  אשר, פתיחה המרצת .ב

חברה לשירותי נאמנות  –המשפט המחוזי בתל אביב יפו כנגד החברה וכנגד משמרת 

בטענה , 117("אגרות החובבע"מ, הנאמן לאגרות החוב )סדרה ה'( של החברה )להלן: "

לפגיעה לכאורה בבטוחות שניתנו למחזיקי אגרות החוב על פי שטר הנאמנות לאגרות 

מס' אסמכתא: ) 2020במרץ  8. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום בהחו

 . (, אשר המידע על פיו מובא בדיווח מיידי זה בדרך של הפניה2020-01-019306

 

  

 
 ראו , החוב לאגרות מוקדם  פירעון יבוצע להשלמתו בכפוף אשר מחדש מימון לביצוע עקרונות  מזכר אודות נוספיםלפרטים   117

 . מזכר העקרונות למימון מחדש ודיווח  הדירקטוריון לדוח  7.17 סעיף
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   דיון בגורמי סיכון 20

, נכון למועד הקבוצה, להערכת הנהלת  החברהלהלן פירוט גורמי הסיכון על תחום הפעילות של   .20.1

 :זה

 סיכוני מקרו 

החברה חשופה לשינויים בשיעורי הריבית הפדרלית בארה"ב. עלייה  – סיכוני ריבית (א)

ומוסדות פיננסיים ובכמות ההלוואות בשוק )נכונות הבנקים בשיעורי הריבית האמורה 

רכישת קרקעות ונכסים עלולה להקטין את יכולתה של החברה לממן להעמיד הלוואות( 

 .ולממן את עלות הקמתם עליהם יוזמת החברה את הפרוייקטים

בדמי לירידה האטה בכלכלה האמריקאית יכולה להוביל  –האטה בכלכלה האמריקאית  (ב)

 .בביקושים לדיורוכתוצאה מכך לירידה השכירות 

 מימון לצורךוחוץ בנקאי  בנקאי מימון נוטלת שהחברה מאחר – אשראי ועלות זמינות (ג)

 החברה השפעה על עסקיוהחוב המימון  ובזמינות המימון בעלות פעילותה, לשינויים

, במתן אשראי עשויה לגרום להאטה בארה"בורווחיותה. הקשחת מדיניות הבנקים 

י רב יותר לקושים לגרום בין היתר כלכלית במשק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט, אשר עלול

 יםבקבלת אשראי בנקאי. כמו כן, קושי כללי בגיוס הון ו/או חוב באמצעות שוק ההון עלול

לגרום לגידול בעלויות המימון וכתוצאה מכך לגרום לקושי במימון הפעילות  םגם ה

 או במימון מחדש של חוב קיים.ובהקמתם ברכישת נכסים  השוטפת של החברה

 סיכונים ענפיים

 על ויקשה ירד"ן לנדסביר ששווי ה ,במצב של קריסה בשוק הנדל"ן –"ן הנדל שוק קריסת (ד)

 משכירות  החברה הכנסות, בנוסף .בבנקים הלוואות של מחדש מימון בביצוע החברה

 .השכירות מחיריב לירידה לגרום עלולה אשר"ן הנדל בשוק קריסה לאור להיפגע עלולות

במצב של עלייה בשיעורי הריבית  –קיטון בשווי נכסים כתוצאה מעליה בשיעורי הריבית  (ה)

של "ן נדלהנכסי שווי אה מכך צששיעורי ההיוון של נכסי הנדל"ן יעלו וכתוסביר בארה"ב 

 .באמצעות מימון בנקאי מחדש מימוןלבצע  החברה על יקשהבאופן שבו  ,ירדהחברה 

או אכלוסם עשוי לגרום ביצוע הפרוייקטים של החברה משמעותי בעיכוב  – נזילות סיכון (ו)

 השקעותיה את החברה תאלץ לממשנזילות מול גופים מממנים. כמו כן, בעיית ל

 נמוכה להיות עלולה בגין נכסיה לחברה המכר תמורתכך שמזורז,  בקצב במקרקעין

 .מהצפוי

התרחבות עסקית עתידית בתחומי פעילותה של  – סיכונים הכרוכים ברכישת נכסים (ז)

החברה בדרך של רכישת נכסים חדשים טומנת בחובה סיכונים שונים אשר עלולים להשפיע 

לרעה על ההוצאות התפעוליות של החברה ועל יכולת החברה להפיק תזרים מזומנים חיובי 

הכרוכות ברכישת  ויציב מפעילותה. סיכונים אלו כוללים, בין היתר, חבויות בלתי צפויות

ידי -הנכס החדש שלא נמצאו בבדיקת הנאותות ואשר מצגים והתחייבויות שניתנו על
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המוכר טרם ביצוע העסקה אינם מספקים הגנה נאותה כנגדן; הוצאות לא צפויות ברכישת 

 וכויו"ב. , עלויות בניה בלתי צפויותהנכס

 סיכונים מיוחדים לחברה

לפרטים אודות תלות החברה במר גולדמן ובחברת הניהול ראו  – תלות באנשי מפתח (ח)

 . לעיל 7.9.4בסעיף 

, ומתמקדת באזור גיאוגרפי אחד, החברה פועלת בשוק הנדל"ן בארה"ב – סיכון גיאוגרפי (ט)

חשופה לסיכונים הנובעים מפעילות באזור זה )כגון סיכון מדיני, סיכון מטבע כך שהחברה 

 י במצב השוק המקומי עשוי להשפיע על כלל פעילות החברה. שינו  וסיכוני כלכלה מקומית(.

הקבוצה רוכשת פוליסות לביטוח הסיכונים המקובלים להם  –סיכוני רכוש וחבויות  (י)

במקרה של אירוע ביטוחי לחברה עלולה להיות חשיפה כספית בגובה  חשופה הקבוצה.

להערכת ההפרש שבין סך הכיסוי הביטוחי לבין ההיקף הכספי של התביעה או הנזק לנכס.  

 הנהלת החברה היא אינה מצויה בתת ביטוח.

מאחר וחלק מגיוס פעילות החברה מתבצעת בארצות הברית בדולר.    –  סיכוני שער חליפין (יא)

של החברה התבצע בישראל, עשויה החברה להיות חשופה לשינויים בשער החליפין המימון  

יסוף של הש"ח כלפי הדולר עשוי להשפיע באופן שלילי על ישל הדולר מול הש"ח, באופן ש

 התוצאות הכספיות של החברה. 

 החברה . הבריטיים הבתולה באיי המאוגדת חברה היאהחברה  – האמריקאיים המס דיני (יב)

 חברה  הינה  החברה"ב,  ארה  של  המס  דיני  פי  על.  הבריטיים  הבתולה  באיי  במס  חייבת  אינה

 הינה המס וחבות מס לצרכי נישומה אינה החברה דהיינו( look through entity) שקופה

 הם   גם  החברה  ידי  על  המוחזקים  התאגידים"ב,  ארה  של  המס  דיני  פי  על.  מניותיה  בעלי  של

 ההכנסה  בגין במס חבות להם אין דהיינו, האמריקאים המס דיני לענין שקופים גופים

 ולחברות לחברה כי לעיל האמור תוצאת. מניותיהם לבעלי אלא מפעילותם הנובעת

 כי  התחייבו,  והחברה  בחברה  השליטה  בעל,  גולדמן  מר.  במס  חבות כל  אין  שלה  המוחזקות

במחזור ובכפוף לחוקי המס הקיימים, החברה  חוב אגרות של יתרה קיימת עוד כל

אלא ימשיכו  (corporations)והתאגידים המוחזקים על ידה לא יבחרו להחשב כחברות 

להחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי. משכך, שינוי בדיני המס האמריקאיים הקשורים 

דין עלול לשנות את מבנה המס של החברה. יצוין כי על פי ה הקבוצה חברותלמיסוי 

)במישרין  50%-האמריקאי, ככל שבמסגרת הליכי חדלות פירעון כאמור, יועברו יותר מ

ו/או בעקיפין( מהחזקות בנכס נדל"ן בארה"ב, אזי קיימת חשיפה אפשרית לתשלום מס 

למיטב  .המחזיקים ידי על( בישראל הנהוג הרכישה למס( )המקביל transfer taxהעברה )

לחישוב מס העברה כאמור הינו שוויו ההוגן של הנכס הנעבר במועד   הבסיס,  החברהידיעת  

 .ההעברה

החברה הינה חברה זרה שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים, ובהתאם  – חדלות פירעון (יג)

א לחוק ניירות ערך, יחולו על החברה הוראות שונות של חוק החברות, 39להוראות סעיף 
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כמו כן, החברה, חברת  הבת, בעל  כמפורט בחלק ב' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך.

ת תשקיפיות בלתי חוזרות המפורטות השליטה ונושאי המשרה נטלו על עצמם התחייבויו

לאגרות   הנאמנות  יוכן בשטר  2018118בנובמבר    30המדף של החברה מיום  לתשקיף    5בפרק  

, שעניינן תחולת הדין הישראלי והתחייבויות שונות '( של החברהה-ו  , ד''ג',  בהחוב )סדרות  

הקשורות בהליכי חדלות פירעון אשר עיקרן התחייבויות שלא להתנגד לבקשת הנאמן ו/או 

אשר תוגש לבית משפט ישראלי להחלת הדין הישראלי  של החברהמחזיקי אגרות החוב 

לבנטיות המנויות בפרק לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש ועוד התחייבויות ר

 כאמור.  5

על אף האמור לעיל, לעניין דיני חדלות פירעון, תיתכן תחולה של הדינים בכל אחת משלוש 

הטריטוריות, ישראל, איי הבתולה הבריטים וארה"ב )הן לעניין סמכות מקומית והן לעניין 

חברה, חברת סמכות עניינית(. עם זאת, לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות ה

 הנאמנות יבשטרלתשקיף המדף ו 5בפרק הבת, בעל השליטה ונושאי המשרה כמפורט 

פי -, אזי הליך של חדלות פירעון, שלא עלה'( של החברה-החוב )סדרות ב', ג', ד' ולאגרות 

הדין הישראלי ו/או בבתי משפט מחוץ לישראל, יכול שינבע רק מתביעה של נושה זר. לעניין 

ה זר, התחייבה החברה כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון, שלא על פי תביעה של נוש

תעשה התחייבה כי הדין הישראלי ובבית משפט זר, הנובע מתביעה של נושה זר, החברה 

 "פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין.-כמיטב יכולתה ותטען ל

לבחון איזה מבין בעת ניהול הליכי חדלות פירעון בינלאומיים, בתי המשפט נדרשים 

הוא ההליך העיקרי ואיזה ההליך המשני.  –ההליך הזר או ההליך הישראלי  –ההליכים 

מכאן, הרי שככל שייקבע על ידי בית משפט בישראל או על ידי בית משפט זר, כי ההליך 

בישראל הוא הליך משני, המשמעות המשפטית מבחינת מחזיקי אגרות החוב תהא, כי בית 

יהיה בית משפט זר, וכי הם יצטרכו לנהל את הליכי חדלות הפירעון המשפט המוסמך 

במדינה זרה. בהתאם, סמכויות בית המשפט בישראל יהיו מצומצמות והסעדים אותם 

 יוכלו מחזיקי אגרות החוב לקבל מבית המשפט בישראל, עשויים להיות מצומצמים אף הם.

 סיכון על החברה הינה קטנה.לאור כל האמור לעיל, החברה מעריכה כי מידת השפעת ה

יצוין כי ככל שיפתחו הליכי חדלות פירעון בישראל אין כל ודאות כי בתי המשפט הזרים 

הליכי חדלות   חבאיי הבתולה הבריטיים ו/או בארה"ב יאכפו את ההחלטות ופסקי הדין מכו

וסף הפירעון בישראל כאמור. כמו כן, ככל שיפתחו הליכים מקבילים של חדלות פירעון בנ

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 מימוש 

 הנכסים יתבצע בהתאם לדיני ארה"ב.

 

 
 "(. תשקיף המדף" )להלן: 110452-01-2018, מס' אסמכתא: 2018 בנובמבר 30כפי שפורסם ביום   118
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סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים   –בם  מובאים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טי  שלהלן  בטבלה .20.2

וסיכונים מיוחדים לחברה, אשר דורגו, בהתאם להערכת החברה, על פי השפעתם על עסקי 

 השפעה גדולה, בינונית וקטנה:  –התאגיד בכללותם 

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות התאגיד

  השפעה גדולה  השפעה בינונית  השפעה קטנה 

 סיכוני מקרו 

X    סיכוני ריבית 

X    האטה בכלכלה האמריקאית 

 X   אשראי  ועלות  זמינות 

 ענפיים  סיכונים

 X  קריסת שוק הנדל"ן 

 X   קיטון בשווי נכסים כתוצאה מעליה בשיעורי הריבית 

 X  נזילות  סיכון 

X    פיקוח על דמי השכירות בהשכרת נכסי דיור למגורים 

 X   נדל"ן מניבעלויות והוצאות נכסי 

 לחברה מיוחדים  סיכונים

  X  תלות באנשי מפתח 

 X   סיכוני רכוש וחבויות 

 X  סיכוני שער חליפין 

X    דיני המס האמריקני 

X   חדלות פירעון 
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 All Yearשלדירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את דוח דירקטוריון והדוחות הכספיים 

Holdings Limited " :מועד "(להלן:  20109בדצמבר  31") לשנה שנסתיימה ביום החברה(להלן

-תש"לההדוח, ערוך בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ולתאריך ) "הדוח

"). ההסברים שיובאו להלן מתייחסים לחברה תקופתיים ומיידים דוחות תקנות(להלן: " 1970

 31על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום ") הקבוצהולחברות הבנות שלה (להלן  ביחד: "

  .") המצורפים לדוח זההכספיים הדוחות(להלן: " 2019בדצמבר 

  

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו,  –' אפרק 

  9201בדצמבר  31, ליום הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו

 החברה וסביבתה העסקית . 1

בהתאם כחברה פרטית המוגבלת במניות  2014 בספטמבר 17החברה התאגדה ביום  1.1

החברה הנפיקה  2014בדצמבר  7ביום  .BVI Business Companies Act,2004 להוראות 

החל מאותו לראשונה, אשר נפרעו במלואן נכון למועד הדוח.    אגרות חוב (סדרה א')לציבור  

  .1968-תשכ"חהמועד הפכה לתאגיד מדווח, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, 

החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב למגורים ברובע דוח, ה לתאריךנכון לתקופת הדוח ו 1.2

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

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

   .ניהול של דירות למגוריםהשכרה ובניו יורק וכן, ברכישה, הקמה, השבחה, פיתוח, 

דוח תיאור עסקי ל 1ף החברה וסביבתה העסקית ראה סעיפעילות בדבר פרטים נוספים ל 1.3

דוח תיאור עסקי " לעיל (להלן: פרק א' לדוח תקופתי זההמצורף כ 2019התאגיד לשנת 

 .")התאגיד

לאור משבר התפשטותו בעולם של לדוח תיאור עסקי התאגיד,  7.4.8-ו 6בסעיפים כאמור  1.4

התפתחויות ההחברה עוקבת אחר  ", לפי העניין)הנגיף"-" והמשבר" נגיף הקורונה (להלן:

בין היתר בקשר עם   בנושא ובוחנת את השפעת התפשטותו כאמור על תוצאותיה העסקיות.

יחד עם . The William Valeהידוע בשם למתחם שטחי המסחר שבבעלותה, ובפרט ביחס 

החרפתו תהיה לנכון למועד זה אין ביכולתה להעריך האם להתמשכות המשבר או זאת, 

  . ותוצאותיה העסקיות העסקית הפעילות השפעה על

לפרטים נוספים אודות הערכות החברה בדבר השפעת התפשטות הנגיף על תוצאותיה 

לדוח תיאור עסקי  7.4.8-ו 6העסקיות ותוצאותיו העסקיות של המלון, ראו סעיפים 

   התאגיד.
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 2019בדצמבר  31המצב הכספי ליום  .1

  :הכספי של החברהניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה  1.1

 סעיף

  יתרה ליום
הסברי החברה ליתרות ולשינויים 

  המהותיים
31.12.2019  31.12.2018  

  אלפי דולר

 36,485  68,829  נכסים שוטפים
מורכבת   2019 בדצמבר 31היתרה ליום 

בעיקר ממזומנים ושווי מזומנים, הלוואות 
 למימון נדל"ן ופקדונות מוגבלים ומיועדים. 

 2,172,366  2,136,582  וטפים:ש נכסים לא

כוללת בעיקר  2019 בדצמבר 31היתרה ליום   
נדל"ן להשקעה, קרקעות, נדל"ן להשקעה 
בהקמה, והשקעות המטופלות לפי שיטת 
השווי המאזני. השינוי בתקופת הדוח נובע 

 ממכירת קרקע בתקופת הדוח.בעיקר 
  2,208,851  2,205,411  סה"כ נכסים

 280,031  118,797  התחייבויות שוטפות

 48-בעיקר כההתחייבויות השוטפות כוללות 
מיליון דולר בנקים ומוסדות וכן מחלויות 

מיליון  32-שוטפות של אגרות חוב בסך של כ
הקיטון מול שנה קודמת   ויתרות זכאים.  דולר

נובע בעיקר מסיווג הלוואות מזמן קצר לזמן 
בתקופת  מימונים מחדש ביצוע ארוך לאחר

  .הדוח

 1,233,500  1,492,895  לא שוטפות התחייבויות

מסיווג הלוואה של פרויקט   עיקר השינוי נובע
בושוויק שלב ב' לזמן ארוך לאור מימון -דניזן

-מחדש של הלוואת הבניה במהלך הרבעון ה
לדוחות  9כמפורט בבאור  2019לשנת  2

משינוי בשערי הכספיים. בנוסף השינוי נובע 
הלוואה גריעת חליפין בתקופת הדוח בקיזוז 

 קרקע שנמכרה. בגין

 695,320  593,719 סה"כ הון
בהון נובע מההפסד לתקופה ומהשינוי   השינוי

בזכויות המיעוט בעקבות רכישת זכויות 
 .מיעוט בחברה מאוחדת

  2,208,851  2,205,411  סה"כ התחייבויות והון
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 :ניתוח עיקרי תוצאות הפעילות על פי הדוחות המאוחדים . 2

  סעיף
2019  2018  2017 

  הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים
  אלפי דולר

הכנסות מדמי 

והכנסות  שכירות

  נלוות

99,732   84,968 65,463 
בהשוואה לתקופה  2019הגידול בהכנסות בשנת 

קודמת נובע מאכלוס פרויקטים שבנייתם הושלמה 
 .דניזןובעיקר פרוייקט 

 הוצאות תפעול

  נכסים 
21,281   15,353  10,604 

בהשוואה לתקופה קודמת נובע  2019הגידול בשנת 
בעיקר מגידול ביחידות הדיור המושכרות בתקופה 

 .לעומת תקופה מקבילה
הוצאות הנהלה 

הגידול בתקופת הדוח נובע בעיקר מהגידול  1,648  1,865   2,217  וכלליות
 .הבהוצאות לנותני שרותים לחבר

עליית ערך נדל"ן 

  להשקעה
229   26,680  149,388 

שינוי בערך נדל"ן להשקעה נובע בעיקר מהשקעות 
בנכסים שהיו בבניה בתקופת הדוח ובעיקר פרויקט 

בושוויק שלב ב' וכן מעלויות בגין קרקע -דניזן
  בקיזוז שערוך קרקע בגואנוס שנמכרה בתקופה.

 ברווחי החברה חלק

, משותפות עסקאות

  נטו 

(14,836)  22,101  17,536 
הוצאות מ בעיקר נובעיםההפסדים בתקופת הדוח 

 ותוירידת ערך בנכסי החבר מימון בגין הפרשי שער
 .פלאטס ת'ובעיקרם נכס אלבי ונור הכלולות

הוצאות המימון בתקופת הדוח מיוחס חלק ניכר מ 89,277  32,786   126,907  , נטוהוצאות מימון
 מיליון דולר. 47-להפרשי שער בתקופה בסך של כ

  131,049  83,320  )62,922(  נקי(הפסד) רווח 

 

  :ניתוח נזילות ומקורות מימון של החברה . 3

  סעיף
31.12.2019  31.12.2018  31.12.2017 

  הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים
  דולר אלפי

תזרימי 

מזומנים 

לפעילות 

  שוטפת

4,672  )1,480 ( 16,605 

של החברה מיוחס בעיקר  השוטף תזרים המזומנים
מנכסים מניבים בניכוי הוצאות תפעול והוצאות   להכנסות

 בהכנסותנובע בעיקר מגידול  החיובימימון. התזרים 
 . הסתיימה שבנייתם מפרוייקטים החברה

תזרים 

מזומנים 

לפעולות 

  השקעה

)47,832 (  )282,891 (  )210,780 ( 
המזומנים לפעילות השקעה נובע בעיקר  בתזרים הקיטון

 קודמת  שנה  לעומתהשקעות בפרוייקטים בהקמה    סיוםמ
 .בושוויק-דניזןחס לפרויקט יבפרט בהתי

תזרים 

מזומנים 

מפעילות 

  מימון

68,176  277,548  189,812 

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

 65-מניבים ופרויקטים בהקמה ובעיקר הלוואה בסך של כ
, נטילת הלוואה מיליון דולר בגין פרויקט בושוויק שלב ב'

 459מיליון דולר בפרויקט הידוע בשם  55-בסך של כ
 ) של החברהסדרה ה'( חובהאגרות  מהרחבתוכן  ת'סמי

 מיליון דולר. 17-בסך של כ
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FFO) FUNDS FROM OPERATIONS (– לפי גישת ההנהלה   

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

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

להשקעה ושינויים בשיעורי החזקה בחברות מוחזקות) ובתוספת חלק החברה בהפחתות), שהינו 

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

   :.F.F.O-יודגש כי מדד ה

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

  (ב) אינו משקף מזומנים שבידי החברה ויכולתה לחלקם; 

  (ג) אינו מחליף את הרווח המדווח הנקי; 

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

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

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

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

  :ת)ומשותפ עסקאותשל  O.F.F.-. של החברה (כולל חלק יחסי בF.F.O-להלן נתוני ה

  אלפי דולר ארה"ב
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

FFO1  
2019 2018 2017  
13,206 1,978 19,912 

פרויקטים של ואכלוס מהשלמה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר  FFO-הגידול ב

  .בושוויק-ובעיקרם פרויקט דניזן ,בהקמההיו שנה קודמת אשר 

מימון מחדש של הלוואת בריביות גבוהות   וזאת באמצעות  F.F.O-פועלת לשיפור תוצאות ההחברה  

  .לדוחות הכספיים 21אור יכמתואר בב להלוואות בריביות נמוכות באופן משמעותי

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

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

 Capמניב. תוצאת חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס ("

Rate :מהווה את אחת האינדיקציות לקביעת שוויו של הנכס (מעבר לאינדיקציות נוספות, כגון ("

מכירה למ"ר מבונה הנגזרים מעסקאות אחרונות שבוצעו שווי שוק של נכסים דומים באזור, מחיר 

למדידת תזרים המזומנים החופשי הפנוי לשירות חוב פיננסי  NOI-וכו'). בנוסף משמש נתון ה

מקוזזות השקעות בשיפוצים ושמירה על  NOI-שנלקח למימון רכישת הנכס, וזאת כאשר מסך ה

  ). Capexהקיים (

    

 
  לדוח תיאור עסקי התאגיד. 7.4.6.2לפרטים נוספים ראו סעיף    1
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  :NOI-יש להדגיש כי ה

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

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

  חלוקת כספים; 

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

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

  :ת)ומשותפ עסקאותשל  NOI-של החברה (כולל חלק יחסי ב NOI-להלן נתוני ה

  אלפי דולר ארה"ב
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

NOI  
2019 2018 2017  
79,249 71,032 54,374 

שנה אשר  פרויקטים  של  ואכלוס  מהשלמה  בהשוואה לשנה קודמת נובע    בשנת הדוח  NOI-הגידול ב

    .בושוויק-ובעיקרם פרויקט דניזן ,בהקמההיו קודמת 
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  היבטי ממשל תאגידי –' בפרק 

  

, הוחלו הוראות מחוק החברות 20122-), התשע"ב50בהתאם לחוק ניירות ערך (תיקון מס' 

תעודות ההתחייבות שלה מוצעות לציבור ותקנות על פיו חלות גם על חברה זרה אשר 

  .4וועדת ביקורת 3בישראל, ובכלל זה הוראות בדבר חובת מינוי דירקטורים חיצוניים

 

 ודירקטורים בלתי תלויים דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית . 1

כאמור לעיל, המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי 

לחוק החברות, בהתחשב, בין  240מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 

השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה, ובכפוף למספר 

  ירקטורים (כולל דח"צים). ד 2הדירקטורים שנקבע בתקנון, הינו 

דירקטורים בעלי מומחיות שלושה דוח, מכהנים בדירקטוריון החברה ה תאריךנכון ל

ואודי  (דח"צ), משה גדנסקי(דב"ת),  מיכל מרום בריקמןחשבונאית ופיננסיות כדלקמן: 

  .ארז (דח"צ)

החברה רואה לפרטים בדבר כישוריהם, השכלתם, ניסיונם והידע שלהם בהסתמך עליהם 

, לחלק ד' (דוח פרטים נוספים) 26בהם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ראה תקנה 

 .להלן זהתקופתי  לדוח המצורף

תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. יצוין כי נכון 

מיכל  –דירקטורים בלתי תלויים ארבעה הדוח מכהנים בדירקטוריון החברה  לתאריך

  .ואודי ארז (דח"צ) משה גדנסקי (דח"צ) ,), רונן מטמון (דח"צ)ב"תמרום בריקמן (ד

  

 המבקר הפנימי של החברה . 2

) והתוספת הרביעית 11(ב)(10להלן יובאו פרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד (תקנה 

   :)תקופתיים ומיידים לתקנות דוחות

 שטרוצר רוית :שם

  2015במרץ  2  תאריך תחילת כהונה:

-הביקורת הפנימית, תשנ"ב לחוק(א) 3הקבועים בסעיף  בתנאיםמבקרת הפנים עומדת   עמידה בהוראות הדין:

 ").חוק הביקורת הפנימית(להלן: " 1992

, האחרונה עומדת בהוראות הפניםשנמסר לה על ידי מבקרת  וכפילמיטב ידיעת החברה 

  לחוק הביקורת הפנימית. 8החברות ובהוראות סעיף (ב) לחוק 146סעיף 

החזקה בניירות ערך 

  של התאגיד:

או של גוף קשור  החברהמבקרת הפנים, על פי הודעתה, אינה מחזיקה בניירות ערך של 

  .תקופתיים ומיידים , כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות דוחותלחברה

  קשרים עסקיים/

  התאגיד:מהותיים עם 

אין למבקרת הפנים קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או 

תקופתיים  לתקנות דוחות הרביעיתעם גוף קשור לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת 

. מבקרת הפנים מעניקה את שירותי הביקורת הפנימית כנותנת שירותים חיצונית. ומיידים

מבקרת הפנים אינה בעלת עניין בחברה, אינה נושאת משרה בחברה ואינה קרובה של כל 

אחד מאלה. מבקרת הפנים אינה ממלאת תפקיד מחוץ לחברה היוצר או העלול ליצור ניגוד 

 
  .2012באוגוסט  8ביום  2830 פורסם בס"ח   2
 א לחוק החברות.249עד  239סעיפים    3
 לחוק החברות. 117עד  114סעיפים    4
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ברה ותפקידה היחיד בחברה הינו מבקרת הפנים עניינים עם תפקידה כמבקרת הפנים בח

  של החברה. 

  מינוי המבקר הפנימי:

  

, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת, אישר דירקטוריון החברה את 2015במרץ  2ביום 

מבקרת הפנים הינה בעלת   –מינויה של מבקרת הפנים לאחר שהתחשב בהשכלתה וניסיונה  

-ובוגרת חשבונאות וכלכלה באוניברסיטת בר 2011רשיון רואה חשבון אמריקאי משנת 

ילן, שותפה במשרד המתמחה בביקורת פנים (חייקין כהן רובין ושות'), ולצוותה ניסיון א

רב בביקורת פנים בגופים בענפי המשק השונים; בסוג החברה ומורכבות פעולתה, כחברה 

משרד רו"ח הפועלת בארה"ב. מבקרת הפנים מעניקה שירותי ביקורת פנים, באמצעות 

  חייקין כהן רובין ושות', המעסיק עובדים בעלי מיומנויות שונות ומומחים בתחומם.

 הממונה הארגוני על

  המבקר:

  החברה הגורם הממונה על מבקר הפנים הינו יו"ר הדירקטוריון.  תקנוןלפי 

ניהול נכס החברה ,  סקר סיכוניםכללה את הנושאים הבאים:    2019תכנית הביקורת לשנת    תכנית הביקורת:

עסקאות עם בעלי יישום יישום תכנית האכיפה הפנימית ו, Long Island Cityהידוע בשם 

  .עניין

עסקאות עם בעלי נוהל יישום תכלול את הנושאים הבאים:  2020הביקורת לשנת תכנית 

, ניהול תזרים מזומנים חזוי, מעקב אחר וועדותיו דירקטוריוןהעניין, מעקב אחר החלטות  

   .דוחות ביקורת קודמיםיישום המלצות 

  התייחסות לתאגידים

  מוחזקים:

  תכנית הביקורת מתייחסת גם לתאגידים מוחזקים של החברה אשר פעילותם בארה"ב.

   שעות. 560כללה  2019הביקורת לשנת תכנית   היקף העסקה:

  תקנים מקצועיים:

  

מבקרת הפנים, על פי הודעתה, עורכת את הביקורת בהתאם לתקנים בינלאומיים 

לרבות על הנחיות מקצועיות של לשכת מבקרים פנימיים בישראל.  IIAהמקצועיים של 

להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על דברי מבקרת הפנים וניסיונה הרב, עבודת 

  הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית.

ולמערכות המידע של החברה ושל למבקרת הפנים ניתנת גישה חופשית למסמכים, למידע   גישה למידע:

חברות מוחזקות בארה"ב, לרבות נתונים כספיים והכל לצורך תפקידו ובהתאם לאמור 

לחוק הביקורת הפנימית. לצורך כך, בין היתר, בכוונת מבקרת הפנים לבקר  9בסעיף 

  בארה"ב ולערוך ביקורת בתאגידים המוחזקים שם על ידי החברה.

  דין וחשבון של מבקר

  הפנים:

  

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

לוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה דוח מיוחד אודות העברת הכספים בשוגג לחברת 

דנה ועדת הביקורת  2019בינואר  16ביום נכס חיצונית לחברה בבעלות בעל השליטה. 

  . בטיוטת הדוח המיוחד האמור

, הגישה המבקרת הפנימית של החברה ארבעה דוחות ביקורת 2019מו כן, בראשית כ

, בנושא בחינת יישום עסקאות בעלי עניין 2018במסגרת תכנית עבודת המבקרת לשנת 

מעקב אחר יישום המלצות דוח ביטוחים  ,ונושאי משרה, מעקב אחר החלטות דירקטוריון

ברבעון הראשון של  ונושאים נבחרים בניהול כספים. דוחות אלו נידונו בוועדת הביקורת

2019 .   

הגישה המבקרת הפנימית דוח ביקורת במסגרת תכנית עבודת  2019יוני במהלך חודש 

ידון בוועדת בנושא חלוקת רווחים בין החברה ושותפיה. דוח זה נ 2018המבקרת לשנת 

  .2019חודש יוני הביקורת במהלך הרבעון 

ביקורת במסגרת דוח הגישה המבקרת הפנימית של החברה  2019דצמבר לשנת  בחודש

 Long Islandניהול נכס החברה הידוע בשם בנושא  2019תכנית עבודת המבקרת לשנת 

City דוח הביקורת וסקר הסיכונים האמורים נידונו בוועדת הביקורת  סקר סיכונים., וכן

  .2019במהלך חודש דצמבר 

הגישה המבקרת הפנימית של החברה שני דוחות ביקורת  2020בתחילת חודש מרץ לשנת 

בנושא יישום תכנית האכיפה הפנימית  2019תכנית עבודת המבקרת לשנת במסגרת 
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דוחות הביקורת האמורים נידונו בוועדת הביקורת  עסקאות עם בעלי עניין.יישום ובנושא 

  .2020של החברה במהלך חודש מרץ 

מבקרת הפנים של החברה מגישה את דוחות הביקורת בכתב להנהלת החברה, לאחר סיום 

, לאחריהם מתכנסת ועדת הביקורת של החברה לדיון קבלת תגובת החברהעבודתה ולאחר  

   בנוגע לממצאי דוח הביקורת.

פעילות  הערכת

  המבקר:

לדעת הדירקטוריון היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותכנית עבודתו סבירים 

  בנסיבות העניין, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד. 

תגמול מבקרת הפנים יחושב על פי שעות הביקורת שהושקעו בפועל על ידה, בהתאם   תגמול:

לתעריף שסוכם עימה מראש, אשר איננו משתנה בהתאם לתוצאות הביקורת עד לתקרה 

שתקבע על ידי דירקטוריון החברה. להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון, תגמול מבקר 

פעלת שיקול דעתו המקצועי של מבקר הפנים הפנים הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על ה

  אלפי דולר. 39-: כ2019בעריכת הביקורת. סך התגמול בגין שנת 

  

 תכנית אכיפה פנימית  . 3

להלן אודות טעות מהותית בדוחות הכספיים אשר הובילה  7.1 ףבהמשך לאמור בסעי

בספטמבר  30-ו 2018ביוני  30להצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של החברה לימים 

וליקוי בקרה אשר הגיעו לכדי חולשה מהותית, ולאור כך שהתקיימה החולשה   20185

המהותית כאמור לעיל, החליטה הנהלת החברה לחזק את הבקרות הפנימיות בחברה ובין 

השאר, את בחינת אופן יישום תכנית האכיפה הפנימית ועריכת נהלים פנימיים לצורך 

התקשרה החברה עם עורך דין חיצוני, המומחה בתחום  מניעת מקרים כאמור. בתוך כך,

  הציות, לצורך חיזוק מנגנוני הבקרה הפנימיים והטמעתם בחברה.

  

 פרטים בדבר רואה החשבון המבקר  . 4

   .)Deloitte( רואה החשבון המבקר של התאגיד הינו משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'

  השרותסוג 
  2018שנת   2019שנת 

  בשעות  דולרבאלפי   בשעות  דולרבאלפי 

 3,650 276  3,930  265  שירותי ביקורת ומיסוי

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, אשר מסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכר הטרחה עם רואי 

  החשבון. 

  

    הון חוזר . 5

  מיליון דולר. 50-לחברה גרעון בהון חוזר המאוחד בסך של כ 2019 בדצמבר 31נכון ליום 

  להלן. 13) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, ראו סעיף 14(ב)(10גילוי בהתאם לסעיף ל

 
  .בהתאמה, 014517-01-2019-ו 014514-01-2019: אסמכתא מספרי, 2019 בפברואר 14שפורסמו ביום  כפי   5
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  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד –' דפרק 

  

 שהינן בתוקף בתאריך הדוח  רכישה תכניות . 6

אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה של אגרות החוב (סדרה  2019בפברואר  26ביום  6.1

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

ובהיקף  2020בפברואר  26חודשים עד ליום  12המלאה של החברה, וזאת לתקופה של 

  "). תכנית הרכישהלהלן: "בס"ק זה מיליון דולר ( 10כולל שלא יעלה על 

לפרטים נוספים אודות תכנית הרכישה, לרבות לעניין נימוקי דירקטוריון החברה 

-2019, מספר אסמכתא: 2019בפברואר  27לביצועה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

  אשר המידע על פיו מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה. 01-017460

ש"ח ע.נ. אגרות  23,135,954 נרכשו בהתאם לתכנית הרכישה סך שלנכון לתאריך הדוח, 

  אלפי ש"ח. 15,952,121.31חוב (סדרה ד'), בתמורה כוללת של 

(מספר אסמכתא:  2019במרץ  1לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 

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

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

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

 2019ביוני  4), מיום 2019-01-047868(מספר אסמכתא:  2019ביוני  3), מיום 035448

-2019-01(מספר אסמכתא:  2019ביוני  5) ומיום 2019-01-048075(מספר אסמכתא: 

  , אשר המידע על פיהם מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה.)048456

אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה של אגרות החוב (סדרה ב')  2020במרץ  27ביום  6.2

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

ובהיקף כולל  2021במרץ  26חודשים עד ליום  12המלאה של החברה, וזאת לתקופה של 

  "). שהתכנית הרכילהלן: "בס"ק זה מיליון דולר ( 10שלא יעלה על 

לפרטים נוספים אודות תכנית הרכישה, לרבות לעניין נימוקי דירקטוריון החברה 

  .המפורסם בד בבד לדוח תקופתי זהלביצועה, ראו דיווח מיידי של החברה 

(סדרה ד') בהתאם (סדרה ב') או אגרות חוב נרכשו אגרות חוב טרם נכון לתאריך הדוח, 

  לתכנית הרכישה.

  
 ולאחריה   הדוחרועים בתקופת יא . 7

אודות )  2019-01-001039(מספר אסמכתא:  דוח מיידי  פרסמה החברה    2019בינואר    3יום  ב 7.1

-ו 2018ביוני  30 לימים כספייםה יהקיומה של טעות מהותית המחייבת תיקון של דוחות

"), אשר המהותית הטעות אודות המיידי הדיווח(להלן בסעיף זה: " 2018בספטמבר  30

להלן מפורטים עיקרי הדיווח המיידי אודות  א בדוח זה בדרך של הפניה.המידע על פיו מוב

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

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

). עסקת המימון , לפי העניין"החברה לנכסי המימון עסקת"-ו" החברה נכסי" (להלן:

 חמישהדולר ל 29,412,000לנכסי החברה בוצעה בד בבד עם נטילת מימון בסך כולל של 

 עסקת"-ו" החיצוניים הנכסיםנכסים שבבעלות בעל השליטה (מחוץ לחברה) (להלן: "

, וטופל על ידי אותו משרד עורכי ) מאת המלווה, לפי העניין"החיצוניים לנכסים המימון

  ).Title Company( טייטלדין ואותה חברת 

אשר עמדה לזכות ") ביתרת החולהלן: "(מיליון דולר  3.7-במועד המימון מחדש, סך של כ

רעון הלוואה יחברת נכס שבבעלות החברה הועברה בשוגג על ידי חברת הטייטל לשם פ

, בהתאם )מחוץ לחברה(קיימת בנכס המוחזק על ידי תאגיד אחר שבשליטת בעל השליטה 

נערכו על ידי עורכי הדין שליוו את המימון מחדש ) שclosing statement(  העברה  להוראות

 הסיווג  התגלה  2018  אוקטובר  חודש  במהלך  ל).הוראה השגויה כאמור לעיאשר כללו את ה(

 הפנימיות מהבקרות כחלק, החברה של הכספים"ל סמנכ ידי על החוב יתרת של השגוי

 השלמת לאחר. העניין בבירור החל אשר, טעויות וגילוי זיהוי שמטרתן בחברה הקיימות

 לבעל דרישה 2018 אוקטובר חודש במהלך הועברה, השגוי הרישום מקור והבנת הבירור

. כנדרש  החוב  יתרת  את  העביר  השליטה  ובעל  החברה  לחשבונות  הכספים  להחזרת  השליטה

 המשוקללת האפקטיבית בריבית חיוב בתוספת, במלואה לחברה הושבה החוב יתרת

  ).לשנה 7.41%( החוב אגרות סדרות מבין הגבוהה

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

לא מהותי ביחס להיקף הנכסים של החברה), הן בשל העובדה שהטעות לא השפיעה על 

 יתרת את השיב השליטה שבעל העובדה בשל הןההון, הרווח והרווח הכולל של החברה ו

 החוב אגרות סדרות מבין הגבוהה ללתהמשוק האפקטיבית הריבית בצירוף לחברה החוב

 שליוו  הדין  עורכי  ידי  על  המזומנים  בחלוקת  אנוש  טעות  עמדה  המקרה  שבבסיס  כך  בשל  והן

 החברה  לנכסי  המימון(עסקת    המימון  עסקאות  ששתי  ובהינתן,  המימון  בעסקת  החברה  את

") היו מקבילות זו המימון  עסקאות  שתי: "ולהלן  לעיל,  החיצוניים  לנכסים  המימון  ועסקת

שאין ממשקים בין שתי עסקאות המימון ו/או עניין אישי כלשהו של  סברהלזו, והחברה 

  בעל השליטה בעסקת המימון לנכסי החברה.

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

לידיה את  כשקיבלהאבל  הפנימית בבקרה מהותית חולשה לכדי המגיע הפנימית בבקרה

הסכמי המימון (לרבות אלה של בעל השליטה) נחשפה לממצאים חדשים, שמהם עולה כי 

אלא בשתי עסקאות מימון משולבות, אשר לפי  מקבילותלא מדובר בשתי עסקאות מימון 

הייעוץ המשפטי שקיבלה החברה מעורכי דינה בישראל, אילו ממצאים אלו היו ידועים 

 לאישורהחברה    לנכסילהביא את עסקת המימון    תהיהי, החברה צריכה  לחברה בזמן אמת

  .החברה של והדירקטוריוןהביקורת  עדתובו

"), חברות המימון הסכמיבהתאם להסכמי המימון ביחס לשתי עסקאות המימון (להלן: "

משותפות בעסקת המימון לנכסי החברה, ובאופן  הנכס המחזיקות בנכסי החברה הן לוות

דומה חברות הנכס המחזיקות בנכסים החיצוניים הן לוות משותפות בעסקת המימון 

  לנכסים החיצוניים.
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, המפורטים המימון עסקאות שתיהמימון נמצאו ממשקים בין  הסכמיבחינה של  לאחר

  נה טעות מהותית.בדיווח המיידי אודות הטעות המהותית, אשר לאורם הטעות הי

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

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

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

 השליטה לבעל מהותי אישי עניין עדריה(למרות  הזהירות למען, לעיל המתואר במתווה

בדיווח המיידי אודות הטעות ), כעסקה לא חריגה, מהנימוקים שפורטו כמתואר לעיל

 בנכסים הערבות את החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו ובנוסף, המהותית

 מזכות  כפעולות,  השליטה  בעל  של  האישיות  תהערבויו  ואת  החברה  נכסי  לטובת  החיצוניים

  ).בעצמן חריגות לא כעסקאות(קרי,  חריגה לא עסקה בגין

לתקנות החברות (הקלות בעסקאות )  4(1הוסיפה ועדת הביקורת וקבעה שחלות תקנה  עוד

ביחס לעסקה הכוללת, בצירוף  ")ההקלות תקנותהלן: "ל( 2000-עם בעלי ענין), התש"ס

) לתקנות ההקלות בגין הערבות בנכסים החיצוניים והערבות האישית של בעל 2(1תקנה 

  השליטה, שהועמדו ללא תמורה.

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

ד פרסום הדוחות לאישורה של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אשר נכון למוע

טרם התקבלו, החברה בדעה, לאור  2018בספטמבר  30ביניים המאוחדים ליום הכספיים 

הממצאים שתוארו לעיל, כי נכון היה לכלול גילוי בגין המקרה הנידון גם במסגרת 

הכספיים ביניים הביאורים לדוחות הכספיים האמורים וגם במסגרת הביאורים לדוחות 

  .2018 נייוב 30המאוחדים ליום 

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

, ניירות ערך רשות סגל מול והדיוניםמהותית  כלאהטעות  סיווג, לרבות 2018 בספטמבר

ועדת  אשרורשלאורם הטעות הינה טעות מהותית,  המימון עסקאות שתיבין  הממשקים

 המהותית הטעות סקירת, וסיווגההחברה  לנכסיהמימון  לעסקת והדירקטוריוןהביקורת 

 הדיווח ראו, המהותית החולשה לריפוי החברה שמבצעת והפעולות הכספיים בדוחות

 .המהותית הטעות אודות המיידי

 ייצוגית  תובענה  לאישור  בבקשה  המלווה  תביעה  כתב  בחברההתקבל    2019בינואר    16  ביום 7.2

 הוגשה אשר, ")התובענה" (להלן: 2006-"והתשס, ייצוגיות בענותתו לחוק בהתאם

 על ידי") המשפט בית" (להלן: יפו אביב בתל המחוזי המשפט בבית הכלכלית למחלקה

 החברה כנגד ")המבקשת"להלן: התנועה להגנה על ציבור המשקיעים (ע"ר) ( –גילוי נאות 

 7גרינפלד 'ואל גבה נכון למועד הגשתה, וכן כנגד מר  אשר כיהנו 6הבכירה המשרה ונושאי

 30של פרטים מטעים בדוח הרבעוני של החברה ליום  בעילות, ")המשיבים" (להלן יחד:

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

 . בבקרה הפנימית של החברה (כנגד החברה ובעל השליטה)

 
 
  החברה.כדירקטור וכסמנכ"ל התפעול של  2018ביוני  30אשר כיהן עד ליום    7
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, המליץ בית המשפט למבקשת 2020לינואר  21דיון קדם משפט שהתקיים ביום  במסגרת

למחוק את בקשת האישור, ללא צו להוצאות ותוך שהמבקשת תהייה רשאית להגיש בקשה 

"). בית המשפט המלצת בית המשפט"להלן: חדשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית (

  ימים.  30המשפט בתוך  הורה למבקשת להודיע את עמדתה ביחס להמלצת בית

הגישה המבקשת לבית המשפט הודעה ובקשה להארכת המועד  2020לינואר  23ביום 

הבקשה להארכת "להלן: ימים נוספים ( 30-להגשת עמדתה ביחס להמלצת בית המשפט ב

ניתנה  2020במרץ  10"). המשיבים התנגדו לבקשת המבקשת להארכת המועד וביום מועד

גרתה נדחתה הבקשה להארכת המועד, ואשר הורתה למבקשת החלטת בית המשפט במס

  . 2020במרץ  12להגיש את עמדתה ביחס להמלצת בית המשפט עד ליום 

הוגשה הודעה מטעם המבקשת במסגרתה הודיעה כי היא מקבלת את  2020למרץ  12ביום 

התקבלה החלטת בית המשפט כי נוכח , ובהתאם לכך באותו יום המלצת בית המשפט

המבקשת ובהתאם לעמדת ב"כ המשיבים, הורה בית המשפט על מחיקת התובענה,   הודעת

  ללא צו הוצאות.

במרץ  12-ו 2019 בינואר 17מהימים  החברה של יםמיידי יםדיווח ראולפרטים נוספים 

 על המידע אשר), , בהתאמה2020-01-024003-ו 2019-01-005494: אסמכתא י(מספר 2020

  .לדוחות הכספיים 16, ובאור הפניה של בדרך זה בדוח מובא הםפי

של שביצעה הנהלת החברה לעיל, ובמסגרת סקירה ראשונית  7.1בהמשך לאמור בסעיף  7.3

נכסים) ושל נכסים חיצוניים לחברה שבבעלות בעל   160-כלל מסמכי המימון של החברה (כ

בגין שלושה מיליון דולר    4.85השליטה בחברה, עלה כי קיימת הלוואה משותפת בסכום של  

אשר מבטיחים את ההלוואה המשותפת כאמור, אשר  8נכסים מניבים למגורים בברוקלין

 22אך לא הובאה לאישור מוסדות החברה בעת נטילתה. ביום   2018ניטלה בחודש פברואר  

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרות בהסכם  2019בינואר 

סיווגה ועדת הביקורת  2019בינואר  28וביום  9כחיתההלוואה המשותפת במתכונתה הנו

את ההתקשרות בהסכם ההלוואה המשותפת הן בתנאיה המקוריים והן במתכונתה 

. לפרטים נוספים, לרבות בנוגע לאופן האישור ולנימוקים, ראו הנוכחית כעסקה לא חריגה

 )2019-01-008862(מספר אסמכתא:  2019בינואר  23של החברה מיום  םמיידי יםדיווח

מובא  הם), אשר המידע על פי2019-01-008629(מספר אסמכתא:  2019בינואר  30מיום ו

 בדוח זה בדרך של הפניה.

'עסקה מזכה' -כאישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה,  2019בינואר  29ביום  7.4

-התש"ס) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), 2(1כמשמעותה בתקנה 

העמדת הלוואות גישור לחברה על ידי מר יואל גולדמן, בעל השליטה בחברה, בסך , 2000

לתשלומי הריבית של  שימשהמיליון דולר, ללא ריבית וללא בטחונות, אשר  7.4-של כ

 
שניים מהם מוחזקים (בשרשור) על ידי חברות בנות של החברה כאשר אחד מהם בבעלות מלאה של החברה    8

והשני מוחזק בחלקים שווים על ידי החברה וצד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעל השליטה והנכס השלישי 
  .מוחזק על ידי חברת נכס חיצונית לחברה, שבבעלות בעל השליטה

 1.15-הפקדת פיקדון על ידי בעל השליטה בסך של כתוספות לבקשת ועדת המאזן של החברה שהינן אשר כללה    9
מיליון דולר (סכום אשר עולה על סכום קרן ההלוואה המיוחסת לחברת הנכס החיצונית) והתחייבות של בעל 

במישרין או בעקיפין, כתוצאה השליטה לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או תביעה שיגרמו לחברה,  
  רעון של חברת הנכס החיצונית במסגרת ההלוואה המשותפת.ימאירוע של כשל פ
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 ").הלוואת הגישור(להלן: " 2019בינואר  31ה') הקבועים ליום -אגרות החוב (סדרות ד' ו

לפירעון על פי דרישת מר גולדמן, בכפוף לכך שהחברה קיבלה עובר   הלוואת הגישור תעמוד

רעון כאמור תזרים מצטבר חדש בסכום העולה על סכום ההלוואה, כתוצאה ילדרישת הפ

פרעה החברה את  2019בפברואר  12ביום  ממימוש נכסים, מימונים חדשים וכיו"ב.

  להלן. 7.5בסעיף  תהמפורטההלוואה הלוואת הגישור מעודפי 

(מספר אסמכתא:  2019בינואר  30דיווח מיידי של החברה מיום ראו לפרטים נוספים 

 ), אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.2019-01-010953

 נטילת) של החברה (בשרשור)  100%תאגיד בבעלות מלאה (  השלים  2019  בפברואר  12ביום   7.5

 (להלן בסעיף זה:  גוף פיננסי אמריקאי  מאתמיליון דולר    65בסך של    Mezzanine  תהלווא

מימון . מטרת ההלוואה הינה בושוויק-, בקשר עם השלב השני בפרויקט דניזן")ההלוואה"

תשלומים לספקים והעמדת פיקדונות לביצוע השלמת הבניה  וכן לתשלומים לספקים (

בושוויק, כאשר היתרה -פרויקט דניזן ) בשלב הראשון של)construction reservesהבניה (

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

לחברה לאחר ביצוע התשלומים המפורטים לעיל ובניכוי פיקדונות ותשלום מראש בגין 

 7.5כאמור בסעיף  מיליון דולר. 13-מיליון דולר תעמוד על סך של כ 14-ריבית בסך של כ

היתרה כאמור סכום מיליון דולר מ 7.4-לעיל, בהתאם לתנאי הלוואת הגישור, סך של כ

  שימש לפירעון הלוואת הגישור.

 Mezzanineבעינן, והמלווה מעמיד הלוואת בפרויקט נותרו ההלוואות הקיימות יצוין כי 

) Mezzanine-בלבד. הריבית המשוקללת בגין ההלוואות (ההלוואות הקיימות והלוואת ה

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

על הנכס, בתקופה הקרובה, בשיעורי ריבית הצפויים להיות נמוכים מהותית משיעור 

  הריבית המשוקללת האמור לעיל.

ההלוואה ותנאיה העיקריים, ובכלל זה עילות להעמדת  אודות ההלוואהלפרטים נוספים 

(מספר אסמכתא:  2019 בפברואר 13דיווח מיידי של החברה מיום ראו רעון מיידי, ילפ

  ), אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.2019-01-012565

קיומה של טעות מהותית המחייבת תיקון של לעיל, ולאור  7.1בהמשך לאמור בסעיף  7.6

 14ביום  ,2018בספטמבר  30-ו 2018 ביוני 30של החברה לימים  כספייםה יהדוחות

פרסמה החברה דוחות מתוקנים לדוחות האמורים (מספרי אסמכתא:  2019בפברואר 

  )., בהתאמה2019-01-014517-ו 2019-01-014514

. לפרטים נוספים, חיצוני  לכהן כדירקטוראהוד (אודי) ארז  החל מר    2019בפברואר    13ביום   7.7

והכללתו בביטוח נושאי אהוד (אודי) ארז לרבות בקשר עם הענקת התחייבות לשיפוי למר 

-2019אסמכתא:    י(מספר  2019בפברואר    14ם  ומשרה, ראו דיווחים מיידים של החברה מי

 ), אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  2019-01-014529-ו 01-014523

 (בס"ק זה:התקשר תאגיד בבעלות מלאה (בשרשור) של החברה  2019ברואר בפ 26ביום  7.8

ברובע ברוקלין  Bondבהסכם למכירת קרקע (והזכויות הנלוות אליה) ברחוב ") המוכר"

", לפי העניין) לצד ג' שאינו קשור לחברה העסקה"-" והמקרקעין" :בס"ק זהבעיר ניו יורק (
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"), בתמורה כוללת בסך של התאגיד הרוכשאו ""  הרוכש" :בס"ק זהאו לבעל השליטה בה (

 כפוף להתאמות. מיליון דולר, 95

השלימו המוכר והרוכש את העסקה באופן שבו מימש הרוכש את  2019באוגוסט  12ביום 

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

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

של  יםמיידי יםמזכויות ההשתתפות בתאגיד הרוכש. לפרטים נוספים ראו דיווח 87.5%

באוגוסט  13מיום ) ו2019-01-017457(מספר אסמכתא:  2019 בפברואר 27מיום החברה 

בדרך של  מובא בדוח זה הם), אשר המידע על פי2019-01-069285(מספר אסמכתא:  2019

  הפניה.

 (להלן: J.P Morgan Chase Bankנטילת מימון מאת החברה השלימה  2019ביוני  7ביום  7.9

 ה מלאהבשליטבבעלות ותאגיד באמצעות מיליון דולר ארה"ב  170בסך של  10,11")הבנק"

(להלן בסעיף זה:   בושוויק-דניזןבפרויקט החברה, בקשר עם השלב השני ) של 100%(

", בהתאמה). מטרת ההלוואה הינה מימון מחדש של ההלוואה"-" והנכס"", הלווה"

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

-2019-01(מספר אסמכתא:  2019באפריל  14של החברה מיום  יםמיידי יםראו דיווח

 הם, אשר המידע על פי)2019-01-049620(מספר אסמכתא:  2019ביוני  11מיום ו )033651

  מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 

נטלה  2019בנובמבר  8ביום לדוח תיאור עסקי התאגיד,  7.4.5.3בהמשך לאמור בסעיף  7.10

 ")המקרקעיןבשכונת גואנוס בברוקלין ניו יורק (להלן: "חברה המחזיקה במקרקעין 

") בקשר עם ההלוואה החדשהמיליון דולר (בס"ק זה להלן: " 55הלוואה בסך של 

.יב לדוח תיאור עסקי 4.3ט.7.1המקרקעין ממלווה הקשור למשקיע המפורט בסעיף 

. ההלוואה החדשה שימשה לפירעון חלקי ")תיאור השקעת ההון המועדף" (להלן:  התאגיד

מיליון  8ולתשלום בסך של  12המקרקעיןהקיימת על  מיליון דולר מההלוואה 6בסך של 

תשמש את צרכיה   החדשה  דולר במסגרת הסכם רכישת זכויות השותף, כשיתרת ההלוואה

 השוטפים של החברה. ההלוואה החדשה מובטחת במשכנתא שניה על המקרקעין.

ש"ח ע.נ. אגרות חוב  70,000,000ביצעה החברה הקצאה פרטית של  2019במאי  12ביום  7.11

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

אלפי ש"ח, וזאת בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה  61,341ובתמורה כוללת של 

(מספר אסמכתא:  2019במאי  7ה'). לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

  ח זה בדרך של הפניה.), אשר המידע על פיו מובא בדו2019-01-039675

 2019במאי  24אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, וביום  2019במאי  23ביום  7.12

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לפי העניין, את התקשרות החברה 

ואת הכללת הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה בפוליסת ביטוח אחריות 

"), וכן בפוליסות ביטוח עתידיות, כפי הפוליסה" רה (להלן:דירקטורים ונושאי מש

 
  ותשלום הריבית החל מתאריך זה. 2019ביוני  10יצוין כי תמורת ההלוואה הועברה על ידי חברת הטייטל ביום         10
 2019מיליון דולר שניטלה בחודש פברואר  65לעיל בסך  7.6המתוארת בסעיף  Mezzanine-להלוואת ה בהתאם   11

  . 2019ביולי  1בקשר עם הנכס, לפיה התחייבה החברה לבצע מימון מחדש להלוואת הקיימת עד ליום 
  מיליון דולר.  30עומדת על סך של  הקיימת על הנכס נכון לתאריך הדוח, יתרת ההלוואה    12
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 26שתהיינה מעת לעת. לפרטים נוספים אודות הפוליסה ראו דיווח מיידי של החברה מיום  

), אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך 2019-01-044025(מספר אסמכתא:  2019במאי 

 של הפניה.

במהלך חודש  דוח תיאור עסקי התאגידל תיאור השקעת ההון המועדףבבהמשך לאמור  7.13

 מיליון דולר נוספים מסכום המסגרת (להלן: 6משכה החברה סך של  2019אוקטובר 

"). לאחר ביצוע המשיכה הנוספת, ובד בבד עם נטילת ההלוואה החדשה המשיכה הנוספת"

 Graham 169-ו Spencer 141), הועברו הנכסים הידועים בשם לעיל 7.10בסעיף (כאמור 

לחברה המוחזקת והם שועבדו לטובת הבטחת ההון המועדף שהעמיד המשקיע לחברות 

בתיאור השקעת מונחים שלא הוגדרו בסעיף זה תהא משמעותם כאמור הנכסים הנ"ל. 

 .ההון המועדף

לוא זכויות ההשתתפות שלה התקשרה החברה בהסכם למכירת מ 2019בנובמבר  14ביום  7.14

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

"). נכון לתאריך התמורה" מיליון דולר (להלן: 11.8-") בתמורה לסך כולל של כהמכירה"

אמורה כשבתנאים מקובלים הותנתה . השלמת המכירה אלפי דולר 200הדוח, התקבלו 

לאור העובדה כי   כנגד תשלום יתרת התמורה.  2020בינואר    27יום  ת מושלמת בלהיוהייתה  

ממשיכה החברה לפעול מול הקונה  ,העסקה לא הושלמה מצד הקונהלתאריך הדוח נכון 

  .להשלים את העסקה

בינואר  30מיום של החברה  )'גסדרה (לפרטים אודות אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב  7.15

 2017בפברואר  19מיום (סדרה ג') לשטר הנאמנות של אגרות החוב  1של תיקון מס'  2020

 .להלן 12.5.3ראו סעיף "), 1תיקון מס' (להלן: "

התקשרה החברה עם קונסורציום של מוסדות פיננסיים מובילים  2020בפברואר  19ביום  7.16

דולר ארה"ב  מיליון 675בארה"ב במזכר עקרונות לא מחייב להעמדת מימון בסך של עד 

-מיליון דולר ניתן למשיכה מיידית במועד ההשלמה והיתרה בסך של כ  658.5-(סך של כ

מיליון דולר תהיה ניתנת למשיכה בכפוף לעמידה באמות מידה פיננסיות נוספות),  16.4

בושוויק שלב א' ושלב ב' וכן עשרה נכסים נוספים -בקשר עם הנכסים הידועים בשם דניזן

", הנכסים המגבים"-" וההלוואה", "מזכר העקרונותשל החברה (להלן: "שאינם מהותיים  

  לפי העניין).

מטרת ההלוואה הינה מימון מחדש של ההלוואות הקיימות בקשר עם הנכסים המגבים, 

  לרבות בקשר עם אגרות החוב (סדרה ה') של החברה.

 21מיום  לפרטים נוספים אודות מזכר העקרונות ראו דיווח מיידי משלים של החברה

, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך 2020-01-015352, מס' אסמכתא:  2020בפברואר  

 להשלמת המימון מחדש.האמורים מוסדות הפיננסיים ההחברה פועלת מול  של הפניה.

הסכם עם צד שלישי למכירת מלוא זכויות תאגידי התקשרה החברה ב 2020במרץ  5ביום  7.17

LLC  ששווים מבני נדל"ן מניב למגורים 74בשליטת החברה בפורטפוליו נכסים הכולל 

בעיר  Brooklynברובע "ב ארה דולר מיליון 346-כ של סך על עומד החברה בספרי הכולל

ולל עלויות עסקה מיליון דולר ארה"ב (לא כ 344בתמורה כוללת של  ,ניו יורק, ניו יורק
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במרץ  8ראו דיווח מיידי של החברה מיום . לפרטים נוספים ונלוות), ובכפוף להתאמות

  ., אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה2020-01-022041, מס' אסמכתא:  2020

הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (להלן  2020במרץ  8ביום  7.18

חברה לשירותי  –כנגד החברה וכנגד משמרת  המרצת פתיחה ")בית המשפטבס"ק זה: "

בטענה ,  13)"אגרות החובנאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') של החברה (להלן: "

לפגיעה לכאורה בבטוחות שניתנו למחזיקי אגרות החוב על פי שטר הנאמנות לאגרות 

(מס' אסמכתא:  2020במרץ  8. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום החוב

 .), אשר המידע על פיו מובא בדיווח מיידי זה בדרך של הפניה2020-01-019306

  לדוחות הכספיים. 21לעניין אירועים נוספים בתקופת הדוח ולאחריה ראה באור  7.19

  
 גידור . 8

החברה חשופה לשינויים בשער החליפין  ,כתוצאה מהנפקת אגרות החוב שקליות

שקל/דולר. לחברה חשיפה מטבעית בגין יתרת כספי האג"ח שהומרו לדולר ושימשו 

גידור של חלק   לבצעהחברה בוחנת מעת לעת את האפשרות לפעילות השוטפת של החברה.  

   .השיקליות, כנגד שינויים עתידיים בשער חליפין דולר/שקל מההתחייבויות

  

    מהותי ישוו מעריך . 9

  : עיקרייםכי שווי ימער 2לחברה 

Level Valuation LLC, 51%-כ מהווה השווי מעריך ידי על שהוערכו הנכסים שיעור 

  . בחברה תלוי אינו השווי מעריך .2019בדצמבר  31ליום  החברה במאזן הנכסים משווי

Bowery ,הנכסים משווי 43%-כ מהווה השווי מעריך ידי על שהוערכו הנכסים שיעור 

 . בחברה תלוי אינו השווי מעריך. 2019בדצמבר  31ליום  החברה במאזן

לתוספת  2לפרטים בקשר עם עיקרי פרטי ההתקשרות עם מעריך השווי, בהתאם לסעיף 

השלישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ראו בפרק תיאור עסקי התאגיד, לעיל, וכן 

  דוחות הכספיים. ברה בהערכת שווי מהותית מאוד של החב

 

  הערכות שווי מהותיות  .10

ב(ט) לתקנות דוחות תקופתיים 8פרטים אודות הערכת שווי מהותית בהתאם לתקנה ל

  תיאור עסקי התאגיד. דוחל .ה7.4.8-ו .ה7.4.7.2, .ה7.4.7.1, ראו סעיפים ומיידיים

  
    

 
אודות מזכר עקרונות לביצוע מימון מחדש אשר בכפוף להשלמתו יבוצע פירעון מוקדם לאגרות החוב, ראו נוספים לפרטים    13

 .לעיל 7.17סעיף 
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  נכסים   להעברת התחייבות עם בקשר עדכון .11

להעביר לחברה את מלוא חלקו, בשרשור לפרטים בקשר עם התחייבותו של בעל השליטה 

"), ללא תמורה כספית וכנגד נכסי ההתחייבותנכסי נדל"ן (להלן: " ארבעה עשרסופי, ב

הקצאת מניות בחברה, הכול בכפוף לקבלת הסכמות גורמים חיצוניים, התקיימות תנאים 

מתלים נוספים שנקבעו ולאישור מוסדות החברה כפי שנדרש על פי דין, לרבות פירוט 

דוח תיאור ל  7.4.4אודות נכסי ההתחייבות שהזכויות בהן הועברו לחברה עד כה, ראו סעיף  

  .לעיל סקי התאגידע
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   גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה –' הפרק 

  

 קיימות אגרות חוב  .12

 31 ליוםת בידי הציבור נכון ואגרות חוב שהנפיקה החברה ונמצא להלן יובאו פרטים בדבר 12.1

   :הדוח לתאריךו 2019בדצמבר 

  
  אגרות חוב

  ')ב(סדרה 

  אגרות חוב

  ')ג(סדרה 

  אגרות חוב

  ')ד(סדרה 

  אגרות חוב

  ')ה(סדרה 

  

  אלפי ש"ח)נתונים כספיים ב( 
האם הסדרה 

מהותית (כהגדרת 
 10המונח בתקנה 

)(א) לתקנות 13(ב)(
ניירות ערך (דוחות 

תקופתיים 
-ומיידיים), התש"ל

9701?  

  כן   כן   כן   כן

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

  ההנפקה
431,628  582,134  302,560   578,760  

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

  2017בנובמבר 

 3 ,2018במרץ  6
 12-ו 2018ביולי 

  2019במאי 

 שווי נקוב ליום
201931.12.  

  381,273-כ

  594,796-כ
בפברואר  28ביום 

ביצעה החברה  2020
רעון חלקי של יפ

אגרות החוב (סדרה 
ג') בהתאם ללוח 

הסילוקין, כך 
שלאחר ביצוע 

רעון החלקי יהפ
כאמור, עומד היקף 
אגרות החוב (סדרה 

-ג') שבמחזור על כ
  אלפי ש"ח 587,072

  820,239  512,286-כ

  ליוםצמוד  שווי נקוב
  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר.  31.12.2019

סכום הריבית 
שנצברה בתוספת 

הפרשי הצמדה נכון 
.201931.12ליום   

2,196  7,919  12,743  9,720  

ערך בדוחות 
הכספיים ליום 

, כולל 31.12.2019
  ריבית לשלם

375,832  579,944  515,414  785,351  

שווי בבורסה ליום 
201931.12.  

321,032  547,212  328,222  778,243  
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  אגרות חוב

  ')ב(סדרה 

  אגרות חוב

  ')ג(סדרה 

  אגרות חוב

  ')ד(סדרה 

  אגרות חוב

  ')ה(סדרה 

  

סוג, שיעור הריבית 
  ומועד תשלומה

ריבית שנתית קבועה 
, 6.35%בשיעור של 

 אשרלא צמוד, 
 30 בימים תשולם

 31בנובמבר וביום 
 אחת כל שלבמאי 

 עד 2017 מהשנים
תשלום . )כולל( 2023

הריבית האחרון 
 30ישולם ביום 

  2023בנובמבר 

ריבית שנתית קבועה 
 3.95%בשיעור של 

 28(ובתקופה שבין 
ועד  2020בפברואר 

באוגוסט  30ליום 
, בתוספת 2020
, כמפורט 0.5%

, )להלן 12.5.3בסעיף 
אשר לא צמוד, 

תשולם פעמיים 
 31בשנה, בימים 
 28-באוגוסט ו

בפברואר, החל מיום 
 2017באוגוסט  31

 28ועד ליום 
 2024בפברואר 

(כולל). תשלום 
הריבית האחרון 

 28ישולם ביום 
  2024ואר בפבר

קבועה ריבית שנתית 
, 6.1% שלבשיעור 

 אשר, צמוד לא
 פעמיים תשולם
 31 בימיםבשנה, 
, ביולי 31-ו בינואר

 בינואר 31 מיום החל
 31 ליום ועד 2018

  (כולל) 2028ביולי 

ריבית שנתית 
 שלבשיעור קבועה 

, צמוד לא, 3%
 תשולם אשר

בשנה,  פעמיים
-ו ביולי 31 בימים

 החל, בינואר 31
ביולי  31 מיום

 31 ליום ועד 2018
  (כולל) 2024 ביולי

  מועדי תשלום הקרן

 תשלומים )7שבעה (
 30ביום  שנתיים

 כל שלבנובמבר 
 2017 מהשנים אחת
(כולל),  2023עד 

באופן שכל אחד 
משישה התשלומים 

-הראשונים יהווה כ
מקרן ערכן  14.29%

הנקוב הכולל של 
אגרות החוב (סדרה 

והתשלום ב') 
-האחרון יהווה כ

מקרן ערכן  14.26%
הנקוב הכולל של 

אגרות החוב (סדרה 
  ב')

) 12שנים עשר (
תשלומים חצי 

 31שנתיים בימים 
 28-באוגוסט ו

בפברואר, החל מיום 
 2018באוגוסט  31

 28ועד ליום 
 2024בפברואר 

(כולל), באופן שכל 
אחד מאחד עשר 

התשלומים 
הראשונים יהווה 

ערכן מקרן  1.25%
הנקוב הכולל של 

אגרות החוב (סדרה 
ג') והתשלום 

האחרון יהווה 
מקרן ערכן  86.25%

הנקוב הכולל של 
אגרות החוב (סדרה 

  ג')

) 16( עשר ששה
 חצי תשלומים

 שווים שנתיים
-ו בינואר 31 בימים

, החל מיום ביולי 31
ועד  2021 בינואר 31

 2028 ביולי 31ליום 
 שכל באופן(כולל), 

 מהתשלומים אחד
 מקרן 6.25% יהווה
 הכולל הנקוב ערכן
 החוב אגרות של

'). תשלום ד סדרה(
הקרן הראשון ישולם 

 2021בינואר  31ביום 
ותשלום הקרן 

האחרון ישולם ביום 
  2028 ביולי 31

) 5( חמישה
 ביום, תשלומים

 כל שלבינואר  31
 מהשנים אחת
 2024 עד 2021

 31(כולל) וביום 
 באופן, 2024ביולי 

אחד  שכל
 מארבעת

התשלומים 
הראשונים יהווה 

 ערכן מקרן 2%
 של הכולל הנקוב

 החוב אגרות
') ה סדרה(

והתשלום האחרון 
 מקרן 92%יהווה 

 הנקוב ערכן
 אגרות של הכולל
 .')ה סדרה( החוב

תשלום הקרן 
הראשון ישולם 

בינואר  31ביום 
ותשלום  2021

הקרן האחרון 
 31ישולם ביום 

  2024ביולי 
מדה (קרן בסיס הצ

  וריבית)
 ---   ---   ---   ---  

אינן נתנות   אינן נתנות להמרה  אינן נתנות להמרה  אינן נתנות להמרה  האם ניתנות להמרה
  להמרה

זכות החברה לבצע 
פדיון מוקדם או 

  המרה כפויה
  כן  כן  כן  כן

  

    



 

 21 – ב

  :של החברה לתעודות ההתחייבותפרטים בדבר הנאמן  12.2

  'ה סדרה  'ד סדרה  ג' סדרה  'ב סדרה  

  מ"בע נאמנות לשירותי חברה משמרת  :שם הנאמן

  סבטי רמי רו"ח  :שם האחראי על הסדרה

  03-6374352  :טלפון

  03-6374344  :פקס

  6618001, אביב-תל, 48 בגין מנחם דרך  :כתובת למשלוח דואר

  

 :דירוג 12.3

  אגרות החוב (סדרה ב')

שם החברה 
  המדרגת

הדירוג 
שנקבע למועד 
הנפקת אג"ח 

  ב')(סדרה 

הדירוג 
הקבוע ליום 
31.12.2019  

דירוגים נוספים 
שנקבעו בין מועד 

הנפקת הסדרה לבין 
  מועד הדוח

דירוג 
  עדכני

נודע לתאגיד על כוונת 
החברה המדרגת לבחון 
שינוי הדירוג הקיים, 
  ייתן פרטים בעניין זה

 A2  מידרוג
 אופק יציב

A3 
 שליליאופק 

A2 
  אופק יציב

  )2017(ינואר 
A2 
  יציבאופק 
  )2017(דצמבר 
A2 

  אופק יציב
  )2018(מרץ 

 A3 
  אופק יציב

  )2018(דצמבר 
A3 

  אופק יציב
  )2019(מאי 

A3 
  אופק שלילי

 )2019(דצמבר 

A3 
אופק 
  שלילי

 ---  

  

  ')ג אגרות החוב (סדרה

שם החברה 
  המדרגת

הדירוג שנקבע 
למועד הנפקת 
אג"ח (סדרה 

  ')ג

הדירוג הקבוע 
ליום 

31.12.2019  

דירוגים נוספים 
שנקבעו בין מועד 

הנפקת הסדרה לבין 
  מועד הדוח

דירוג 
  עדכני

נודע לתאגיד על כוונת 
החברה המדרגת לבחון 
שינוי הדירוג הקיים, 
  ייתן פרטים בעניין זה

  מידרוג
A2 

  אופק יציב

A3 
בחינת דירוג 
עם השלכות 

  חיוביות

A2 (מותנה)  
  אופק יציב

 )2017(פברואר 
 A2 
  יציבאופק 
  )2017(מאי 

A2 
  אופק יציב

  )2017(דצמבר 
A2 

  אופק יציב
  )2018(מרץ 

 A3 
  אופק יציב

  )2018(דצמבר 
A3 

  אופק יציב
  )2019מאי (

A3 
בחינת דירוג עם 
 השלכות חיוביות

 )2019דצמבר (

A2  
אופק 
  שלילי

 ---  
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  אגרות החוב (סדרה ד')

שם החברה 
  המדרגת

הדירוג שנקבע 
למועד הנפקת 
אג"ח (סדרה 

  ')ד

הדירוג 
הקבוע ליום 
31.12.2019  

דירוגים נוספים שנקבעו 
בין מועד הנפקת הסדרה 

  לבין מועד הדוח

דירוג 
  עדכני

נודע לתאגיד על כוונת 
החברה המדרגת 

לבחון שינוי הדירוג 
הקיים, ייתן פרטים 

  בעניין זה

 A2  מידרוג
  אופק יציב

A3 
  שליליאופק 

A2 
  אופק יציב

  )2017(יולי 
A2 

  אופק יציב
  )2017(אוקטובר 
A2 

  אופק יציב
  )2017(דצמבר 
A2 

  אופק יציב
 )2018(מרץ 

 A3 
  אופק יציב

  )2018(דצמבר 
A3 

  אופק יציב
  )2019מאי (

A3 
  שליליאופק 

 )2019דצמבר (

A3 
אופק 
   שלילי

 ---  

  

  אגרות החוב (סדרה ה')

שם החברה 
  המדרגת

הדירוג שנקבע 
למועד הנפקת 
אג"ח (סדרה 

  ')ה

הדירוג 
הקבוע ליום 
31.12.2019  

דירוגים נוספים שנקבעו 
בין מועד הנפקת הסדרה 

  לבין מועד הדוח

דירוג 
  עדכני

נודע לתאגיד על כוונת 
החברה המדרגת 

לבחון שינוי הדירוג 
הקיים, ייתן פרטים 

  בעניין זה

  מידרוג
A2 

  אופק יציב

A3 
דירוג בחינת 

עם השלכות 
  חיוביות

A2 (מותנה)  
  אופק יציב

 )2018(ינואר 
A2 (מותנה)  

  אופק יציב
 )2018במרץ  5(

A2  
  אופק יציב

  )2018במרץ  14(
A2  

  אופק יציב
  )2018ביולי  3(

A3 
  אופק יציב

  )2018(דצמבר 
A3 

  אופק יציב
  )2019מאי (

A3 
בחינת דירוג עם השלכות 

 )2019דצמבר ( חיוביות

A2 
אופק 
  שלילי

 ---  

  

  עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות 12.4

הנאמנות  ישטרבהן התחייבה החברה לעמוד על פי לפרטים בדבר אמות מידה פיננסיות  12.4.1

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

 לדוחות הכספיים. 12ראה ביאור , הןהחוב על פי תנאיאגרות של 
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מתואם, כהגדרת   EBITDA-, יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל2019בדצמבר    31נכון ליום  12.4.2

-יחס החוב הפיננסי למונחים אלה בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב') (להלן: "

EBITDA באופן המקנה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') תוספת ריבית. 17"), עולה על ,

   .18.59-עמד על כ EBITDA-, יחס החוב הפיננסי ל2019בדצמבר  31נכון ליום 

') של החברה הותאם, בהתאם ב, שיעור הריבית בגין אגרות החוב (סדרה האמור לאור

', כך שלשיעור הריבית השנתית שנשאה בלשטר הנאמנות של סדרה  5.4לאמור בסעיף 

') נוספה תוספת ריבית בשיעור של ביתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה  

על הדוח  לתאריךון למועד הדוח כך שהוא עומד נכו 2017בנובמבר  30החל מיום  0.5%

6.85%.  

אסמכתא:   פר(מס  2017  בדצמבר 3לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  

  מובא בדוח זה בדרך של הפנייה.אשר המידע על פיו ), 2017-01-112686

  הקבוע בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב') המתואם EBITDA-האופן חישוב  12.4.3

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

   .מהדירות בנכס בושוויק למונחי שנה מלאה

במקרה של רכישת נכס לעניין זה, יצוין כי על פי שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב'),  

 EBITDA-תוך הוספה למונה של ה  מניב אחד או יותר, חישוב אמת המידה הפיננסית יעשה

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

המתואם, החברה  EBITDA-בהר כי לעניין חישוב היו .14של נכס זה למונחי שנה מלאה

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

יצוין כי . למונחי שנה מלאהחדש,  המתואם של נכס   EBITDA-השל נכס מניב, תוך תקנון 

  הנאמן עודכן מבעוד מועד בנוגע לעמדת החברה.

(אלפי  BITDAE-בדבר יחס החוב הפיננסי ל אמת המידה הפיננסיתאופן חישוב להלן 

  :דולר)

  1,607,973  :חוב פיננסי מתואם

EBIDTA מתואם:    

EBIDTA 80,416                                         :כפי שמוצג בדוחות הכספיים  

  6,113 :למונחי שנה מלאה חדשיםנכסים של  EBIDTAתקנון 

  86,529  (אלפי דולר): מתואם EBIDTAסה"כ 

  18.59 יחס החוב הפיננסי:

 
יצוין כי התקנון האמור נדרש על מנת למנוע עיוות בחישוב היחס הפיננסי, שכן הקובננט נקבע על מנת להגדיר    14

ם שנתיים. מאידך כאשר רוכשים נכס (או מסיימים את במונחי  EBITDA-רמת כיסוי של החוב הפיננסי על ידי ה
נכלל בדוח רווח והפסד רק בחלקו היחסי בהתייחס לתקופה  EBITDA-השלמתו) החוב נכלל במלואו ואילו ה

-ממועד הרכישה (או האכלוס) ועד תאריך המאזן. לפיכך על מנת למנוע את העיוות האמור מבוצע תקנון של ה
EBITDA   .למונחים שנתיים  
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מועד הורדת "-" ודוח הדירוג: "וז בפסקהדוח דירוג (להלן פורסם  2018בדצמבר  27ביום  12.4.4

דירוג לאגרות החוב  הורדתבמסגרתו הודיעה מידרוג בע"מ על   15", לפי העניין)הדירוג

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

והותרת אופק דירוג יציב   A3.il) לדירוג  Stableעם אופק דירוג יציב (  A2.ilהחברה, מדירוג  

)Stableבית של ), כמפורט בדוח הדירוג. לאור השינוי בדירוג כאמור, חל עדכון שיעור הרי

אגרות החוב (סדרה ג'), אגרות החוב (סדרה ד') ואגרות החוב (סדרה ה') של החברה (להלן 

לשטרי הנאמנות של אגרות  5.3") בהתאם להוראות סעיף אגרות החוב" :וז בפסקהביחד 

לשטר הנאמנות  5.3החוב (לפי העניין). יובהר כי בהתאם למנגנון הקבוע בהוראות סעיף 

החוב (סדרה ב') הורדת הדירוג שלעיל אינה גורמת לשינוי בשיעור הריבית של של אגרות 

בדצמבר  28לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום  אגרות החוב (סדרה ב').

), אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של 2018-01-119923(מספר אסמכתא:  2018

 הפניה.

 עלייתמועד "-" ודוח הדירוג" :בפסקה זו (להלןדירוג  פורסם דוח 2020בפברואר  2ביום 

דירוג לאגרות החוב  העלאתעל בע"מ במסגרתו הודיעה מידרוג   16", לפי העניין)הדירוג

"), אגרות החוב" :בפסקה זו יחדב(סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ה') של החברה (להלן 

שלילי אופק דירוג עם  A2.ilלדירוג בבחינת דירוג עם השלכות חיוביות  A3.ilמדירוג 

)Negative(לאור השינוי בדירוג כאמור, חל עדכון שיעור הריבית  ., כמפורט בדוח הדירוג

 .(לפי העניין)אגרות החוב  של  הנאמנות    ילשטר  5.3בהתאם להוראות סעיף    של אגרות החוב

(מספר  2020בפברואר  6של החברה מיום תקן מלפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי 

 ), אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.2020-01-013779אסמכתא: 

אגרות החוב (סדרה ב'), אגרות החוב (סדרה ג'), אגרות לפרטים אודות אופק הדירוג של 

 12.3סעיף  ונכון למועד הדוח ולתאריך הדוח, רא החוב (סדרה ד') ואגרות החוב (סדרה ה')

  לעיל.

  ושינוי תנאי אגרות חוב אגרות החוב כינוס אסיפת מחזיקי 12.5

מחזיקי אגרות החוב (סדרות  התקיימו אסיפות 2019באוגוסט  1-ו 2019ביולי  31בימים  12.5.1

של האסיפות כאמור נכללו הדיון בדוח השנתי על ענייני   יומןד', לפי העניין). על סדר  -ב', ג' ו

ות ואשרור כהונת הנאמן. לפרטים נוספים אודות כינוס אסיפות מחזיקי אגרות נהנאמ

רי אסמכתא:  (מספ 2019ביולי  11ד'), ראו דיווחים מידיים מיום -החוב (סדרות ב', ג' ו

, בהתאמה). לפרטים נוספים אודות 2019-10-071032-ו  2019-10-071002,  2019-10-070990

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

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

  , בהתאמה).2019-10-080185

ה'). על סדר -התקיימו אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' ו 2019בדצמבר  30ביום  12.5.2

תיקון לשטרי הנאמנות של אגרות החוב האמורות (לפי יומן של האסיפות האמורות 

ה'), ראו -מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' ו . לפרטים נוספים אודות כינוס אסיפותהעניין)

 
 .127476-01-2018 :אסמכתא פרמס   15
  .012474-01-2020מספר אסמכתא:    16
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-ו  2019-10-124765(מספרי אסמכתא:    2019בדצמבר    27דיווחים מיידיים משלימים מיום  

לפרטים נוספים אודות תוצאות אסיפות מחזיקי אגרות  ., בהתאמה)2019-10-124768

אסמכתא:  (מספרי  2019 בדצמבר 31מיום '), ראו דיווחים מידיים ה-החוב (סדרות ג' ו

 בהתאמה). ,2019-10-116286-ו 2019-10-116097

בינואר  30באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ללא התכנסות בפועל מיום  12.5.3

(בס"ק זה:  לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') 1, שעל סדר יומה תיקון מס' 2020

תיקון מס' " לשטר הנאמנות שאושר (בס"ק זה:, ביקשה החברה לבצע תיקון ")שטר ג'"

הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') במקרה של פדיון , 1תיקון מס'  לפי"). 1

מוקדם מלא עקב מכירת הנכס המשועבד ו/או מימון מחדש של הלוואת המשכנתא 

 9את שטר החוב לצד ג') בתקופה של  (לרבות בדרך של מכירת או המח(כהגדרתם בשטר ג')  

 'החודשים שתחילתה במועד אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') את תיקון מס

, יהיה סכום הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה ג') העומדות לפדיון מוקדם 1

ר שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל, בתוספת שיעו

מסך יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ג') אשר ישולם כריבית  2%של 

"). כמו כן, היה ולא בוצע פדיון מוקדם בפועל כאמור עד קנס הפדיון המוקדם" (להלן:

מועד תשלום ריבית " (להלן: 2020באוגוסט  31למועד הקובע לתשלום הריבית שחל ביום 

ישולם רבע מסך קנס הפדיון המוקדם   2020ריבית אוגוסט "), במועד תשלום  2020אוגוסט  

מסך יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ג')) כשיתרת קנס  0.5%(קרי, 

 הפדיון המוקדם תשולם במועד הפדיון המוקדם לפי פסקה זו בפועל (ככל שיבוצע).

, ראו ותוצאותיה ג') האסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרזימון לפרטים נוספים אודות 

-2020-10(מספרי אסמכתא:   2020בינואר  30-ו 2020בינואר  23מהימים דיווחים מידיים 

  בהתאמה). ,2020-10-011922-ו 009369

לפרטים אודות עדכון בשיעורי הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ג') של החברה 

, מס' אסמכתא: 2020בפברואר    4, ראו דיווח מיידי של החברה מיום  1בהתאם לתיקון מס'  

  , אשר המידע על פיו מובא בדיווח מיידי זה בדרך של הפניה.2020-01-013158

  אגרות החובלהבטחת בטוחות ושעבודים  12.6

  סדרה ב' 12.6.1

 אינן) ב'(סדרה  החוב אגרותלדוחות הכספיים,  5 בביאורכרית הריבית כאמור  למעט

   .אחר אופן בכל או כלשהם בשעבודים, בבטוחות מובטחות

, )סדרה ב'( לאגרות החובמבלי לגרוע מכלליות האמור, יצוין כי במסגרת שטר הנאמנות 

שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד  התחייבההחברה 

) לכך סדרה ב'שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (

בהחלטה ברוב רגיל. יודגש כי, החברה רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, 

), וכן לתת ערבויות ללא צורך בשעבודים ספציפיים (וכן בשעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים

  ) לכך.  סדרה ב'בקבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (
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הדוח החברה עומדת בהתחייבויותיה שלא ליצור שעבוד שוטף  לתאריךנכון למועד הדוח ו

  כללי כמפורט לעיל.

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

מקצתו, בכל שעבוד (לרבות שעבוד שוטף על כלל רכושן) ובכל דרך שהיא, ללא קבלת 

) לכך ומבלי שתידרש העמדת בטוחה כלשהי סדרה ב'הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (

   ליצירת שעבוד כאמור על ידיהן.) במקביל סדרה ב'למחזיקי אגרות החוב (

 החברה לא נטלה אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא העניקה שעבודים 12.6.1.1

 לשטר הנאמנות 6.7בסעיף  בהתאם להתחייבותה ,למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים

 .לסדרה ב'

 ,)ב'סדרה אגרות החוב (ל הנאמנות לשטר 5.6 בסעיף כאמור מיוחדות עסקאות בוצעו לא 12.6.1.2

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

 .בתקופת הדוח השתנה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה לא החברה 12.6.1.3

  'ג סדרה 12.6.2

  תיאור השעבודים 12.6.2.1

מאת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') במסגרת ההנפקה, שהתקבלה תמורת ההנפקה 

, חברה Wythe Berry Fee Owner LLC, כהלוואה לחברת הנכס י החברהיד-עלהועמדה 

, אשר מחזיקה במלוא ההשתתפות  זכויותמ  50%-מאוחדת בה מחזיקה החברה (בשרשור) ב

הלוואת "-" וחברת הנכס: "בסעיף זה (להלן William Valeזכויות הבעלות במתחם 

שהיתה לשם פרעון המשכנתא משה יוש) ", לפי הענייןהנכס המשועבד"-ו "המשכנתא

פרעון ההון המועדף שהועמד על ידי משקיעי ההון המועדפים ולעל הנכס המשועבד  קיימת

שצורף לדוח הצעת המדף  לאגרות החוב (סדרה ג') בנספח א' לשטר הנאמנות(כמשמעותם 

יתרה וה, ")שטר הנאמנות לסדרה ג'להלן: "( 2017בפברואר  20שפרסמה החברה ביום 

  לכיסוי הוצאות ההנפקה.משה יש

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

בין החברה שנחתם ) promissory noteאגרות החוב (סדרה ג'), זאת באמצעות שטר חוב (

  ").שטר החוב: "בסעיף זה להלן( לבין חברת הנכס

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

 של חברת הנכס בנכס המשועבד, בסכום קרן אגרות החוב (סדרה ג') במועד ההנפקה, (להלן

  ").המשכנתא: "בסעיף זה

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

לטובת הנאמן (כנאמן למחזיקי אגרות החוב , שעבדה החברה לסדרה ג' הנאמנותושטר 

), בין collateral assignmentדרך השעבוד (על  ראשונה בדרגה ויחידה  המחאה  ב'))  ג(סדרה  

; ואת כל זכויות חברת הנכס טר החוב והמשכנתאהיתר את מלוא זכויות החברה מכוח ש

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

כל תקבולי הביטוח,   ו/או כל זכות לקבלת תזרים הנובע מהנכס המשועבד ו/או זכות לקבלת
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ם לפעם לחברת הנכס ככל שיתקבלו ו/או כל הסכם אחר, אם קיים, מקנים ויקנו אותם מפע

  .בגין זכויותיה בנכס המשועבד

  התחייבות לאי יצירת שעבודים 12.6.2.2

, )סדרה ג'אגרות החוב (מבלי לגרוע מכלליות האמור, יצוין כי במסגרת שטר הנאמנות ל

שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד  התחייבההחברה 

שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') לכך 

בהחלטה מיוחדת. יודגש כי, החברה רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בשעבודים 

וכן לתת ערבויות ללא צורך בקבלת ספציפיים (וכן בשעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים), 

  הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') לכך. 

"), וחברת הנכס תאגידי ההחזקהכמו כן, החברה המועברת, החברה הבת (להלן יחד: "

שלא לשעבד את רכושן לעיל), התחייבו  לדוח תיאור עסקי התאגיד 7.4.8בסעיף  (כהגדרתן

ם ולגרום לכך שחברות בבעלותן לא ישעבדו את רכושן וזכויותיהן, הקיימים והעתידיי

וזכויותיהן, כולן או מקצתן, בשעבוד שוטף כללי ו/או בשעבוד שוטף כלשהו ו/או בשעבודים 

ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפי/ים), ללא קבלת הסכמה מראש של 

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

למען הסר ספק יובהר כי, למעט ביחס לתאגידי ההחזקה וחברת הנכס כאמור לעיל, לא  12.6.2.3

על חברות בנות של החברה והן   )סדרה ג'אגרות החוב (הנאמנות לחלה כל מגבלה מכח שטר  

רשאיות לשעבד את רכושן, כולו או מקצתו, בכל שעבוד (לרבות שעבוד שוטף על כלל רכושן) 

הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') לכך ומבלי ובכל דרך שהיא, ללא קבלת 

שתידרש העמדת בטוחה כלשהי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') במקביל ליצירת שעבוד 

 .כאמור על ידיהן

הדוח החברה, תאגידי ההחזקה וחברות הנכס עומדים  לתאריךנכון למועד הדוח ו

 פי העניין.בהתחייבויותיהם שלא ליצור שעבודים כמפורט לעיל, ל

בביטוח  מבוטח המשועבד הנכסהדוח, לתאריך נכון  – המשועבד הנכס לביטוח התחייבות 12.6.2.4

   .כמקובל, תקף

הדוח, לא קיימות עסקאות בין חברת הנכס לבין בעל השליטה בחברה, למעט   לתאריךנכון   12.6.2.5

  .תיאור עסקי התאגידלדוח  7.4.8בסעיף כמפורט 

חברת הנכס התחייבה לא לשלם דמי ניהול או לבצע חלוקה לבעלי מניותיה אלא רק לאחר  12.6.2.6

 ששילמה את כל התשלומים שהיה עליה לשלם מכח שטר החוב עד אותו מועד ולא יותר

 מהעודף תזרימי מפעילות בגין אותה תקופה.

מלאים בדבר התחייבויות החברה, תאגידי ההחזקה וחברת הנכס בקשר עם הנכס   לפרטים 12.6.2.7

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

, לרבות אודות הערכת 2019בדצמבר  31נכון ליום  William Valeמתחם  אודות לנתונים 12.6.2.8

 .תיאור עסקי התאגידלדוח  7.4.8שווי המתחם נכון למועד כאמור, ראו סעיף 
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 החברה לא נטלה אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא העניקה שעבודים 12.6.2.9

 לשטר הנאמנות 6.7בסעיף  בהתאם להתחייבותה ,למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים

 לסדרה ג'.

 שניתנה מבלי לסדרה ג', הנאמנות לשטר 5.6 בסעיף כאמור מיוחדות עסקאות בוצעו לא 12.6.2.10

 בסעיף האמור. ') כאמורג(סדרה  החוב אגרות מחזיקי הסכמת

 .בתקופת הדוח השתנה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה לא החברה 12.6.2.11

    'דסדרה  12.6.3

  . אחר אופן בכל או כלשהם בשעבודים, בבטוחות מובטחות אינן') ד(סדרה  החוב אגרות 12.6.3.1

, )סדרה ד'אגרות החוב (מבלי לגרוע מכלליות האמור, יצוין כי במסגרת שטר הנאמנות של 

שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד  התחייבההחברה 

') לכך דשוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

כי, החברה רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בשעבודים . יודגש  מיוחדתבהחלטה  

ספציפיים (וכן בשעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים), וכן לתת ערבויות ללא צורך בקבלת 

  ') לכך.דהסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

הדוח החברה עומדת בהתחייבויותיה שלא ליצור שעבוד שוטף  לתאריךנכון למועד הדוח ו

  ללי כמפורט לעיל. כ

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

מקצתו, בכל שעבוד (לרבות שעבוד שוטף על כלל רכושן) ובכל דרך שהיא, ללא קבלת 

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

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

 החברה לא נטלה אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא העניקה שעבודים 12.6.3.2

של   לשטר הנאמנות  6.6בסעיף    בהתאם להתחייבותה  ,למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים

 סדרה ד'.

 ,)סדרה ד'לאגרות החוב ( הנאמנות לשטר 5.6 בסעיף כאמור מיוחדות עסקאות בוצעו לא 12.6.3.3

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

 בתקופת הדוח. השתנה החברה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה לא 12.6.3.4

  'ה סדרה 12.6.4

  תיאור השעבודים 12.6.4.1

תמורת ההנפקה שימשה ראשית לשם פרעון ההלוואות הקיימות על שלב א' בפרויקט דניזן 

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

הושלם הליך יצירת  2018בפברואר  23לטובת המלווה שהיה קיים ביחס לשלב א'. ביום 

משכנתא אגרות החוב (סדרה ה') ונוצרה על שלב א'  השעבודים לטובת הנאמן למחזיקי

ראשונה בדרגה בסכום קרן אגרות החוב (סדרה ה'), לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב 
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ש"ח ע.נ.  65,000,000הקצתה החברה למשקיעים מסווגים  2018במרץ  5ביום  (סדרה ה').

המשכנתא לטובת הנאמן   הוגדל סכום 2018במרץ   9אגרות החוב (סדרה ה') נוספות, וביום  

הקצתה החברה למשקיעים מסווגים  2018ביולי  4ביום  .למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')

הוגדל סכום  2018 ביולי 6ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה ה') נוספות, וביום  106,479,000

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

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

  הוגדל סכום המשכנתא לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'). 2019במאי  21

שצורף לדוח הצעת המדף שפרסמה אגרות החוב (סדרה ה')  שלשטר הנאמנות  במסגרת

הנכס כי היא לא תהיה רשאית לגבות דמי  חברתהתחייבה  2018בפברואר  4ום החברה בי

 בהתאם, החברה הנהלת להערכתמראש.  שנהשכירות מהשוכרים בגין תקופה העולה על 

 בפרויקטי השכירות דמי של המוחלט מרביתם, בחברה הקיימים בפרויקטים לניסיונה

  .בחודשו חודש מדי משתלמים למגורים שעיקרם מניב ן"נדל

  התחייבות לאי יצירת שעבודים 12.6.4.2

, )'הסדרה אגרות החוב (מבלי לגרוע מכלליות האמור, יצוין כי במסגרת שטר הנאמנות ל

שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד  התחייבההחברה 

) לכך 'השוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

בהחלטה מיוחדת. יודגש כי, החברה רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בשעבודים 

ספציפיים (וכן בשעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים), וכן לתת ערבויות ללא צורך בקבלת 

  ) לכך. 'ההסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

שלא לשעבד ), התחייבו )סדרה ה'אגרות החוב (שטר הנאמנות לבת הנכס (כהגדרתן וחבר

) שתהיינה(ככל את רכושן וזכויותיהן, הקיימים והעתידיים ולגרום לכך שחברות בבעלותן 

מכל מין וסוג שהוא (לרבות לא ישעבדו את רכושן וזכויותיהן, כולן או מקצתן, בשעבוד 

וב שעבוד שוטף על כלל רכושן), ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות הח

  . (סדרה ה') לכך בהחלטה מיוחדת

כאמור לעיל, לא חלה כל מגבלה מכח   לחברות הנכס  למען הסר ספק יובהר כי, למעט ביחס 12.6.4.3

על חברות בנות של החברה והן רשאיות לשעבד את רכושן, כולו ' ההנאמנות לסדרה שטר 

או מקצתו, בכל שעבוד (לרבות שעבוד שוטף על כלל רכושן) ובכל דרך שהיא, ללא קבלת 

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

 .אמור על ידיהן') במקביל ליצירת שעבוד כהלמחזיקי אגרות החוב (סדרה 

שלא  ןבהתחייבויותיה ותעומד חברות הנכס הדוח החברה,  לתאריךנכון למועד הדוח ו

 ליצור שעבודים כמפורט לעיל, לפי העניין.

בביטוח   מבוטח  המשועבד  הנכסהדוח, לתאריך  נכון   –  המשועבד  הנכס  לביטוח  התחייבות 12.6.4.4

   .כמקובל, תקף

הדוח, לא קיימות עסקאות בין חברת הנכס לבין בעל השליטה בחברה, למעט   לתאריךנכון   12.6.4.5

  .לפרק תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה 7.4.7.1בסעיף כמפורט 
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 שנההנכס לא תהיה רשאית לגבות דמי שכירות מהשוכרים בגין תקופה העולה על  חברת 12.6.4.6

 .מראש

ת הנכס בקשר עם הנכס המשועבד ראה ומלאים בדבר התחייבויות החברה וחבר לפרטים 12.6.4.7

 .)'הסדרה אגרות החוב (לשטר הנאמנות ל 6.2-ו 5.10סעיפים 

, לרבות אודות הדוח למועדנכון  Denizen Bushwickפרויקט שלב א' אודות  לנתונים 12.6.4.8

תיאור עסקי לדוח  7.4.7.1, ראו סעיף 2019בדצמבר  31יום הערכת שווי המתחם נכון ל

 התאגיד.

 החברה לא נטלה אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא העניקה שעבודים 12.6.4.9

 לשטר הנאמנות 6.7בסעיף  בהתאם להתחייבותה ,למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים

 '.הלסדרה 

 ,)'הסדרה אגרות החוב (ל הנאמנות לשטר 5.6 בסעיף כאמור מיוחדות עסקאות בוצעו לא 12.6.4.10

 בסעיף האמור. ') כאמורה(סדרה  החוב אגרות מחזיקי הסכמת שניתנה מבלי

 בתקופת הדוח. השתנה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה לא החברה 12.6.4.11

  

 ) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים 14(ב)(10בהתאם לסעיף גילוי  .13

מיליון דולר ודוח המבקר   50-בסך של כלחברה גרעון בהון חוזר    2019  בדצמבר  31נכון ליום    .א

של רואה החשבון בדוחות הכספיים כולל הפניית תשומת לב המתייחסת למצבה הכספי של 

) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים, החברה 14(ב)(10 ההחברה. בהתאם להוראות תקנ

 מצרפת בזאת דוח תזרים מזומנים חזוי, אשר לגביו יפורטו ההנחות שבבסיסו והסברי

  הדירקטוריון.

 בינואר 1-לתקופה מ  הערה  
בדצמבר  31עד  2020
  )באלפי דולר( 2020

 1-לתקופה מ
עד  2021בינואר 

 2021בדצמבר  31
  )באלפי דולר(

  66,510  382    סולו –יתרת מזומנים לתחילת תקופה 

    24,095    מזומנים המוחזקים בחברה בת 
    24,477    סה"כ מזומנים

        
        מקורות 

        
  21,616  20,803  1  חלוקות מפעילות שוטפת

  12,000  68,293  2  נטו, תמורה ממכירת נכסים
  14,548  37,961  3  בחברות נכס מימון מחדשחלוקות מ

  941  941    החזר פקדנונות בנאמנות
  49,105  127,998    כ מקורות"סה

        
        שימושים

  2,000  2,000    הוצאות הנהלה וכלליות
  60,143  58,603  4  אגרות חוב פרעון

והחזר הון  השקעות בחברות מוחזקות
  9,150  15,363  5  מועדף

  -  10,000  6  רכישה עצמית של אגרות חוב
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  71,293  85,966   כ שימושים"סה

        
  44,322  66,510    מזומנים יתרת סגירה

  

  : הסברים לדוח תזרים המזומנים החזוי

 בתוספת מזומנים בחברה  כי נתוני תזרים החזוי לעיל, מורכבים מנתוני סולו של החברה יצויין
  .בת בבעלות מלאה

  לאור ניסיון לזמן קצרהחברה נמצאת בשלבי משא ומתן שונים למימון מחדש של הלוואות .
החברה, הדירקטוריון והנהלת החברה מעריכים בסבירות גבוהה, כי החברה תוכל לבצע העבר,  

  .הלוואות אלושל מועד פרעונן  להאריך אתן מחדש ו/או מימו

  
  :הנתונים המפורטים בדוח התזרים מבוססים על ההנחות המפורטות להלן

  החברה, בהיותה חברת אחזקות, מתבססת על תזרימי מזומנים מחברות הבת שלה בשני
, מימוש, האחד, חלוקות מחברות מוחזקות והחזרי הלוואות בעלים. השני -אופנים עיקריים 

מלא או חלקי, של אחזקותיה אלו. תזרימי מזומנים מסוג זה תלויים לעיתים בגורמים אשר 
אינם בשליטת החברה (כגון, קבלת הסכמה של צדדים שלישיים במימוש נכסים, מחירי נכסים 
בשווקים הריאליים, ועוד) ולאור זאת, תזרימי המזומנים של החברה, הינם בעלי שונות 

שותם, כאמור, תלויים בגורמים אשר לעיתים לחברה אין שליטה עליהם. לאור וסיכויי התממ
זאת, החברה מבקשת להדגיש כי על הקורא את תזרים המזומנים החזוי להלן, להביא בחשבון 

 את השונות  המצוינת לעיל.

  השלמת איכלוס פרוייקטים שבנייתם הסתיימה ובכלל זאת אכלוס הפרוייקט הידוע בשם
Denizen Bushwick  .'שלב ב 

  מוקדם רעון ינכסים לא מהותיים של החברה ופ 10-בושוויק ו-דניזןמימון מחדש של פרויקט
 לדוחות הכספיים. 21של החברה כמפורט בבאור  )סדרה ה'(חוב האגרות מלא של 

 חוב האגרות מוקדם מלא של רעון ימימון מחדש של קומפלקס הידוע בשם וויליאם וייל ופ
 של החברה. )סדרה ג'(

  לדוח דירקטוריון  7.16כמפורט בסעיף  מיליון דולר 344-נכסים מניבים בתמורה ל 74מימוש
  .זה לעיל

דירקטוריון החברה סקר את מצבת התחייבויות החברה, המקורות וצרכי המזומנים הקיימים 
תוי והצפויים אשר נכללו במסגרת דוח התזרים החזוי, בחן את סבירותם והיקפם, וכן את העי

  ומצא כי כלל ההנחות והתחזיות אשר נכללו כאמור, הינם סבירים. תםלקבל

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

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

ן פעילותה במהלך העסקים הרגיל. כמו כן מבוססת תחזית זו על כך שלא יתממשו גורמי הסיכו
הרלוונטיים לפעילותה של החברה. אין כל וודאות כי הנחות ואומדנים אלה יתממשו במלואם או 
בחלקם, הואיל וכאמור הינם תלויים בגורמים חיצוניים ומקרו כלכליים שאין לחברה כל יכולת 
השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת, ולאור המשך אי הוודאות השוררת 

קים בהם פועלת החברה. במידה שההנחות והאומדנים של החברה כמפורט לעיל בחלק מהשוו
ולהלן לא יתממשו במלואם או בחלקם, כגון בדבר התממשותם של גורמי הסיכון של החברה, עלול 

  לחול שינוי מהותי לרעה בנזילות החברה.

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

  .לעת מעת החברה הנהלת ידי על שיוחלט כפי, שונות עסקיות להזדמנויות



 

 32 – ב

  הערות:

פרויקט הידוע בשם מהיתרה כוללת חלוקה מחברות מוחזקות (חלק החברה) ובעיקרם  . 1
Denizen Bushwick קומפלקס הידוע בשם מוThe William Vale.  

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

 74ממכירת  נטו את יתרות המזומנים ובכדי לעמוד בהתחייבויותיה. היתרה כוללת תמורה
  לדוחות הכספיים. 21כמפורט בבאור נכסים 

מיליון דולר  675בסך של  בחברות נכס מימון מחדשחלוקות מללת כו 2020היתרה בשנת  . 3
 .הכספייםלדוחות  21אור יכמפורט בב

ותשלומי ריבית בגין ד') -אגרות החוב (סדרות ב', ג' ותשלומי קרן וריבית בגין היתרה כוללת  . 4
  .)ה'סדרה אגרות חוב (

היתרה כוללת את הערכת החברה להשקעות שוטפות בנכסים, תשלומים לספקים שונים של  . 5
ל נכסים השלמת בניה שתשלומים לצורך נכסים שבנייתם הושלמה, החזר הון מועדף וכן 

  בשלבי סיום בנייה.המצויים 
על ידי דירקטוריון  הרכישה עצמית של אגרות חוב של החברה כפי שאושרהיתרה כוללת  . 6

  לדוח דירקטוריון זה לעיל. 6.2לפרטים נוספים, ראו סעיף . החברה
  ש"ח לדולר בתקופת דוח התזרים החזוי. 3.5החברה מניחה שער חליפין של  . 7

 
  

כתוצאה משינוי תשלומי קרן וריבית אגרות החוב של החברה  להלן ניתוח רגישות וההשפעות על  
 בשער החליפין אשר לא נלקחו בחשבון במסגרתו:

 
 1לפרטים נוספים אודות המצב הכספי ותוכניות החברה לעמידה בהתחייבויותיה, ראו ביאור 

  לדוחות הכספיים.

 :השוואת תזרים המזומנים החזוי לתזרים קודם שפורסם  .ב

בדצמבר שנה   31בינואר עד    1 
  נוכחית (תחזית שפורסמה)

בדצמבר  31בינואר עד  1
  שנה נוכחית (בפועל) 

  הסברים

        מקורות סולו:
        

תזרים ממכירת 
  נכסים

להערות  2כמפורט בסעיף    34,000   92,329
 ,לעיללתזרים המזומנים החזוי 

החברה פועלת למכירה של נכסים 
ובכללם זוהו מספר נכסים 
ספציפיים שבגינם נחתמו הסכמי 

 2019התקשרות בתום שנת 
, כאמור 2020ובתחילת 

לדוחות  21-ו 8ים אוריבב
לאחר תקופת הדוח  .הכספיים

הסכם בהחברה התקשרה 
  .נכסים מניבים 74למכירת 

גיוס אגרות חוב 
  )סדרה ה'(

הנפיקה  2019בחודש מאי   17,000  -
מיליון ש"ח  70סך של החברה 

  )סדרה ה'( ע.נ. אגרות חוב
        

השינוי נובע מדחייה של מכירת    24,477  50,779  יתרת סגירה
 2020 שנתל 2019נכסים משנת 

 21-ו 8ים אוריראה ב ,לעניין זה
התקשרות בגין  לדוחות הכספיים  

 74הסכם למכירת ב החברה
כאמור בטבלה זו  מניביםנכסים 

  . לעיל
  

    

  2021בדצמבר  31  2020בדצמבר  31  

  שער חליפין דולר
  2,863  2,791  גידול בתזרים - 5%עליה של 
  3,165  3,084  קיטון בתזרים - 5%ירידה של 
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 יואל גולדמן

  החברה יו"ר דירקטוריון ונשיא

  

  2020במרץ  27, ברוקלין



 

All Year Holdings Limited 
 

 2019 לשנת כספיים  דוחות 
 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 עמוד 

  

 2-3 דוח רואי החשבון המבקרים 

  

  : הכספיים הדוחות

  

 4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

  

 5 דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

  

 6 מאוחדים על השינויים בהוןדוחות 

  

 8-7     דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

 9-69 המאוחדים אורים לדוחות הכספייםיב

  

 



 

2 

 

  All Year Holdings Limited שלדוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות 

 ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי   בדבר

 1970-"להתש(, ומיידיים  תיים תקופ חות")דו ערך  ניירות תקנותלב )ג(  9לסעיף  בהתאם

 

  31"החברה"( ליום  - )להלן  שלה  הבנות וחברותAll Year Holdings Limited של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי  ביקרנו

. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית  2019בדצמבר  

דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך   אפקטיבית על

 לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו. יותנו היא הנ"ל. אחר

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת   911 )ישראל( בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת רכיבי

( בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות  1ה הינם: )"(. רכיבים אל911 של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", )להלן "תקן ביקורת

( בקרות על 3) ;( בקרות על נדל"ן להשקעה2ל מערכות מידע; )עעל תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות 

 "(. המבוקרים הבקרה"רכיבי  להלן מכונים יחד אלהכל ) אשראי( בקרות על  4) ;מדמי שכירות מנדל"ן להשקעה הכנסות

 

פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי  -. על911את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת    כנוער

רה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו  הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבי

דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית   בקרה פנימית על כללה השגת הבנה לגבי

ול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפע

כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה  ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו 

חוות דעתנו   רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך

בין  מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים ל

בסיס   מספקתכאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו 

 ואר לעיל.נאות לחוות דעתנו בהקשר המת

 

  כמו.  מוטעית  הצגה   לגלות  או  למנוע  שלא   עשויים,  בפרט   מתוכה  ורכיבים,  בכלל  כספי  דיווח  על  פנימית   בקרה,  מובנות   מגבלות  בשל 

 מתאימות לבלתי תהפוכנה שבקרות לסיכון חשופה כלשהי נוכחית אפקטיביות הערכת בסיס על העתיד לגבי מסקנות הסקת, כן

 . לרעה תשתנה  הנהלים או המדיניות של הקיום שמידת  או בנסיבות  שינויים בגלל

 

 31 ליום המבוקרים הבקרה  רכיבי את, המהותיות הבחינות מכל, אפקטיבי באופן קיימההחברה , בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו

 . 2019 בדצמבר

 

- ו 2019 בדצמבר 31 םלימי החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות את , בישראל מקובלים ביקורת  לתקני בהתאם , גם  ביקרנו

כלל חוות דעת   2020 במרץ 26שלנו, מיום  והדוח 2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה  השנים  משלוש אחת ולכל 2018

  של הכספי מצבה  בדבר  ד .1בביאור  וכן הפניית תשומת לב לאמור אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו על בלתי מסויגת 

  63-כבסך של  ,  2021  -ו  2020  בשנים(  וריבית)קרן    חוב  אגרות  לפירעון  החברה  של  התחייבויותיה  את,  היתר  בין,  המפרט,  החברה

 בעיקרן  המבוססות  אלה  בהתחייבויותיה  לעמוד  החברה  והנהלת  הדירקטוריון  תוכניות  ואתבהתאמה,    ר,מיליון דול  84-וכ  דולר  מיליון

  בהתאם , אלו כספיים דוחות אישור למועד, החברה והנהלת יוןהדירקטור להערכת, ולכך שנכסים של מחדש ומימון מימוש על

   .פירעונן מועד בהגיע בהתחייבויותיה לעמוד תוכל החברה ד.1 בביאור המפורטות ולתחזיות להנחות
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 לבעלי המניות של בון המבקריםאי החשדוח רו

LimitedAll Year Holdings  
 

 

 

בדצמבר   31החברה( לימים    -להלן  )All Year Holdings Limited על המצב הכספי המצורפים של    ביקרנו את הדוחות המאוחדים

מי המזומנים לכל אחת משלוש  ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרי 2018-ו 2019

 דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. .2019בדצמבר  31 סתיימה ביוםשה בתקופההשנים 

 עה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.יאחריותנו היא לחוות ד

 

 

נים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תק

פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין  -על .1973-ון(, התשל"גחשב

 חות הכספיים. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדו בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. 

 ה שלנהלהההדירקטוריון וביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  .ההחברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללות

 

הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  אוחדים המ כספיים ות ההדוחבהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו, 

, השינויים בהון ותזרימי ןואת תוצאות פעולותיה 2018-ו 2019בדצמבר  31 לימים והחברות המאוחדות שלה הכספי של החברה

ח כספי בינלאומיים  לתקני דיוואם בהת , 2019בדצמבר  31סתיימה ביום הלכל אחת משלוש השנים בתקופה ש ןהמזומנים שלה

(IFRS ,)2010 -"ע התש( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים . 

 

 בין, המפרט , החברה של  הכספי מצבה  בדבר  ד .1בביאור  לאמור הלב  תשומת  את  מפנים  אנו "ל, הנ  חוות דעתנו את לסייג מבלי

 84-וכ דולר מיליון 63-כבסך של , 2021 -ו 2020 בשנים( וריבית)קרן  בחו אגרות לפירעון החברה של התחייבויותיה את, היתר

 ומימון  מימוש  על  בעיקרן  המבוססות  אלה  בהתחייבויותיה  לעמוד החברה  והנהלת  הדירקטוריון  תוכניות  ואת בהתאמה,    ר,מיליון דול

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

 .פירעונן  מועד בהגיע בהתחייבויותיה לעמוד תוכל החברה ד .1 בביאור

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי",   911 )ישראל(  ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת

כלל חוות דעת בלתי   2020במרץ  26והדוח שלנו מיום  2019דצמבר ב 31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

 מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.  

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון
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All Year Holdings Limited 

 הכספי המצב  על מאוחדים דוחות

 בדצמבר 31ליום   

 2 0 1 8 2 0 1 9 ביאור 

 אלפי דולר ארה"ב   

    נכסים שוטפים 
 6,632 31,648  מזומנים ושווי מזומנים
 4,247 9,921    5 מוגבלים ומיועדים פקדונות
 10,036 14,175 6 שוכרים
 6,377 6,292  חובה ויתרות חייבים

 9,193 6,793  הלוואות למימון נדל"ן

 36,485 68,829  שוטפים  נכסים "כ סה

    
    שוטפים  לא  נכסים 

 1,532,222 1,867,340 7 להשקעה"ן נדל
 335,374 34,107 7 נדל"ן להשקעה בהקמה 

 219,600 166,000 7 קרקעות –נדל"ן להשקעה 
 34,366 28,932 8 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  השקעות

 10,964 22,964 א. 8 נכסים פיננסיים 
 20,111 2,694 11 לזמן ארוך חייבים

 19,729 14,545 5 מוגבלים ומיועדים פקדונות

 2,172,366 2,136,582  שוטפים  לא  נכסים "כ סה
    
    

 2,208,851 2,205,411  נכסים "כ סה

    
    התחייבויות שוטפות

 45,518 43,461 9 וממוסדות פיננסיים ם מבנקי קצר לזמן ואשראישל הלוואות לזמן ארוך  שוטפות חלויות
 165,971 4,850 9 להשקעה   "ןנדל של  הקמהל מוסדות פיננסייםממבנקים ו אשראי

 29,560 32,057 12 חוב  אגרותחלויות שוטפות של 
 38,982 35,869 10 זכאים ויתרות זכות

 - 1,350  מקדמה בגין מכירת נדל"ן להשקעה 

 - 1,210  זכאים בעל שליטה 

 280,031 118,797  שוטפות התחייבויות"כ  הס

    
    התחייבויות לא שוטפות

 575,237 796,619 9 פיננסיים  וממוסדותהלוואות מבנקים 
 77,163 82,102 9 להשקעה וקרקעות "ןנדל של  הקמהל מוסדות פיננסייםממבנקים ו אשראי

 340,660 385,476 12 אגרות חוב בשעבוד ראשון
 232,410 219,239 12 חוב  אגרות
 242 242 13 נדחים מסים

 7,788 9,217  משוכריםומקדמות פקדונות 

 1,233,500 1,492,895  שוטפות לא  התחייבויות"כ  סה

    
    הון

 - - 14 הון מניות
 81,564 100,338  קרנות הון 

 401,952 316,265  יתרת רווח

 483,516 416,603  הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 211,804 177,116  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 695,320 593,719  סה"כ הון
    
    

 2,208,851 2,205,411  והון התחייבויות"כ  סה

 
    

    2020, במרץ 27

 יזהר שמעוני  גולדמן יואל תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים   ונשיא דירקטוריון"ר יו 

 

  . םמהווים חלק בלתי נפרד מה  ות הכספייםוחלדים ביאורה
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All Year Holdings Limited 
 אחר  כולל   ורווח הפסד או רווח  על מאוחדים דוחות

 

 

 

 בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה   

 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 ביאור 

 "ב ארה דולר אלפי  

     

 64,190 81,530 97,751 ' ב 7 נלוות והכנסות שכירות מדמי הכנסות

     

 1,273 3,438 1,981  "ןנדל למימון הלוואות ממתן הכנסות

     

 10,604 15,353 21,281 ' א 17 נכסים  תפעול הוצאות

     

 54,859 69,615 78,451  נטו, ונלוות שכירות מדמי הכנסות

     

 1,648 1,865 2,217  הוצאות הנהלה וכלליות

 149,388 26,680 229 7 שקעההל"ן נדל מהתאמות שווי הוגן רווח

,  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני השקעות בתוצאות של  החברה חלק

 17,536 22,101 (14,836) 8 נטו

 - - 2,358    פיננסים נכסיםשל  ערך שינוירווח מ

     

 220,135 116,531 63,985  תפעולי  רווח

     

     

 37,235 73,091 82,491 ' ב 17 מימון הוצאות

 19,097 922 (2,314) א'12 מימון אחרות)הכנסות( הוצאות 

 (29,832) (41,227) 46,730  הפרשי שער (הכנסות)הוצאות 

 3,113 - -  שינוי בשווי ההוגן של נגזר משובץ ואופציות להמרה

 89,277 32,786 126,907  הוצאות מימון, נטו 

     

 130,858 83,745 (62,922)  הכנסה לפני מסים על ה)הפסד(  רווח 

 191 (425) - 13 מס  ( הוצאותהכנסות ) 

     

 131,049 83,320 (62,922)  לשנה   )הפסד( רווח

 - - -  אחר כולל רווח

     

 131,049 83,320 (62,922)  לשנה  כולל )הפסד(   רווח"כ סה

     

     

     

     : ל  מיוחסלשנה  כולל  לשנה ורווח רווח

 98,984 76,277 (85,687)  האם  ההחבר של בעלים

 32,065 7,043 22,765  שליטה  מקנות שאינן זכויות

     

  (62,922) 83,320 131,049 

     

 

 

 

 

 

 

 . םמהווים חלק בלתי נפרד מה  לדוחות הכספייםהביאורים 
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All Year Holdings Limited 
 בהון השינויים  על מאוחדים דוחות

 

 

 

  החברה  ותמני לבעלי המיוחס הון 

 "כ סה עודפים  הון קרנות מניות הון 

 זכויות
 שאינן
 מקנות
 סה"כ  שליטה

 "ב ארה דולר אלפי 

       

       

 351,384  99,573  251,811  226,691  25,120  -   2017, בינואר 1יתרה ליום 

       

 131,049 32,065 98,984 98,984 - -   לשנהנקי  רווח

 131,049 32,065 98,984 98,984 - -   הלשנ כולל רווח"כ סה

 140,802 84,933 55,869 - 55,869 -   שליטה בעל  עם עסקאות  בגין הון קרן

 (14,201) (14,201) - - - -   ת ומאוחד ותרכישה של זכויות בחבר

 (40,566) (40,566) - - - - שליטה  מקנות שאינן זכויות לבעלי חלוקות

       

 568,468 161,804 406,664 325,675 80,989 -   2017צמבר, בד 31ליום  סה"כ הון

       

 83,320 7,043 76,277 76,277 - -   לשנהנקי  רווח

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

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

 (13,900) (13,900) - - - -   ת ומאוחד ותבחבררכישה של זכויות 

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

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

       

 695,320 211,804 483,516 401,952 81,564 -   2018בדצמבר,  31ליום  סה"כ הון

       

 (62,922) 22,765 (85,687) (85,687) - -   לשנה  )הפסד( נקי רווח

 (62,922) 22,765 (85,687) (85,687) - -   לשנה כולל רווח"כ סה

 3,634 - 3,634 - 3,634 -   שליטה בעל  עם עסקאות  בגין הון קרן

 (39,880) (55,020) 15,140 - 15,140 -   ת ומאוחד ותרכישה של זכויות בחבר

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

 6,000 6,000 - - - -   השקעות של זכויות שאינן מקנות שליטה 

 (9,733) (9,733) - - - -   שליטה  מקנות שאינן זכויות לבעלי חלוקות

       

 593,719 177,116 416,603 316,265 100,338 -   2019בדצמבר,  31ליום  סה"כ הון

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . םמהווים חלק בלתי נפרד מה  לדוחות הכספיים וריםהביא 

  



 

7 

All Year Holdings Limited 
 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

 

 בדצמבר 31 ביום לשנה שהסתיימה 

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב  

    תות שוטפיופעילומתזרימי מזומנים 

 131,049 83,320 (62,922) לשנה)הפסד( רווח 

 4,570 7,238 5,615 הפחתת ניכיון בגין הלוואות 

 (149,388) (26,680) (229)   ערך נדל"ן להשקעה, נטועליית 

 (17,536) (22,101) 14,836 , נטו המטופלות לפי שיטת השווי המאזני השקעות בתוצאות של  החברה חלק

 3,113 - - ואופציות להמרה  משובץ נגזר של הוגן בשווי שינוי

 47,835 (46,009) 52,692 שער  והפרשי חוב אגרות  ניכיון תהפחת

 (288) 772 (2,358) אחרים  פיננסים נכסים שערוך

 1,576 755 - תנועה בפקדונות מוגבלים ומיועדים

 (190) - - נטו , נדחים מסים

    והתחייבויות: רכוששינויים בסעיפי 

 (936) (4,219) (4,139) בשוכריםעלייה 

 (5,253) (4,192) (1,610) חובה ויתרות יםבחייבעלייה 

 (1,137) 8,219 417 וצדדים קשורים זכות ויתרות בזכאים)ירידה(  עלייה

 3,190 1,417 2,370 משוכרים תפקדונוהכנסות מראש וב עלייה

 16,605 (1,480) 4,672 ת ושוטפ )לפעילות( תיומפעילו נטו מזומנים

    

    ה ת השקעיופעילומתזרימי מזומנים 

 (165,506) (259,859) (76,991) ונדל"ן להשקעה בהקמה להשקעה"ן בנדל השקעה

 (26,762) (9,379) (6,644) המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  משותפות בעסקאות  השקעה

 - - 34,000 תמורה ממכירת נכס

 362 - - המטופלות לפי שיטת השווי המאזני משותפות מעסקאות תקבולים

 - - 1,350 ת נכס גין מכירמקדמות ב

 2,407 1 - )נספח ב'(  רכישת חברות מאוחדות

 677 (1,338) - השקעה בנגזרים פיננסיים 

 (20,374) (2,269) - מתן הלוואות למימון השקעות נדל"ן

 (1,584) (10,047) 453 מוגבלים ומיועדים בפקדונות שינוי

 (210,780) (282,891) (47,832) ת השקעה יומזומנים נטו לפעילו

    

    ת מימוןיותזרימי מזומנים מפעילו

 230,653 274,477 291,674 פיננסיים   וממוסדותהלוואות מבנקים  קבלת

 (262,376) (171,848) (188,141) פיננסיים   וממוסדותהלוואות מבנקים  פירעון

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

 (40,270) (27,978) (31,927) פרעון אגרות חוב 

 316,476 202,590 16,858   חוב אגרות  הנפקת

 (14,201) (13,900) (14,200) , נטומאוחדת ותזכויות בחבר (רכישתמכירה )

 - - 7,400 קבלת הלוואה מבעל שליטה 

 - - (7,400) החזר הלוואה מבעל שליטה 

 - - 2,069 שינוי ביתרות בעל שליטה 

 96 - - בנכסים  זכויות  ברכישתמזומנים שמקורם 

 - 29,000 6,000 שליטה מקנות  שאינן מזכויות תקבולים

 (40,566) (14,793) (9,733) שליטה  מקנות שאינן זכויות לבעלי חלוקות

 189,812 277,548 68,176 מימוןת יומזומנים נטו מפעילו
    
    

 (4,363) (6,823) 25,016 במזומנים ושווי מזומנים)ירידה( נטו עלייה 

    

 17,818 13,455 6,632 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

    

 13,455 6,632 31,648 מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

    

  . םמהווים חלק בלתי נפרד מה  הכספייםלדוחות הביאורים 



 

8 

All Year Holdings Limited 
 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

 

 

 

 בדצמבר 31 םביו לשנה שהסתיימה 

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב  

    

    תות שוטפיומידע נוסף על תזרימי מזומנים מפעילו -א' נספח 

    

 38,249 30,278 60,966 ריביתתשלומי 

    

    

    רכישת חברות מאוחדות  – נספח ב'

    

 (106,152) (141,000) - נכסים בלתי שוטפים 

 - 2,150 - וטפותויות שהתחייב

 55,348 34,914 - התחייבויות בלתי שוטפות 

 6,227 61,287 - מימוש השקעה שטופלה לפי שיטת השווי המאזני 

 7,878 - - זכויות מבעל השליטה ללא תמורהרכישת 

 - - -   כתוצאה מרכישת הזכויות בנכס משערוך לשווי הוגן הפסד

 39,106 42,650 - זכויות שאינן מקנות שליטה 

 - 1 2,407 

    

    

    במזומן שלא  פעילות  -נספח ג'

    

    

 273,621 - - נכסים ללא תמורה לחברה על ידי בעל השליטה רכישת

לחברה כחלק מהעברת נכסים לחברה ללא תמורה על  ויתרות זכאים העברת הלוואות 

 (180,530) - - ידי בעל השליטה

 - - (58,000) ן להשקעה בהקמה נדל"ן להשקעה ונדל"מימוש 

 - - 46,000   גריעת הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים

 - - 12,000 נכסים פיננסיים 

העברת נכס ללא תמורה על ידי בעל השליטה שהוצג כחלק מהשקעות המטופלות לפי  

 121 - 2,758 שיטת השווי המאזני 

 - 5,635 7,787 בהקמה   להשקעה"ן בנדל השקעה  בגין זכאים

 

 

. א' 7במזומן ראה ביאור בדבר השפעה של עסקה לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת על פעולות שלא  
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 כללי  - 1 ביאור

 

כחברה פרטית    2014בספטמבר,    17( התאגדה ביום  או "הקבוצה"  "החברה"  -  )להלן  All Year Holdings Limited .א 

 .  BVI ,2004ים על פי חוק החברות העסקיות המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטי

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

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

 ם להשכרה.ם ושטחי מסחר לרבות רכישת נכסים שלא יועדו למגורים והסבתם לדירות מגורישל דירות למגורי

 

 הגדרות: .ב

 

 : אלה כספיים בדוחות

 

 .All Year Holdings Limited - החברה 

 

 החברה והחברות המאוחדות.  - הקבוצה

 

 ( ואשר דוחותיהןIFRS 10-חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתה ב  - חברות מאוחדות

 ות החברה. מאוחדים עם דוח

 

 .2010- כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע  - שליטה  ובעל עניין בעלי

 

 )מתוקן(.  IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים 

 

 

 ושיעור השינוי: פרטים בדבר שערי מטבע חוץ  ג. 

 בדצמבר   31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

    

 3.467 3.748 3.456 :שקל-ציג של דולריפין הישער החל

    

 

 

שיעור השינוי באחוזים בשנה שהסתיימה  
 בדצמבר  31ביום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

    

 (9.8) 8.1 (7.8) %: -שיעור השינוי ב
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 )המשך(  כללי - 1ביאור 

    

 :תחייבויותיההב לעמידה  החברה  ותוכניותמצב כספי  . ד

 

אגרות חוב שאינן מובטחות  בגין    מיליון דולר  251  -לחברה קיימת התחייבות בסך כולל של כ  2019  בדצמבר  31  ליוםנכון  

 ריבית דולר מיליון 4.7-כסך פרעה החברה  2020 בינואר 31קרן וריבית, )מתוכם ביום  ד'( -בשעבוד ראשון )סדרה ב' ו

הינם בסך    האמורותתשלומי קרן וריבית של אגרות החוב    של אגרות חוב אלו  הסילוקין  ותבהתאם ללוח(.  'ד  הסדר"ח  אג

 . )בעיקר בחודש נובמבר( 2021מיליון דולר בשנת  60-וכ )בעיקר בחודש נובמבר(  2020מיליון דולר בשנת  44 -של כ

 

מובטחות בשעבוד  האגרות חוב    מיליון דולר בגין  395  - לחברה קיימת התחייבות בסך כולל של כ  2019בדצמבר     31ליום  

 'ה-' וג סדרות)  Denizen Bushwickושלב ראשון בפרויקט הידוע בשם  The William Valeשל קומפלקסראשון 

  מיליון דולר ריבית אג"ח סדרה ה'  3.8-סך של כ 2020 בינואר 31ביום פרעה החברה קרן וריבית )מתוכם  ( בהתאמה

של אגרות   הסילוקין  ותבהתאם ללוח(.  אג"ח סדרה ג'  מיליון דולר בגין קרן וריבית  5.8-סך של כ  2020בפברואר    28וביום  

 2020בשנים  מיליון דולר 24-ו מיליון דולר 19 -הינם בסך של כ האמורותתשלומי קרן וריבית של אגרות החוב   חוב אלו

צפוי לעלות על כל  2021עד  2020בשנים  הצפוי בגין שני הנכסים האמורים NOI -יצויין כי סך ה . בהתאמה 2021-ו

 .גין אגרות חוב אלולומי הקרן והריבית בתש

 

 

 .מיליון דולר 50  -לחברה גרעון בהון חוזר בסך של כ 2019 בדצמבר 31נכון ליום 

 הגרעון בהון החוזר נובע בעיקר מ: 

,  2020 בדצמבר  31החודשים המסתיימים ביום  12מיליון דולר שמועד פירעונן הינו במהלך  37 - הלוואות בסך של כ

המייצג יחס  2019 בדצמבר 31מיליון דולר ליום  72-ההתחייבויות אלה הינו כ ומדים כנגד של הנכסים שע השווי ההוגן

של הלוואות אלו. לאור  או להארכה . החברה נמצאת בשלבי משא ומתן שונים למימון מחדש 52% -חוב לבטוחה של כ

להאריך  ו/או    דש החברה תוכל לבצע מימון מחניסיון החברה, הדירקטוריון והנהלת החברה מעריכים בסבירות גבוהה, כי  

 מרבית הלוואות אלו להלוואות לזמן ארוך ו/או להאריך את מועד פרעונן.   לש הפירעוןמועד את 

 

 

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

 כמפורט להלן: שותפים(

שצפוי  מיליון דולר ארה"ב 675עקרונות לא מחייב להעמדת מימון בסך של עד במזכר ת החברה לעניין התקשרו .1

 . 21ופרעון אגרות חוב סדרה ה' ראה באור מיליון דולר פנוי  24-להניב לחברה סך של כ

  ויפנ מיליון דולר 59-נכסי נדל"ן מניב שצפוי להניב לחברה סך של כ 74לעניין התקשרות החברה בהסכם למכירת  .2

 . 21יליון דולר לאחר תקופת הדוח כחלק מהסכום האמור כמקדמה ראה באור מ 15וקבלת 

( בתאגיד המחזיק  35.25%בהסכם למכירת מלוא זכויות ההשתתפות שלה )בשיעור של  לעניין התקשרות החברה   .3

 א'. 8ראה באור מיליון דולר  11.8-בתמורה לסך כולל של כ  Grand Livingבנכס הידוע בשם 

 

לעיל, החברה בוחנת אפשרויות שונות להגדיל את יתרות המזומנים שלה לשנה הקרובה בדרך של  האמור על  נוסף

מימוש נכסים נוספים, לרבות נכסים מהותיים ומהותיים מאוד, וכן בוחנת אפשרויות למימון מחדש של חלק מנכסיה,  

 לרבות של נכסים מהותיים ומהותיים מאוד. 

 

כי  החברה והנהלת דירקטוריון יםסבורעיל, למועד אישור הדוחות הכספיים , כמפורט לבהתאם להנחות ותחזיות אלו

 תוכל לעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועד פירעונן. החברה 

 

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

 . ( 1) ב  12ראה ביאור 

 

 . 21הקורונה על החברה ראה באור  פעות נגיףלעניין הש
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2 ביאור

 

 (: IFRSבינלאומיים )הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי  א.

 

"(  IFRS"תקני  -הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

. עיקרי המדיניות החשבונאית  (IASB)אומיים די הוועדה לתקני חשבונאות בינלופרשנויות להם שפורסמו על י

פרט  צגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה, הדיווח המו המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות 

ועד  לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות אשר נכנסו לתוקף במ

   .3בביאור הדוחות הכספיים כמפורט 

 

 יישום תקנות ניירות ערך:  ב.

 

"תקנות   -)להלן  2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך 

 דוחות כספיים"(.

 

 תקופת המחזור התפעולי: ג.

 

 . החברה הינו שנה שלהמחזור התפעולי 

 

 : חוץ מטבע ד. 

 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:  (1)

 

הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא   הדוחות

  אחת כל של הכספי והמצב התוצאות(. למטרת איחוד הדוחות הכספיים, "הפעילות מטבע" - פועלת )להלן

 . החברה של הפעילות מטבע שהוא ,"בארה לדולר מיםמתורג הקבוצה מחברות

 

 שאינן במטבע הפעילות: תרגום עסקאות  (2)

 

עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע  בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, 

"מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות.   - הפעילות של אותה חברה )להלן 

נקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו  בתום כל תקופת דיווח, פריטים כספיים ה

 מועד; 

 

 מזומנים ושווי מזומנים: ה. 

 

ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן   מזומנים

 קעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים. קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההש

 

  מכחספציפי  ו אשר שימושם מוגבל לשימושמזומנים אשר מוגבלים בשימוש על ידי הקבוצה בגין הסכמי אשראי, א

 מסווגים על ידי הקבוצה כמזומנים מוגבלים בשימוש על פני הדוח על המצב הכספי.  , הסכם אחר

 

 לזמן קצר:   פקדונות .ו

 

ים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה או שקיימת ם פיננסיבתאגידי  פקדונות

מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם ומועד   הפקדונותבהם ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים.   מגבלה לגבי השימוש

 השימוש הצפוי בהם. 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 מאוחדים:  דוחות כספיים .ז

 

 : כללי (1)

 

 הנשלטות על ידי החברההחברה ושל ישויות  של    הכספיים  הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות

 זכויות, לתשואות לה שיש  חשופה, או היא כאשר מושקעת בחברה שולטת  משקיעה חברה)חברות בנות(.  

 הפעלת באמצעות תשואות  אותן על להשפיע יכולת לה יש  במושקעת, וכאשר הנובעות מהחזקתה משתנות

 . מובנות ישויות המושקעות, לרבות כל על חל המושקעת. עקרון זה על כוח

 

 

הפסד    ואתוצאות הפעילות של חברות בנות שנרכשו או מומשו במהלך תקופת הדיווח נכללים בדוחות הרווח  

 שליטה, לפי העניין.המאוחדים של החברה החל מהמועד בו הושגה השליטה או עד למועד בו הופסקה ה

 

של הקבוצה מותאמים, לפני    דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים שלא על פי המדיניות החשבונאית

   איחודם, למדיניות החשבונאית המיושמת על ידי הקבוצה. 

 

 חברתיות. -לצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאות, היתרות, ההכנסות וההוצאות הבין

 

 :ליטהאינן מקנות שזכויות ש (2)

 

ג בנפרד במסגרת ההון של חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו, של חברות בנות שאוחדו, מוצ

הקבוצה. זכויות שאינן מקנות שליטה כוללות את הסכום של זכויות אלה במועד צירוף העסקים )ראה להלן(  

עו בהון החברה המאוחדת לאחר מועד צירוף וכן את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשינויים שאיר

 העסקים.

 

מקנות שליטה, שעניינן מימוש חלק מהשקעת הקבוצה בחברה  תוצאות של עסקאות עם בעלי הזכויות שאינן  

 מאוחדת, כאשר נשמרת השליטה בה, נזקפות להון המיוחס לבעלים של החברה האם. 

 

ן רכישת חלק נוסף בחברה מאוחדת, לאחר מועד  בעסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה שעניינ

ליטה, נזקף עודף עלות הרכישה על ערכן בספרים של זכויות שאינן מקנות שליטה במועד הרכישה השגת הש

 להון המיוחס לבעלים של החברה האם.   

 

 איבוד שליטה: (3)

 

ין ערכם המצרפי  בעת איבוד שליטה בחברה מאוחדת, מכירה החברה ברווח או בהפסד בגובה ההפרש ב

ברה המאוחדת לשעבר, לבין ערכם של התמורה שהתקבלה והשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה בח

 בספרים של הנכסים, ההתחייבויות והזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה המאוחדת לשעבר.  

 

סד המצטבר סים של חברה מאוחדת נמדדים בסכומים משוערכים או בשווי הוגן והרווח או ההפכאשר נכ

ומים אלו מסווגים מחדש לרווח או הוכר ברווח כולל אחר ונצבר בהון, בעת איבוד שליטה בחברה זו, סכ

 הפסד או לעודפים )כפי שנקבע בתקן הרלוונטי(. 

 

מאוחדת לשעבר נחשב לשווי ההוגן במועד ההכרה השווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה בחברה ה

 ת בעת ההכרה לראשונה בחברה כלולה או בהסדר משותף. לראשונה בנכס פיננסי, או לעלו

 

   הסדרים משותפים  . ח

 

"הסדר משותף" הוא הסכמה חוזית לפיה הקבוצה וצדדים אחרים מבצעים פעילות כלכלית הכפופה לשליטה  

כאשר ההסדר החוזי כולל דרישה, כי החלטות הנוגעות לאסטרטגיה הפיננסית    משותפת. שליטה משותפת מתקיימת

 משותפת.  פעולית של העסקה, יתקבלו בהסכמה פה אחד של הצדדים ששולטים במשותף בעסקה הוהת

 "עסקה משותפת" הינה הסדר משותף אשר לצדדים לו יש זכויות בנכסים נטו המיוחסים להסדר.

 

 

הקבוצה מכירה בעסקה המשותפת כהשקעה ומטפלת בה בשיטת השווי המאזני. לעניין שיטת השווי המאזני ראה  

  להלן. יף ט'עס
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

   השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות: .ט

 

אינה חברה בת או הסדר משותף. השפעה מהותית  חברה כלולה הינה ישות שלקבוצה יש בה השפעה מהותית, והיא  

עולית של החברה המוחזקת, אך אינה  היא הכוח להשתתף בקבלת ההחלטות הנוגעות למדיניות הפיננסית והתפ

, מובאים בחשבון זכויות הצבעה  מהווה שליטה או שליטה משותפת במדיניות זו. בבחינת קיומה של השפעה מהותית

 וש או להמרה באופן מיידי למניות הישות המוחזקת. פוטנציאליות, הניתנות למימ

 

 

שלא על פי המדיניות החשבונאית של הקבוצה   דוחות כספיים של חברות כלולות ועסקאות משותפות, הערוכים

 הכללתם בדוחות הכספיים של הקבוצה, למדיניות החשבונאית של הקבוצה.  מותאמים, לפני

 

כלולות ועסקאות משותפות נכללים בדוחות כספיים אלה תוך שימוש   התוצאות, הנכסים וההתחייבויות של חברות 

י, השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות נכללות בדוח על  בשיטת השווי המאזני. על פי שיטת השווי המאזנ

ו לאחר הרכישה בחלקה של הקבוצה בנכסים נטו, לרבות  המצב הכספי המאוחד בעלות המותאמת לשינויים שאירע

הון, בניכוי ירידת ערך, במידה וחלה, בערכה של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. הפסדי חברה כלולה  קרנות  

שותפת העולים על זכויותיה של הקבוצה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת )כולל זכויות כלשהן או עסקה מ

המשותפת( אינם מוכרים  ותן הינן חלק בהשקעות הקבוצה נטו, בחברה הכלולה או בעסקהלזמן ארוך אשר במה

ברה הכלולה או אלא אם קיימת מחויבות משפטית או משתמעת של הקבוצה לשלם או שבוצעו תשלומים בעבור הח

 בעבור העסקה המשותפת.  

 

לבין חברה כלולה או עסקה  ו/או חברה מאוחדת  החברה ביןרווחים או הפסדים הנוצרים מעסקאות המבוצעות 

בהתאם לחלקה של הקבוצה בזכויות החברה הכלולה או העסקה המשותפת   משותפת של הקבוצה, מבוטלים

 הרלוונטית.

 

ההשקעה מפסיקה להיות חברה כלולה או   מהמועד בו  שווי המאזני החללהשתמש בשיטת ה מפסיקה  הקבוצה

)או כאשר ההשקעה מסווגת כמוחזקת למכירה כאמור לעיל, כמוקדם(. בעת איבוד ההשפעה   עסקה משותפת

המהותית, השקעה כלשהי שנותרה לאחר המימוש נמדדת בשוויה ההוגן. ההפרש בין הערך בספרים של ההשקעה  

יחס לאותה השקעה  יה ההוגן נזקף לרווח או הפסד. כמו כן, הסכומים שהוכרו ברווח כולל אחר בהתיהנותרת, לביו שוו

מטופלים באותו אופן שהיה נדרש אילו הישות המושקעת הייתה מממשת בעצמה את הנכסים הקשורים או  

 ההתחייבויות הקשורות.

 

ה משותפת אך השימוש בשיטת השווי  כאשר הקבוצה מפחיתה את גובה שיעורי ההחזקה בחברה כלולה או בעסק

הפסד את החלק היחסי של הרווח או ההפסד אשר הוכר קודם לכן   דש לרווח אוהמאזני נמשך, הקבוצה מסווגת מח

ברווח כולל אחר המתייחס להפחתה האמורה בשיעורי ההחזקה, אם רווח או הפסד זה היה מסווג לרווח או הפסד  

 יחסים. במימוש הנכסים או ההתחייבויות המתי

 

 :יירידת ערך השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזנ .י

 

בוחנת את קיומם של סימנים לירידת ערך של השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני. ירידת  הקבוצה 

ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מההשקעה הושפעו 

 רעה.ל

הפסד המוכר מירידת ערך של  בחינת ירידת ערך של ההשקעה נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה. בהתאם לכן,

ההשקעה לא מיוחס לנכסים המרכיבים את חשבון ההשקעה, לרבות מוניטין, אלא מיוחס להשקעה בכללותה, ולפיכך  

שיטת השווי המאזני, כאשר בסכום בר  הקבוצה מכירה בהיפוך של הפסדים שהוכרו בגין השקעות המטופלות לפי 

 ההשבה שלהן חלה העלייה.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 נדל"ן להשקעה:  .א י

 

או שניהם( המוחזק על ידי הקבוצה לצורך הפקת דמי  - או חלק ממבנה  - נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנה 

שניהם, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או   שכירות או לצורך עליית ערך הונית, או

למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל. נדל"ן להשקעה כאמור כולל גם נכסי נדל"ן להשקעה המצויים 

   בתהליכי הקמה ופיתוח.

 

אחר ההכרה הראשונית, נדל"ן לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות. ל מוכרנדל"ן להשקעה 

תנאי השוק במועד הדיווח. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי  שקף את  להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר מ

 ההוגן של הנדל"ן להשקעה נזקפים לרווח או הפסד במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי. 

 

ו. הטבות כלכליות עתידיות ממימוש  או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויותנדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש  

ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה נגרע  

 הנכס. 

 

די  לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה בדרך כלל על הערכת שווי שמבוצעת על י

 דל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים.מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נ

 

גם נדל"ן להשקעה הנמצא בתהליך הקמה או פיתוח לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה מטופל כנדל"ן להשקעה כאשר  

ה מהימנה, הנדל"ן להשקעה בהקמה נמדד לפי  מיושמת שיטת השווי ההוגן. במידה והשווי ההוגן אינו ניתן למדיד

 ד השלמת הבנייה והמועד בו ניתן לאמוד את השווי ההוגן באופן מהימן. עלות עד למוקדם מבין מוע

 

  מדידת שווי הוגן: .בי

 

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין  

 במועד המדידה.  משתתפים בשוק 

מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק  מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה  

 ( ביותר. Advantageousעיקרי, בשוק הכדאי )

 

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או  

 הנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.ההתחייבות, ב

 

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. 

 

נתונים שניתנים להשגה כדי  שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק  בטכניקות הערכההקבוצה משתמשת 

למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים  

 לצפייה.

 

  עלויות אשראי: .גי

 

)לרבות בגין נדל"ן להשקעה  ישה, הקמה או יצור של נכסים כשירים עלויות אשראי הניתנות לייחוס באופן ישיר לרכ

אשר הכנתם לשימוש המיועד להם או למכירתם מצריכה פרק זמן משמעותי, מהוונות לעלות אותם נכסים  בהקמה(  

ם. הפרשי שער בגין הלוואות הנקובות במטבע  עד למועד בו נכסים אלו מוכנים בעיקרם לשימושם המיועד או למכירת

 מהוונים לעלות אותם נכסים עד למידה שהם נחשבים כתיאום לעלויות הריבית.  מדולר,ונה הש

הכנסות הנובעות מהשקעה זמנית של אשראי ספציפי שהתקבל לצורך השקעה בנכסים כשירים, מנוכות מעלויות 

 האשראי הכשירות להיוון.

 

 אי מוכרות ברווח או הפסד במועד היווצרותן.כל יתר עלויות האשר

 

על תזרימי המזומנים, מסווגת הקבוצה תזרימי מזומנים בגין תשלומי ריבית אשר מהוונים על נכסים כשירים   בדוח

, באופן אשר עקבי עם מדיניות הקבוצה לגבי תשלומי ריבית בדוח על  השקעהמזומנים ששימשו לפעילות  כתזרימי

 תזרימי המזומנים.  
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 שך( )המ עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 

 פיננסיים:  מכשירים .יד

 

 נכסים פיננסיים:  (1)

 

הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של  חברהה כאשר הכספי המצב על בדוח מוכרים פיננסיים נכסים

 המכשיר. 

 

  נכסים  אותם  למעט,  עסקה  עלויות  בתוספת,  ההוגן  שוויין  פי  על  לראשונה  מוכרות  פיננסיים  בנכסים  השקעות

  בגין  עסקה  עלויות.  ההוגן  שוויים  לפי  לראשונה  מוכרים  אשר,  והפסד  רווח  דרך  הוגן  ויבשו  המסווגים  פיננסיים

 . הפסד או לרווח מיידית כהוצאה  נזקפות הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים

 

 .לסיווגם בהתאם  הוגן בשווי או  מופחתת  בעלות יימדדו פיננסיים נכסים,  לראשונה ההכרה לאחר

 

 : יננסייםנכסים פסיווג  (2)

 

 : הבאים  התנאים שני מתקיימים כאשר מופחתת  בעלות נמדדים חוב מכשירי

 

 הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן חברהה של העסקי המודל •

  אשר החוזיים המזומנים תזרימי יתקבלו בהם מדויקים תאריכים קובעים  הנכס של  החוזיים התנאים •

 .בלבד וריבית ןרק תשלומי מהווים

 

 יתר הנכסים הפיננסיים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. כל 

 

 :האפקטיבית הריבית ושיטת מופחתת בעלות הנמדדים  פיננסיים  נכסים  (3)

 

 תשלומי בניכוי לראשונה הכרה בעת הפיננסי הנכס נמדד שבו הסכום הינה פיננסי נכס של מופחתת עלות

 כלשהו הפרש של, האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך, המצטברת תהההפח בניכוי או בתוספת, קרן

 .כלשהי להפסד הפרשה בגין מותאם , הפירעון סכום לבין הראשוני הסכום בין

 

  ולהקצאה חוב  מכשיר של המופחתת  העלות לחישוב המשמשת  שיטה  הינה האפקטיבית  הריבית  שיטת

 . הרלוונטית ההתקופ 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

 
 
,  לראשונה ההכרה ממועד החל, שנוצרו או שנרכשו, אשראי סיכון עקב  פגומים פיננסיים נכסים עבור •

ור הריבית האפקטיבי המותאם לסיכון אשראי לעלות המופחתת של הנכס  את שיע מיישמת חברהה

 הפיננסי. 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 )המשך(  פיננסיים:  מכשירים .יד

 

 )המשך(  :האפקטיבית הריבית  ושיטת מופחתת בעלות הנמדדים  פיננסיים נכסים  (3)

 

  לאחר אך  שנוצרו או שנרכשו, אשראי סיכון עקב פגומים פיננסיים נכסים שאינם  פיננסיים  נכסים  עבור •

חברה מיישמת את שיעור הריבית האפקטיבי  ה, אשראי  סיכון עקב פגומים פיננסיים לנכסים הפכו מכן

עוקבות. לעלות המופחתת של הנכס הפיננסי )בניכוי הפרשה להפסדי אשראי חזויים( בתקופות דיווח 

משתפר כך שהנכס הפיננסי אינו פגום   סיכון האשראי של המכשיר הפיננסי  אם בתקופות דיווח עוקבות

עוד עקב סיכון אשראי, החברה תחשב את הכנסות הריבית בתקופות דיווח עוקבות על ידי יישום שיעור 

 הריבית האפקטיבי לערך בספרים ברוטו. 

 

 : או הפסדבשווי הוגן דרך רווח  פיננסיים נכסים  (4)

 

  הפסד  או  רווח כל. דיווח תקופת   כל בסוף  הוגן  בשווי נמדדים הפסד  או  רווח דרך הוגן בשווי  פיננסיים נכסים

  ממתן מהכנסות  כחלק השינוי  התרחש בה בתקופה  הפסד או  ברווח מוכר, ההוגן בשווי משינויים הנובע

 .פיננסי נכס ערך ושינוי נדלן למימון הלוואות

 

   ערך נכסים פיננסיים: ירידת  (5)

 

 נסיון  על בהתבסס נאמדים אלה פיננסיים  נכסים בגין הצפויים האשראי הפסדי, חייבים ותתרוי לקוחות לגבי

לגורמים שהם ספציפיים ללווה, תנאים כלכליים כלליים  ומותאמיםלגבי הפסדי אשראי  חברהה של העבר

המגמה החזויה של התנאים במועד הדיווח לרבות והערכה הן של המגמה השוטפת של התנאים והן של 

 רך הזמן של הכסף לפי הצורך. ע

 

מכירה בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים  חברהה, הפיננסיים המכשירים יתר כל לגבי

לאורך כל חיי המכשיר כאשר חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה. אם  

משמעותי ממועד ההכרה בו לראשונה,  לעומת זאת, סיכון האשראי של המכשיר הפיננסי לא עלה באופן 

החודשים הקרובים. הבחינה    12-לפי הסתברות לחדלות פירעון במודדת את ההפרשה לירידת ערך    חברהה

האם להכיר בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר מבוססת על הסיכון 

ה אובייקטיבית לירידת ערך במועד הדיווח או לכשל ממועד ההכרה לראשונה ולא רק כאשר קיימת ראי

 כשהכשל התרחש בפועל. 

 

 הכשל אירועי מכל הנובעים  החזויים האשראי הפסדי הינם  המכשיר חיי אורך לכל החזויים האשראי  דיהפס

  12 בתקופת חזויים אשראי  הפסדי, זאת לעומת. פיננסי מכשיר של החזוי החיים אורך במהלך האפשריים

  החזויים האשראי  הפסדי את  מייצג  אשר המכשיר חיי כל  לאורך חזויים אשראי  מהפסדי  החלק הינם  חודש

 .הדיווח מועד לאחר חודש 12 בתוך אפשריים שהם  פיננסי במכשיר כשל מאירועי הנובעים

 

 פיננסיים נכסים מחיקת מדיניות

סיים חמורים ואין  מוחקת נכס פיננסי כאשר קיים מידע המצביע על כך שהלווה נמצא בקשיים פיננ חברהה

נס להליכי פירוק או פשיטת רגל, במקרה של חובות  סיכוי ריאלי להשבת הנכס. למשל, כאשר הלווה נכ

.  הצורך לפי  המשפטי ייעוץ קבלת תוך, חברהלפעילויות אכיפה במסגרת הליכי הגביה של ה בכפוף לקוחות, 

 . הפסד או לרווח נזקפת   שנמחק פיננסי נכס  של השבה כל

 

 חזויים אשראי בהפסדי רהוהכ מדידה

  במקרה ההפסד  גובה, כשל להתרחשות ההסתברות  של פונקציה הינה צפויים אשראי הפסדי של המדידה

  וגובה  כשל  להתרחשות  ההסתברות  אומדן.  כשל  באירוע  להפסד  המקסימלית  והחשיפה  כשל  התרחשות  של

 .לעיל כמתואר  ידתע פני צופה מידע ידי על המתואמים היסטוריים נתונים על מבוסס ההפסד

 

  הנכס של  ברוטו  בספרים  הערך  הינה כשל באירוע להפסד המקסימלית  החשיפה, פיננסיים נכסים  לגבי

  להפסד המקסימלית החשיפה, פיננסית  ערבות וחוזי הלוואות למתן מחויבות  לגבי. הדיווח במועד הפיננסי

 בעתיד להיגרם הצפויים נוספים יםסכומ עם יחד, הדיווח למועד עד שנלקח הסכום את כוללת כשל באירוע

את צרכי המימון העתידיים הספציפיים של   חברה ה הכרת , העבר נתוני  בסיס על ל הכש להתרחשות עד

 הלווים, ומידע רלוונטי אחר צופה פני עתיד. 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 )המשך(  פיננסיים:  מכשירים .יד

 

 ם: )המשך( ירידת ערך נכסים פיננסיי (5)

 

זכאית    חברהשה  החוזיים  המזומנים  תזרימי  כל  בין  ההפרש  הינם  חזויים  אשראי  הפסדי,  פיננסיים  נכסים  לגבי

צופה לקבל, מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי   חברהלהם בהתאם לחוזה לבין כל תזרימי המזומנים שה

ת הפסדי האשראי החזויים הינם  המקורי. לגבי חייבים בגין חכירה, תזרימי המזומנים המשמשים לקביע

  16ת בינלאומי  עקביים עם תזרימי המזומנים המשמשים במדידת החייב בגין חכירה בהתאם לתקן חשבונאו

 חכירות.

 

נדרשת לבצע תשלומים רק במקרה של כשל על ידי החייב בהתאם    חברהוה  מאחר,  פיננסית  ערבות  חוזי  לגבי

הפסדי האשראי החזויים הם התשלומים החזויים לפצות את  לתנאים של המכשיר שלגביו ניתנה הערבות, 

צופה שהיא תקבל מהמחזיק, מהחייב או   חברהומים שההמחזיק בגין הפסד אשראי שהתהווה לו בניכוי סכ

 . מצד אחר כלשהו

 

 תזרימי בין ההפרש של הנוכחי הערך הוא  אשראי הפסד, נוצלו שטרם הלוואות למתן מחויבויות לגבי

זכאית לקבל אם המחזיק של המחויבות למתן הלוואה מנצל את ההלוואה לבין    חברהשה  יםהחוזי  המזומנים

 צופה שהיא תקבל אם ההלוואה נוצלה. חברהתזרימי המזומנים שה

 

 עליה משמעותית בסיכון האשראי  

בעת ביצוע ההערכה האם סיכון האשראי של מכשיר פיננסי עלה באופן משמעותי מאז ההכרה לראשונה,  

הסיכון להתרחשות הכשל במכשיר הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל משווה את הקבוצה 

במכשיר הפיננסי במועד ההכרה לראשונה ומביאה בחשבון מידע כמותי ואיכותי סביר וניתן לביסוס, כולל  

 ניסיון עבר ומידע צופה פני עתיד.  

 

ופן משמעותי  כון האשראי עלה באכה האם סיהקבוצה מביאה בחשבון את המידע שלהלן בעת ביצוע ההער

גרום לשינוי  שינויים בפועל או חזויים, בעלי השפעה שלילית אשר חזויים לה. ממועד ההכרה לראשונ

 , לקיים את מחויבויות החוב שלו חייבמשמעותי ביכולת של ה

 

 נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי 

אחד, או יותר, מהאירועים שיש להם השפעה שלילית    אשר התרחש נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כ

על תזרימי המזומנים העתידיים שנאמדו של נכס פיננסי זה. ראיה שנכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי  

הפרה של חוזה, כגון    ;חייביננסי משמעותי של הקושי פ  כוללת נתונים ניתנים לצפייה לגבי האירועים הבאים: 

ייכנס לפשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי אחר   חייבהסבירות שה אירוע פיגור בתשלומים;ל או אירוע כש

 הופכת לצפויה;

 

 חזויים אשראי בהפסדי והכרה מדידה

כאשר הפסדי אשראי חזויים נמדדים על בסיס קבוצתי, המכשירים הפיננסיים קובצו על בסיס המאפיינים  

 ; תהביטחונוסוג  ה ממועד הפירעון;שעבר התקופה  מהות המכשיר הפיננסי; שלהלן:

אופן הקיבוץ נבחן באופן קבוע על ידי הנהלת הקבוצה על מנת לוודא שהמרכיבים של כל קבוצה ממשיכים 

 . לחלוק מאפייני סיכוני אשראי דומים
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 )המשך(  פיננסיים:  מכשירים .יד

 

 : סייםננפי נכסים  של גריעה (6)

 

ו כאשר  א גורעת נכס פיננסי רק כאשר פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי חברהה

 .  הקבוצה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי

 

  התמורה יןבו הנכס  של בספרים הערך בין  ההפרש, מופחתת  בעלות  הנמדד פיננסי נכס גריעת  בעת

 . הפסד או ברווח  מוכר להתקבל שאמורה  או שהתקבלה

 

 : חברהה ידי -על  שהונפקו הוניים ומכשירים פיננסיות התחייבויות (7)

 

 : הוני כמכשיר או פיננסית כהתחייבות סיווג (1

  

מסווגים כהתחייבויות פיננסיות או כמכשיר הוני   חברהה ידי על שהונפקו הוניים ומכשירים התחייבויות

 יר הוני.למהות ההסדרים החוזיים ולהגדרת התחייבות פיננסית ומכשבהתאם 

 

 : הונייםרים מכשי (2

 

לאחר הפחתת כל התחייבויותיה.   חברהה בנכסי שייר זכות על המעיד חוזה כל הוא הוני מכשיר

י תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות  נרשמים לפ חברהמכשירים הוניים שהונפקו על ידי ה

 קת מכשירים אלו. במישרין להנפ

 

 :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     

 

  הוגן בשווי לראשונה , )מוכרות הפסד או  רווח דרך  הוגן ווישב נמדדות שאינן  הפיננסיות  ההתחייבויות יתר

  מופחתת  בעלות  נמדדות  אלה  פיננסיות  התחייבויות  הראשונית  ההכרה  מועד  לאחר.  עסקה  עלויות  ניכוי  לאחר

 . האפקטיבית הריבית  בשיטת שימוש תוך

 

  הקצאת לשו פיננסית התחייבות של המופחתת העלות לחישוב שיטה היא האפקטיבית  הריבית שיטת

   שמנכה השיעור הוא  האפקטיבי הריבית  שיעור. הרלוונטית האשראי תקופת  פני על ריבית הוצאות
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 )המשך(  פיננסיים:  מכשירים .יד

 

 חברה: ה ידי -על  שהונפקו הוניים ומכשירים פיננסיות התחייבויות   (7)

 

 : )המשך( ותפיננסי התחייבויות  ( 3   

 

 ההתחייבות של הצפוי החיים אורך פני על העתידיים המזומנים תזרימי של החזוי הזרם את מדויק באופן

 .יותר קצרה  לתקופה, שמתאים  מקום  או, בספרים לערכה הפיננסית

 

 :פיננסיות התחייבויות של גריעה (4

 

רעת, מבוטלת או  גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר ההתחייבות הפיננסית נפ חברהה

יננסית שסולקה בין התמורה ששולמה מוכר פוקעת. ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפ

 ברווח או הפסד. 

 

 

 

 הכרה בהכנסה:  .טו

 

לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים   ההכנסה נמדדת ומוכרת לפי השווי ההוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם 

 שנגבו עבור צדדים שלישיים.

 

 לדמי השכירות נלווים םותישיר

החברה מספקת שירותים נלווים לדיירים. שירותים אלה מהווים מחויבויות ביצוע אשר מקוימות לאורך זמן מאחר  

שהקבוצה מבצעת, ולכן הקבוצה והשוכר מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הקבוצה ככל  

 ת השירות. י תקופעל פנ משירותים נלווים מכירה בהכנסות

 

 :שכירות מדמי הכנסות

 

  לאורך השכירות בדמי קבועה עלייה. השכירות תקופת פני על הישר  הקו שיטת  לפי  מוכרות שכירות מדמי הכנסות

 . השכירות תקופת פני על הישר הקו לשיטת  בהתאם כהכנסה  מוכרת, החוזה תקופת

 

 :ריבית  הכנסות

 

 . האפקטיבית  הריבית בשיטת  צבירה בסיס על רותמוכ פיננסיים נכסים בגין ריבית הכנסות

 

 הפרשות:  .טז

 

 : משפטיות לתביעות  הפרשות (1)

 

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה   IAS 37-ל בהתאם הפרשה

מוד  מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לא

 אותה באופן מהימן.  

 

מחויבות הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב ה

בהווה במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות. 

צורך יישוב המחויבות, הערך בספרים של כאשר ההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים ל

 לרווח או הפסד.  נזקפיםזמן  ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים. שינויים בגין ערך ה

 

 הפרשה לחובות מסופקים:  (2)

 

  מוטלת גבייתם החברה הנהלת שלהערכת חובות בגין ספציפי באופן נקבעת מסופקים לחובות ההפרשה

 . לגבייה ניתנים אינם  אלה  שחובות נקבע  בו במועד  נגרעים, בערכם ירידה שחלה לקוחות חובות. בספק
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 )המשך(  המדיניות החשבונאיתעיקרי  - 2ביאור 

 

 מסים על הכנסה:  .יז

 

החברה אינה מציגה מיסים על ההכנסה בדוחות הכספיים, מאחר והחברה וחברות הבת שלה הינן ישויות שקופות  

לומר, הרווחים או הפסדים לצרכי מס מועברים לבעלי המניות וחבות המס אינה באחריות  לצרכי מס הכנסה )כ

 המוחזקים שהינם מסוגמהתאגידים  שנייםבשיעור שחל על  New York  City Taxלמעטהקבוצה(, זאת 

""S corporations להלן. 13 ביאור, שאינם מהותיים לפעילות החברה. ראה גם 

 

 

 לתקנים  ותיקוניםורסמו ספי חדשים, פרשנויות שפתקני דיווח כ - 3ביאור 

 

  :קודמות דיווח תקופות על או /ו הנוכחית התקופה  על  המשפיעים לתקנים תיקונים א.

 

▪ 16  IFRS  :"חכירות" 

 

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי  IAS 17התקן החדש מבטל את 
והספק )'מחכיר'(. התקן אינו משנה את הטיפול   )ני הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'של חכירות ביחס לש

 החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר.
 

ין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע מודל התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, ב
ודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד להכיר בנכס חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למ

 נסית בגין דמי החכירה.בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פינ
 

חודשים בלבד וכן ביחס   12ים החכורים לתקופה של עד  הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכס
 ים אישיים(. לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת, מחשב

 
מבלי שליישומו הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של   2019בינואר  1התקן נכנס לתוקף החל מיום 

 החברה. 
 

 

" )בדבר  משותפות  ובעסקאות  כלולות  בחברות  השקעות"  IAS 28  -ו  " מאוחדים  כספיים"דוחות    IFRS 10תיקון   ▪

 : ה או עסקה משותפת(מכירה או העברה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלול

 

קובע כי בעת מכירה/העברה של נכסים המהווים "עסק" לחברה כלולה או לעסקה משותפת, או בעת איבוד   התיקון

שליטה בחברה בת המהווה "עסק" תוך שמירה על שליטה משותפת/השפעה מהותית בה, יש להכיר במלוא הרווח 

של נכסים שאינם מהווים   לעומת זאת, בעת מכירה/העברהאו ההפסד הנובע מהעסקה, לרבות בגין איבוד השליטה.  

"עסק" לחברה כלולה או לעסקה משותפת, או בעת איבוד שליטה בחברה בת שאינה מהווה "עסק" תוך שמירה על  

שליטה משותפת/השפעה מהותית בה, יש להכיר ברווח או הפסד רק בגובה חלקם של המשקיעים האחרים באותה  

 . יישום התיקון. אימוץ מוקדם אפשריותפת. לא נקבע מועד תחילה לחברה כלולה או עסקה מש

 

"השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות": )בדבר זכויות לזמן ארוך בחברות כלולות או   IAS 28תיקון   ▪

 : בעסקאות משותפות(

 

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

שווי המאזני )לדוגמה, הלוואות לזמן ארוך אשר לא נקבע להן מועד פירעון ואשר פירעונן לא צפוי  נמדדות בשיטת ה

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

 
   .החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה  הייתה לא התקן של לראשונה ליישום

 
 "עלויות אשראי": )בדבר אשראי ספציפי שהפך לאשראי כללי( IAS 23ן קותי ▪

 

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

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

 הכללי.

 

   .יישום לראשונה של התקן לא הייתה השפעה על דוחותיה הכספיים של החברהל 
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 תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך(  - 3ביאור 

 :קודמות דיווח תקופות על או /ו הנוכחית התקופה  על  המשפיעים לתקנים תיקונים .א 

 

 

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

 

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

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

הקשורים לפעילות  ים שלא הוכרו, התחייבויות ומוניטיןהקודמת בפעילות המשותפת כוללת נכס הוגן. ההחזקה

 המשותפת. 

 

   .החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה היתה לא התקן של לראשונה ליישום
 

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

 

(, מכשירי חוב עם אופציית פירעון מוקדם SPPIמזומנים החוזי )התיקון מבהיר כי לצורך בחינת מאפייני תזרים ה

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

 

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

חייבות מהספרים, ההפרש שבין ערך ההלוואה בספרים לפני שינוי התנאים וערך ההלוואה לאחר שינוי  לגריעת ההת

 י( ייזקף לרווח והפסד.וון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורהתנאים )כאשר הוא מה

 

   .החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה  הייתה לא התקן של לראשונה ליישום
 

ם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר  נים לתקנים שפורסמו ואינתקנים, פרשנויות ותיקו .ב

 צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות: )המשך( 

 
 "צירופי עסקים" )בדבר הגדרת "עסק"(  IFRS 3תיקון  ▪

 

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

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

ם להחליף תשומות או תהליכים חסרים ולהמשיך ליצור תפוקות, וכן משמיט מהגדרת "עסק" ו"תפוקות"  בשוק מסוגלי

 מתמקד במוצרים ושירותים המסופקים ללקוחות.עלויות מוזלות או הטבות כלכליות אחרות ו

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

 .או בקבוצה של נכסים מזוהים דומיםברוטו שנרכשו מרוכז בנכס מזוהה יחיד 

 

. יישום  2020אר בינו 1ים שמועד הרכישה שלהם הינו החל מיום התיקון ייושם לגבי צירופי עסקים ורכישות נכס

 מוקדם אפשרי. 
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 שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן - 4ביאור 

 

 כללי:  א.

 

לעיל, נדרשת הנהלת החברה, במקרים מסוימים,    2ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, המתוארת בביאור 

ים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים והתחייבויות שאינם  הפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנל

בהכרח בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים 

 כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה. 

 

ה באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים רק דנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי ההנהלומהא

בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה ובתקופות  

 ות העתידיות. עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופ

 

 מדיניות חשבונאית:שיקולי דעת ביישום  ב.

 

.ג להלן(, שביצעה ההנהלה  4, פרט לאלו הכרוכים באומדנים )ראה ביאור  קריטייםלשיקולי דעת  המובא להלן מתייחס  

על הסכומים שהוכרו   ושיש להם השפעה משמעותית ביותרבתהליך יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, 

 פיים.בדוחות הכס

 

 

 

 :בנות בחברות שליטה של קיומה בחינת (1)

 

החברה הפעילה שיקול דעת בנושא בחינת קיומה של שליטה בחברות בהן החברה מחזיקה בזכויות בהון שאינן  

 בהתאם לנסיבות הבאות:  50%עולות על 

 

ת  את הפעילויות שמשפיעות על התשואות בחברות המוחזקות מאחר וכל ההחלטולחברה היכולת להתוות 

ם של המיזם, לרבות החלטות הדרושות לצורך ביצוע התכנית העסקית, ביצוע  המתקבלות, במסגרת ניהול העסקי

תשלומים על פי תכנית העסקית, שכירת יועצים ובעלי מקצוע, ניהול הנכסים וביצוע פעולות אחרות בנכסים כגון  

 .הבלעדי שירות, תחזוקה וכו', מתקבלות על ידי החברה בלבד ולפי שיקול דעתה

 

 
 : לעסק   להשקעה"ן נדל בין הבחנה  (2)

 
בכל עסקת רכישת נדל"ן להשקעה בוחנת הקבוצה האם רכישת נדל"ן להשקעה מהווה רכישת נכס/ קבוצה  

של נכסים או עסקת צירוף עסקים. שיקול הדעת של הקבוצה מתבסס על מספר הנכסים הנרכשים, קיומם  
חשבונות וכו'( הקשורים לתפעול קה, ניקיון, אבטחה, הנהלת של שירותים נלווים בהיקף משמעותי )תחזו

 הנכס ומורכבות ניהול הנכס. 

 
 גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן: .ג

 

 שווי הוגן של נדל"ן להשקעה:  (1)
 

, הנדל"ן להשקעה של הקבוצה מוצג לפי שוויו ההוגן, כאשר שינויים בשוויו ההוגן נזקפים  2כאמור בביאור 
 כהוצאות. ד כהכנסות או לרווח או הפס

 
לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת הנהלת החברה בעיקר על הערכות שווי המבוצעות  

אחת לשנה על ידי שמאי מקרקעין חיצוניים בלתי תלויים בעלי ידע, ניסיון ומומחיות נדרשים. הנהלת   לפחות

י נדל"ן, כגון היוון תזרימי מזומנים מקובלות לנכס החברה נוהגת לקבוע את השווי ההוגן לפי שיטות הערכה
והשוואה של מחירי מכירה של נכסים דומים ונכסי הקבוצה בסביבה הקרובה. כאשר נעשה שימוש בשיטת  
היוון תזרימי המזומנים, לשיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים נטו הצפויים מהנכס, נודעת השפעה  

 משמעותית על שוויו ההוגן.
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 )המשך( יקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדןש - 4ביאור 
 
 )המשך(  גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן: .ג

 

 )המשך(  שווי הוגן של נדל"ן להשקעה:  (1)
 

השוכרים   בקביעת השווי ההוגן נלקחים בחשבון, בין היתר וככל שרלוונטי, מיקום הנכס ומצבו הפיזי, איכות

ואיתנותם, תקופות השכירות, מחירי שכירות לנכסים דומים, התאמות נדרשות למחירי השכירות הקיימים, 
מידת האכלוס בפועל והחזויה של הנכס ועלויות תפעולו. שינוי בערכו של מי ממרכיבים אלו, או בכולם, יכול  

 הנהלת החברה.  ילהשפיע באופן משמעותי על שוויו ההוגן של הנכס כפי שנאמד על יד

 
הקבוצה חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שניתן, אך עם זאת תהליך אמידת השווי ההוגן של נדל"ן 
להשקעה כולל גם אלמנטים סובייקטיביים, שמקורם בין השאר בניסיון העבר של הנהלת החברה והבנתה  

וגן. לאור זאת, ולאור האמור  שווי ההאומדן האת הצפוי להתרחש בשוק הנדל"ן להשקעה במועד שבו נקבע  
לעיל בפסקה הקודמת, קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה מחייבת שיקול דעת. שינויים 
בהנחות המשמשות לקביעת השווי ההוגן יכולים להשפיע באופן מהותי על מצבה ותוצאות פעולותיה של  

 יים. כפי שמופיע בבאורים לדוחות הכספ הקבוצה

ים נוספים אודות ההנחות בהן עשתה הקבוצה שימוש באמידת השווי ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה,  רטלפ
 . 7ביאור ראה 

 

 שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה:  (2)
 

, הנדל"ן להשקעה בהקמה של הקבוצה מוצג לפי שוויו ההוגן לתום תקופת הדיווח, כאשר  2כאמור בביאור 

 ח או הפסד כהכנסות או כהוצאות. ים לרווגן נזקפשינויים בשוויו ההו
 

לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה מתבססת הנהלת החברה בעיקר על הערכות שווי 

המבוצעות לפחות אחת לשנה על ידי שמאי מקרקעין חיצוניים בלתי תלויים בעלי ידע, ניסיון ומומחיות 
פי שיטות הערכה מקובלות לנכסי נדל"ן, בעיקר ההוגן להשווי  נדרשים. הנהלת החברה נוהגת לקבוע את

היוון תזרימי מזומנים והשוואה של מחירי מכירה של נכסים דומים ונכסי הקבוצה בסביבה הקרובה. כאשר  

נעשה שימוש בשיטת היוון תזרימי המזומנים, לשיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים נטו הצפויים  
 שוויו ההוגן. תית על ה משמעומהנכס, נודעת השפע

 
בקביעת השווי ההוגן נלקחים בחשבון, בין היתר וככל שרלוונטי, משך הקמת הפרויקט, גובה דמי השכירות  

העלות הנוספת שדרושה להקמתו עד לתפעולו   תקופת האיכלוס של הנכס לאחר השלמתו,  ניב,לה  צפוי  שהוא

ל הפרויקט ושיעור ההיוון הנדרש. שינוי  סיכון שרמיית הוכן שיעור הריבית, פ ובניכוי הרווח היזמי השוטף

בערכו של מי ממרכיבים אלו, או בכולם, יכול להשפיע באופן משמעותי על שוויו ההוגן של הנכס כפי שנאמד  

 על ידי הנהלת החברה. 

 

נדל"ן הקבוצה חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שניתן, אך עם זאת תהליך אמידת השווי ההוגן של  

הקמה כולל גם אלמנטים סובייקטיביים, שמקורם בין השאר בניסיון העבר של הנהלת החברה  השקעה בל

והבנתה את הצפוי להתרחש בשוק הנדל"ן להשקעה במועד שבו נקבע אומדן השווי ההוגן. לאור זאת, ולאור 

קול  ייבת שיבוצה מחהאמור לעיל בפסקה הקודמת, קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה בהקמה של הק

דעת. שינויים בהנחות המשמשות לקביעת השווי ההוגן יכולים להשפיע באופן מהותי על מצבה ותוצאות  

 כפי שמופיע בבאורים לדוחות הכספיים.  פעולותיה של הקבוצה

 

לפרטים נוספים אודות ההנחות בהן עשתה הקבוצה שימוש באמידת השווי ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה  

 . 7יאור ראה ב, בהקמה
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 מוגבלים ומיועדים פקדונות - 5 ביאור

 

  הפקדונותהיתרה מורכבת מפקדונות לתשלום מסים, ביטוחים והוצאות אחרות הקשורות למבנים ומפיקדונות שוכרים. 

-בסך של כ חובהבגין אגרות  פיקדון בגובה תשלום ריבית שנתית בעיקר המסווגים במסגרת הרכוש הבלתי שוטף כוללים 

 (. 12 ביאורראה ) ליון דולרימ 9.4

 

 

 שוכרים:  - 6 ביאור

 

 ניהול סיכון האשראי על ידי הקבוצה:

 

סיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום להפסד פיננסי לקבוצה. טרם קבלת  

 ראי. לשוכר, ומגדירה תנאי אששוכר חדש, הקבוצה אומדת את איכות האשראי המוענק 

 

הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסדי אשראי בגין לקוחות לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר. הפסדי 

על ניסיון העבר של הקבוצה לגבי הפסדי אשראי ומותאמת  הסתמכות וך נאמדים ת שוכריםהאשראי הצפויים בגין חובות 

השוטפת של התנאים והן של המגמה  ם והערכה הן של המגמה , תנאים כלכליים כלליירלשוכלגורמים שהם ספציפיים 

 החזויה של התנאים במועד הדיווח לרבות ערך הזמן של הכסף לפי הצורך.

 

נמצא בקשיים פיננסיים חמורים ואין סיכוי ריאלי  שוכרהקבוצה מוחקת חובות לקוחות כאשר קיים מידע המצביע על כך שה

 . פירוק או פשיטת רגל להליכינכנס  חייבלמשל, כאשר הלהשבת החוב. 

 

 

 :, אך טרם שולמוהפרעון החוזיאשר חלף מועד  שוכרים  

 

  אלפי 11,966-סך של כ . היתרה כוללתאלפי דולר 14,175הינה בסך  2019בדצמבר  31קבוצה ליום ב השוכריםיתרת 

  וחלאחר תקופת הד אשר מתוכם ,ימים( 90)מעל  מועד פירעונם חלףשבגין חובות (, דולראלפי  6,757: 2018) דולר

של   ובטחונות איכות האשראי , בהתבסס על ניסיון העבר שלה .אלפי דולר 4,200 -בסך של כגביה המחאות להתקבלו 

הכירה החברה   2019בשנת  ר. אלפי דול 790-בסך של כלחובות מסופקים  כללית הפרשה החברה , ביצעה השוכרים

 . אלפי דולר 780-בגין שוכרים אשר נמצאים בקשיים או ענו להגדרת כשל בסך של כ בחובות אבודים
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 ונדל"ן להשקעה בהקמה  קעה"ן להשנדל - 7 ביאור

 

 הרכב ותנועה:  .א 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב  

   

   : 3על פי רמה  להשקעה"ן נדל

 1,188,525 1,532,222 בינואר   1 ליום יתרה

   : השנה  במהלך תוספות

 345,521 354,195 ומיון נכסים מנדל"ן להשקעה בהקמה לאחר סיום הבניה תוספות

 (1,824) (19,077) הפסד מהתאמות שווי הוגן נדל"ן להשקעה

 1,532,222 1,867,340 בדצמבר  31 ליום יתרה

 

   

 

 

   : 3על פי רמה  בהקמה להשקעה"ן נדל

 471,132 335,374   בינואר 1 ליום יתרה

   תוספות במהלך השנה: 

 (165,215) (308,808) הקמתם  בניכוי מיון נכסים לנדל"ן להשקעה לאחר סיום תוספות

 14,143 14,130 במשך השנה  שהוונועלויות מימון 

 15,314 (6,589) רווח )הפסד( מהתאמות שווי הוגן נדל"ן להשקעה

 335,374 34,107 בדצמבר  31 ליום יתרה

   

   

 

   : 3על פי רמה  קרקעות – להשקעה"ן נדל

 - 219,600   בינואר 1 ליום יתרה

   לך השנה: תוספות במה

 63,310 6,841   תוספות

 141,000 - כניסה לאיחוד

 - (92,000) מכירת קרקע

 2,100 5,664 במשך השנה  שהוונועלויות מימון 

 13,190 25,895 רווח מהתאמות שווי הוגן נדל"ן להשקעה

 219,600 166,000 בדצמבר  31 ליום יתרה
   
   

 2,087,196 2,067,447 וקרקעות  ה סה"כ נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמ

   

 

 עקבקומת הקר מסחריחידות קיימות  םמהבנייני, כאשר בחלק מורכב מבנייני דירות למגוריםנדל"ן להשקעה 

 משרדים, מלון, חניון ומסעדות.מלון, , בברוקלין, ניו יורק הכולל: William Vale Complexלרבות  והמרתף

 ונים ופקדונות בגין רכישת נדל"ן להשקעה בהקמה. בשלבי הקמה ש  מורכב מנדל"ן נדל"ן להשקעה בהקמה
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 ונדל"ן להשקעה בהקמה  נדל"ן להשקעה - 7 ביאור

 

   הרכב ותנועה: .א 

 

 )להלן: "פרויקט בושוויק"(   BushwickDenizenפרויקט  (1

 

שלב הראשון של  ה בהנכס המחזיק מלוא זכויות הבעלות של חברת הנפקת אגרות חוב )סדרה ה'( ושעבוד לעניין  .א
 . 12פרויקט בושוויק ראה באור 

 . 9ראה באור בגין שלב ב' של פרויקט בושוויק בתקופת הדוח הלוואות נטילת לעניין  .ב

 
  14-, להעביר לחברה את מלוא חלקו, בשרשור סופי, ב התחייב בעל השליטה כלפי החברה, 2015בנובמבר  10יום ב (2

ד הקצאת מניות בחברה, כאשר הנכסים נקיים וחופשיים  לא תמורה כספית, כנג)להלן: "הנכסים"(, להנוספים נכסי נדל"ן 

בטוחות וערבויות קיימות שהועמדו למלווים בקשר עם הנכס הרלבנטי ו/או חברת הנכס הרלבנטית, הכל בכפוף  למעט, 

נכון ליום  נקבעו. . ובהתאם לתנאי סף ש לקבלת הסכמות גורמים חיצוניים ולאישור מוסדות החברה כפי שנדרש על פי דין

 ללא תמורה כספית.  ההתחייבות מתוך נכסינכסים  11 לחברה העביר בעל השליטה 2019בדצמבר  31

 

 

 שנים קודמות. שהועברו מניות כנגד העברת זכויות בנכסים   900הקצתה החברה  2018בחודש מאי  .א

  268ברה לחברה ) נכס מבעל השליטה בחזכויות באישרו מוסדות החברה העברת  2019ביוני  26ביום  .ב

Metropolitan    ,בתקופת  כתוצאה מהאמור לעיל, רשמה החברה  ( כנגד הקצאת מניות ובהתאם לתנאי הסף שנקבעו

 אלפי דולר.   2,758 -קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה בסך של כ הדוח

 נכס. הזכויות ב מניות כנגד העברת  100הקצתה החברה  2019בחודש ספטמבר 

 

 

שר תאגיד בבעלות מלאה )בשרשור( של החברה )להלן: "המוכר"( בהסכם למכירת קרקע  התק 2019ואר בפבר  26ביום  (3

"העסקה",  -ברובע ברוקלין בעיר ניו יורק )להלן: "המקרקעין", "מועד החתימה" ו Bond)והזכויות הנלוות אליה( ברחוב 

יד הרוכש"(, שתנאיה העיקריים כש" או "התאג)להלן: "הרו לפי העניין( לצד ג' שאינו קשור לחברה או לבעל השליטה בה

 מפורטים להלן.

 

 "המקדמה"(.    מיליון דולר מתוך התמורה הכוללת הופקדה על ידי הרוכש במועד החתימה )להלן:  34סך של   .א

  12מיליון דולר מתוך התמורה הכוללת שולם במועד השלמת רכישת המקרקעין, אשר חל ביום  46סך של  .ב

ייבויות החברה בקשר עם ההלוואות אשר נלקחו לטובת מימון ם פירעון התחושימש לש 2019באוגוסט 

 הנכס.  

בכפוף להתאמות, מזכויות ההשתתפות בתאגיד הרוכש כמשקיע מיעוט ללא זכויות  12.5% הקצאה של .ג

 "זכויות המוכר כמיעוט בתאגיד הרוכש", בהתאמה(.  -הצבעה )להלן: "אופציית השותפות" ו

 

( במקרקעין למגורים, ככל שבוצע )להלן:  Rezoningלעתור כנגד שינוי הייעוד ) האחרון שבו ניתןימים מהמועד  10בתוך 

( לרכוש את זכויות המוכר כזכויות שאינן מקנות שליטה בתאגיד הרוכש 1"שינוי הייעוד"(, לרוכש תהייה האופציה: )

ראטה לחלק  -הרוכש פרוכמיעוט בתאגיד  ור זכויות המוכר( להגדיל את שיע2; או )מיליון דולר 12של בתמורה לסכום 

במקרה שבו לא יבוצע שינוי הייעוד המוכר בהון העצמי )כולל התוספת לסכום היתרה כמפורט להלן( של התאגיד הרוכש.  

ישא בהוצאות השוטפות בגין המקרקעין, לרבות עלויות  המוכר  בתוך שלוש שנים ממועד ההשלמה, אזי החל מאותו מועד  

נוי הייעוד )להלן: "העלויות השוטפות"(. ההוצאות כאמור תקוזזנה מסכום היתרה )יובהר יטוח ועלויות שימימון, מיסים, ב

כי בכל מקרה המוכר לא ידרש להשקיע סכום כלשהו ממקורותיו בגין העלויות השוטפות(. אם לא יחול שינוי הייעוד תוך 

רוכש ובמקרה כאמור התמורה  ויותיו בתאגיד הלא תמורה, את זכשש שנים ממועד ההשלמה, יעביר המוכר לרוכש, ל

 מיליון דולר.  80הינה  למוכרהכוללת 

זכאי לקבל תוספת לסכום היתרה,   המוכר יהיהיצוין כי  בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם ביחס לתוצאות שינוי הייעוד, 

כוי העלויות צדדים, וזאת בניפתח שנקבע בין ה( מii) -( יחס זכויות הבניה לר"ר בשינוי הייעוד בiעל פי מכפיל של )

 השוטפות. 
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 ונדל"ן להשקעה בהקמה  נדל"ן להשקעה - 7 ביאור

 

 )המשך(  הרכב ותנועה: .א 

  

)חלק   Long Island City התקשר תאגיד המחזיק בנכס נדל"ן מניב הידוע בכינוי 2017בדצמבר  31ביום  (4

שכירות ראשיים ביחס לשטחי המגורים ( )להלן, לפי העניין: "הנכס"(, בהסכמי  50%החברה בשרשור בנכס: 

עם צדדים שלישיים שונים, שאינם קשורים לחברה או לבעל השליטה בה  בנכס )להלן, לפי העניין: "ההסכם"( 

 להלן עיקרי ההסכמים:. דולר לשנהמיליון  6.4 - )להלן, לפי העניין: "השוכר הראשי"(, בתמורה לסך של כ

 

לשוכר הראשי   .2022בדצמבר  31ועד  2017בדצמבר  31תקופת השכירות הינה החל מיום  א. 

שנים כל אחת, בכפוף להודעה  5האופציה להאריך את תקופת השכירות בשתי תקופות נוספות של 

חודשים לפני תום  9"המשכיר"( עד מוקדמת שתינתן לתאגיד המחזיק בנכס )להלן, לפי העניין: 

פציה האמורה בכפוף להודעה לשוכר  תקופת השכירות הרלבנטית. למשכיר זכות לבטל את האו

 ש. חודשים לפני תחילת תקופת החידו 6הראשי שתינתן עד 

 

דמי השכירות ישולמו בתשלומים חודשיים )להלן: "דמי השכירות הקבועים"(. בכל אחת משתי   ב. 

 לתקופה.  3%-לעיל יועלו דמי השכירות הקבועים בא ות כאמור בסעיף תקופות האופצי

 

ת הדיור לדיירים, לתקופות שאינן ארוכות משנתיים ובתנאים שיאושרו  שכיר את יחידוהשוכר הראשי י . ג

על ידי המשכיר מראש. בקרות אירוע הפרה או במקרה של ביטול ההסכם, כל הסכמי שכירות המשנה 

שי יומחו לטובת המשכיר. כמו כן, במצב כאמור יתרת דמי השכירות אשר  בהם התקשר השוכר הרא

 ת משולמים למשכיר אילולא בוטל ההסכם יהוו פיצוי מוסכם.היו צריכים להיו

 

כמו כן, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשכיר, הסכמי השכירות הספציפיים מול הדיירים יכרתו  ד.

לים. במקרה כאמור, המשכיר ינהל את הסכמי השכירות עם  במישרין בין הדיירים לבין המשכיר, כבע

יו סך השווה לדמי השכירות הקבועים בתוספת סכומים נוספים להם  הדיירים ויהיה זכאי לשמור ביד

 , וכל סכום עודף מעבר לסכום הנ"ל יועבר לשוכר הראשי אחת לחודש. יהיה זכאי מכוח ההסכם

 

 ו על ידי המשכיר, כאשר הנכס ינוהל על ידי המשכיר.כל ההוצאות התפעוליות של הנכס  ישולמ ה.

 

דשים מתחילת השכירות, במקרה  תקופת השכירות לאחר ששה חו למשכיר זכות לסיום מוקדם של ו.

 : שבו

 

המשכיר מעוניין ליטול מימון על הנכס וקיום ההסכם מונע את נטילתו של מימון כאמור   )א( 

 בתנאים מקובלים, או  

 

המשכיר מעוניין למכור את הנכס )להלן: "הזכות לסיום מוקדם"(. על מנת לממש את הזכות   )ב( 

יבחר  יום מראש. במקרה שהמשכיר  30על המשכיר לתת לשוכר הודעה בת לסיום מוקדם 

לממש את הזכות לסיום מוקדם במהלך חמש השנים הראשונות שבתקופת השכירות, יהיה  

זכאי השוכר לדמי יציאה בסכום השווה להפרש שבין הסכומים שנגבו מהדיירים בתקופה  

שנגבו בתקופה זו, בתוספת סכום   שעד לסיום המוקדם האמור לבין דמי השכירות הקבועים

אלפי דולר  100-אלפי דולר, אשר הולך ופוחת ב 1,500 המשקף רווח מובטח בסך של עד

 לחודש בגין כל חודש שלאחר החודש השישי שלאחר תחילת השכירות.
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 )המשך(  ונדל"ן להשקעה בהקמה  נדל"ן להשקעה - 7 ביאור

 

 )המשך(  הרכב ותנועה: .א 

 

כמים עם צד שלישי חברה מוחזקת בבעלותה המלאה, במערך הס  תקשרה החברה, באמצעותה  2018בדצמבר    5ביום   (5)

"המשקיע", לפי העניין(, להשקעת הון מועדף  -שאינו קשור לחברה )להלן: "מועד ההתקשרות", "החברה המוחזקת" ו

  LLCהמסגרת"( בתאגיד מיליון דולר ארה"ב )להלן: "סכום  35)להלן: "הזכויות העדיפות"( על ידי המשקיע בסך של עד 

  Long Island City , בבעלות החברה המוחזקת ובניהולה, אשר יחזיק )בשרשור( בנכסים של החברה הידועים בשם

608 Franklin   ו - Smith Stהנכסים", לפי העניין(,  -.)הקרקע בגואנוס( )להלן: "ההסכם", "התאגיד", "ההון המועדף" ו"

מיליון דולר ארה"ב מתוך סכום המסגרת )להלן:  29של זכויות עדיפות בסך  כאשר  במועד ההתקשרות רכש המשקיע

 "סכום ההשקעה הראשוני"(.  

מיליון  26.3-מיליון דולר )תמורה נטו בסך של כ 29 -של כ בסךסכום ההשקעה הראשוני פרע את האשראי לזמן קצר 

 .ד הקשור למשקיעמתאגי 2018בנובמבר  27דולר בניכוי כרית ריבית והוצאות( שניטל ביום 

מסך הזכויות העדיפות, משולם באופן    6%ויות העדיפות יקנו למשקיע זכות להחזר במזומן המשקף שיעור שנתי של  הזכ

 מסך הזכויות העדיפות 4.75%בתוספת  Primeחודשי וכן לצבירה המשקפת שיעור שנתי של 

ת את הזכויות העדיפות  , לרכוש ממנו מעת לעלמשקיע תהא האופציה לחייב את מר יואל גולדמן , בעל השליטה בחברה

"( במקרים של הפרה מתמשכת של ההסכם ו/או בעת מכירת הנכסים בהתאם להוראות  PUT-)לעיל ולהלן: "אופציית ה

 החודשים שלאחר החלטת החברה המוחזקת על המרת הזכויות העדיפות בזכויות רגילות.  12ההסכם ו/או במהלך 

שרות בכל עת ועל פי שיקול דעתה לפדות את הזכויות העדיפות מידי  י העניין, ניתנה האפלתאגיד ולחברה המוחזקת, לפ

סווגה  בהתאם  לפי יחס המרה קבוע מראש    המשקיע ו/או לבצע המרה כפויה של כל הזכויות העדיפות לכדי זכויות רגילות

 היתרה כזכויות שאינן מקנות שליטה. 

חברה המוחזקת מכוח ההסכם לרבות בקשר עם  וד לכל התחייבויות המר יואל גולדמן והחברה יהיו ערבים יחד ולח

 התחייבויות החברה המוחזקת לשפות את המשקיע בגין הפרת הוראות רגולציה סביבתית. 

      

   תרת שימיליון דולר נוספים  6השקיע המשקיע של ההון המועדף בחברה המאוחדת סך של  2019בחודש אוקטובר     

   , ובד בבד  השקעת ההון המועדף הנוסף כאמור לעיללאחר  מיליון דולר. 35ההון המועדף הינה ע משקי ההשקעה של      

 , הועברו הנכסים הידועים Smith Stלר בגין נכס הידוע בשם  מיליון דו  55בסך    2019בחודש אוקטובר   עם נטילת הלוואה     

 .ן המועדף שהעמיד המשקיעובת הבטחת ההווהם שועבדו לט  לחברה המוחזקת  Graham  169-ו  Spencer  141בשם      

 

ביחד עם שותפים בהסכם לרכישת מקרקעין באמצעות חברה משותפת   החברההתקשרה  2017ביולי  21ביום  (6)

בשכונת גואנוס, ברוקלין ניו יורק     Smith Street –ב    על ידי השותפים( 49.9%-ו 50.1%החברה  )שמוחזקת על ידי

 א כולל עלויות רכישה(.מיליון דולר )ל 48-בסך של כ

והיתרה באמצעות הון עצמי שמומן על מיליון דולר    36מומנה באמצעות הלוואת מוכר בסך של  מקרקעין  העסקת רכישת   

  ( על ידי השותפים. 10%והיתר ) 90%-בידי החברה 

          

 

  14.5בסך    תאם לאמור בהסכם ההלוואההודיעה החברה לצד ג' על מימוש האופציה המוקנית לה בה  2019ביוני    1ביום           

. לאחר הודעת החברה כאמור, החברה השלימה משא ומתן במסגרתו תוקנו הסכם  א'8מיליון דולר כמפורט בבאור 

בחברה מאוחדת באופן שבו לצורך השלמת רכישת זכויות צד ג' תחת הסכם   השותפיםוהסכם רכישת זכויות התפעול 

מיליון דולר ()להלן: "התמורה"(.   22מיליון דולר )חלף סך  15סך של  השותפים תשלם החברה  השותפיםרכישת זכויות 

חשבון התמורה, כשיתרת התמורה תשולם בהתאם  מיליון דולר על    2.5במסגרת ההסכם שילמה החברה לשותף סך של  

מחדש או מכירה  )ב( השלמת מימון-; ו2020למועדי פירעון מוסכמים עד למועד המוקדם מבין: )א( חודש יולי של שנת 

 של המקרקעין.

 

את   מיליון דולר וכן 21-כתוצאה מהאמור לעיל, החברה גרעה את יתרת ההלוואה ויתרת החייבים בגין צד ג' בסך של כ

מיליון דולר בגין חברת הבת. ובמקביל בנוסף, רשמה החברה   54-יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ

מיליון דולר כאשר ההפרש בניכוי תשלום על חשבון תמורת הרכישה האמורה  16-כ התחייבות לשותף וצד ג' בסך של

 נזקף לקרן הון על חשבון בעלי המניות של החברה. 

  31נכון ליום  . לשותפיםהשלימה החברה מימון מחדש בגין המקרקעין ושילמה את יתרת החוב  2019בנובמבר  8ביום 

 . באמצעות חברת הנכס יןמהמקרקע 100%-, החברה מחזיקה ב2019בדצמבר 

 

אי מקרקעין החברה פועלת לשינוי הייעוד של המקרקעין לנדל"ן מניב למגורים. בהתאם להערכת שווי שבוצעה על ידי שמ

 מיליון דולר. 166הינו  2019בדצמבר  31חיצוני ובלתי תלוי ,שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך(  ונדל"ן להשקעה בהקמה  נדל"ן להשקעה - 7 ביאור
 

על בסיס השווי ההוגן, כפי שנקבע בהערכת שווי המבוצעת   יםמוצגוקרקעות  בהקמה  להשקעה "ן נדל , נדל"ן להשקעה ב.

כישורים מקצועיים מוכרים ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך.   יבעל יםבלתי תלוי יםשווי חיצוני כיעל ידי מערי

השוואה.   מזומנים העתידיים הצפויים מהנכס וכן בהתבסס על עסקאותהשווי ההוגן נקבע בהתבסס על אומדן תזרימי ה

באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם, וכן מגבלות על גובה דמי השכירות, והם מהוונים  

בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים אשר נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק תוך  

ו כגון עלויות צפויות להשלמת הבנייה נסות הצפויות ממנתאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכה

 . ושיעור רווח יזמי

 

 במדרג השווי ההוגן.  3מדידת השווי ההוגן מסווגת כרמה 

 בדצמבר 31 ביוםלשנה שהסתיימה  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 "ב ארה דולר אלפי 

    : ווח או הפסדהוכרו ברסכומים ש 

 64,190 81,530 97,751 להשקעההכנסות שכירות מנדל"ן 

    

הוצאות תפעוליות ישירות הנובעות מנדל"ן להשקעה שהפיק  

 10,604 15,353 21,281 הכנסות שכירות

    

 



All Year Holdings Limited 
 ת הכספיים המאוחדים  ביאורים לדוחו

 

30 

 )המשך(  ונדל"ן להשקעה בהקמה נדל"ן להשקעה  - 7ביאור 
 

 

 בשווי הוגן: יםהנמדד וקרקעות ונדל"ן להשקעה בהקמה דל"ן להשקעהתיאור של טכניקות הערכה של נ ג.

 

 תיאור הנכס הנמדד 

שווי הוגן ליום 
בדצמבר  31

 טווח תיאור הנתונים שאינם נצפים  טכניקת הערכה  2019

    אלפי דולר  
     

מבנה דירות למגורים  

וקומפלקס שכולל 

מלון מסחר משרדים 

 וחניות

דולר  6-69 שכירות נטו לר"רמדן דמי וא גישת ההכנסה   1,867,340

 "רלר

-4.25% שיעור ההיוון   

7.22% 

     

 97.3% שיעור תפוסה   

נדל"ן להשקעה 

 בהקמה  

 שיטת החילוץ 34,107

 גישת ההכנסה /

 דולר לר"ר 66 אומדן דמי שכירות לר"ר

 5% שיעור ההיוון   

     

  -נדל"ן להשקעה 

 קרקעות

 דולר 500 לבניה ר"ר ךרע ההשוואה  שיטת 166,000

     

     
 

 תיאור הנכס הנמדד 

שווי הוגן ליום 
בדצמבר  31

 טווח תיאור הנתונים שאינם נצפים  טכניקת הערכה  2018

    אלפי דולר  

     

מבנה דירות למגורים  

וקומפלקס שכולל 

מלון מסחר משרדים 

 וחניות

דולר  15-86 לר"ראומדן דמי שכירות נטו  גישת ההכנסה   1,532,222

 "רלר

 6.7%-3.0% שיעור ההיוון   

     

 94.4% שיעור תפוסה   

נדל"ן להשקעה 

 בהקמה  

 שיטת החילוץ 335,374

 גישת ההכנסה /

 דולר לר"ר 66 אומדן דמי שכירות לר"ר

 4.25 שיעור ההיוון   

     

  -נדל"ן להשקעה 

 קרקעות

 דולר 425 לבניה ר"ר ערך ההשוואה  שיטת 219,600
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 )המשך(  ונדל"ן להשקעה בהקמה נדל"ן להשקעה  - 7ביאור 

 

 ניתוח רגישות: . ד

 

)באלפי   2018 -ו 2019בדצמבר  31 לימיםלהלן השפעת שינויים בשיעורי ההיוון ששימשו בהערכות שווי הנכסים 

 דולר(:

 

 2019 בדצמבר 31 ליום  השפעה

0.25% + 0.25%- 

(82,938) 92,034 

  

 

 2018 בדצמבר 31 ליום  השפעה

0.25% + 0.25%- 

(81,689) 95,642 

  

 

 . א' 16 ביאורבאשר לשעבודים, ראה   . ה
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 )המשך(  ונדל"ן להשקעה בהקמה נדל"ן להשקעה  - 7ביאור 

 

זיקה בשרשור סופי בנכס הידוע  על ידי החברה ומח 100%חברה המוחזקת   Evergreen Garden I LLCגילוי בדבר חברת  .ו

 שלב א'.    Denizen Bushwickבשם 

 

 : דוח על המצב הכספי 

 

 בדצמבר 31ליום   

 2 0 1 8 2 0 1 9 ביאור 

   

  נכסים שוטפים 
 אלפי דולר ארה"ב 

 
 1 44  מזומנים ושווי מזומנים

 1,950 1,310 1ו' שוכרים

 94 12  חייבים ויתרות חובה

 2,045 1,366  סה"כ נכסים שוטפים 

    
    נכסים לא שוטפים 

 316,000 323,000 2ו' נדל"ן להשקעה

 242 564  חייבים לזמן ארוך

 316,242 323,564  סה"כ נכסים לא שוטפים 
    
    

 318,287 324,930  סה"כ נכסים 

    
    התחייבויות שוטפות

 18,342 9,677  זכאים ויתרות זכות  

 30,076 16,986  כולל ריבית לשלם() הלוואה מחברת האם 

 48,418 26,663  סה"כ התחייבויות שוטפות

    
    התחייבויות לא שוטפות

 207,686 227,173 3ו'                                                                          הלוואה מחברה אם 

 757 1,590  פקדונות ומקדמות משוכרים

 208,443 228,763  שוטפות יבויות לא סה"כ התחי

    

 61,426 69,504  סה"כ הון
    
    

 318,287 324,930  סה"כ התחייבויות והון
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 )המשך(  ונדל"ן להשקעה בהקמה נדל"ן להשקעה  - 7ביאור 

 

 )המשך( .ו

 

 :דוחות על הרווח והפסד ורווח כולל אחר

    

  

  31לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר

 2 0 1 8 2 0 1 9 ורביא   

    
    

  
 אלפי דולר ארה"ב  

 

 6,567 16,846   הכנסות מדמי שכירות והכנסות נלוות

     

     

 1,156 3,495 4ו'        הוצאות תפעול נכסים 

     

 5,411 13,351   הכנסות מדמי שכירות ונלוות, נטו

     

מעליית ערך נדל"ן  רווח )הפסד(

  להשקעה

  

4,497 (2,303) 

     

 3,108 17,848   מפעולות רגילות  רווח

     

 8,333 9,772   מימון  הוצאות

     

 (5,225) 8,076   לשנה )הפסד(רווח 

 - -   רווח כולל אחר

     

 (5,225) 8,076   לשנה כולל )הפסד(   רווחסה"כ 
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 )המשך(  ונדל"ן להשקעה בהקמה נדל"ן להשקעה  - 7ביאור 

 

 )המשך( .ו

 

 שוכרים .  1ו'

 

, תאגיד המחזיק בנכס  EVERGREEN GARDENS II LLCהתקשר  2018בספטמבר  30-ו 2018ביוני  29 בימים

יחידות דיור  157-ו 185-)להלן: "הנכס"(, בהסכם שכירות ראשי ביחס ל Bushwick Denizen Phase Iהידוע בשם 

טה בחברה  )להלן:  "ההסכם"( עם צד שלישי שאינו קשור לבעל השלייחידות דיור בנכס(  )להלן:    443בנכס )מתוך  בהתאמה  

 לשנה.  בהתאמה מיליון דולר 6.1-מיליון דולר ו 6.3 -"השוכר הראשי"(, בתמורה לסך של כ

 

 להלן יובאו עיקרי ההסכם:

  5של  לשוכר הראשי האופציה להאריך את תקופת השכירות בשתי תקופות נוספותשנים .  5-ל ןת השכירות הינותקופ .1

חודשים  9"המשכיר"( עד כס )להלן, לפי העניין: שנים כל אחת, בכפוף להודעה מוקדמת שתינתן לתאגיד המחזיק בנ

לפני תום תקופת השכירות הרלבנטית. למשכיר זכות לבטל את האופציה האמורה בכפוף להודעה לשוכר הראשי 

 חודשים לפני תחילת תקופת החידוש.  6שתינתן עד 

אמור  ם חודשיים )להלן: "דמי השכירות הקבועים"(. בכל אחת משתי תקופות האופציות כשולמו בתשלומידמי השכירות י .2

 לתקופה.  3%-לעיל יועלו דמי השכירות הקבועים ב 3.1בסעיף 

השוכר הראשי ישכיר את יחידות הדיור לדיירים, לתקופות שאינן ארוכות משנתיים ובתנאים שיאושרו על ידי המשכיר   .3

אירוע הפרה או במקרה של ביטול ההסכם, כל הסכמי שכירות המשנה בהם התקשר השוכר הראשי   מראש. בקרות

חו לטובת המשכיר. כמו כן, במצב כאמור יתרת דמי השכירות אשר היו צריכים להיות משולמים למשכיר אילולא יומ

 בוטל ההסכם יהוו פיצוי מוסכם.

ין הדיירים י השכירות הספציפיים מול הדיירים יכרתו במישרין בכמו כן, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשכיר, הסכמ .4

כאמור, המשכיר ינהל את הסכמי השכירות עם הדיירים ויהיה זכאי לשמור בידיו סך  לבין המשכיר, כבעלים. במקרה

  השווה לדמי השכירות הקבועים בתוספת סכומים נוספים להם יהיה זכאי מכוח ההסכם, וכל סכום עודף מעבר לסכום

 הנ"ל יועבר לשוכר הראשי אחת לחודש. 

 המשכיר, כאשר הנכס ינוהל על ידי המשכיר.כל ההוצאות התפעוליות של הנכס  ישולמו על ידי  .5

למשכיר זכות לסיום מוקדם של תקופת השכירות לאחר ששה חודשים מתחילת השכירות, במקרה שבו )א( המשכיר   .6
את נטילתו של מימון כאמור בתנאים מקובלים, או )ב( המשכיר מעוניין    מעוניין ליטול מימון על הנכס וקיום ההסכם מונע

לממש את הזכות לסיום מוקדם על המשכיר לתת לשוכר להלן: "הזכות לסיום מוקדם"(. על מנת למכור את הנכס )
יום מראש. במקרה שהמשכיר יבחר לממש את הזכות לסיום מוקדם במהלך חמש השנים הראשונות   30הודעה בת 

דיירים בתקופה ופת השכירות, יהיה זכאי השוכר לדמי יציאה בסכום השווה להפרש שבין הסכומים שנגבו מהשבתק
המשקף רווח  שאינו מהותי  שעד לסיום המוקדם האמור לבין דמי השכירות הקבועים שנגבו בתקופה זו, בתוספת סכום  

החודש השישי שלאחר   לחודש בגין כל חודש שלאחרבהתאמה  אלפי דולר 33-ו  35-כמובטח, אשר הולך ופוחת ב
  תחילת השכירות.

 

שנים, בתמורה לדמי שכירות בסך של   10רה גם את החלק המסחרי בנכס לתקופה של  יצויין כי השוכר הראשי שוכר מהחב

 מיליון דולר לשנה. 2.2

 

 

 

  : שוכריםתנועה ב

 1,950 2019 בינואר 1 ליום יתרה

 6,259   ראשי שוכרהכנסות מ – תוספות

 220 יתרות שוכרים דיירים בפועל

 (7,119) תשלומים משוכר ראשי 

 1,310 2019  בדצמבר  31 ליום יתרה
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 )המשך(  ונדל"ן להשקעה בהקמה נדל"ן להשקעה  - 7ביאור 

 

 )המשך( .ו

 

 נדל"ן להשקעה  - 2ו'

 

 הרכב ותנועה: 

 
  

  : להשקעה"ן נדל

 316,000 2019בינואר  1 יוםל יתרה

 2,503 השנה  במהלך תוספות

 4,497 בשנת הדוח ערך עליית 

 323,000 2019 בדצמבר  31 ליום יתרה

 
 

   אם מחברה הלואה – 3'ו

 

 .בשנה 8% של  ריבית הצוברתהאם  ברתמח הלוואהכוללת  היתרה

 

 הוצאות תפעול נכסים  - 4ו'

 

 

  ביוםשהסתיימה   לשנה
 בדצמבר 31

 2019 8 1 0 2 

 "ב ארה דולר אלפי 

   

 - 38 מיסי נדל"ן

 218 345 אנרגיה ותשתיות   הוצאות

 492 2,204 ותיקונים  אחזקה

 244 585 לצדדים קשורים ניהול דמי

 202 323 אחרות

 3,495 1,156 
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 השקעות בתאגידים מוחזקים  - 8 ביאור

 

   :מהותיים נוסף בדבר תאגידים מאוחדיםמידע  .א 

 

 הבעלות  זכויותשיעור    

 בדצמבר 31 ליום   

 הבת  החברה שם

 מדינת
 2 0 1 8 2 0 1 9 פעילות תחום התאגדות

     

608 Franklin Owner LLC 62.5% 62.5% מניב "ן נדל יורק ניו 

The Delmar Owner LLC 50% 50% מניב "ן נדל יורק ניו 

Smith Street Owner LLC 50.1% 100% מניב "ן נדל יורק ניו 

Wythe Berry Member, LLC 50% 50% מניב "ן נדל יורק ניו 

 

 :המטופלות בשיטת השווי המאזני  השקעות .ב

 

 ההרכב:  (1)

 השקעה  יתרת  

 בדצמבר 31 ליום  

 

  לרווחים זכות
 31 לימים

 בדצמבר 
 2 0 1 8 2 0 1 9 2019-ו 2018

 ארה"ב אלפי דולר   

    :מהותית בהשפעה  השקעות

NORTH FLATS LLC   33.1% 10,650 9,670 

132A STANHOPE LLC 17% 192 198 

CHESTER HOLDING NY LLC 35% 5,335 4,310 

268 METROPOLITAN LLC 50% 4,934 - 

SPENCER NORTHEN LLC   )*( 50% 7,821 20,188 

  28,932 34,366 

    

 "ב. ארה, יורק בניו"ן  נדל בנכסי  מחזיקות המאזני השווי שיטתב המטופלות החברות

 . 3'בסעיף  ראה)*( 

 

 :תנועה ( 2) 

 בדצמבר 31 ליום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 "ב ארה דולר אלפי 

   

 64,174 34,366 השנה לתחילת יתרה

 22,101 (14,844) )הפסדים( ברווחים חלק

 (60,744) - כניסה לאיחוד

 - 2,773 נכס לחברה מבעל השליטה ת זכויות בחברהעברת 

 8,835 6,637 השקעות

 34,366 28,932 בדצמבר  31 ליום יתרה
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 )המשך(   השקעות בתאגידים מוחזקים - 8ביאור 

 

 )המשך(  :המטופלות בשיטת השווי המאזני עסקאות .ב

 

 SPENCERות בנכס בזכוי 50%חברת ספנסר אקויטי לימיטד המחזיקה השלימה  2018במאי  31ביום  (3)

NORTHEN LLC    למניות    , לא המירות( סדרה ג')הנפקה לציבור בישראל של סדרה חדשה של אגרות חוב

  ש"ח ע.נ. כ"א. התמורה המיידית ברוטו 1בנות    (סדרה ג')אגרות החוב אלפי דולר  117,144בסך כולל של 

אלפי    105,000-ימת בסך של  כשפרעה הלוואה קי  אלפי דולר ארה"ב   144,117-בכבגין ההנפקה מסתכמת  

  והריבית האפקטיבית 3.9%שנקבע במכרז הינו  ( סדרה ג'). שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב דולר

  30במאי וביום  31ריבית בגין אגרות החוב תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים ביום ה 4.63%הינה 

לפירעון   . אגרות החוב עומדות(כולל) 2024 בנובמבר   30ועד ליום  2018בנובמבר   30ל מיום הח בנובמבר, 

 2024בנובמבר  30וביום  ()כולל 2024עד  2021במאי של כל אחת מהשנים  31בחמישה תשלומים, ביום 

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב   2%,באופן שכל אחד מארבעת התשלומים הראשונים יהווה 

כבטוחה להבטחת הקיום המלא  . ולל של אגרות החובמקרן ערכן הנקוב הכ 92%האחרון יהווה  התשלוםו

שיעבדה לטובת  ספנסר אקויטי לימיטד פי אגרות החוב ושטר הנאמנות, -של כל התחייבויות החברה על

)להלן:"חברת    Spencer Albee Equities LLCמחזיקי אגרות החוב את מלוא זכויותיה של חברת 

  בדרך של שיעבוד ראשון בדרגה.    ( ועבד") להלן: "הנכס המש Square Albee  בנכס  (הנכס"
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 )המשך(   השקעות בתאגידים מוחזקים - 8ביאור 

 

 )המשך(  המטופלות בשיטת השווי המאזני: עסקאות .ב

 

)חלק החברה  Albeeהתקשר תאגיד המחזיק בנכס נדל"ן מניב הידוע בכינוי  2017בדצמבר  31ביום  (4)

שכירות ראשי ביחס לשטחי המגורים בנכס   םבהסכנכס"(, ( )להלן, לפי העניין: "ה50%בשרשור בנכס: 

קשור לחברה או לבעל השליטה בה )להלן, לפי העניין:   ושאינ)להלן, לפי העניין: "ההסכם"( עם צד שלישי, 

 .מיליון דולר לשנה 6.1 -כ"השוכר הראשי"(, לתקופות של חמש שנים כ"א ובתמורה לסך של 

 להלן עיקרי ההסכם:

 

. לשוכר הראשי  2022בדצמבר  31ועד  2017בדצמבר  31רות הינה החל מיום תקופת השכי א. 

שנים כל אחת, בכפוף להודעה  5האופציה להאריך את תקופת השכירות בשתי תקופות נוספות של 

חודשים לפני תום  9"המשכיר"( עד מוקדמת שתינתן לתאגיד המחזיק בנכס )להלן, לפי העניין: 

שכיר זכות לבטל את האופציה האמורה בכפוף להודעה לשוכר  תקופת השכירות הרלבנטית. למ

 חודשים לפני תחילת תקופת החידוש.  6הראשי שתינתן עד 

 

דמי השכירות ישולמו בתשלומים חודשיים )להלן: "דמי השכירות הקבועים"(. בכל אחת משתי   ב. 

 פה. לתקו 3%-לעיל יועלו דמי השכירות הקבועים בא תקופות האופציות כאמור בסעיף 

 

השוכר הראשי ישכיר את יחידות הדיור לדיירים, לתקופות שאינן ארוכות משנתיים ובתנאים שיאושרו   . ג

כיר מראש. בקרות אירוע הפרה או במקרה של ביטול ההסכם, כל הסכמי שכירות המשנה על ידי המש

ת אשר  בהם התקשר השוכר הראשי יומחו לטובת המשכיר. כמו כן, במצב כאמור יתרת דמי השכירו

 היו צריכים להיות משולמים למשכיר אילולא בוטל ההסכם יהוו פיצוי מוסכם.

 

עדי של המשכיר, הסכמי השכירות הספציפיים מול הדיירים יכרתו כמו כן, על פי שיקול דעתו הבל ד.

במישרין בין הדיירים לבין המשכיר, כבעלים. במקרה כאמור, המשכיר ינהל את הסכמי השכירות עם  

ויהיה זכאי לשמור בידיו סך השווה לדמי השכירות הקבועים בתוספת סכומים נוספים להם   הדיירים

 כום עודף מעבר לסכום הנ"ל יועבר לשוכר הראשי אחת לחודש. יהיה זכאי מכוח ההסכם, וכל ס

 

 כל ההוצאות התפעוליות של הנכס ישולמו על ידי המשכיר, כאשר הנכס ינוהל על ידי המשכיר. ה.

 

זכות לסיום מוקדם של תקופת השכירות לאחר ששה חודשים מתחילת השכירות, במקרה   למשכיר ו.

 : שבו

 

מון על הנכס וקיום ההסכם מונע את נטילתו של מימון כאמור  המשכיר מעוניין ליטול מי )א( 

 בתנאים מקובלים, או  

 

ת הזכות  המשכיר מעוניין למכור את הנכס )להלן: "הזכות לסיום מוקדם"(. על מנת לממש א )ב( 

יום מראש. במקרה שהמשכיר יבחר לממש   30לסיום מוקדם על המשכיר לתת לשוכר הודעה בת 

במהלך חמש השנים הראשונות שבתקופת השכירות, יהיה זכאי השוכר  את הזכות לסיום מוקדם

לדמי יציאה בסכום השווה להפרש שבין הסכומים שנגבו מהדיירים בתקופה שעד לסיום המוקדם 

סכום המשקף רווח מובטח בסך של    דמי השכירות הקבועים שנגבו בתקופה זו, בתוספת   האמור לבין

אלפי דולר לחודש בגין כל חודש שלאחר החודש   65-חת באלפי דולר, אשר הולך ופו 1,405עד 

 השישי שלאחר תחילת השכירות. 

 

 

טה ראה  יה על ידי בעל השללחברה ללא תמור (Metropolitan 268) נכס זכויות בחברת לעניין העברת (      5)

 )ב(. 2א'7באור 
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 נכסים פיננסיים  - א.8ביאור 

                   

 ההרכב:  

 בדצמבר  31 ליוםיתרה  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב  

   

88 Richardson Owner LLC  )*( 12,000 - 

Grand Living II LLC  )**( 10,964 10,964 

 22,964 10,964 

   

 

 (. 3א')7( ראה באור)*

התקשרה החברה בהסכם למכירת מלוא זכויות ההשתתפות שלה )בשיעור של   2019בנובמבר  14ביום )**( 

מיליון דולר )להלן:  11.8-בתמורה לסך כולל של כ Grand Living( בתאגיד המחזיק בנכס הידוע בשם 35.25%

השלמת המכירה הותנתה בתנאים מקובלים   אלפי דולר. 200"התמורה"(. נכון לתאריך הדוח, הופקד סך של 

כנגד תשלום יתרת התמורה. לאור העובדה כי נכון לתאריך   2020בינואר    27כשאמורה הייתה להיות מושלמת ביום  

 מצד הקונה, ממשיכה החברה לפעול מול הקונה להשלים את העסקה. הדוח העסקה לא הושלמה 

 

         

 

 אחרים  פיננסייםתאגידים ו בנקיםהלוואות מ - 9 ביאור

 

 בדצמבר 31 ליום ריבית שיעור 

 2 0 1 8 2 0 1 9 שנתית 

 אלפי דולר ארה"ב  % 

    

 197,283 32,170 14%-5% )*(  פיננסיים ותאגידים מבנקים קצר לזמן אשראי

    

    פיננסיים:  ותאגידים בנקיםהלוואות לא שוטפות מ

 597,133 554,565 4%-3% הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים 

 1,313 19,030 7%-5% הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים 

 68,160 321,267 10.5%-7% )**(  הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים

  894,862 666,606 

 14,206 16,141  חלויות שוטפות   -בניכוי 

  878,721 652,400 

    

שהחברה פועלת לביצוע מימון   מיליון דולר  32-קצר בסך של כת לזמן  כוללת הלוואו  2019בדצמבר    31ליום  היתרה   )*(

בעיקר הלוואת בניה לפרוייקט הידוע בשם כללה  2018בדצמבר  31. היתרה ליום 1כמפורט בבאור שלהן מחדש 

   להלן.ד' -בסעיפים ג' ושמומנה מחדש בתקופת הדוח כמפורט בושוויק שלב ב'  

 וכן הלוואות  מיליון דולר  235-ות למימון שלב ב' בפרוייקט דניזן בושוויק שלב ב' בסך של כהלווא  בעיקר  כוללת  היתרה)**(      

 .מיליון דולר 85-כ של  בסך יורק ניו בברוקלין גואנוס   בשכונת מקרקעין בגין

            

 

 . א'16לעניין שעבודים, ראה באור 
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 )המשך(    אחרים תאגידים פיננסייםו בנקיםהלוואות מ - 9ביאור 

 
 

מלווה שהינו צד ג' לחברה ולבעל השליטה )להלן: "המלווה"( בסך  השלימה החברה נטילת מימון מאת גוף  2018ביוני  1ביום  .א

"עסקת המימון לנכסי החברה"(. עסקת המימון -דולר לחמישה נכסים של החברה )להלן: "נכסי החברה" ואלפי    39,210כולל של  

בעל השליטה )מחוץ   דולר לחמישה נכסים שבבעלותאלפי    29,412נטילת מימון בסך כולל של    לנכסי החברה בוצעה בד בבד עם

בהתאם להסכמי המימון ביחס לשתי  . "עסקת המימון לנכסים החיצוניים"( מאת המלווה-לחברה( )להלן: "הנכסים החיצוניים" ו

רה הן לוות משותפות בעסקת המימון לנכסי עסקאות המימון )להלן: "הסכמי המימון"(, חברות הנכס המחזיקות בנכסי החב

 הנכס המחזיקות בנכסים החיצוניים הן לוות משותפות בעסקת המימון לנכסים החיצוניים. החברה, ובאופן דומה חברות

 שנים.  3וכוללות תשלומי ריבית בלבד לתקופה של  10.25%נושאות ריבית של  יצוניים(חההלוואות )נכסי החברה והנכסים ה

 מפורטים להלן:ממשקים בין שתי עסקאות המימון, אשר עיקריהם אי ההלוואות והלהלן תנ 

 

שהתקבל מאת המלווה למימון  2018המימון נשוא שתי עסקאות המימון התבסס על מכתב כוונות לא מחייב מחודש מרץ  .1

מוחזקים באמצעות    נכסים, חלקם בבעלות החברה וחלקם נכסים חיצוניים בבעלות בעל השליטה בחברה, אשר  15מחדש של  

דולר, אשר יפוצל לשני מימונים שונים ואשר יכלול  אלפי 68,000-מימון כולל של כחברות שאינן בבעלות החברה, בהיקף 

שעבודים צולבים בין כל אחד מהנכסים. כשנוסחו הסכמי המימון, נקבעו מנגנונים מפורטים אשר מסדירים את היחסים בין  

לוואה על הנכסים החיצוניים להבדיל כלל זה הוסכם על העדר הצלבה בין נכסי החברה לבין הההמלווה לבין הלוות השונות וב

 מהצלבה בין הנכסים החיצוניים לבין ההלוואה על נכסי החברה, כפי שיפורט להלן.

במסגרת הסכמי המימון חתמו חברות נכסי החברה וחברות הנכסים החיצוניים על "הסכם הרחבה", במסגרתו הורחבה   .2

י החברה )להלן: "ההלוואה בגין נכסי החברה"( כך שתחול גם  וחה להלוואה בגין נכסי החברה נשוא עסקת המימון לנכסהבט

על הנכסים החיצוניים, אשר מהווים בטוחה נוספת  לטובת המלווה בקשר עם ההלוואה בגין נכסי החברה. קרי, ניתנה למלווה 

חברה. ויודגש,  סים החיצוניים במקרה של דיפולט בהלוואה בגין נכסי ההאפשרות להיפרע מכל אחד מנכסי החברה ו/או מהנכ

המלווה אינו רשאי להיפרע מנכסי החברה במקרה של דיפולט בהלוואה בגין הנכסים החיצוניים נשוא עסקת המימון לנכסי 

לא הורחבה באופן דומה  החיצוניים )להלן: "ההלוואה בגין הנכסים החיצוניים"( והבטוחה להלוואה בגין הנכסים החיצוניים 

 כך שתחול על נכסי החברה. 

, הן  Bad Boy-( וPayment Guarantyף בעל השליטה העמיד ללא תמורה ערבויות אישיות מסוג ערבות פיננסית )בנוס .3

 ביחס להלוואה בגין נכסי החברה והן ביחס להלוואה בגין הנכסים החיצוניים )להלן: "שתי ההלוואות"(. 

 

החברה, ככלל אין קשר בין שתי ההלוואות למעט  בר לאמור לעיל שמהותו מזכה ביחס להלוואה בגין נכסי יודגש כי מע       

 הממשקים הלא משמעותיים שלהלן:

 

במסגרת כל אחד מהסכמי המימון נקבע כי תנאי לביצוע פדיון חלקי של ההלוואות או שחרור נכס מהמשכנתא בגין חלק   .4

סכם המימון נשוא ההלוואה  , יהיה כדלקמן )לשם הנוחות, הניתוח שלהלן מתייחס להמנכסי החברה ו/או הנכסים החיצוניים

 בגין נכסי החברה בלבד(: 

 היעדר עילה לפירעון מיידי או העמדה לפירעון מיידי הן בהלוואה בגין נכסי החברה והן בהלוואה בגין הנכסים החיצוניים. .א 

 אחת מבין האפשרויות שלהלן: .ב

( סכום אשר יקטין  2ליון דולר; או )מי 1( 1של הגבוה מבין )להלן: "תמורת השחרור"(: ) - שחרור המלווה בתשלום. 1ב.

של נכסי החברה הנותרים )בניכוי נכס החברה   LTVאת היקף ההלוואה בגין נכסי החברה, באופן שישמור על יחס 

 ;60%ל שנפדה בפדיון החלקי, להלן: "נכסי החברה הנותרים"( + הנכסים החיצוניים שלא יעלה ע

צטברים שלהלן )והכל בנטרול נכס החברה שנפדה בפדיון החלקי(:  בהתקיימות התנאים המ - שחרור ללא תשלום . 2ב.

( השווי של נכס ספציפי מנכסי 2; )60%של סך נכסי החברה הנותרים וסך הנכסים החיצוניים לא יעלה על    LTV( יחס  1)

מנכסי   כולל של נכסי החברה הנותרים או השווי של נכס ספציפימהשווי ה  33%החברה הנותרים לא יעלה על שיעור של  

מהשווי הכולל של יתרת נכסי החברה בתוספת   25%החברה הנותרים או מהנכסים החיצוניים לא יעלה על שיעור של 

נכסים מנכסי החברה והנכסים   7נכסים מנכסי החברה ולפחות  3( לאחר השחרור יוותרו לפחות 3הנכסים החיצוניים; )

 החיצוניים.
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 )המשך(    אחרים תאגידים פיננסייםו בנקיםהלוואות מ - 9ביאור 

 

מובהר כי האמור לעיל אינו חל במקרה של ביצוע פדיון מלא של ההלוואה בגין נכסי החברה. קרי, לחברה יכולת לפרוע את מלוא  

הנכסים  סים החיצוניים בהסכם המימון בגין ההלוואה בגין נכסי החברה, בלי קשר למצב הנכסים החיצוניים ולעמידת חברות הנכ

 החיצוניים.

 

בנוסף, במסגרת כל אחד מהסכמי המימון נקבע כי במסגרת הפעלת שיקול דעתו של המלווה על החלפת בטוחה כלשהי,   .5

בבטוחה חלופית אותה יציע לווה כלשהו ואשר קבלתה כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של המלווה, המלווה יקח בחשבון את  

 ל המלווה )דהיינו, בגין נכסי החברה והנכסים החיצוניים(.ת החוב הכוללת של כלל ההלוואות מויתר

כמו כן, יצוין כי במסגרת הסכמי המימון החברות המחזיקות בנכסי החברה והנכסים החיצוניים התחייבו במשותף לבטח את   .6

פרה  יותר מההתחייבויות כאמור תיחשב כההנכסים בבנייה בביטוחים הקשורים בהקמת נכסים, כאשר הפרה של אחת או 

 של כל אחת מהמשכנתאות. 

 

הינה   2019בדצמבר  31 יתרת ההלוואה נכון ליוםנכסי החברה כך ש 5מבין  3-מימונים מחדש לביצעה החברה  2018-2019 בשנים

 דולר. אלפי 8,000-כ

 

-כ הינה   הכספיים הדוחות על  החתימה למועד כוןנ ההלוואה שיתרת כךנוסף  נכס ל מחדש מימון החברה  ביצעה הדוח תקופת  לאחר

 . דולר אלפי  2,270

 

' לעיל, לבקשת ועדת הביקורת, וכחלק מהפעולות והתהליכים המתבצעים בהנחייתה, הנהלת החברה ביצעה אבהמשך לאמור בסעיף   .ב

יחד:  השליטה בחברה )להלן  נכסים( ושל נכסים חיצוניים לחברה שבבעלות בעל  160-סקירה של כלל מסמכי המימון של החברה )כ

"מסמכי המימון"( על מנת לזהות האם היו עסקאות נוספות אשר דרשו את אישורם של מוסדות החברה. במהלך סקירת מסמכי המימון, 

מיליון דולר בגין שלושה נכסים מניבים  4.85עלה כי נכון למועד פרסום דוחות כספיים אלו, קיימת הלוואה משותפת אחת בסכום של 

: "ההלוואה המשותפת"(, שניים מהם מוחזקים )בשרשור( על ידי חברות בנות של החברה )להלן: "החברות  גורים בברוקלין )להלןלמ

הבנות"( כאשר אחד מהם בבעלות מלאה של החברה והשני מוחזק בחלקים שווים על ידי החברה וצד שלישי שאינו קשור לחברה או  

ברת נכס חיצונית לחברה, שבבעלות בעל השליטה )להלן: "חברת  שלישי מוחזק על ידי חלבעל השליטה )להלן: "השותף"( והנכס ה

הנכס החיצונית"(. שלושת הנכסים מבטיחים את ההלוואה המשותפת. בעל השליטה והשותף ערבים להבטחת ההלוואה המשותפת  

 "( ושיפוי בנושאים סביבתיים. Bad Boyבערבות לעילות ומקרים מוגבלים מסוימים )"

 

 בהתאמה.  0.32%וכ  0.22%-ביחס לסך המאזן ולסך ההתחייבויות של החברה כ  זניחהמשותפת  ובהר כי סכום ההלוואהי

 

אך לא הובאה לאישור מוסדות החברה בעת נטילתה. עוד יצוין כי גם עובר להלוואה    2018ההלוואה המשותפת ניטלה בחודש פברואר  

 סמכי מימון יחד עם נכסים של החברה.  המשותפת, חברת הנכס החיצונית נכללה במסגרת מ

מיליון דולר.   1.15-לטובת החברה פקדון בסך של כ דרשה מבעל השליטה אשר הסכים לכך, להעמידהמאזן לאור האמור לעיל, ועדת 

קשר  החברה תשיב לבעל השליטה את הפקדון ו/או תסכים להעביר את הפקדון לצד ג' וזאת לצורך פרעון ההלוואה, באופן שלא יוותר

ועדת המאזן, בעל  בין הנכסים המוחזקים על ידי החברות הבנות לבין הנכס המוחזק על ידי חברת הנכס החיצונית. בנוסף, לבקשת

השליטה התחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או תביעה שיגרמו לחברה, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מאירוע של 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה   2019בינואר    22ביום    .חיצונית במסגרת ההלוואה המשותפתכשל פרעון של חברת הנכס ה

ועדת הביקורת את ההתקשרות   סיווגה 2019בינואר  29ביום  ההתקשרות בהסכם ההלוואה המשותפת במתכונתה הנוכחיתאת 

 . עסקה לא חריגהכהן במתכונתה המקורית והן במתכונתה הנוכחית בהסכם ההלוואה המשותפת 
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 )המשך(    אחרים תאגידים פיננסייםו בנקיםהלוואות מ - 9ביאור 

 
 

 65בסך של  Mezzanine( של החברה )בשרשור(, נטילת הלוואת 100%השלים תאגיד בבעלות מלאה ) 2019בפברואר  12ביום  .ג

 חודשים. 36לתקופה של  בושוויק-מיליון דולר מאת גוף פיננסי אמריקאי, בקשר עם השלב השני בפרויקט דניזן

; )למועד נטילת ההלוואה LIBOR + 10.5%חודשי, בשיעור החברה תשלם בגין ההלוואה ריבית שנתית, אשר תשולם על בסיס 

 (. 2.493%הינו  LIBOR -שיעור ה

יגדל  ככל שתמומש אופציית ההארכה, חודשים כל אחת, 12לחברה הזכות לדחות את מועד הפירעון האחרון בשתי תקופות של 

 ;  LIBOR + 10.75%שיעור הריבית לשיעור של  

עם הגבלה על יצירת שעבודים נוספים, על מלוא זכויות ההשתתפות, הניהול וההצבעה של הלווה    למלווה ניתן שעבוד ראשון בדרגה, 

 וזכויות הנלוות אליהן לרבות זכויות לקבלת כספים;   Evergreen Gardens LLC-ב

בבעלות  )תאגיד  Evergreen Mezz-של בעל השליטה ו Bad-Boy, ניתנו ערבות בלתי מותנית מסוג כמו כן, להבטחת ההלוואה

( של החברה )בשרשור((, התחייבות בעל השליטה והחברה לשיפוי המלווה בגין הפרת הוראות רגולציה סביבתית.  100%מלאה )

בעל השליטה לשמור על שווי הנכסים הנקי שלא ערבות בלתי מותנית של בעל השליטה להשלמת הקמת הפרויקט וכן התחייבות 

 מיליון דולר.  5-לים של בעל השליטה יהיו בשווי שלא יפחת ממיליון דולר ושהנכסים הנזי 125-יפחת מ

עבור כל   0.35%חודשים כל אחת, בכפוף לתשלום בשיעור של  12לחברה הזכות לדחות את מועד הפירעון בשתי תקופות של 

היתר שמירה על   פוף למתן הודעה מוקדמת למלווה ולעמידה בתנאים שפורטו בהסכם ההלוואה, הכוללים ביןתקופת הארכה, וכן בכ

עבור תקופת ההארכה   7%-עבור תקופת ההארכה הראשונה ו  6.5%-אשר ינבע מהנכס לחוב שלא יפחת מ  NOIיחס )באחוזים( של  

 השנייה.

ימים, ובכפוף להוראות מקובלות    3בין היתר, בכפוף להודעה מראש בת  לחברה תהא האופציה לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם,  

 מסך הקרן הנפרעת בפירעון המוקדם.   0.5%בכפוף לתשלום עמלת פירעון מוקדם בשיעור של שנקבעו בהסכם, ו

- ה כשיחס הבנוסף לאמור לעיל, נקבעו בהסכם עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי של מלוא ההלוואה הכוללות: ביצוע חלוק

NOI 45; העמדה לפירעון מיידי של סדרת אגרות חוב של החברה ובכפוף לתקופת ריפוי בת 6%-שינבע מהנכס לחוב יהיה נמוך מ  

 ימים.

 

מיליון דולר מאת גוף    170( של החברה )בשרשור(, נטילת הלוואת בסך של  100%השלים תאגיד בבעלות מלאה )  2019  ביוני  7ביום   .ד

 . 2022בפברואר   11לתקופה של עד  בושוויק-שני בפרויקט דניזןקשר עם השלב הפיננסי אמריקאי, ב 

 ;  LIBOR + 3.2%החברה תשלם בגין ההלוואה ריבית שנתית, אשר תשולם על בסיס חודשי, בשיעור 

 

בכפוף  חודשים כל אחת ,ככל שתמומש אופציית ההארכה ,  12לחברה הזכות לדחות את מועד הפירעון האחרון בשתי תקופות של 

 .מסך קרן ההלוואה עבור כל תקופת הארכה 0.25%לתשלום סך השווה לשיעור של 

 

ויות הלווה בנכס, לרבות המקרקעין,  משכנתא ראשונה בדרגה, עם הגבלה על יצירת שעבודים נוספים, על מלוא זכ ניתנהלמלווה 

ספים וזכויות תחת הסכם ניהול בנכס, לרבות על דרך המחוברים, מיטלטלין וכו', וכן זכויות הנלוות אליהן לרבות זכויות לקבלת כ

 ;  ההמחאה

 

יקט ולתשלום ערבות פיננסית של בעל השליטה וכן ערבויות בעל השליטה להשלמת הקמת הפרוכמו כן, להבטחת ההלוואה, ניתנו 

יפוי המלווה בגין הפרת  התחייבות בעל השליטה והלווה לש של בעל השליטה;  Bad-Boyערבות מסוג   הוצאות תחזוקה ותפעול הנכס;

 הוראות רגולציה סביבתית בקשר עם הנכס. 

 

כם. עד למועד תהא האופציה לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם, בכפוף להודעה מראש והוראות מקובלות שנקבעו בהס לחברה

 לת פירעון מוקדם בשיעור חודשים לאחר מועד העמדת ההלוואה )להלן: "מועד הפתיחה"(, הפירעון המוקדם כפוף לתשלום עמ  9שחל  

 

 הריבית שתצטבר בגין סכום הקרן הנפרעת בפירעון המוקדם עבור התקופה שחלה ממועד הפירעון המוקדם ועד למועד הפתיחה.  

 

אי עמידה מצד הלווה   : בעיקר בעו בהסכם עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי של מלוא ההלוואה הכוללותבנוסף לאמור לעיל, נק

בעל השליטה אינו עומד בהתניות   המיסים ו/או תשלומים אחרים, דיספוזיציה של זכויות הלווה בנכס, העברה אסורה וכיו"ב;  בתשלומי

העמדה לפירעון מיידי של סדרת אגרות חוב של החברה, בכפוף   ה או בעל השליטה;ניהול הליך חדלות פירעון כנגד הלוו הפיננסיות;

 . ימים 45לתקופת ריפוי בת 
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 זכות ויתרות זכאים - 10 ורביא 

 

 : ההרכב

 בדצמבר 31 ליום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב  

   

 9,360 9,427 לשלם ריבית

 1,809 2,750 הכנסות מראש 

 27,796 23,692 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 16 - צדדים קשורים

 35,869 38,981 

   

 

 

 ךחייבים לזמן ארו - 11 ביאור

 

 

ההלוואה   . 16%של    שנתית   שנים בריבית   5אלפי דולר לתקופה של    14,500הלוואה לצד ג' בסך של    כללה  2018בדצמבר    31ליום  היתרה  
 . לעיל 7כמפורט בבאור נפרעה כחלק מרכישת השותפים במקרקעין בשכונת גואנוס 
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 אגרות חוב - 12ביאור 

 

פקה לציבור בישראל של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה השלימה החברה הנ 2014 בדצמבר 7 ביום (1) א.

,  והודעה משלימה 2014 בנובמבר  27, שפורסם ביום להשלמה לתשקיף א'(, לא המירות למניות. בהתאם 

-בש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'(. אגרות החוב )סדרה א'( הוצעו לציבור  396,000,000הוצעו לציבור 

בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית הקבועה שתישאנה אגרות   יחידות, בהצעה אחידה,  398,784

אגרות החוב צמודות לעליית שער החליפין של הדולר )כאמור מטבע הפעילות של החברה(    החוב )סדרה א'(. 

  קצאת ה בגין תמורה ברוטו הש"ח לדולר, בגינו הופרד נגזר משובץ.  3.958מעל שער רצפה של 

אלפי ש"ח.   398,784 -הסתכמה ב רה א'( שהוצעו לציבור על פי התשקיף)סד חוב אגרות 398,784,000

)ריבית אפקטיבית בשיעור    5.85%שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה א'( שנקבע במכרז הינו  

)סדרה א'(  אגרות החוב  398,784,000. התמורה נטו לאחר הוצאות הנפקה בגין הקצאת (9.76%של 

 מליון 27-)בניכוי הוצאות הנפקה של כ "חש אלפי  371,799 -ב  הסתכמההתשקיף שהוצעו לציבור על פי 

  30במאי וביום  31הריבית בגין אגרות החוב )סדרה א'( תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים ביום  "חש

עד תשלום הריבית  ו 2015במאי  31)כולל( החל מיום  2023עד  2015בנובמבר של כל אחת מהשנים 

 .  2023בנובמבר  23ביום האחרון שישולם 

 

מוצגת  בהתאם לתשקיף התחייבה החברה להפקיד כרית ריבית בגובה תשלום הריבית השנתית אשר 

 (. 5כפיקדון לזמן ארוך )ראה ביאור 

 

  30תשלומים שנתיים שווים ביום    ה לתשקיף אגרות החוב )סדרה א'( תעמודנה לפירעון )קרן( בשבע  בהתאם 

של הדולר, שלא יפחת    החליפין  לשערהחוב צמודות    אגרות  2023עד    2017בנובמבר של כל אחת מהשנים  

 . לדולר"ח ש 3.958משער של 

 

אגרות חוב )סדרה א'( נוספות בדרך    השלימה החברה הנפקה לציבור בישראל של  2016  בפברואר  29  ביום

'( של החברה  למימוש לאגרות חוב )סדרה אאשר היו ניתנות  (  1של הרחבת סדרה ושל כתבי אופציה )סדרה  

  של המדף  תשקיף)"הצעת המדף"(, מכח  2016 בפברואר 28וזאת על פי דוח הצעת מדף שפורסם ביום 

 .2015 בנובמבר 30 תאריך נושא  2015 בנובמבר 29 מיום החברה

 

 : אחת  כל, הכוללות יחידות 173,200 עדהצעת המדף, הוצעו לציבור  במסגרת

 

'("  א)סדרה  החוב  אגרות)להלן: " אחת  כל.נ.  ע"ח ש 1 בנות , שם  על רשומות'(, א)סדרה  חוב  אגרות  1,000

, אשר נרשמה לראשונה  שבמחזור'( א)סדרה  החוב  אגרות  סדרת  הרחבת  של  בדרך"(, החוב אגרות "  או

(,  1כתבי אופציה )סדרה  5וכן,  2014 תשקיף פי על.נ. ע "ח ש 398,784,000למסחר בבורסה בהיקף של 

ימוש לאגרות חוב )סדרה א'( )להלן: "כתבי האופציה" או "כתבי האופציה )סדרה  רשומים על שם, הניתנים למ

 100-( יהיה ניתן למימוש ל1כתב אופציה )סדרה  למימוש בכל יום מסחר בבורסה. כל    אשר היו ניתנים("(,  1

  93.5'( של החברה, וזאת כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של אש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה 

 )להלן: "מחיר המימוש"(.  שאינם צמודים  ,חש"
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 )המשך(  אגרות חוב - 12ביאור 

 

 )המשך(  א.

 

 )המשך(  (1)

 

והחל  "( פקע המימוש תקופת)כולל( )להלן: " 2016 במאי 22( שלא מומש עד ליום 1כתב אופציה )סדרה 

ע.נ. אגרות חוב    173,200,000למחזיק בו כל זכות כלפי החברה. סך הכל הוצעו עד    מאותו מועד אינו מקנה 

ש"ח לכל יחידה  942(. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1כתבי אופציה )סדרה  866,000-)סדרה א'( ו

 ע.נ. אגרת חוב )סדרה א'(. כתבי האופציה הוקצו ללא תמורה(.  1ש"ח לכל  0.942)

 

נאיהן ובזכויותיהן מכל שוות בת הן( 1עקב מימוש כתבי האופציה )סדרה  שהונפקואגרות חוב )סדרה א'( 

 '( שבמחזור. אלאגרות החוב )סדרה   הבחינות

 

אלפי דולר. התמורה    41,813  -הסתכמה לכיחידות שהוצעו לציבור  ה  173,200ברוטו בגין הקצאת    התמורה

האפקטיבית הינה   והריבית"ב ארה דולראלפי  39,610-כהסתכמה להמיידית נטו לחברה, בניכוי הוצאות, 

12.8%. 

 

נטו   התמורה(. 1כתבי אופציה )סדרה  248,019)יום פקיעת האופציות( מומשו  2016במאי  22ם עד ליו

 .דולר אלפי  5,828 -כ הינה  האופציות מלוא מימוש בגין שהתקבלה

 

השלימה החברה הצעת רכש חליפין לפיה פנתה החברה לכלל מחזיקי אגרות החוב   2017באוגוסט  8ביום 

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'(, בדרך של הצעת רכש    175,685,119)סדרה א'( בהצעה לרכוש מהם  

(, וזאת לפי  חליפין מלאה, בתמורה לאגרות חוב )סדרה ד'( של החברה )להלן: "אגרות החוב )סדרה ד'("

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה    1ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ד'( בגין כל    1.1651יחס החלפה של  

ש"ח ערך    128,509,157-"הצעת רכש החליפין"(. להצעת רכש החליפין נענו ניצעים המחזיקים ב  א'( )להלן:

אגרות החוב )סדרה א'( שבמחזור,   מסך 73.15% - נקוב אגרות חוב )סדרה א'(, אשר היוו באותו מועד כ

 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ד'(.   149,726,019-בתמורה ל

 

החברה על ביצוע פדיון מוקדם מלא ומותנה, ביוזמת החברה, של מלוא יתרת  הודיעה  2017ביולי  30ביום 

יפין, כאשר  הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה שתיוותר במחזור לאחר הצעת רכש החל

בהמשך לתוצאות הצעת רכש החליפין כאמור לעיל, התקיים התנאי המתלה לביצוע הפדיון המוקדם  ויתרת 

ש"ח ע.נ.   47,175,962דרה א'( שלא נענתה להצעת רכש החליפין כאמור לעיל, בסך של אגרות החוב )ס

דם המלא כאמור, לא קיימת  . לאחר הפדיון המוק2017באוגוסט  22הועמדה לפדיון מוקדם אשר בוצע ביום 

   אגרות החוב )סדרה א'( במחזור. 

ח הצעת רכש החליפין , לפיה פנתה  השלימה החברה הצעת רכש חליפין מכוח דו 2017בינואר  10ביום  (2)

ש"ח ערך נקוב אגרות  אלפי  596,785החברה לכלל מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בהצעה לרכוש מהם 

צעת רכש חליפין מלאה, בתמורה לאגרות חוב )סדרה ב'( של החברה, וזאת  חוב )סדרה א'(, בדרך של ה

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב   1ה ב'( בגין כל ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדר 1.025לפי יחס החלפה של 

אלפי    421,100  -כ)סדרה א'( )להלן: "הצעת רכש החליפין"(. להצעת רכש החליפין נענו ניצעים המחזיקים ב

מסך אגרות החוב )סדרה א'(   70.56% - קוב אגרות חוב )סדרה א'(, אשר היוו באותו מועד כש"ח ערך נ

"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ב'(, כך שסך אגרות החוב )סדרה  שאלפי    431,628  -כשבמחזור, בתמורה ל

פין  לעניין השלמת הצעת רכש חלי ש"ח ערך נקוב. אלפי  175,685 -כא'( שבמחזור במועד הדוח מסתכם ל

 ופדיון אגרות חוב )סדרה א'( ראה סעיפים ז' וח' להלן.  

 

אלפי   21,525 -ו 214,225 -כ ת שלהשלימה החברה הנפקו 2017בינואר  16 -ו 2017בינואר  12בימים 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'( נוספות, בהתאמה, במסגרת הקצאות פרטיות למשקיעים מסווגים, בתמורה 

 -כאלפי ש"ח, כך שסך אגרות החוב )סדרה ב'( שבמחזור מסתכם במועד הדוח ל  229,856  -לסך כולל של כ

 ש"ח ערך נקוב. אלפי  667,378

 

בנובמבר של כל   30ב'( תעמודנה לפירעון )קרן( בשבע תשלומים שנתיים שווים ביום  אגרות החוב )סדרה

)ריבית   6.35%רה ב'( הינו . שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סד2023עד  2017אחת מהשנים 

(. הריבית בגין אגרות החוב )סדרה ב'( תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים  7.41%אפקטיבית בשיעור של 

  2017במאי  31)כולל( החל מיום  2023עד  2017בנובמבר של כל אחת מהשנים  30במאי וביום  31 ביום

   .2023בנובמבר  23ועד תשלום הריבית האחרון שישולם ביום 
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 )המשך(  אגרות חוב - 12ביאור 

 

 )המשך(  א.

 

 )המשך(  (2)

 

לום הריבית החצי שנתית  בהתאם לתנאי שטר הנאמנות התחייבה החברה להפקיד כרית ריבית בגובה תש

 כפיקדון לזמן ארוך. מוצגת אשר 

 

 הסילוקיןביצעה החברה פירעון חלקי של אגרות החוב )סדרה ב'( בהתאם ללוח  2019בנובמבר  30ביום 

 אלפי ש"ח ע.נ.   95,368 -בסך של כ

 

 . ב' 12בדבר התחייבויות פיננסיות ראה באור 

 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'(   582,134,000ה של השלימה החברה הנפק 2017בפברואר  21ביום  (3)

השלימה החברה הקצאה פרטית של    2017בפברואר    27אלפי ש"ח. ביום    582,134בתמורה לסך כולל של  

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'( נוספות, במסגרת הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים,  אלפי  35,836

כך שנכון למועד פרסום דוחות כספיים אלו, סך אגרות החוב  אלפי ש"ח, 35,621 -בתמורה לסך כולל של כ

ור בסעיף  ש"ח ערך נקוב )להלן יחד עם האמאלפי  617,970 - )סדרה ג'( של החברה שבמחזור מסתכם ל

 א' לעיל: "הנפקת סדרה ג'"(. 

 

ברואר,  בפ  28  - באוגוסט ו  31אגרות החוב סדרה ג' עומדות לפרעון בשנים עשר תשלומים חצי שנתיים בימים  

)כולל(, באופן שכל אחד מאחד עשר התשלומים   2024בפברואר    28ועד ליום    2018באוגוסט    31החל מיום  

הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ג'( והתשלום האחרון יהווה %  מקרן ערכן  1.25%הראשונים יהווה 

באוגוסט    31ן ישולם ביום  מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ג'(. תשלום הקרן הראשו  86.25

 . 2024בפברואר  28ותשלום הקרן האחרון ישולם ביום   2018

 

)ריבית אפקטיבית בשיעור של  3.95%קבוע של קרן אגרות החוב )סדרה ג'( נושאת ריבית שנתית בשיעור 

ד  וע 2017 באוגוסט  31בפברואר, החל מיום   28-באוגוסט ו  31(, אשר תשולם פעמיים בשנה, בימים 5.1%

 כולל.   2024בפברואר  28ליום 

 אגרות החוב )סדרה ג'( לא תהיינה צמודות )קרן וריבית( למדד או מטבע כלשהו.

 

 במסגרת הנפקת סדרה ג': 

 

מזכויות ההשתתפות  100%הועברו לחברה, ללא תמורה מבעל השליטה מלוא החזקותיו המהוות  א. 

)להלן:   Wythe Berry Member LLC -מזכויות ההשתתפות ב 50%, שמחזיקה YG WV LLC -ב

מזכויות ההשתתפות    100%בחברת הבת, שתחזיק    managing member  -"חברת הבת"( ותשמש כ

,  William Vale Complex-)להלן: "חברת הנכס"(, אשר תחזיק ב Wythe Berry Fee Owner LLC -ב

 משרדים, מסחר, חניון ומסעדות.מלון, בברוקלין, ניו יורק הכולל: 

 

בזכויות ההשתתפות בחברת הנכס והינה בעלת השליטה בחברת    50%מחזיקה )בשרשור(  החברה  

בדוחות כתוצאה מהאמור לעיל, רשמה החברה    את חברת הנכס בדוחותיה הכספיים.  ומאחדתהנכס  

 אלפי דולר 41,922 -קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה בסך של כ 2017הכספיים של שנת 

 . חלקו של המיעוט( , כוללאלפי דולר 83,843)

 

 . William Valeבמתחם   WVשועבדו מלוא זכויות הבעלות של חברת  ב.

 

השווה לתמורת הנפקת סדרה ג' נטו, אשר שועבדה לטובת  הועמדה הלוואה לחברת הנכס בסך  ג.

 לצורך פרעון התחייבויות שהיו קיימות על הנכס.  מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( 

 

 ב' 12ות ראה באור בדבר התחייבויות פיננסי
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 )המשך(  אגרות חוב - 12ביאור 

 

 )המשך(  א.

 

'( בתמורה לסך  דאלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  302,560השלימה החברה הנפקה של  2017 ליולי 3ביום  (4)

 אלפי ש"ח.  291,150כולל של 

 

ביולי, החל   31-נואר ובי  31( תשלומים חצי שנתיים בימים  16' עומדות לפרעון בששה עשר )דאגרות החוב סדרה  

מקרן ערכן  6.25%באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה  )כולל(, 2028ביולי  31ועד ליום  2021בינואר  31מיום 

ותשלום הקרן  2021בינואר  31הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ד'(.תשלום הקרן הראשון ישולם ביום 

 .2028ביולי  31האחרון ישולם ביום 

 

)ריבית אפקטיבית בשיעור של   6.1%בשיעור קבוע של נקובה    '( נושאת ריבית שנתית דוב )סדרה קרן אגרות הח

ביולי   31ועד ליום    2018בינואר    31, החל מיום  ביולי  31-ו  בינואר  31אשר תשולם פעמיים בשנה, בימים    (6.88%

 )כולל(. 2028

 

 מטבע כלשהו. '( לא תהיינה צמודות )קרן וריבית( למדד אודאגרות החוב )סדרה 

 

ה הקצאה פרטית למשקיעים פרטיים ומסווגים באופן שלא מהווה אישר דירקטוריון החבר  2017  באוקטובר  30ביום  

וזאת   ,ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, רשומות למסחר 1בנות  ( 'דסדרה )אגרות חוב  60,000,000הצעה לציבור, של 

 ('דסדרה )החברה, הרשומה למסחר. אגרות חוב  הקיימת של ('דסדרה ) בדרך של הגדלת סדרת אגרות החוב 

ובתמורה כוללת של    ('דסדרה  )ש"ח ע.נ. אגרות חוב    1אגורות לכל    1.041נה לניצעים במחיר של  המוצעות, תוקצי

 .אלפי ש"ח 62,460

 

)ריבית אפקטיבית בשיעור של   6.1%'( נושאת ריבית שנתית  נקובה בשיעור קבוע של דקרן אגרות החוב )סדרה 

6.27%)  . 

 . ב' 12ראה באור  פיננסיות  התחייבויות בדבר

 

'( בתמורה  הש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  578,760,000השלימה החברה הנפקה של  2018בפברואר  4ביום  (5)

ש"ח   65,000,000השלימה החברה הקצאה פרטית של  2018 במרץ 5אלפי ש"ח. ביום  578,760לסך כולל של 

 61,880  -ספות, במסגרת הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים, בתמורה לסך כולל של כ'( נוהע.נ. אגרות חוב )סדרה  

ש"ח ע.נ. אגרות חוב   106,479,000השלימה החברה הקצאה פרטית נוספת של  2018 ביולי 3ביום , אלפי ש"ח 

ח  אלפי ש" 99,931 -'( נוספות, במסגרת הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים, בתמורה לסך כולל של כה)סדרה 

ת,  אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ה'( נוספו 70,000השלימה החברה הקצאה פרטית של  2019למאי  7ביום ו

אלפי ש"ח כך שנכון למועד פרסום    61,341  -במסגרת הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים, בתמורה לסך כולל של כ

אלפי ש"ח ערך נקוב   820,239 -ם לדוחות כספיים אלו, סך אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה שבמחזור מסתכ

 )להלן: "הנפקת סדרה ה'"(. 

בינואר של כל אחת מהשנים   31( תשלומים אשר ישולמו ביום 5ה )אגרות החוב סדרה ה' עומדות לפרעון בחמיש

מקרן   2%, באופן שכל אחד מארבעת התשלומים הראשונים יהווה 2024ביולי  31)כולל( וביום  2024עד  2021

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות   92%הכולל של אגרות החוב )סדרה ה'( והתשלום האחרון יהווה ערכן הנקוב 

 רה ה'(. החוב )סד

בגין ההנפקה וההקצאות    אפקטיבית)ריבית    3%  שלריבית שנתית בשיעור קבוע    נושאת'(  הרן אגרות החוב )סדרה  ק

(,  בהתאמה 6.93%-ו 5.1%, 5.14%, 4.07% של בשיעורהינה  2019מאי -ו 2018הפרטיות בחודשים מרץ ויולי 

 כולל.   2024  ביולי  31ועד ליום    2018ביולי    31ום  , החל מיבינואר  31-ביולי ו  31אשר תשולם פעמיים בשנה, בימים  

 '( לא תהיינה צמודות )קרן וריבית( למדד או מטבע כלשהו.האגרות החוב )סדרה 

 

לות של חברת הנכס המחזיקה  בשלב הראשון של  ' שועבדו מלוא זכויות הבעהבמסגרת הנפקת סדרה  .ג
 . הנכס הידוע בשם 'פרויקט בושוויק' 

 
 '. ההועמדה הלוואה לחברת הנכס בסך השווה לתמורת הנפקת סדרה  .ד

     

 . ב' 12ראה באור  פיננסיות  התחייבויות בדבר

 
  



All Year Holdings Limited 
 ת הכספיים המאוחדים  ביאורים לדוחו

 

48 

 )המשך(  אגרות חוב - 12ביאור 

 

 

 פיננסיותאמות מידה  ב.

 

הנאמנות של   יבמסגרת שטר , שנקבעולעמידה באמות מידה פיננסיות יבויות החברהתאם להתחילהלן נתונים בה

 של החברה.  אגרות החוב 

 

 : של אגרות חוב סדרה ב' אמות מידה פיננסיות (1)

 

מיליון דולר  90-( לא יפחת משאינן מקנות שליטהההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות  א. 

)לא כולל  , ההון העצמי של החברה 2019 בדצמבר 31נכון ליום ד( ארה"ב )סכום זה לא יוצמד למד

מיליון דולר ארה"ב ועל כן החברה עומדת באמת מידה   417 -הוא כ( שאינן מקנות שליטהזכויות 

 פיננסית כאמור. 

 

( לסך המאזן המאוחד לא  שאינן מקנות שליטהההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות יחס  ב. 

שאינן , ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות 2019 בדצמבר 31נכון ליום . 25%-יפחת מ

מיליון   2,205  -מיליון דולר ארה"ב וסך המאזן המאוחד של החברה הוא כ  594  -( הוא כמקנות שליטה

שאינן מקנות  דולר ארה"ב. בהתאם לאמור לעיל, יחס ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות  

 כאמור.  ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית 27%-המאזן המאוחד הוא כ ( לסךשליטה

 

,  2019 בדצמבר  31. נכון ליום 19מתואם לא יעלה על  EBITDA-אם ליחס החוב הפיננסי נטו מתו ג. 

כן החברה עומדת באמת מידה   ועל 18.59מתואם הוא  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל

'(, במקרה של רכישת נכס  בכי על פי שטרי הנאמנות של אגרות החוב )סדרה  יצוין פיננסית כאמור.

  EBITDA -מניב אחד או יותר, חישוב אמת המידה הפיננסית יעשה תוך הוספה למכנה של ה

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

המתואם, החברה סבורה שיש לטפל   EBITDA- חישוב הלמונחי שנה מלאה. יובהר כי לעניין 

  - )להלן: "נכס חדש"( כרכישתו של נכס מניב, תוך תקנון ה בהשלמת הקמתו והשכרתו של נכס מניב 

EBITDA  ה   תקנוןהמתואם של נכס חדש, למונחי שנה מלאה. סךEBITDA  בגין  מהתאמההנובע  

 .דולר אלפי  6,113על סך של עומד  והשכרתם שנסתיימה בנייתם נכסים

 

            

 31נכון ליום    -מסך המאזן המאוחד של החברה    40%היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה על   ד.

ועל כן החברה עומדת באמת מידה   1% -הוא כהיזום של החברה , היקף פרויקטי 2019 בדצמבר

 פיננסית כאמור. 

 

יחס החוב הפיננסי נטו  . 75%על שיעור של  נטו, לא יעלה capהחוב הפיננסי נטו מתואם ל  יחס ה.

ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית    73%-כ  הוא   2019  בדצמבר  31נטו ליום    capמתואם ל  

  כאמור.



All Year Holdings Limited 
 ת הכספיים המאוחדים  ביאורים לדוחו

 

49 

 

 )המשך(  אגרות חוב - 12ביאור 

 

 )המשך(  אמות מידה פיננסיות ב.

 

 )המשך(  : של אגרות חוב סדרה ב' אמות מידה פיננסיות (1)

 

 ,  בנוסף

 

נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית )עד לתקרה של   סדרה ב' אגרות החובהנאמנות של  בשטר •

  אמת התאם לשינוי בדירוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת ( ב1.5% ריבית נוספת בשיעור של 

 : ההמידה הפיננסית הבא

 

 31. נכון ליום 17מתואם כהגדרתם לעיל לא יעלה על  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל •

 .  עומדת באמת מידה פיננסית כאמוראינה ועל כן החברה   18.59היחס עומד על  2019 בדצמבר

 

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

)סדרה  לשטר הנאמנות, כך שלשיעור הריבית השנתית שנשאה יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב  

התאם לקבוע בשטר  ב. 0.5%בשיעור של  2017בנובמבר  30החל מיום  '( תתווסף תוספת ריביתב

ל יתרת הקרן הבלתי מסולקת  בתוקף עד לפירעון מלא ש תהא  הריביתהאמורה בשיעור  העלייההנאמנות, 

ת באמת  '(, או עד למועד פרסום דוחות כספיים של החברה לפיהם החברה עומדבשל אגרות החוב )סדרה  

 המידה הפיננסית האמורה, לפי המוקדם. 

 

החברה   , תאריך הדוח על המצב הכספילצורך שיפור באמת המידה הפיננסית האמורה בתקופות שלאחר 

 '. ב שלב רוייקט בושוויק פמלא של פועלת לאיכלוס 

 

 

 

 

 ': גהלן הנתונים בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות של אגרות חוב סדרה ל (2)

 

  '( קיימות במחזורג כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה  תנאי שטר הנאמנותחייבה במסגרת חברה התה

 המפורטות להלן: תעמוד החברה בכל עת בהתניות הפיננסיות

 

דולר   מיליון  120-לא יפחת מ  (שאינן מקנות שליטהלא כולל זכויות  )  העצמי המאוחד של החברהההון   א. 

)לא כולל  , ההון העצמי של החברה2019 בדצמבר 31נכון ליום (.  סכום זה לא יוצמד למדד)ארה"ב 

מידה  מיליון דולר ארה"ב ועל כן החברה עומדת באמת  417 -הוא כ ( שאינן מקנות שליטהזכויות 

 פיננסית כאמור. 

 

הסך השווה ליתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב  )  80%  לבטוחה לא יעלה על    יחס ההלוואה ב. 

בסכום השווה לשווי הבטוחתי של הנכס המשועבד(. נכון ליום  )ללא ריבית(, מחולק  )סדרה ג'( בלבד

  והינדולר וסך אגרות החוב    מיליון  245השווי הבטוחתי של הנכס המשועבד הינו    2019בדצמבר    31

ועל כן החברה עומדת   67% - דולר בהתאם לאמור לעיל, יחס ההלוואה לבטוחה הוא כ מיליון 165

 נסית כאמור. באמת מידה פינ

 

 31נכון ליום    -מסך המאזן המאוחד של החברה    40%היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה על   . ג

ועל   1% - , היקף פרויקטי היזום של החברה מסך המאזן המאוחד של החברה הוא כ2019 בדצמבר

 כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור. 

 

. יחס החוב הפיננסי נטו  75%ל שיעור של נטו, לא יעלה ע capהחוב הפיננסי נטו מתואם ל  יחס .ד

ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית    73%-כ  הוא  2019  בדצמבר  31נטו ליום    capמתואם ל  

 כאמור.

 

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

 גרות החוב ובמקרה של הפרת אמת המידה הפיננסית הבאה:לשינוי בדירוג א  ( בהתאם 1.5%בשיעור של  

 

יחס ההלוואה לבטוחה הוא  2019 בדצמבר 31נכון ליום  .75%יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על  -

  .67% -כ
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 )המשך(  אגרות חוב - 12ביאור 

 

 )המשך(  אמות מידה פיננסיות ב.

 

 : של אגרות חוב סדרה ד' פיננסיותידה להלן הנתונים בדבר עמידה באמות מ (3)

 

מיליון דולר   150-( לא יפחת משאינן מקנות שליטהההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות   א. 

  ( שאינן מקנות שליטה)לא כולל זכויות    , ההון העצמי של החברה2019  בדצמבר  31נכון ליום    .ארה"ב

 דת באמת מידה פיננסית כאמור. עומ מיליון דולר ארה"ב ועל כן החברה 417 -הוא כ

 

 31נכון ליום  מסך המאזן המאוחד של החברה. 35%החברה לא יעלה על היקף פרויקטי היזום של  ב. 

 ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.   1%  - הוא כהיקף פרויקטי היזום  ,  2019  בדצמבר

 

. יחס החוב הפיננסי נטו  80%ל שיעור של נטו, לא יעלה ע capיחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל  . ג

ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית   73%הוא  2019 בדצמבר 31נטו ליום  capמתואם ל 

 כאמור.

 

  NOI -, ה2019 בדצמבר 31מיליון דולר. נכון ליום  35-המתואם של החברה לא יפחת מ NOI -ה .ד

ל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית  מיליון דולר ארה"ב וע 86-המתואם של החברה הוא כ

 כאמור.

 

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

 ( בהתאם לשינוי בדירוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת אמת המידה הפיננסית הבאה:1.5%יעור של  בש

 

מיליון דולר   190-( לא יפחת משאינן מקנות שליטהכולל זכויות  ההון העצמי המאוחד של החברה )לא   . א

(  ות שליטהשאינן מקנ)לא כולל זכויות  , ההון העצמי של החברה  2019  בדצמבר  31נכון ליום    ארה"ב.

 מיליון דולר ארה"ב ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.  417 -הוא כ

 

. יחס החוב הפיננסי נטו  77.5%טו, לא יעלה על שיעור של נ capיחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל  . ב

פיננסית  ועל כן החברה עומדת באמת מידה  73%הוא  2019 בדצמבר 31נטו ליום  capמתואם ל 

 כאמור.

 

  NOI -, ה2019 בדצמבר 31נכון ליום  מיליון דולר. 45-של החברה לא יפחת מ המתואם NOI -ה . ג

ון דולר ארה"ב ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית  מילי 86 - המתואם של החברה הוא כ

 כאמור.
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 )המשך(  אגרות חוב - 12ביאור 

 

 )המשך(  אמות מידה פיננסיות ב.

 

 ': ה להלן הנתונים בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות של אגרות חוב סדרה  (4)

 

 

מיליון דולר   180-לא יפחת מ  (שאינן מקנות שליטהההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות   א. 

)לא כולל , ההון העצמי של החברה 2019 בדצמבר 31ארה"ב )סכום זה לא יוצמד למדד(. נכון ליום 

מיליון דולר ארה"ב ועל כן החברה עומדת באמת מידה   417 -הוא כ( שאינן מקנות שליטהזכויות 

 פיננסית כאמור. 

 

השווי הבטוחתי של הנכס    2019  בדצמבר  31ון ליום  . נכ82.5%יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על    ב. 

מיליון דולר בהתאם לאמור לעיל,   224 - כ אגרות החוב הינםמיליון דולר וסך  323 המשועבד הינו

 ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמור.  69% -יחס ההלוואה לבטוחה הוא כ

 

 31נכון ליום    -המאזן המאוחד של החברה  מסך    35%היקף פרויקטי היזום של החברה לא יעלה על   ג. 

ועל כן החברה עומדת באמת מידה   1% -הוא כ, היקף פרויקטי היזום של החברה 2019בדצמבר 

 פיננסית כאמור. 

 

. יחס החוב הפיננסי נטו  80%נטו, לא יעלה על שיעור של  capיחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל  ד.

ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית    73%-הוא כ  2019  בדצמבר  31נטו ליום    capמתואם ל  

 כאמור.

 

  NOI -, ה2019 בדצמבר 31מיליון דולר. נכון ליום  35-המתואם של החברה לא יפחת מ NOI -ה .ה

מיליון דולר ארה"ב ועל כן החברה עומדת באמת מידה פיננסית   86 - המתואם של החברה הוא כ

 כאמור.

 

 

נוספת  ות החוב נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית )עד לתקרה של ריבית  בנוסף, בשטר הנאמנות של אגר

 ( בהתאם לשינוי בדירוג אגרות החוב ובמקרה של הפרת אמת המידה הפיננסית הבאה:1.5%בשיעור של  

 

יחס ההלוואה לבטוחה   2019 בדצמבר 31נכון ליום  . 77.5%יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על  -

 . ברה עומדת באמת מידה פיננסית כאמורועל כן הח 69% -הוא כ
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 )המשך(  אגרות חוב - 12ביאור 

 

 )המשך(  אמות מידה פיננסיות ב.

 

 

 החברה הכספיים הדוחות על החתימה למועד נכון - הנאמנות נקבעו מגבלת חלוקת דיבידנד  בשטרי  בנוסף

 . דיבידנד  חלוקת ביצעה לא

 

לאמת המידה לתוספת ריבית בגין  אגרות   פרט ת לעיל החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטו

לעיל וכן  כמפורט 17 על יעלה שלאמתואם  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל שלחוב סדרה ב' 

רות החוב  ,  את כל ו/או חלק מהתחייבויותיה למחזיקי אגהאמורה המידה לאמת פרטהחברה אינה מפרה, 

 .2019 צמבר בד 31( ליום ה'-ו ' ד,'ג',  ב)סדרה 

 

הודיעה חברת הדירוג מידרוג בע"מ על הורדת דירוג לאגרות החוב )סדרה ב'(,    2018בדצמבר  27ביום 

עם   A2.ilאגרות החוב )סדרה ג'(, אגרות החוב )סדרה ד'( ואגרות החוב )סדרה ה'( של החברה, מדירוג  

 עדכנה,  כתוצאה מהאמור לעיל  (,  Stableוהותרת אופק דירוג יציב )  A3.il( לדירוג  Stableאופק דירוג יציב )

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

  .לשטרי הנאמנות של אגרות החוב 5.3של החברה )להלן ביחד: "אגרות החוב"( בהתאם להוראות סעיף 

  שנושאתשיעור הריבית השנתית  לכך שהותאם  ל החברה  שיעור הריבית בגין אגרות החוב שללאור האמור,  

בשיעור של   2018 בדצמבר  27ריבית החל מיום התווספה  יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

בתוקף עד לפירעון מלא   תהא הריביתהאמורה בשיעור  העלייההתאם לקבוע בשטר הנאמנות, ב. 0.25%

 או עד לעליה מחדש בדירוג לפי המוקדם.   של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב

 

דירוג לאגרות החוב )סדרה ג'(,   העלאת הודיעה חברת הדירוג מידרוג בע"מ על  2020בפברואר  2ביום 

והותרת אופק דירוג    A2.ilדירוג  ל   שליליעם אופק דירוג    A3.ilואגרות החוב )סדרה ה'( של החברה, מדירוג   

ואגרות החוב  (  שיעור הריבית של אגרות החוב )סדרה ג'  אתהחברה    נהעדכ,  כתוצאה מהאמור לעיל  ,  שלילי

 . לשטרי הנאמנות של אגרות החוב  5.3)סדרה ה'( של החברה בהתאם להוראות סעיף 

שיעור הריבית  תותאם כך ששל החברה  ה'( -)סדרות ג' ו לאור האמור, שיעור הריבית בגין אגרות החוב

  2020 בפברואר 2ריבית החל מיום יפחת  של אגרות החוב  יתרת הקרן הבלתי מסולקת שתישאהשנתית 

 .  0.25%בשיעור של 

 

 

אישר דירקטוריון החברה רכישה עצמית של אגרות חוב של החברה סדרות ב' וד' מעת לעת   2019בפברואר  27ביום  .ג

ה החברה אגרות חוב  מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים רכש 10כולל של  כספי כוםובהיקפים שונים עד לס

 אלפי ש"ח.  15,951אלפי ש"ח בתמורה כוללת של  23,136כולל של סדרה ד' בסכום 
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 כנסה המסים על ה  - 13 ביאור

 

 : חוקי המס החלים על חברות הקבוצה

 

  מיסויהינה 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 מריקאיא

(look through entity דהיינו החברה אינה )של בעלי מניותיה. על פי דיני המס של  לצרכי מס וחבות המס הינה  נישומה

דיני המס האמריקאים, דהיינו אין להם חבות   לעניןארה"ב, התאגידים המוחזקים על ידי החברה  גם הם גופים שקופים 

החייבות במס של החברה   ההכנסות במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילותם אלא לבעלי מניותיהם. תוצאת האמור לעיל כי 

  מההכנסה 8.85% - בשיעור של כ New York  city Tax)למעט  ברמת בעלי מניותיה ימוסושלה  המוחזקותוהחברות 

 לפעילות מהותיים שאינם, S corporations"" מסוג שהינם המוחזקים מהתאגידים שנים על חלשהחייבת לצרכי מס 

 .(דולר אלפי  242 -חבות מס זו הינה כ בגין 2019בדצמבר  31, יתרת המיסים הנדחים ליום החברה

 

 

 הון - 14 ביאור

 

  2019בדצמבר  31נכון ליום  והנפרע המונפק  המניות הון. נקוב  ערך ללא  מניות 50,000 - מ בכמור רשוםההון המניות 

 . נקוב  ערך ללא  מניות 6,500 -מ מורכב

 

לחברה את זכויותיהם )לרבות  מניות החברה  בעליעבירו הקודם לרישום למסחר בבורסה של אגרות החוב )סדרה א'( 

  "ןנדל  בנכסית  ובשליטתם המלאה( בתאגידים המחזיקים בשרשור בזכויו  םבעקיפין באמצעות תאגידים אמריקאיים בבעלות

 . ותמניהנפקת מניות לבעלי ה"(, כנגד המועברות החברות" - בעיר ניו יורק )להלן

 

  החברותאו /ו המועברות לזכויות הקשור בכל כלשהו שיפוי לחברה לתת  התחייבו ולא  נתנו לא השליטה בעלי כי יצוין

 . 7נגד הקצאת מניות ראה באור נכסים ללא תמורה על ידי בעל השליטה כב זכויות לעניין העברת .המועברות

 

 

 

 פיננסיים  מכשירים - 15 ביאור

 

 :הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים  סיווג .א 

 בדצמבר 31 ליום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב  

     :הלוואות וחייבים בעלות מופחתת

 6,632 31,648 מזומנים ושווי מזומנים

 19,729 14,545 םפקדונות מוגבלים ומיועדי

 23,693 6,793 הלוואות למימון נדל"ן

 52,986 50,054 

   

   התחייבויות פיננסיות אחרות בעלות מופחתת: 

 863,889 927,032 אשראי מבנקים ותאגידים פיננסיים 

 611,990 646,199 )כולל ריבית לשלם( חוב  אגרות

 27,796 23,694 אחרים  זכאים

 1,596,925 1,503,675 
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 )המשך(  פיננסיים  מכשירים - 15ביאור 

 

 :ריבית שיעור סיכון .ב

 

  יכולת את  לצמצם  עשויה  האמורה  הריבית  בשיעור  עליה"ב. בארה  הפדראלית  הריבית  בשיעור  לשינויים  חשופה  החברה 

 .יותר   נמוכה   בריבית   חדשות   להלוואות   גבוהה  בריבית   קיימות   הלוואות   מחזור   דרך   נכסיה   את   מחדש   לממן   החברה 

 . קרב שלהן הפרעון שמועד להלוואות מחדש מימון ומבצעת הריבית שיעורי את  לעת  מעת בוחנת  החברה

 

  IBORS הבנצ'מרק  לאור שינויים רגולטורים המתרחשים בעולם, לא מעט מדינות שוקלות להחליף את ריביות 

 (INTERBANK OFFERED RATES (  ) בית ה לריבית זו הינה רי אשר אחת הדוגמאות הנפוצות - LIBOR   הנקבעת

הספציפיות.  עסקאות ה על ידי בנקים בלונדון( בריבית אלטרנטיבית חסרת סיכון אשר מתבססת במידה רבה יותר על 

. החברה  IBORודאות בכל הקשור להלוואות אשר תנאיהן מבוססים על שיעורי ריבית -רפורמה זו בריביות מובילה לאי 

 על הדוחות הכספיים.  LIBOR- תוצאה מביטול ה ההשפעה, אם בכלל, אשר תהיה כ בוחנת את  

 

 :אשראיסיכון  .ג

 

   החברה אינה צופה סיכוני אשראי מהותיים בגין יתרות החייבים השונים. 2019בדצמבר  31ליום 

 

 סיכון שערי חליפין: . ד

 

רה של החברה מתבצע בישראל, החב  פעילות החברה מתבצעת בארה"ב בדולר ארה"ב. מאחר וחלק מגיוס המימון 

לחברה התחייבויות כלפי בעלי אגרות חוב בסכום   .שקל החדש חשופה לשינויים בשער החליפין של דולר ארה"ב מול ה 

 31ליום    אלפי ₪   2,200,684)  , בהתאמה  2018- ו   2019בדצמבר    31לימים  אלפי דולר     602,630  - ו   636,772כולל של  

 . ( 2019בדצמבר  

הוא שיעור  5%בשער החליפין דולר ארה"ב מול הש"ח.  5% ירידה של הטבלה הבאה מפרטת את הרגישות לעלייה או 

הרגישות אשר נעשה בו שימוש בדיווח לאנשי המפתח הניהוליים וכן מדד זה מייצג את הערכות ההנהלה לגבי השינוי 

מתאים רגישות כולל יתרות קיימות של פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ ו האפשרי הסביר בשערי החליפין. ניתוח ה

 . בשיעורי מטבע חוץ   5%את התרגום שלהם בתום התקופה לשינוי בשיעור של  

 

ביחס למטבע   5%-מספר חיובי בטבלה מציין עליה ברווח או ההפסד או גידול בהון כאשר מטבע הש"ח מתחזק ב 

 .ביחס למטבע הרלוונטי  5%-הפסד וקיטון בהון כאשר מטבע הש"ח נחלש בהרלוונטי, או ירידה ברווח או ה

 

על תוצאות  בשער החליפין כאמור    5%-ירידה ב  /   בהנחה ששאר הפרמטרים היו נשארים קבועים, השפעה של עליה

 הייתה כדלקמן: החברה

 

 השפעה לשנה שנסתיימה   

 2019 בדצמבר 31  ביום

 השפעה לשנה שנסתיימה  

 2018 בדצמבר 31 ביום

 דולר  אלפי 

 5%+ 5%- 5%+ 5%- 

     

 (32,210) 29,142 (34,364) 31,092 רווח )הפסד(
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - 15ביאור 

 

 :נזילות סיכון . ה

 

הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן. גישת החברה  סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה 

 המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד.לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות 

 

החברה פועלת על מנת לאפשר קיומן של רמות מספקות של  אמצעים נזילים לתשלום הוצאות התפעול הצפויות 

מידה בהתחייבויות הפיננסיות. האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית  ושל הסכומים הדרושים לע

   סבירה לצפותם.של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות 

 

  לא  בסכומים  החוזיים  התנאים  פי  על  הקבוצה  של  הפיננסיות  ההתחייבויות  של  הפרעון  זמני  את  ציגהמ  להלן  הטבלה

 :)כולל תשלומים בגין ריבית( מהוונים

 

 2019בדצמבר,  31ליום  

 עד  משנה עד 
 משנתיים

  מעל עד   4 -מ עד  3-מ עד

 "כ סה ים שנ 5 שנים  5 שנים  4 שנים  3 שנתיים שנה  

 אלפי דולר ארה"ב  

        

 23,694 - - - - - 23,694 ויתרות זכות זכאים

 781,185 84,705 392,281 76,902 80,323 83,701 63,273 חוב  אגרות

  מבנקים   הלוואות 

 1,093,661 529,367 62,483 31,438 266,005 108,675 95,693   פיננסיים   ותאגידים 

 182,660 192,376 346,328 108,340 454,764 614,072 1,898,540 

        

 

 

 2018בדצמבר,  31ליום  

 עד  משנה עד 
 משנתיים

  מעל עד   4 -מ עד  3-מ עד

 "כ סה שנים  5 ים שנ 5 שנים  4 שנים  3 שנתיים שנה  

 אלפי דולר ארה"ב  

        

 27,796   -    -    -    -    -  27,796 זכות ויתרות זכאים

 חוב  אגרות

                        

59,700  

                

58,343  

           

77,180  

           

74,065  

                 

70,911  

           

510,735  

    

850,934  

  מבנקים אותהלוו

   פיננסיים ותאגידים

                       

244,292  

                

84,851  

           

37,751  

           

61,789  

                 

61,789  

           

548,373  

        

1,038,845  

 

                     

331,788  

              

143,194  

        

114,931  

        

135,854  

              

132,700  

        

1,059,108  

  

1,917,575  
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - 15ביאור 

 

 :הוגן שווי .ו

 

,  פיננסיים  מכשירים  קבוצות  של  ההוגן  והשווי  כולל ריבית לשלם  הכספיים  בדוחות  היתרה  את  מפרטת   שלהלן  הטבלה

 :ההוגן שוויםפי -על שלא הכספיים בדוחות המוצגים

 

 בדצמבר   31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 שווי הוגן 

יתרה בדוח  
על המצב 

 הכספי 

יתרה בדוח  
על המצב 

 שווי הוגן הכספי 

 אלפי דולר ארה"ב  

     :התחייבויות פיננסיות

 125,392 86,681 108,748 92,891 סדרה ב' )*( אגרות חוב 

 157,531 142,548 167,808 158,337 סדרה ג' אגרות חוב 

 137,145 76,952 142,401 94,972 סדרה ד' אגרות חוב 

 191,921 176,370 227,243 225,186 ' הסדרה אגרות חוב 

     

 . 12לעניין פרעון קרן בתקופת הדוח ראה באור  )*( 

 

 ויתרות  זכאים  ,ושמוגבלים בשימ  פקדונות  ,חובה  ויתרות  חייבים  ,מזומנים  ושווי מזומניםה  שיתרת  עריכהמ  ההנהלה

 מהווה בקירוב את שווים ההוגן.  ואחרים פיננסיים, הלוואות מתאגידים זכות

 

 . החתך לתאריך  מצוטטים מחירים על מבוסס סחירות חוב  אגרות של ההוגן השווי

 ניהול הון בחברה:  .ז

 

ובכך ליצור   החברה להבטיח את המשכיות העסק מטרת החברה בניהול ההון העצמי שלה הינה לשמר את יכולת 

 תשואה לבעלי המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים. 

 

החברה מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת התאמות בהתאם לשינויים בתנאים כלכליים. כדי לנהל או להתאים 

מוש נכסים, חלוקות  את מבנה ההון שלה, החברה מחליטה על מדיניות אשראי, פרעון הלוואות, השקעה או מי

 ורך, אם בכלל, בגיוס מניות או אגרות חוב. דיבידנד וצ
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - 15ביאור 

 

 

 שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון   .ח

 

שינויים הנובעים מתזרימי הטבלה להלן מפרטת את השינויים בהתחייבויות של הקבוצה הנובעות מפעילויות מימון, כולל הן  

ויים שאינם במזומנים. התחייבויות הנובעות מפעילויות מימון הינן התחייבויות שלגביהן תזרימי מזומנים מזומנים והן שינ

 .סווגו, או תזרימי מזומנים עתידיים יסווגו, בדוח על תזרימי המזומנים כתזרימי מזומנים מפעילויות מימון

 

  1יתרה ליום 
 2019בינואר 

 
תזרימי 
מזומנים 
מפעילות  
 י שער הפרש מימון )*(

הפחתת  
 ניכיון

  
 
 
 

יתרה ליום  
בדצמבר  31

2019  

 
 
 
 
 

 לא במזומן

 אלפי דולר ארה"ב   

הלוואות מתאגידים בנקאיים  
 5,615 - 103,528 863,889 ומנותני אשראי אחרים 

 
(46,000) 927,032 

 636,772 - 7,182 46,454 (19,494) 602,630 אגרות חוב 

 1,466,519 84,034 46,454 12,797 (46,000) 1,563,804 

 

 

 

 

  1 ליום יתרה
 2018 בינואר

 
 תזרימי
 מזומנים
  מפעילות

 (*) מימון
  הפרשי 
 שער 

הפחתת  
 ניכיון

כניסה  
 לאיחוד

 

 

 
 
  ליום יתרה

 בדצמבר 31
2018 

 אלפי דולר ארה"ב  

מתאגידים בנקאיים   הלוואות
 863,889 34,914 7,238 - 102,629 719,108 ומנותני אשראי אחרים 

 602,630 - 3,898 (49,907) 174,612 474,027 אגרות חוב 

 1,193,135 277,241 (49,907) 11,136 34,914 1,466,519 

       
 

 

        
 
 

        
 )*( תזרימי מזומנים מפעילויות מימון כוללים את תזרימי המזומנים נטו המוצגים בדוחות המאוחדים על תזרימי    

 מנים כתזרימי מזומנים הנובעים מפעילויות מימון.המזו      
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 והתחייבויות תלויות התקשרויות, שיעבודים - 16 ביאור

 

 :שיעבודים .א

 

על    בשיעבודים, מובטחים  נכסי נדל"ן להשקעהב  השקעהמימון    לצורךממממנים פיננסיים    הקבוצה  שלקחה  הלוואות

מסתכמת לסך   2019בדצמבר  31כאמור לעיל ליום  ודיםבשיעבנדל"ן להשקעה. יתרת ההתחייבויות המובטחות 

   אלפי דולר. 922,182 -של כ

על נדל"ן להשקעה.    בשיעבודיםנכסי נדל"ן להשקעה, מובטחים  ב  השקעהמימון    לצורךחוב שהנפיקה החברה    אגרות

  389,946-מסתכמת לסך של כ 2019בדצמבר  31כאמור לעיל ליום  בשיעבודיםהחוב המובטחות  אגרותיתרת 

 אלפי דולר.

 

 

 :התקשרויות .ב

 

 : שוכרים  עם  התקשרויות (1)

 

"( זכאות  R.S"שוכר  - )להלן Rent Stabilizedעם שוכרי החברה נמנים דיירים הזכאים למעמד שוכר 

המשויכת לדירה ספציפית בנוסף, מספר יחידות מגורים של החברה, נהנות מהטבות מס הקשורות למיסי 

מי שכירות  ור שיפורים שבוצעו בנכסים. במהלך תקופת הטבת המס, העלאת ד, לאלתקופות שונותעירייה, 

בבית דירות הבעלים רשאי להעלות את דמי   לפיהן. R.Sבנכס כפופה למגבלות הקיימות ביחס לשוכר 

התוספת מחושבת על בסיס שכר הדירה האחרון שנרשם    ציבורית  השכירות בתוספת הנקבעת על ידי מועצה

שנה או שנתיים כל   חדש, הזכות להאריך כל הסכם שכירות לתקופות נוספות של R.S עבור הדירה. לשוכר

 לתוספת שנקבעה. אחת, על פי בחירתו, וזאת ללא שינוי בתנאי ההסכם, למעט גובה דמי השכירות ובכפוף 

 

 

 . 18 ביאור, ראה וערבויות קשורים צדדים עם התקשרויות לעניין (2)

 

 תלויות :  התחייבויות .ג

 

תובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות,  התקבל כתב תביעה המלווה בבקשה לאישור    2019בינואר    16ביום   .1

)להלן יחד: "התובענה"(, אשר הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו   2006-התשס"ו

התנועה להגנה על ציבור   –. התובענה הוגשה על ידי גילוי נאות 37894-01-19)להלן: "בית המשפט"( בת.צ. 

בעת"(, כנגד החברה ונושאי המשרה הבכירה המכהנים בה, וכן כנגד מר ג'ואל גרינפלד המשקיעים )ע"ר( )להלן: "התו

 כדירקטור וכסמנכ"ל התפעול של החברה  )להלן: "המשיבים"(.  2018ביוני  30אשר כיהן עד ליום 

  )כנגד כלל המשיבים(  2018ביוני  30וני של החברה ליום התובענה הוגשה בעילות של פרטים מטעים בדוח הרבע

אודות כשלים בבקרה הפנימית של החברה )כנגד החברה ובעל   2018ביוני  1וכן אי פרסום דיווח מיידי ביום 

התובעת מבקשת לקבוע כי יימנו על חברי הקבוצה בתובענה "כל מי שרכש אגרות חוב )מסדרה כלשהי(   .השליטה(

, למעט המשיבים ו/או מי  2018נובמבר ב 30ועד ליום  2018ביוני  1החל מיום  All Year Holdings Limitedשל 

 מיליון ש"ח.  100מטעמם ו/או גופים הקשורים עימם", כשנזקם הכולל של חברי הקבוצה נאמד על ידי התובעת במעל  

 
המשפט על מחיקת  התקבלה החלטת בית המשפט כי נוכח הודעת המבקשת הורה בית  2020במרץ  12ביום 

 התובענה ללא צו הוצאות. 
 

הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו )להלן בס"ק זה: "בית המשפט"(    2020  במרץ  8ביום   .2

חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב )סדרה ה'( של   –המרצת פתיחה כנגד החברה וכנגד משמרת 

ת החוב על פי שטר  , בטענה לפגיעה לכאורה בבטוחות שניתנו למחזיקי אגרו החברה )להלן: "אגרות החוב"(

 הנאמנות לאגרות החוב.  

    

סיכויי כי בדעה בשלב מקדמי זה של ההליך, הנהלת החברה, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים לעניין זה, 

  . הינם נמוכים הפתיחה המרצתאישור 
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 אחר  כולל  ורווח או הפסד רווח  דוחות ילסעיפ נוספים  פירוטים - 17 ביאור

 

 : ההרכב

 בדצמבר 31 ביוםשהסתיימה   לשנה 

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 "ב ארה דולר אלפי 

    הוצאות תפעול נכסים:  .א 

 3,137 3,715 5,107 מיסי נכסים ואגרות 

 1,964 2,535 3,029 אנרגיה ותשתיות   הוצאות

 2,794 5,127 8,174 ותיקונים  אחזקה

 1,647 2,230 2,858 לצדדים קשורים ניהול דמי

 1,062 1,746 2,113 אחרות

 21,281 15,353 10,604 

    

     :מימון הוצאות .ב

 24,383 28,246 39,658   הלוואות בגין מימון הוצאות

    

 )**( 31,948 33,099 27,764 "ח )*( אג בגין מימון הוצאות

    

 . , לא כולל הפרשי שערלשלם ריבית ללכו)*( 

 )**(כולל הוצאות בגין החלפה ופרעון אגרות חוב סדרה א' . 
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 קשורים וצדדים עניין  בעלי עם  ועסקאות יתרות - 18 ביאור

 

 יתרות בעלי עניין וצדדים קשורים:  .א 

 בדצמבר 31 ליום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב  

 

 1,750 2,750 *( זכאים ויתרות זכות )

 16 1,210 יתרות זכות קשורים צדדים

   

 .The William Vale Complexבנכס הידוע בשם   הכנסות מראש  )*(

 

 : קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות .ב

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה 

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 "ב ארה דולר אלפי 

    

 12,500 15,000 15,000 ( להלן(4)ראה סעיף ג') William Vale Complexהכנסות 

    

 1,647 2,230 2,858 ניהול דמי

    

 638 7,475 - בניה עבודות בגין תשלומים

    

 

  :התקשרויות .ג

 

בחלק מן ההלוואות שנטלה החברה ובנסיבות מסוימות ניתנה ערבות אישית מוגבלת ללא תמורה של בעל   (1)

ון ההתחייבות הלווה כלפי המלווה על פי הסכמי המימון בנסיבות ספציפיות. הערבות  פירעהשליטה להבטחת  

ניתנת למלווה בגין כל הפסד ו/או נזק ו/או התחייבות ו/או הוצאות ו/או עלויות הנגרמות למלווה כתוצאה 

ורה ה אסמהפעולות הבאות לרבות כל ההתחייבויות של הלווה למלווה על פי הסכם ההלוואה )לרבות העבר

( אי גביית דמי שכירות לצורך כיסוי 2( מצג שווא או הונאה של המלווה או הערב; )1של הנכס המשועבד(: )

( אי שימוש ראוי ו/או מעילה 3הוצאות הקיימות של הנכס המשועבד או לצורך אחר )לדוגמא מינוי כונס(; )

ים שנתקבלו מהביטוח ו/או אי תשלום  קבול( אי שימוש ראוי ו/או מעילה בת 4בכספי הפיקדונות של השוכרים; )

( רשלנות רבתית או מעשה פלילי הגורמים לתפיסת הנכס 6( השחתה פיזית של הנכס; )5פרמיית ביטוח; )

 ( אי תשלום מיסי מקרקעין ו/או הוצאות הקשורות בנכס המשועבד. 7המשועבד; )
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 )המשך(  קשורים וצדדים עניין  בעליעם  ועסקאותיתרות  - 18ביאור 

 

 )המשך(  :התקשרויות .ג

 

 )המשך(  (1)

 

בנוסף לערבות האישית, המוגבלת בחלק מהסכמי ההלוואה התקשר בעל השליטה עם המלווה בהסכם  

שיפוי סביבתי לפיו בעל השליטה ישפה את הלווה ו/או מי מטעמיו בגין כל הפרה הנוגעת לרגולציה סביבתית  

ור. החבות לשיפוי  וניקיון( ו/או הפסד הנובע מהפרה כאמ)לרבות הגנה על הסביבה, חומרים מסוכנים, זיהום  

מוגבלת לאירועי שיפוי מסוימים )כגון הפרה של רגולציה סביבתית, שימוש בחומר מסוכן וכו'( וכן מוגבלת 

עד לסכום השווה לסכום הגבוה ביותר שניתן לפרוע מהמשפה שלא תגרום לו לקבל פטור מכוח חוקי פשיטת 

, וזאת על אף הוראות הסכם ההלוואה כי  פי החבות לשיפוי המשפה מקבל על עצמו הרגל האמריקאים. על 

, כי הוא ישפה )ביחד ולחוד עם עוד משפים, ככל שיש( את המלווה  Non-Recourseההלוואה הינה מסוג 

 בגין אירועי השיפוי וכי הוא מוותר על כל ההגנות המסורות לו על פי חוק. 

 

הפרה המזכה את המלווים  א בוצעה למיטב ידיעת הנהלת החברה כללמועד אישור הדוחות הכספיים ל

 במימוש הערבות או השיפוי. 

 . 7ראה באור בניה לעניין קבלת ערבויות אישיות להלוואות 

 

הסכם ניהול בין החברה לבין חברה קשורה בדבר ו לתוקפ נכנס( 2014שנת אגרות החוב ) החל מיום גיוס (2)

 הסכם ניהול נכסים.  ורה וכןקבלת שירותי מטה מהחברה הקש

 

  המטה ניהול שירותי בגין התמורה. דיור ליחידת לחודש דולר 78.80 בסך  הינה  הנכסים ניהול בגין התמורה

    . לשנה דולר אלף 420 הינה

,  בחברהאימצה וועדת הביקורת של החברה נוהל עסקאות זניחות עם בעל עניין  2017 בספטמבר 18ביום      ( 3)

קווים מנחים וכללים בדבר סיווגה של עסקה של החברה או של   הכולל 2020במרץ  24יום באשר אושרר 

( לתקנות ניירות ערך )דוחות  3א) 41חברה המוחזקת על ידה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה  

 :כדלקמן, 2010-כספיים שנתיים(, התש"ע

ת שלה, במהלך העסקים  די החברה וחברות מוחזקוזניחות הינן עסקאות בעלי עניין אשר נעשות על י  עסקאות

הרגיל שלהן, שאינן מהותיות עבור החברה, הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית והן נעשות בתנאי שוק  

ובתנאים דומים לתנאיהן של עסקאות אחרות הנעשות מול צדדים שלישיים. עסקת בעלי עניין שאינה עסקה  

 שלבי: -אם היא עומדת במבחן דו ות(, תיחשב כעסקה זניחהחריגה )כהגדרת המונח בחוק החבר

 

אם מבחינת אופייה, מהותה והשפעתה על החברה היא אינה נחשבת כמהותית לחברה ולא    -מבחן איכותי  

קיימים שיקולים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין המעידים על מהותיות העסקה; יודגש, כי גם אם עמדה  

חשב העסקה כזניחה אם שיקולים איכותיים מעידים על חן הכמותי שלהלן, לא תיעסקת בעלי עניין במב

 מהותיותה.

 

בהעדר שיקולים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעל עניין, תיחשב כעסקה   - מבחן כמותי 

  לאמות בהתאם , 1% - זניחה אם אמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה הינה בשיעור של פחות מ

 . ללעי כהגדרתן, המהותיות המידה

 

  ייבחנו התקשרות מאותה  חלק  הינן שבפועל כך, תלות ביניהן  מתקיימת  אשר  נפרדות  עניין בעלי עסקאות 

 . אחת  כעסקה
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 )המשך(  קשורים וצדדים עניין  בעליעם  ועסקאותיתרות  - 18ביאור 

 

 )המשך(  :התקשרויות .ג

 

(4 )     William Vale Complex  

 

, בברוקלין, ניו יורק הכולל: משרדים, מסחר, מלון,   William Vale Complex תהעבר לעניין .א

 (. 3א')12באור חניון ומסעדות ראה 

 הסכם השכירות .ב

עם חברת התפעול של   Triple Net Leaseחברת הנכס התקשרה בהסכם שכירות מסוג 

ם  המתחם, המוחזקת בחלקים שווים על ידי בעל השליטה בחברה והשותף )להלן: "הסכ

מיליון דולר בשנה  15-, בהיקף של כ2032בינואר  31"חברת התפעול"(, עד ליום -השכירות" ו

  מיליון דולר בשנה, דמי השכירות  50)להלן: "דמי השכירות"(. במקרה בו סך ההכנסות יעלה על  

מסך ההכנסות השנתיות. תשלום השכירות כאמור יתבצע   1.5%יגדלו בסכום השווה לשיעור של  

 דשי.  באופן חו

ערבות לטובת חברת הנכס  בעל השליטה בחברה והשותף  במסגרת הסכם השכירות העמידו

במסגרתה הם יהיו ערבים לתשלום סכומים אשר יהיו חסרים בין סכום דמי השכירות בהתאם  

 רות לבין סך ההכנסות של חברת התפעול מהנכס.  להסכם השכי

מסוימת של חברת התפעול מהנכס   בשנה  NOI-הערבות כאמור תהיה בתוקף עד למועד בו ה

 מיליון דולר. 16תהיה לפחות 

 

            

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, העמדת הלוואות גישור לחברה על ידי   2019בינואר  29ביום     ( 5)

שמש  מיליון דולר, ללא ריבית וללא בטחונות, אשר ת  7.4-מר יואל גולדמן, בעל השליטה בחברה, בסך של כ

)להלן: "הלוואת   2019בינואר  31ה'( הקבועים ליום -לתשלומי הריבית של אגרות החוב )סדרות ד' ו

ויקט דניזן. היה הגישור"(, עד אשר יתקבלו כספי מימון מחדש בקשר עם השלב השני בפרויקט הידוע כפר

י דרישת מר גולדמן, ימים, הלוואת הגישור תעמוד לפירעון על פ 7וכספי המימון מחדש לא יתקבלו בתוך 

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

 ההלוואה, כתוצאה ממימוש נכסים, מימונים חדשים וכיו"ב. 

 פרעה החברה את ההלוואה.  2019בפברואר  12ביום            
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 שווי הוגן - 19ביאור 

 

 לערך בספרים של פריטים אשר אינם נמדדים בשווי ההוגן בדוח על המצב הכספי: שווי הוגן בהשוואה .א 

 

מוגבלים בשימוש, זכאים    פקדונותבדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות חובה,    היתרה (1)

 .ויתרות זכות, הלוואות מתאגידים פיננסיים ואחרים תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם

 

 . 7ביאור בדבר שווי הוגן נדל"ן להשקעה ראה  מידע (2)

 

 בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן: והתחייבויות הנמדדיםשווי הוגן של נכסים  ב.

 

לצורך מדידת שווים ההוגן של הנכסים או ההתחייבויות, מסווגת אותם החברה, בהתאם למדרג הכולל את שלוש  

 הרמות שלהלן:

 

א תואמו( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות שלישות יש  מחירים מצוטטים )של : 1רמה 

 ישה אליהם במועד המדידה.  ג

 

, שהם ניתנים לצפייה, עבור הנכס או ההתחייבות,  1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים הכלולים ברמה   : 2רמה 

 במישרין או בעקיפין. 

 

או ההתחייבות. סיווג הנכסים או ההתחייבויות הנמדדים נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס  : 3רמה 

סס על הרמה הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש משמעותי לצורך מדידת השווי בשווי הוגן נעשה בהתב

 ההוגן של הנכס או ההתחייבות בכללותם. 

 

 במדרג השווי ההוגן.  3מדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מדורגת ברמה 
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 )המשך(  וי הוגןשו - 19ביאור 

 

 )המשך(  המצב הכספי בשווי הוגן:שווי הוגן של נכסים והתחייבויות הנמדדים בדוח על  ב.

 

 הטבלה שלהלן מציגה את מידרג מדידת השווי ההוגן עבור הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה. 

 

 מידרג שווי הוגן  

 "כ סה 3 רמה 2 רמה 1 רמה מועד 

 ארה"ב  אלפי דולר ההערכה  

      

      נכסים הנמדדים בשווי הוגן:

ונדל"ן להשקעה   נדל"ן להשקעה

 2,067,447 2,067,447 -   -   31.12.2019 בהקמה

ונדל"ן להשקעה   נדל"ן להשקעה

 2,087,196 2,087,196 -   -   31.12.2018 בהקמה

      

 

      
 

 

 במהלך התקופה.  2לרמה  1לא היו מעברים בין רמה 

 

 

 גזרי פעילותמ - 20ביאור 

 

 : כללי א.
 

ידי  -מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימיים אודות מרכיבי הקבוצה, אשר נסקרים באופן סדיר עלמגזרים תפעוליים 

 מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועי המגזרים התפעוליים.

 

  והערכת משאבים הקצאת לצורך ,הקבוצה של הראשי ליותהתפעו ההחלטות למקבל המועברת הדיווחים מערכת

 תחומי פעילות עיקריים:מפעולות רגילות  רווחה על מתבססת  התפעוליים המגזרים ביצועי

 

מגזר פעילות זה כולל את פעילות הקבוצה בתחום הנדל''ן  . דירות למגורים - תחום הנדל"ן המניב    - מגזר א' 

. מגזר  ים למגוריםח והשכרה של נכסי נדל''ן מניב המשמשלהשקעה למגורים, לרבות הקמה, פיתו

 זה כולל בית דירות הכולל מספר יחידות מסחר.

 

,  מגזר פעילות זה כולל את פעילות הקבוצה בתחום הנדל''ן להשקעה המסחרי תחום נדל"ן למסחר -  מגזר ב' 

חר לרבות  לרבות הקמה, פיתוח והשכרה של נכסי נדל''ן מניב המשמשים למס מוסדות לימוד

William Vale Complex .בברוקלין, ניו יורק הכולל: משרדים, מסחר, מלון, חניון ומסעדות , 
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 )המשך(  מגזרי פעילות - 20ביאור 

 

 שיקולי הדעת שיישמה ההנהלה בעת קיבוץ מגזרי פעילות:  ב.
 

ן להשקעה למגורים הקבוצה בחנה את המאפיינים הכלכליים של המגזרים השונים במסגרת תחום נדל"הנהלת 

 והגיעה למסקנה כי הינם דומים, לרבות שיעורי הרווחיות לטווח הארוך.

 

 בנוסף, בחנה הנהלת הקבוצה כי המגזרים דומים בכל המאפיינים הבאים: 

 

 המגזר הנ"ל הינן דומות.כלל ההשקעות במסגרת  -מהות ההשקעות  •

אל קבוצת לקוחות דומה אשר כוללת לקוחות   כלל הדירות למגורים במסגרת המגזר משווקות  -סוג הלקוחות   •

 פרטיים, המעוניינים בדרך כלל בשכירת דירה למגורים.

השיטות לשיווק הדירות הינן דומות. כמו כן, כלל ההשקעות  -השיטות שמשמשות לשיווק דירות המגורים  •

 וללות תהליכי פרסום ושיווק זהים.כ

 

  למסחרהמגזרים השונים במסגרת תחום נדל"ן להשקעה הנהלת הקבוצה בחנה את המאפיינים הכלכליים של 

 והגיעה למסקנה כי הינם דומים, לרבות שיעורי הרווחיות לטווח הארוך.

 

 

 .  IFRS 8 -הינו בהתאם ל בהתבסס על השיקולים שפורטו לעיל, הנהלת הקבוצה סבורה כי הקיבוץ למגזרים
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 מגזרי פעילות )המשך(  - 20ביאור 

 
 תוצאות לפי מגזרי פעילות:ניתוח הכנסות ו ג.

 

הכנסות והוצאות המגזרים כוללות הכנסות והוצאות הנובעות מהפעילויות התפעוליות של המגזרים והמיוחסות 

המגזרים שניתן להקצותן למגזרים על בסיס ישירות למגזרים העסקיים וכן חלק יחסי מהוצאות החברה בגין כל 

 סביר.

 

 דירות
 סה"כ  נדל"ן למסחר  למגורים

 "ב ארה דולר אלפי 

    
    2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

    
 99,732 22,899 76,833 מדמי שכירות והכנסות נלוות הכנסות

 21,281 640 20,641 הוצאות תפעול נכסים 

 78,451 22,259 56,192 שכירות ונלוות, נטו הכנסות מדמי 

    

 229 (6,289) 6,518 רווח )הפסד( מעליית ערך נדל"ן להשקעה
    

 62,710 15,970 78,680 

    
 2,217   הוצאות הנהלה וכלליות

  השקעותבתוצאות של   החברה חלק התאמת 
   נטו ,  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 
(14,836) 

 2,358   משינוי ערך של נכסים פיננסייםרווח 

 63,985   מפעולות רגילות רווח"כ סה

    
    

    2018בדצמבר  31הסתיימה ביום לשנה ש
    

 84,968 24,215 60,753 מדמי שכירות והכנסות נלוות הכנסות

 15,353 379 14,974 הוצאות תפעול נכסים 

 69,615 23,836 45,779 הכנסות מדמי שכירות ונלוות, נטו 

    

 26,680 (1,789) 28,469 רווח )הפסד( מעליית ערך נדל"ן להשקעה
    

 74,248 22,047 96,295 

    
 1,865   הוצאות הנהלה וכלליות

  השקעותבתוצאות של   החברה חלק התאמת 
   נטו ,  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 
22,101 

 116,531   רגילותמפעולות  רווח"כ סה

    
    

    2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
    

 65,463 18,738 46,725 מדמי שכירות והכנסות נלוות הכנסות

 10,604 244 10,360 הוצאות תפעול נכסים 

 54,859 18,494 36,365 הכנסות מדמי שכירות ונלוות, נטו 

    

 149,388 285 149,103 להשקעהרווח )הפסד( מעליית ערך נדל"ן 
    

 185,468 18,779 204,247 

    
 1,648   הוצאות הנהלה וכלליות

  השקעותבתוצאות של   החברה חלק התאמת 
   נטו ,  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 
17,536 

 220,135   מפעולות רגילות רווח"כ סה
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 מגזרי פעילות )המשך(  - 20ביאור 
 

 
 

 לפי מגזרי פעילות:  נכסים והתחייבויותניתוח  ד. 
 

 

 דירות
 סה"כ  נדל"ן למסחר  למגורים

 "ב ארה דולר אלפי 

    
    

    2019בדצמבר  13ליום 
    

 2,205,411 334,995 1,870,416 נכסי המגזר

   2,205,411 

    

 1,611,692 210,941 1,400,751 התחייבויות המגזר

   1,611,692 

    
    

    2018בדצמבר  31ליום 
    

 2,208,851 337,423 1,871,428 נכסי המגזר

   2,208,851 

    

 1,513,531 199,484 1,314,047 התחייבויות המגזר

   1,513,531 
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   אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוחות הכספיים -  21 ביאור

 

 

עם מוסדות פיננסיים בארה"ב )להלן יחד: "המלווה"( במזכר עקרונות לא מחייב להעמדת   החברה התקשרה  2020בפברואר  19ביום  .א

-מיליון דולר ניתן למשיכה מיידית במועד ההשלמה והיתרה בסך של כ 658.5-"ב )סך של כמיליון דולר ארה 675מימון בסך של עד 

היה ניתנת למשיכה בכפוף לעמידה באמות מידה פיננסיות נוספות(, בקשר עם הנכסים מיליון דולר )להלן: "הסכום הנוסף"( ת 16.4

שאינם מהותיים של החברה )להלן: "מזכר העקרונות",  בושוויק שלב א' ושלב ב'  וכן עשרה נכסים נוספים -הידועים בשם דניזן

 "הנכסים המגבים", לפי העניין(.-"ההלוואה" ו

של ההלוואות הקיימות בקשר עם הנכסים המגבים, לרבות בקשר עם אגרות החוב )סדרה ה'( של מטרת ההלוואה הינה מימון מחדש 

 החברה. 

נים, ותפרע בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה. ההלוואה תישא ריבית  על פי מזכר העקרונות, ההלוואה תעמוד לתקופה של עשר ש

)בכפוף   2.64%או  2.45%בתוספת מרווח של  years swap index 10-בשיעור קבוע שיקבע במועד נטילת ההלוואה, על בסיס ה

 תשלומים חודשיים. (, אשר תשולם ב 3.91%לסיום בדיקות נאותות על ידי המלווה אך לא נמוך משיעור ריבית משוקללת של 

למעט  ההלוואה תובטח במשכנתא ראשונה בדרגה על הנכסים המגבים. החברה תהיה רשאית לפדות נכס מבין הנכסים המגבים, 

 מההלוואה המיוחסת לנכס הרלוונטי. 110%-הנכסים הידועים בשם דניזן בושוויק שלב א' ושלב ב', תמורת פירעון סך השווה ל

של עודפי המימון מחדש לחברה, לאחר הוצאות עסקה, פרעון הלוואות קיימות בנכסים המגבים לרבות   להערכת החברה, היתרה נטו
מיליון דולר. היתרה כאמור אינה כוללת את   24-ונות ותשלום מראש בגין ריבית, תעמוד על סך של כעלויות פרעון מוקדם ובניכוי פקד

 מיליון דולר. 16.4-הסכום הנוסף  בסך של כ
החתימה על הדוחות הכספיים החברה ממשיכה במשא ומתן מול המלווה אשר לאור משבר הקורונה כאמור בסעיף ג'   נכון למועד

 . מצריך זמן רב מהצפוי
 

בבעלותה המלאה )להלן: "המוכרים"(,   LLC, באמצעות תאגידי החברה )להלן: "מועד החתימה"( התקשרה 2020במרץ  5ביום  .ב

רה או לבעל השליטה בה )להלן: "הרוכש"( למכירת מלוא זכויות המוכרים בפורטפוליו נכסים בהסכם עם צד שלישי שאינו קשור לחב

חידות  י 611מיליון דולר ארה"ב , הכולל  346-מבני נדל"ן מניב למגורים ששווים הכולל בספרי החברה עומד על סך של כ 74הכולל 

-יורק, ניו יורק )להלן: "הנכסים" או "הפורטפוליו", "ההסכם" ובעיר ניו  Brooklynיחידות מסחר ברובע  18-( וMultifamilyדיור )

 להלןמיליון דולר ארה"ב )לא כולל עלויות עסקה ונלוות(, ובכפוף להתאמות כמפורט  344העסקה", לפי העניין(, בתמורה כוללת של "

ון ההלוואות הקיימות בגין הנכסים (. להערכת החברה, התזרים החיובי שינבע לחברה מביצוע העסקה, לאחר פירע)להלן: "התמורה"

 מיליון דולר ארה"ב. 59-והוצאות עסקה, צפוי לעמוד על סך של כ

 להלן יובאו עיקרי הוראות ההסכם:  

לם למוכרים בתוך יום עסקים אחד ממועד החתימה.  מיליון דולר ארה"ב על חשבון התמורה )להלן: "סכום המקדמה"( ישו 15סך של 

 רוכש והמוכרים יהיו רשאים לעשות בו שימוש באופן מיידי.  סכום המקדמה לא יוחזר ל

ימים ממועד החתימה )להלן: "מועד ההשלמה"(, בכפוף לביצוע פעולות, המצאת   60יתרת התמורה, בכפוף להתאמות , תשולם בתוך 

האמור, הרוכש יהיה רשאי    "(. על אףWhere-Is"-" וAs-Isם וכנגד העברת הזכויות בנכסים כפי שהן )"מסמכים ולמתן מצגים מקובלי

 מיליון דולר ארה"ב כתוספת לסכום המקדמה.  5ימים נוספים, בכפוף לתשלום סך של  30-לדחות את מועד ההשלמה ב 

נכס, לרבות בשל התרחשות נזק מהותי בו העולה על במקרה שבו מי מהמוכרים )אחד או יותר( יהיה מנוע מלהעביר את זכויותיו ב

כס המוחרג"(, יידחה מועד ההשלמה ביחס לנכס המוחרג בלבד )על פי שיקול דעת המוכרים( או ביחס לכלל משוויו )להלן: "הנ 10%

המוכרים לדחות  ימים )להלן: "תקופת הדחייה"(. במקרה בו לא בחרו 60הנכסים )על פי שיקול דעת הרוכש( לתקופה שלא תעלה על 

רה לא יאוחר מתום תקופת הדחייה, למוכרים תהייה הזכות לבטל את  את מועד ההשלמה כאמור ביחס לנכס המוחרג בלבד, ובכל מק

החלקים בהסכם הנוגעים לנכס המוחרג, והתמורה תופחת בהתאם לחלק היחסי של שוויו מתוך כלל שווי הפורטפוליו. לחילופין,  

ות בו תיעשה בהתאם  את העסקה ללא הפחתת שווי הנכס המוחרג מסך התמורה כאמור, והעברת הזכויבאפשרות המוכר להשלים 

 לזכויות הקיימות בו במועד ההשלמה. 

בהסכם נקבעו עילות מקובלות המקנות למי מהצדדים הזכות לבטלו ולהשבת דבר מה שקיבל במסגרתו, ובכלל זה הפרה מהותית של 

 עסקה.  על ידי מי מהצדדים ואי התקיימותו של אילו מהתנאים המקובלים להשלמת ה ההתחייבויות או המצגים שניתנו

 הפרת התחייבויות הרוכש תחת ההסכם, תקנה למוכרים את הזכות לאי השבת סכום המקדמה כפיצוי מוסכם ובלעדי. 
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 )המשך(   אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוחות הכספיים -  21ביאור 

 

ברה אחר ההתפתחויות בנושא  "הנגיף", לפי העניין( עוקבת הח -לאור משבר התפשטותו בעולם של נגיף הקורונה )להלן: "המשבר" ו .ג

ובוחנת את השפעת התפשטותו כאמור על תוצאותיה העסקיות, בין היתר בקשר עם שטחי המסחר שבבעלותה, ובפרט ביחס לנכס 

 50%רכב משטחי מלון, משרדים ומסחר, המוחזק על ידה )בשרשור( בשיעור של המו The William Vale Complexהידוע בשם 

 )להלן: "המתחם"(.  

 

למועד יקר פעילותה של החברה הינו בתחום המגורים אשר במסגרתו לחברה נכסים מניבים  מיוצבים. יחד עם זאת, יצוין כי נכון ע

האם להתמשכות המשבר או להחרפתו תהיה השפעה מהותית,  באופן מהימן אין ביכולת החברה להעריך  אישור הדוחות הכספיים

ת ועל תוצאותיה העסקיות, בין היתר, בשל הכרזת מצב חירום במדינת ניו יורק והפעולות  יבטווח הקצר או הארוך, על פעילותה העסק

 שננקטות על ידי הרשויות למיגור הנגיף, והשפעתן הישירה ו/או העקיפה על החברה ועל שוכריה.

 

הגביל את פעילותם של כלל בתי ל, בין השאר,  2020במרץ    17לעניין פעילות המתחם, יצוין כי לאור החלטת ראש עיריית ניו יורק מיום  

הקפה, המסעדות והברים בעיר ניו יורק, הודיעה חברת התפעול השוכרת את המתחם, כי הופסקה פעילות המלון במתחם לרבות  

שטחי המזון והמשקאות הפועלים במתחם, וכי ננקטים בימים אלה צעדי התייעלות וצמצום כוח אדם. החברה אינה חשופה במישרין 

, במסגרתו העמידו מר יואל גולדמן, בעל 18העסקיות של המתחם, וזאת לאור תנאי הסכם השכירות, כמתואר בבאור  לתוצאותיו

השליטה בחברה, ושותף החברה במלון )להלן יחד: "הערבים"( ערבות לטובת החברה המחזיקה בנכס לפיה הם יהיו ערבים לתשלום 

ם להסכם השכירות לבין סך הכנסות חברת התפעול של המלון )אשר למיטב  אסכומים אשר יהיו חסרים בין סכום דמי השכירות בהת

דוחות כספיים אלה, שולמו דמי השכירות עבור  אישורידיעת החברה מוחזקת על ידי הערבים בחלקים שווים(. יצוין כי נכון למועד 

 . 2020המתחם מראש עד לחודש אוגוסט 

 

החברה ותוצאות פעולותיה בעתיד תלויה, בין השאר, בהתפתחויות עתידיות,   עם זאת, היקף השפעת נגיף הקורונה על עסקיה של 

אשר, בשלב זה, אינן ודאיות ואינן ניתנות לחיזוי מהימן. לאור זאת, בשלב זה, הגם שלא צפויה להיות למשבר השפעה מהותית על 

אופן מהימן את השפעת התפרצות נגיף  ב, החברה אינה יכולה להעריך 2020תוצאותיה הכספיות של החברה לרבעון הראשון לשנת 

 הקורונה על תוצאות הפעילות, תזרימי המזומנים או מצבה הכספי, העתידיים, של החברה. 
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  לכבוד
 All Year Limitedבעלי המניות של 

 
  

  נפרד כספי המידע על: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הנדון
  1970 -"ל התש), ומיידייםג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9תקנה  לפי  

  
  

 Allשל  1970-ומידיים), התש"לג' לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
Year Holdings Limited ) ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה בהן  2018-ו 2019בדצמבר  31 מיםלי"החברה")  -להלן

. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות 2019בדצמבר  31הסתיימה ביום 
  י הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.דיעה על המידע הכספ

  
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 

כומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת התומכות בס
המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 

  בסיס נאות לחוות דעתנו. תשל המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו מספק
  

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
  . 1970-ומיידיים), התש"ל

  
  :תשומת הלבאת הנ"ל, אנו מפנים  חוות דעתנולסייג את  מבלי

  
, בין היתר, את התחייבויותיה של החברה לפירעון אגרות חוב (קרן המפרט רה,החב של הכספי מצבה בדבר' ד1 בביאור לאמור

מיליון דולר בהתאמה, ואת תוכניות הדירקטוריון והנהלת החברה  84-מיליון דולר וכ  63-כבסך של  , 2021 -ו 2020וריבית) בשנים 
הערכת הדירקטוריון והנהלת החברה, למועד לעמוד בהתחייבויותיה אלה המבוססות בעיקרן על מימוש ומימון מחדש של נכסים. ל

.ד החברה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועד 1, בהתאם להנחות ולתחזיות המפורטות בביאור מידע כספי נפרד זהאישור 
  פירעונן.

  
  
  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  חשבון ירוא

A Firm in the Deloitte Global Network  
  

  2020 ,במרץ 27תל אביב, 
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All Year Holdings Limited 
  נתונים על המצב הכספי

  

 בדצמבר 31ליום  

 
9 1 0 2  8 1 0 2   

 (מבוקר) 

  ארה"ב אלפי דולר                                   
   נכסים
     שוטפים נכסים

    :מזומנים ושווי מזומנים
  529  382  מוחזקים על ידי החברה   
  147  -  עבור חברת האם מוחזקים בחברה בת   

  2,488  2,409 חייבים ויתרות חובה

  6,793  6,793  הלוואות  למימון נדל"ן

 9,957 9,584  שוטפים נכסים"כ סה

    
    שוטפיםלא  נכסים

 9,396 9,380  מוגבלים ומיועדים פקדונות
 34,366 28,932  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקעות 

  3,048  -  חייבים לזמן ארוך
 14,500 -  הלוואות למימון נדל"ן

  10,964  22,964  נכסים פיננסיים

 1,013,533 1,004,330  מאוחדות ותהשקעה בחבר

  1,065,606 1,085,807 
    
    

 1,095,764 1,075,190  נכסיםסה"כ 

    
    והון  התחייבויות

    התחייבויות שוטפות
 9,618  13,870  זכאים ויתרות זכות

  29,560   32,057  חוב אגרות -חלויות שוטפות 

 - 1,210  זכאים בעלי שליטה

 39,178 47,137  שוטפות התחייבויות"כ סה

    
    התחייבויות לא שוטפות

 340,660 385,476  בשעבוד ראשוןאגרות חוב 

  232,410  225,974  חוב אגרות

  שוטפות לא התחייבויות"כ סה
  611,450 573,070 

    הון
 - -  הון מניות
 81,564 100,338   קרנות הון

 401,952 316,265  יתרת רווח

 483,516 416,603  החברה של לבעלים המיוחס הון"כ סה
    
    

 1,095,764 1,075,190  התחייבויות והוןסה"כ 

     
    2020 ,במרץ 27

 יזהר שמעוני   יואל גולדמן תאריך אישור הדוחות הכספיים
 סמנכ"ל כספים  יו"ר דירקטוריון ונשיא 
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All Year Holdings Limited 
  נתונים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר     

  
  שהסתיימהלתקופה של שנים עשר חודשים  
   

  בדצמבר 31 בימים 

 9 1 0 2  8 1 0 2  7 1 0 2  

  אלפי דולר ארה"ב 

  (מבוקר) 
  
        
        

  1,273  3,438  1,981  הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל"ן
        

  1,648  1,865  2,217  הוצאות הנהלה וכלליות
        

  22,936  23,488  13,061  ) מימון, נטוהכנסות( הוצאות
        

  )29,832(  41,227  )46,453(  הכנסות (הוצאות) מהפרשי שער
        

  -  -  2,358  רווח משינוי ערך של נכסים פיננסים
        

  3,113  -  -  שינוי בשווי ההוגן של נגזר משובץ ואופציות להמרה
        

חלק החברה בתוצאות של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי 
  המאזני, נטו

  
)14,836(  

  
22,101  

  
17,536  

        

  137,704  34,864  )13,458(  מאוחדותחברות (הפסדי) חלק החברה ברווחי 

        
  98,984  76,277  )85,687(  לשנה(הפסד)  רווח

        

  -  -  -  רווח כולל אחר

        

  98,984  76,277  )85,687(  לשנה המיוחס לבעלים של החברה כולל סה"כ רווח
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Holdings LimitedAll Year  
  נתונים על תזרימי המזומנים 

  
  חודשים שהסתיימהלתקופה של שנים עשר  

  בדצמבר 31 בימים 

 9 1 0 2  8 1 0 2  7 1 0 2  

  (מבוקר) 
       פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 

  98,984  76,277  )85,687( החברה של מניותה לבעלי המיוחס (הפסד) לשנה רווח
       

  )17,536(  )22,101(  14,836  עסקאות משותפות )רווחיבהפסדי (חלק החברה 
  )137,704(  )34,864(  13,458 מאוחדות חברות )רווחיבהפסדי ( החברה חלק
  3,113  -  -  של נגזר משובץ (לרבות עלויות גיוס) הוגן בשווי שינוי

  47,835  )46,009(  55,004  הפחתת ניכיון אגרות חוב והפרשי שער
  30,790  13,676  7,445  חלוקה מחברות מוחזקות

  )288(  772  )2,358( שערוך נכסים פיננסים אחרים
  )176(  755  -  קדונות מוגבלים ומיועדיםיפב תנועה

  )876(  )2,172(  )973(  עלייה בחייבים לזמן ארוך
       : רכוש והתחייבויותשינויים בסעיפי 

  )469(  )1,957(  )340(   ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה

  5,313  1,592  1,030  יתרות זכותובזכאים  עליה (ירידה)

        

  28,986  )14,031(  2,415 מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) שוטפת

        
       פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 

  )1,585(  1,514  959  קדונות מוגבלים ומיועדיםיפב תנועה
  677  )1,338(  -  השקעה בנגזרים פיננסים 

  )14,201(  )13,900(  -  רכישת זכויות בחברה מאוחדת
  )20,374(  )2,270(  -  הלוואות לצדי ג'

  )239,193(  )140,014(  15,976 הלוואה לחברות מאוחדות )מתןהחזר (
  )6,970(  -  -  מקדמות לרכישת מקרקעין

  )26,400(  )9,379(  )6,644(  בעסקאות משותפות השקעות

 מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) השקעה

  
10,291  

  
)165,387(  

  
)308,046(  

        
        תזרימי מזומנים מפעילות מימון

  316,476  202,590  16,858  נטו, חוב אגרות הנפקת
  )40,270(  )27,978(  )31,927(  פרעון אגרות חוב

  -  -  2,069  שינוי ביתרות צדדים קשורים
  -  -  7,400 קבלת הלוואה מבעל שליטה

  -  -  )7,400(  החזר הלוואה מבעל שליטה

  מימון (לפעילות) תונטו מפעילמזומנים 

  
)13,000(  

  
174,612  

  
276,206  

      
  

  )2,854(  )4,806(  )294(  ירידה נטו במזומנים ושווי מזומנים

  8,336  5,482  676  השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  5,482 676  382  השנהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

  
  מידע נוסף על תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת -נספח א' 

      

  17,550  30,278  31,866  תשלומי ריבית
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  כללי  -  1ביאור 

  
כחברה פרטית המאוגדת לפי דיני איי  2014, ספטמברב 17(להלן: "החברה") התאגדה ביום  All Year Holdings Limited  .א

החברה הנפיקה איגרות חוב לציבור  2014 בדצמבר 7יום . בBVI ,2004הבתולה הבריטיים על פי חוק החברות העסקיות 
 סה בתל אביב ("בורסה").בבור

  
 .נקוב ערך ללא מניות 6,500-מ מורכב והנפרע המונפק המניות הון. נקוב ערך ללא מניות 50,000 -מ מורכב הרשוםהון המניות   .ב

 המאוחדים  הכספיים  לדוחות  7על ידי בעל השליטה כנגד הקצאת מניות ראה ביאור  בתקופת הדוח  ללא תמורה  נכס  לעניין העברת  
  .החברה של

  
ג והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) 9המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם להוראות תקנה   .ג

  .1970-התש"ל
 

. הגרעון בהון החוזר נובע בעיקר מחלויות דולר מיליון 38 -לחברה גרעון בהון חוזר בסך של כ 2019 בדצמבר 31נכון ליום   .ד
  שוטפות של אגרות חוב סדרה ב' וסדרה ג'.

  
  .2019בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ד.1לעניין תוכניות החברה לעמוד בהתחייבויותיה ראה באור 

  
לדוחות הכספיים המאוחדים של .ג  21בעולם על פעילותה של החברה, ראה באור  נגיף הקורונה  ות לעניין ההשלכות של התפשט  .ה

  .2019 בדצמבר 31 ליוםהחברה 
  
  

  מדיניות חשבונאית  -  2ביאור 
  

    של המאוחדים הכספיים לדוחות 2 בביאור המפורטתלמדיניות החשבונאית  בהתאםהמידע הכספי הנפרד נערך         
  .החברה

  
 

  
  מכשירים פיננסיים  -  3ביאור 

  
  סיכון שערי חליפין:  א.

  
תבצע בישראל, עשויה מפעילות החברה מתבצעת בארה"ב בדולר ארה"ב. מאחר וחלק מגיוס המימון של החברה 

  .החברה להיות חשופה לשינויים בשער החליפין של דולר ארה"ב מול הש"ח
  

ד' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 15אה באור ר בשער החליפין 5%-ירידה ב / עליהלעניין השפעה של   
  

 
  שווי הוגן:   ב.

  
לעניין שווי הוגן של אגרות חוב של החברה וריבית לשלם בגין אגרות החוב ושיטות והנחות לקביעת השווי ההוגן 

  דוחות הכספיים המאוחדים של החברה.ל' ו15ראה באור 
 
  

 ויתרות  זכאיםמוגבלים בשימוש,    תפיקדונו,  חובה  ויתרות  חייבים,  מזומנים  ושווי  מזומניםההנהלה העריכה שיתרת ה
  בקירוב את שווים ההוגן. יםמהוו ואחרים זכות
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  אירועים מהותיים בתקופת הדוחות הכספיים ולאחריה  - 4ביאור 
  

בדצמבר  31הכספיים המאוחדים של החברה ליום  לדוחות 12 ראה באור )'הסדרה ( חוב אגרות הרחבת בדבר  .א
2019.  

  
 של המאוחדים הכספיים לדוחות 12 באורבדבר עמידת החברה באמות מידה פיננסיות של אגרות החוב ראה   .ב

  .2019 בדצמבר 31 ליום החברה
  

הכספיים המאוחדים של החברה ליום  לדוחות 16 ביאורראה  והתחייבויות תלויות שעבודים ,התקשרויות בדבר  .ג
  .2019בדצמבר  31

  
 החברה של הכספיים המאוחדים לדוחות 18ביאור  ראהיתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  בדבר  .ד

  .2019בדצמבר  31 ליום
  

    .רההחב  של  המאוחדים  הכספיים  לדוחות  21לאחר תקופת הדוח על המצב הכספי ראה באור  נוספים  אירועים    דברב  .ה
  

 



 

 

  לכבוד
 הדירקטוריון של 

All Year Holdings limited  החברה)  -(להלן  
  

                                         .נ, א.ג
  

  "תשקיף המדף")   –(להלן    2018מחודש נובמבר    All Year Holdings limitedמכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של     הנדון:  
  

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) של הדוחות שלנו המפורטים להלן בתשקיף המדף של 

  : 2018 נובמברב 30נושא תאריך החברה 

  

בדצמבר   31בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי ליום    2020במרץ    27דוח רואי החשבון המבקרים מיום    א. 

2019 .  

  2019בדצמבר  31של החברה לימים המאוחדים על הדוחות הכספיים   2020במרץ  27דוח רואי החשבון המבקרים מיום   ב. 

 . 2019בדצמבר  31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  לולכ 2018-ו

  ג' 9על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה  2020במרץ  27דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום   . ג

 ולכל אחת משלוש 2018-ו 2019בדצמבר  31, לימים 1970 - , התש"ל)ידייםידו"חות תקופתיים ומ(לתקנות ניירות ערך 

 . 2019בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

  

פסקת   וכלל  לעיל  ג'-ו  א'  פיםבסעי  יםשלנו האמור  החשבון המבקריםדוחות רואי    הננו לציין כי  ,הסכמתנו הנ"למבלי לסייג את  

שני כפי שנכללה ב הפניית תשומת הלבבהקשר זה, להלן נוסחה של פסקת . מצבה הכספי של החברהבדבר הפניית תשומת לב 

  : 2020במרץ  27ביום  החברהשהמצאנו לבעלי המניות של האמורים, שלנו  ותדוחה

  

המפרט, בין , החברה של הכספי מצבה בדבר ד.1בביאור  לאמור הלב תשומת את מפנים אנו"ל, הנ דעתנוחוות  את לסייג מבלי

 84-וכ  דולר מיליון 63-כבסך של , 2021-ו  2020 בשניםהיתר, את התחייבויותיה של החברה לפירעון אגרות חוב (קרן וריבית) 

 מימוש  על בעיקרן המבוססות אלה בהתחייבויותיה לעמוד החברה והנהלת הדירקטוריון תוכניות ואתבהתאמה,  ,מיליון דולר

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

 מועד  בהגיע יבויותיהבהתחי לעמוד תוכל החברה, ולמידע הכספי הנפרד לדוחות הכספיים המאוחדים  ד.1 בביאור המפורטות

  . פירעונן

  

  בכבוד רב,

  

      בריטמן אלמגור זהר ושות'

      רואי חשבון 

A Firm in the Deloitte Global Network 

    

  2020, במרץ 27תל אביב, 
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 פרטים נוספים על התאגיד -פרק ד' 
  All Year Holdings Limited :שם החברה

 יר הולדינגס לימיטד-ובעברית: אול

 "(החברה)להלן: "

 1841580 :1מספר חברה

 2019בדצמבר  31  :תאריך המאזן

 2020במרץ  27 :תאריך הדוח

 

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ד:9תקנה 

בזאת לדוח תקופתי זה, על דרך ההפניה לדוח המיידי של החברה אשר מצורף  

מפורסם בסמוך לפרסום דוח תקופתי זה, דוח בדבר מצבת ההתחייבויות החברה 

והחברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים של החברה, לפי מועדי פירעונן, 

בהתבסס על הסכום המצטבר של ההחזרים על פי תנאי ההתחייבויות החוזיות, 

בהבחנה בין תשלומי קרן וריבית ותוך פילוח ההתחייבויות לפי תנאי ההצמדה 

 שלהן.

 

 תמצית דוחות על הרווח הכולל לפי רבעונים  א:10תקנה 

)באלפי   2019להלן תמצית דוח רווח והפסד של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת   

  (: דולר ארה"ב

 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2019 

 
 4רבעון 
 

 
 3רבעון 
 

 1רבעון  2רבעון 

  הכנסות
 דמי שכירות ברוטו, דמי שירות,

  23,940  24,513  25,483  25,796  99,732 ניהול והכנסות אחרות

  4,581  4,509  5,551  6,640  21,281 הוצאות תפעול נכסים

  19,359  20,004  19,932  19,156  78,451 רווח גולמי

  627  605  428  557  2,217 הוצאות הנהלה וכלליות
 עליית ערך

  24,385 ( 20,247) ( 10,046) 6,137 229 נדל"ן להשקעה, נטו

חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות 
 ( 1,980) ( 1,162) ( 1,912) ( 9,782) ( 14,836) כלולות

  2,358 - -    -  2,358 פיננסיםרווח משינוי ערך של נכסים 
 רווח תפעולי, נטו לפני

  43,495 ( 2,010)  7,546 14,954  63,985 מימון

  33,148  19,937  48,323  25,499  126,907 הוצאות מימון
 - - - - - הוצאות מס

  10,347 ( 21,947) ( 40,777) ( 10,545) ( 62,922) רווח נקי
  10,347 ( 21,947) ( 40,777) ( 10,545) ( 62,922) סה"כ רווח כולל

 סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:
 ( 5,262) ( 23,335) ( 44,937) ( 12,153) ( 85,687) בעלי מניות החברה

  15,609  1,388  4,160  1,608  22,765 כויות שאינן מקנות שליטהז
 

  

 
 מס' חברה במרשם החברות של איי הבתולה הבריטיים.   1



 

 
 

 2 - ד

  מכוחובתשקיף או  שהוצעושימוש בתמורת ניירות ערך   :ג10תקנה 

 ייעוד תמורה היקף גיוס הנפקה

של אגרות  פרטית ההנפק
של החברה חוב )סדרה ה'( 

במאי  12שבוצעה ביום 
בדרך של הרחבת  2019

 סדרה שבמחזור

 ע.נ.  ש"ח 70,000,000

דהיינו בניכוי הוצאות ההנפקה )נטו תמורת ההנפקה 
את החברה  תשמשמ (ורישום השעבודים כמפורט להלן

לטובת ביצוע תשלומים למחזיקי אגרות חוב של החברה 
חוזרת של אגרות חוב של החברה ו/או  ו/או לרכישה

 2019במאי  21. ביום לשמירה על נזילות לצרכים דלעיל
הוגדלו סכומי המשכנתא לטובת הנאמן למחזיקי אגרות 

 .החוב )סדרה ה'(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 3 - ג

 לתאריך הדוח על המצב הכספימהותיות  כלולותבת ובחברות -רשימת השקעות בחברות : 11 תקנה

  

 שם התאגיד

ערכם בדוח הכספי הנפרד של התאגיד ליום 

31.12.2019  

 )באלפי דולר(

שיעור החזקה בהון, בהצבעה 

 ובסמכות למנות דירקטורים

   31.12.2019יתרת חו"ז בדוח הכספי ליום 

 )באלפי דולר( 

2Evergreen Gardens Holdings LLC 69,504 100% 16,985 

3Evergreen Gardens Mezz LLC 39,024 100% 30,974 

4YG WV LLC 40,095  100% 12,964 

5608 Franklin 27,550  62.5% - 

Long Island City5 17,041  50% 2,431 

459 Smith St5 82,907  100% 48 

 

 מהותיות כלולותשינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות  : 12 תקנה

הדוחות " לעיל )להלן: זהתקופתי זה לדוח כפרק ג' המצורפים  2019בדצמבר  31ליום של החברה המאוחדים לדוחות הכספיים  8באור  ן זה ראולעניי

 ."(הכספיים

  

 
 שלב א'.  Denizen Bushwickבחברת הנכס הידוע בשם  100%תאגיד המחזיק בשרשור   2
 שלב ב'.  Denizen Bushwickבחברת הנכס הידוע בשם  100%תאגיד המחזיק בשרשור   3
 . The William Vale Complexבחברת הנכס הידוע בשם  50%תאגיד המחזיק בשרשור   4
   .All Year Holdings LLCהועברו החזקות התאגידים הנ"ל תחת  2018בחודש דצמבר   5
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 אלפי דולר(ב) הדוחלמועד והכנסות התאגיד מהן מהותיות  כלולותהכנסות של חברות בנות וחברות  :13תקנה 

 

מדינת   שם התאגיד  #
  התאגדות 

שיעור 
  החזקה 

 2017שנת  2018שנת  2019שנת 

דיבידנד 
ודמי  
 ניהול 

 הכנסות 
)הוצאות(  

 ריבית

רווח 
)הפסד(  

לפני 
 מס 

רווח 
)הפסד(  
אחרי 

 מס 

דיבידנד 
ודמי  
 ניהול 

 הכנסות 
)הוצאות(  

 ריבית

רווח 
)הפסד(  

לפני 
 מס 

רווח 
)הפסד(  
אחרי 

 מס 

דיבידנד 
ודמי  
 ניהול 

 הכנסות 
)הוצאות(  

 ריבית

רווח 
)הפסד(  

לפני 
 מס 

רווח 
)הפסד(  
אחרי 

 מס 

1 Evergreen Gardens Holdings LLC (5,225) (5,225) (8,333) - 8,078 8,078 (7,192) - 100% ניו יורק, ארה"ב 
- - 90,487 90,487 

2 Evergreen Gardens Mezz LLC 17,889 17,889 - - (22,247) (22,247) (6,222) - 100% ניו יורק, ארה"ב 

3 YG WV LLC 5,910 5,910 (5,670) 3,894 4,775 4,775 (6,542) 615 1,552 1,552 (6,570)  1,866 100% ניו יורק, ארה"ב 

4 608 Franklin 19,644 19,644 (2,556) - (1,835) (1,835) (2,265) - 2,927 2,927 (2,504) - 62.5% ניו יורק, ארה"ב 

5 Long Island City 5,375 5,375 (4,718) 1321 5,593 5,593 (3,411)  1,321 50% ניו יורק, ארה"ב - - - - 

6 6459 Smith St 44,681 44,681 - - 38,699 38,699 (2,428) - 20,744 20,744 - - 100% ניו יורק, ארה"ב 

 

 

 

 
 .100%לפי  הינםהחברה הוצגה בדוחות הכספיים כחברה כלולה.  הנתונים בטבלה  2018ביוני  30עד ליום   6
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 מסחר בבורסה: ני"ע שנרשמו למסחר :20תקנה 

להלן פרטים בקשר עם ניירות ערך של החברה אשר נרשמו למסחר במהלך שנת 

 :יה()ולאחר הדיווח

 שוויים הנקוב של ניירות הערך הערךסוג ניירות  רישום למסחרמועד 

)הקצאה  2019במאי  15
 ש"ח  70,000,000 אגרות חוב )סדרה ה'( פרטית(

 

 בשנת הדיווח לא הופסק המסחר בניירות ערך שהנפיקה החברה. 

 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה :21תקנה 

, 7אדמיניסטרטיבי עם חברת הניהולכאמור להלן, בהתאם להסכם שירותי ניהול  

החברה מקבלת מחברת הניהול שירותי ניהול הכוללים, שירותי ניהול המטה 

 ופיתוח עסקי הכוללים שירותי נושאי משרה בכירה. 

כפי שהוכרו לחברת הניהול,  להלן פירוט התגמולים ששילמה החברה בשנת הדיווח  

  :בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת הדיווח

 תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 
תגמולים   (דולר ארה"ב)אלפי 

 אחרים
)באלפי 

דולר 
 (ארה"ב

 סה"כ  
לשנת  
2019 

)באלפי 
דולר 
 (ארה"ב

היקף   תפקיד שם
 משרה 

שיעור 
החזקה  

בהון  
 התאגיד

 מענק  שכר 
תשלום  
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 אחר עמלה יעוץ

All Year 
Management 

LLC   :להלן(
חברת "

 "( הניהול

שירותי  
ניהול 
 המטה 

 3,268 2,858 - - - 410 - - - 8- ל.ר.

, , בתנאים דומים2017בספטמבר  18, והוארך ביום 2014בנובמבר  24אשר אושר ביום  בהתאם להסכם (1)

שירותי ניהול מחברת הניהול מקבלת חברת הניהול, החברה מניהול אדמיניסטרטיבי שירותי  לקבלת

מכהן שירותי נושאי משרה בכירה לפיהם גולדמן    הכוללים, שירותי ניהול המטה ופיתוח עסקי הכוללים

)יצוין כי חברת   הכספים של החברה  כסמנכ"למכהן  יזהר שמעוני  מר  וכיו"ר דירקטוריון וכנשיא החברה  

ר דירקטוריון החברה ולאמור הניהול יכולה להחליט על מינוי ו/או החלפת נושאי המשרה, בכפוף לאישו

שירותי משרד, חשבות,  הנהלת חשבונות,  שירותי    לחברהשמעניקים  בדין(, וכן עובדי מטה חברת הניהול,  

"(, תמורת המטה ניהולשירותי )להלן: " בשונה ממזכירות חברה( וכו'תקשורת, מחשבים, מזכירות )

במרץ  26הביקורת ודירקטוריון החברה בימים ועדת על ידי נקבע כפי ש, אלפי דולר 410סכום שנתי של 

הסכם שירותי ניהול המטה יעמוד בתוקפו כל עוד החברה תהיה תאגיד .  , בהתאמה2018במרץ    28-ו  2018

"(, ויפקע במועד בו תאגיד מדווח)להלן: " 1968-מדווח, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ל, בהחלטה של חברת הניהול בלבד ועל פי שיקול דעתה תחדל החברה להיות תאגיד מדווח. חברת הניהו

הבלעדי, תהיה רשאית לסיים את תוקפו של הסכם שירותי ניהול המטה, בהודעה מראש שתימסר 

 יום מראש. 90לחברה על ידי חברת הניהול 

יצוין כי החברה לא ביצעה אלוקציה של הסכומים המשולמים לנותני השירותים על פי ההסכם עם חברת 

יהול, בין שירותים הניתנים לנושאי המשרה לבין שירותים אחרים, וזאת משום שהשווי ההוגן של הנ

תעמיד חברת  2020בשנת  שירותי ניהול המטה הניתנים לחברה, גבוה מהותית מעלותם בפועל לחברה.

אלפי דולר, וזאת לאחר קבלת  430.75הניהול לחברה שירותי ניהול מטה כאמור לעיל, בסכום שנתי של 

  בהתאמה. ,2020במרץ  27-ו 24בימים אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 

שילמו בתמורה  ו  להלן(  22בתקנה  מחברת הניהול שירותי ניהול נכסים )כמפורט החברה מקבלת בנוסף,   (2)

 לחודש בגין כל יחידהדולר  110-תשלום חודשי השווה ל 2019בשנת חברות הנכס לחברת הניהול 

 
 (, המכהן כדירקטור בחברה.50%( ודוד ישראל פרידמן )50%חברת ניהול ותפעול הנכסים המוחזקת על ידי גולדמן )                 7
 ( על ידי בעל השליטה, המחזיק במלוא הון המניות וזכויות ההצבעה בחברה.50%חברת הניהול מוחזקת )                8
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 22, ראו תקנה 2020בינואר  1ות עדכון הסכום האמור החל מיום ב, לרולמנגנון הגביה )לפרטים נוספים

 אלפי דולר. 2,858-ניהול שנתיים בסך כולל של כבתקופת הדוח שילמה החברה דמי ניהול  .להלן(

במלוא הון המניות וזכויות ההצבעה ( על ידי בעל השליטה, המחזיק 50%חברת הניהול מוחזקת ) (3)

 .בחברה

(, המכהן 50%( ודוד ישראל פרידמן )50%חברת ניהול ותפעול הנכסים המוחזקת על ידי גולדמן ) (4)

 כדירקטור בחברה.

 החיצוניים והבלתי תלויים של החברהסך הגמול וההוצאות הנלוות ששילמה החברה לדירקטורים  (5)

היו   2019בפברואר    13עד ליום  .  ש"חאלפי    770-על כ  2019עמד בשנת  ,  "(הדירקטורים)להלן בס"ק זה: "

לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת הדירקטורים זכאים 

השנייה ובתוספת השלישית, בהתאמה, לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

במועד מינויו של מר אהוד )אודי( ", בהתאמה(.  תקנות הגמול"-ו  "הגמול)להלן: "  2000-חיצוני(, התש"ס

ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית אישרו  ,2019בפברואר  13יום ארז כדירקטור חיצוני, 

כי ה"ה מיכל מרום בריקמן )דירקטורית בלתי תלויה(, רונן מטמון )דח"צ(, משה גדנסקי של החברה 

 לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המרבייםיהיו זכאים )דח"צ(  אהוד )אודי( ארז)דח"צ( ו

יקבע, מעת לעת, יגמול ה. המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית, בהתאמה, לתקנות הגמול

בהתאם לדרגת ההון העצמי שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול. לפרטים 

אשר  ,(2019-01-014529)מספר אסמכתא:  2019בפברואר  14ל החברה מיום דוח מיידי שנוספים ראו 

וכן מדיניות התגמול של החברה שפורסמה ביום המידע על פיו מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה, 

)מספר  2017בספטמבר  18, כפי שעודכנה ביום (2015-01-110841)מס' אסמכתא  2015באוגוסט  31

   .(2017-01-082732אסמכתא: 

כמו כן, זכאים נושאי המשרה בחברה להתחייבות לשיפוי והכללה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 

 להלן. א 29תחת תקנה ונושאי משרה, כמפורט 

 
 השליטה בתאגיד  א:21תקנה 

ההון וההצבעה   מזכויות  100%  מר יואל גולדמן, המחזיקהוא  חברה  השליטה ב  בעל 

 .בחברה

 



 

 
 7 - ג

  שליטהה יעסקאות עם בעל :22תקנה 

השליטה עניין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן במהלך שנת  עסקאות בהן התקשרה החברה עם בעל השליטה או שלבעל להלן פרטים בדבר 

 ו שהן עדיין בתוקף במועד דוח זה:ועד למועד פרסום דוח זה א 2019

 

  :"(חוק החברות" )להלן: 1999-, התשנ"ט( לחוק החברותא4)270עסקאות המנויות בסעיף 

האורגנים שאישרו את  
 העניין האישי של בעל תיאור העסקה ומועד האישור ההתקשרות

 פרטים נוספים השליטה בהתקשרות

1.  

אישרו  2014בנובמבר  26ביום 
דירקטוריון החברה והאסיפה 

הכללית של החברה את 
 ההתקשרות

 

 התחייבות לתיחום פעילות של בעל השליטה במסגרתה התחייב מר גולדמן כדלקמן: 
)א( כי לא ירכוש ולא ישקיע בנכסי נדל"ן מניב מסוג בתי דירות, לרבות קרקעות למטרות בנייה 
להשכרה למגורים מסוג בתי דירות, בעיר ניו יורק על כל רבעיה, שלא נמנים על נכסי נדל"ן 

חברות נכס קיימים המוחזקים על ידי גולדמן וחברות קשורות של גולדמן, פרט לחברה, ו/או 
במועד התשקיף של החברה, שלא באמצעות החברה, אלא בכפוף לזכות סירוב ראשונה של 
החברה לרכישת הנכס החדש, כמפורט בס"ק )ב( להלן. מובהר בזאת כי התחייבות בעל 

כישת קרקע ו/או מבנה ו/או ייזום בנייה למגורים השליטה לתיחום פעילות לא תחול על ר
-שנועדו לשימוש בעל השליטה ובני משפחתו ו/או על רכישת יחידות דיור מסוג קונדו או קו

אופ לצרכי השקעה ו/או על רכישת קרקע לצורך מכירתה )להבדיל מייזום( ו/או על רכישת 
ל"ן למגורים למכירה )לא להשכרה( נכסי נדל"ן שאינו למגורים ו/או על ייזום פרויקטים של נד

 "(.פרויקט חדש" ו/או "נכס חדש)להלן: "
)ב( בעל השליטה התחייב כי בכל מקרה בו יוצע לו פרויקט חדש כהגדרתו בס"ק א' לעיל, הוא 
יפנה לחברה בהצעה כי היא תיזום את הפרויקט החדש ו/או תרכוש את הפרויקט החדש ו/או 

"(. ההצעה תופנה ראשית לדירקטוריון, אשר ידרש הצעההתשקיע בפרויקט החדש )להלן: "
ימי עסקים ממועד קבלת מלוא החומר והמידע הנדרש   5לתת את החלטתו ביחס להצעה בתוך  

לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטת השקעה בקשר עם ההצעה. החלטה בדבר קבלת 
בלת ההצעה, תובא ההצעה תתקבל בדירקטוריון החברה בלבד. לא אישר הדירקטוריון את ק

ההחלטה בדבר דחיית ההצעה לאישור בועדת הביקורת, אשר החלטתה על דחיית ההצעה 
תהיה סופית. היה ולא אישרה ועדת הביקורת את דחיית ההצעה על ידי החברה, לא יהיה 
רשאי בעל השליטה לקבל את ההצעה, וההצעה תועבר לדיון נוסף של הדירקטוריון, אשר יהיה 

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

טה )בין במישרין ובין בעקיפין( רשאי לקבל ועדת הביקורת( או העדר היענות, יהיה בעל השלי
"(. בנוסף, גם במקרה בו על אף הענות מנגנון בחינת החברה את ההצעהאת ההצעה )להלן: "

החברה להצעה, לא ישתכלל )מסיבות שאינן תלויות בבעל השליטה( הסכם להשקעה בפרויקט 
ההצעה לדיון של החדש ו/או לרכישת הפרויקט החדש על ידי החברה, תועבר פעם נוספת 

הדירקטוריון ובעל השליטה )בין במישרין ובין בעקיפין( יהיה רשאי לבצע את ההשקעה ו/או 
 הרכישה, בכפוף למנגנון בחינת החברה את ההצעה המתואר בסעיף זה לעיל.

)ד( התחייבות בעל השליטה לתחום את פעילותו במסגרת החלטת המסגרת לעיל ומתן זכות 
 ינתנו ללא תמורה.סירוב ראשונה לחברה 

עניינו האישי של בעל השליטה 
נובע מהיותו צד להתחייבות 
החד צדדית כל עוד הוא בעל 

 השליטה בחברה.

 --- 
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האורגנים שאישרו את  
 העניין האישי של בעל תיאור העסקה ומועד האישור ההתקשרות

 פרטים נוספים השליטה בהתקשרות

למען הסר ספק יובהר ויודגש כי ההתחייבות האמורה תחול ממועד פרסום התשקיף של 
, ואילך בכל הקשור לנכסים חדשים, כהגדרתם לעיל 2014בנובמבר  27החברה, קרי, מיום 

בלבד, שיירכשו על ידי בעל השליטה ברובע ברוקלין, ניו יורק, מאותו מועד ולא בכל הקשור 
אחרים שהוחזקו בידיו במועד התשקיף, אשר לא הועברו לבעלות החברה במסגרת לנכסים 

 העברת הזכויות המועברות לחברה )כמפורט לעיל(.
 2018בנובמבר  29-ו 26ביום   .2

אישרו ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה, בהתאמה, 

 את ההתקשרות 

התקשרות החברה, באמצעות חברה מוחזקת בבעלותה המלאה, במערך הסכמים עם צד 
 35"(, בסך של עד המשקיעשלישי שאינו קשור לחברה להשקעת הון מועדף על ידיו, )להלן: "

מיליון דולר, בתאגיד בבעלות החברה המוחזקת ובניהולה, אשר מחזיק בשלושה נכסים של 
 החברה. 

לרכוש ממנו מעת לעת את  בחברה לחייב את בעל השליטה PUTלמשקיע עומדת אופציית 
הזכויות העדיפות בהתאם להוראות ההסכם במקרים של הפרה מתמשכת; מכירת נכסים; 

 ההמרה הכפויה של המניות מעדיפות לרגילות; כשנה לאחר
בעל השליטה והחברה יהיו ערבים יחד ולחוד לכל התחייבויות החברה המוחזקת מכוח 

נעשית לטובת  PUT-לאור זאת שהעמדת הערבות על ידי בעל השליטה ואופציית ה ההסכם.
החברה וללא תמורה, נקבע כי רכיבים אלו בעסקה מהווים 'עסקה מזכה' כמשמעותה בתקנה 

  .2000-( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס2)1

עניינו האישי של בעל השליטה 
נובע מהיותו צד להתחייבויות 
החברה בנוגע להתקשרות 

 כאמור.

 6דוח מיידי מיום 
 2018בר בדצמ

-2018)מס' אסמכתא: 
01-118803 ) 

ועדת  2019בינואר  29ביום   .3
הביקורת ודירקטוריון החברה 

 אישרו את ההתקשרות

 7.4-החברה בעסקה להעמדת הלוואת גישור על ידי בעל השליטה בסך של כאישור התקשרות 
לתקנות החברות (  2)1תקנה  מיליון דולר, ללא ריבית וללא בטחונות, כ'עסקה מזכה' בהתאם ל

  .2000–)הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס

עניינו האישי של בעל השליטה 
נובע מהיותו צד להתקשרות 

 המתוארת.

 30דוח מיידי מיום 
 2019בינואר 

-2019)מס' אסמכתא: 
01-010953 ) 

אישרו  2019בפברואר  7ביום   .4
ודירקטוריון הביקורת ועדת 

 החברה את ההתקשרות

העמדת ערבויות על ידי בעל השליטה במסגרת הלוואת מזאנין, ללא תמורה: ערבות אישור 
"bad boyערבות בלתי מותנית להשלמת הקמת ו תסביבתי בגין רגולציה ", התחייבות לשיפוי

( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי 2)1כ'עסקה מזכה' בהתאם לתקנה  ,הפרויקט
 .2000–ענין(, התש"ס

עניינו האישי של בעל השליטה 
נובע מהיותו צד להתקשרות 

 המתוארת.

 13דוח מיידי מיום 
)מס'  2019בפברואר 

-2019-01אסמכתא: 
012565 ) 

אישרו ועדת  2019במאי  23ביום   .5
התגמול ודירקטוריון החברה 

במאי אישרה האסיפה  24וביום 
 הכללית את ההתקשרות

התקשרות החברה עם מבטח חיצוני בפוליסות ביטוח אחריות לדירקטורים ולנושאי משרה 
בגבול אחריות  עתידיות, כפי שתהיינה מעת לעתהמכהנים בחברה, וכן בפוליסת ביטוח 

 א. להלן.29לפרטים נוספים, ראו תקנה . מיליון דולר 25מצטברת של 

עניינו האישי של בעל השליטה 
על  נובע מכך שהוא נמנה

הדירקטורים ונושאי המשרה 
 בחברה.

 26דוח מיידי מיום 
)מס'  2019במאי 

-2019-01אסמכתא: 
044025 ) 

אישרו ועדת  2019ביוני  26ביום   .6
הביקורת ודירקטוריון החברה 

 את ההתקשרות 

-( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות גם בעלי ענין(, התש"ס2)1התקשרות בהתאם לתקנה 
 Metropolitan 268, בנכס (50%) , בשרשור סופימלוא חלקו של בעל השליטהלהעברת  2000

העברת הנכס האמור לחברה נעשתה בהמשך לאמור   כנגד הקצאת מניות בחברה.ללא תמורה ו
  .לדוח תיאור עסקי התאגיד 7.4.4בסעיף 

עניינו האישי של בעל השליטה 
נובע מהיות צד להתקשרות 

 המתוארת.

ביוני  27דוח מיידי מיום 
אסמכתא:  ')מס 2019

2019-01-064330 ) 
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 עסקאות אחרות

 .לעיל 21 בתקנה( 1"ק )ס ראו, מחברת הניהול המטה ניהולתי לקבלת שירולפרטים אודות הסכם 

האורגנים שאישרו את ההתקשרות  #
 פרטים נוספים העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות תיאור העסקה ומועד האישור

אישר  2017בפברואר  5ביום   .1
דירקטוריון החברה את ההתקשרות 
לאחר שועדת הביקורת קבעה כי 
ההתקשרות אינה מהווה "עסקה 

 חריגה", כהגדרתה בחוק החברות

תאגיד בבעלות עם  William Valeבמתחם תאגיד המחזיק התקשרות 
מיליון  15בתמורה לסך של  המתחםהסכם תפעול ב, (50%) בעל השליטה

 לשנהדולר 

עניינו האישי של בעל השליטה נובע מהיותו צד 
 להתקשרות המתוארת.

 5דוח מיידי מיום 
 2017בפברואר 

-2017)מס' אסמכתא: 
01-012906 ) 

התחייבות חד צדדית של בעל   .2
השליטה בחברה ואישור דירקטוריון 

 2018במרץ  28ביום החברה 

בעל השליטה והחברה, התחייבו, כי כל עוד קיימת החברה תהיה תאגיד 
מדווח ובכפוף לחוקי המס הקיימים, החברה והתאגידים המוחזקים על 
ידה ימשיכו להיחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי. לפרטים נוספים 
אודות היבטי המיסוי של החברה והתאגידים המוחזקים על ידה ראו 

 פיים. לדוחות הכס 13ביאור 

עניינו האישי של בעל השליטה נובע מהיותו צד 
להתחייבות האמורה כל עוד הינו בעל השליטה 

 בחברה.

 --- 

ועדת  אשררה 2020במרץ  24ביום   .3
, במסגרת הביקורת נוהל אמות מידה

 תכנית האכיפה הפנימית

ב( לחוק החברות, אישרה 2)117-ב( ו1)117א(, 1)117בהתאם לסעיפים 
אמות מידה במסגרתן ההתקשרויות המפורטות להלן לא ועדת הביקורת 

תהוונה עסקאות חריגות, כהגדרת המונח בחוק החברות, ובלבד 
 שתעמודנה באחת מאמות המידה שלהלן:

  אמות מידה להעמדת ערבויות על ידי בעל השליטה .1
התקשרות עם בעל השליטה בחברה, לפיה בעל השליטה יהיה רשאי 

בעצמו ו/או ביחד עם החברה, מעת לעת וללא להעמיד לקבוצה, 
תמורה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובהתאם לצורכי הקבוצה, 
ערבויות אישיות, והסכמי שיפוי, בתנאים כפי שהעמיד עד כה, מעת 
לעת, להבטחת הלוואות שנטלו חברות הקבוצה לצורך רכישת נכסים 

אותן ייטול מי , וזאת לצורך הבטחת התחייבויות  9ו/או מימון מחדש
מתאגידי הקבוצה במסגרת התקשרויותיו עם בנקים ו/או מוסדות 

העסקים  פיננסים אחרים ו/או צדדים שלישיים, הינה חלק ממהלך
מורה ואין בה כדי להשפיע באופן הרגיל של החברה, נעשית ללא ת

מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה ולפיכך הינה 
הגדרתה בחוק החברות. ערבויות פיננסיות עסקה לא חריגה, כ

 30שיעמיד בעל השליטה בחברה לקבוצה, ואשר סכומן עולה על 
 מיליון דולר ארה"ב יובאו לאישור ועדת הביקורת.

העמיד בעל השליטה מעת לעת  2019בשנת בהתאם לאמור לעיל, 
הסמכי מימון בהם ערבויות אישיות והסכמי שיפוי, במסגרת 

 בוצה. חברות הק התקשרו
 

  אמות מידה להעמדת שירותי ניהול נכסים על ידי בעל השליטה .2
התקשרות עם בעל השליטה בחברה, לפיה בעל השליטה לרבות 

עניינו האישי של בעל השליטה נובע מהיותו צד 
 להתקשרויות המתוארות.

 --- 

 
 לדוח תיאור עסקי התאגיד לעיל.  12.4-ו 12.3, 12.2כמפורט בסעיפים   9
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האורגנים שאישרו את ההתקשרות  #
 פרטים נוספים העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות תיאור העסקה ומועד האישור

באמצעות חברה בשליטתו יעמיד לקבוצה, מעת לעת, במהלך 
העסקים הרגיל של החברה, שירותי ניהול נכסים במסגרתם חברת 

לחברות הנכס את השירותים הניהול מעמידה ותעמיד מעת לעת 
ות וחידושם, הענקת שירותי שלהלן: התקשרות בהסכמי השכיר

גביית דמי השכירות החודשיים, טיפול משפטי בקשר עם הנכסים 
ם, וע כל ההיטלי)לרבות כנגד דיירים מפרים( וכן, תדאג לביצ

המיסים והתשלומים הנדרשים בקשר עם הנכס וכל התשלומים 
רסום הנכס וכן לפיקוח על אחזקת ותפעול כלל הנוגעים לתיקונים ופ

דולר  110הנכסים, בתמורה לתשלום חודשי בסכום שלא יעלה על 
 5%לחודש בגין כל יחידה, ובלבד שעדכון סכומים אלו לא יעלה על 

חודשים שקדמו למועד העדכון או החידוש)*(,  12ביחס לתקופה של 
ה, ואין בה כדי רשהינה בתנאי שוק, במהלך העסקים הרגיל של החב

להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה 
 ולפיכך הינה עסקה לא חריגה, כהגדרתה בחוק החברות. 

 1,000יחידת מגורים, חנות להשכרה או  –" יחידה)*( לעניין זה, "
 ר"ר בקומת חניה. 

 
לחברות הנכס חברת הניהול מעמידה , הדוחלתאריך יצוין כי נכון 

דולר לחודש בגין   80.76בסכום של  ,  שירותי ניהול נכסים כאמור לעיל
אישור ועדת בהתאם ל, 2020בינואר  1כל יחידה, וזאת החל מיום 

, 2020במרץ  27-ו 24מהימים הביקורת ודירקטוריון החברה 
דולר לחודש בגין   78.8הסכום האמור עמד על    2019בשנת  .  בהתאמה

 כל יחידה.
כמה גבתה חברת הניהול מחלקן של  2019עוד יצוין כי במהלך שנת 

 78.8סכום הגבוה מסך של , מחברות הנכס בהן יש לחברה שותפים
, כאשר "(דמי הניהול ליחידה)להלן: " דולר לחודש בגין יחידה

לחברת )ולא ההפרש האמור הושב על ידי חברת הניהול לחברה 
( כך שהסכומים ששולמו לחברת הניהול על ידי החברה הנכס

. דמי הניהול ליחידהבמצטבר בגין כל יחידה היו בסך שלא עלה על 
את המנגנון האמור  2020במרץ  24יקורת אישרה ביום ועדת הב

 לשנה נוספת. 
 2,858הינו  2019בשנת שירותים כאמור לעיל הסך ששולם בגין כל ה

 אלפי דולר.

ועדת הביקורת  2020במרץ  24ביום   .4
ודירקטוריון החברה אישרו את 

ועדת הביקורת וההתקשרות לאחר ש
קבעה כי ההתקשרות אינה מהווה 

כהגדרתה בחוק "עסקה חריגה", 
 החברות

התקשרות החברה בהסכם להשכרת משרדים עם חברת הניהול. הסכם 
לתקופה של שנתיים כאשר ועדת הביקורת תבחן מדי שנה  הינוהשכירות 

ההתקשרות תועלה לאישור מחודש של ועדת  .את סבירות דמי השכירות
 הביקורת אחת לשנתיים.

שחברת העניין האישי של בעל השליטה נובע מכך 
( ודוד 50%) בעל השליטההניהול מוחזקת על ידי 

 .(, המכהן כדירקטור בחברה50%ישראל פרידמן )

 --- 
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האורגנים שאישרו את ההתקשרות  #
 פרטים נוספים העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות תיאור העסקה ומועד האישור

קבעה ועדת  2019בינואר  1ביום   .5
הביקורת כי ההתקשרות אינה מהווה 
"עסקה חריגה", כהגדרתה בחוק 

 החברות

השלימה החברה נטילת מימון מאת גוף מלווה שהינו  2018ביוני  1ביום 
 39,210,000"( בסך כולל של  המלווהצד ג' לחברה ולבעל השליטה )להלן: "

עסקת "-" ונכסי החברה" דולר לחמישה נכסים של החברה )להלן:
"(. עסקת המימון לנכסי החברה בוצעה בד בבד עם המימון לנכסי החברה

חמישה נכסים שבבעלות דולר ל 29,412,000ילת מימון בסך כולל של נט
עסקת "-" והנכסים החיצונייםבעל השליטה )מחוץ לחברה( )להלן: "

משרד  "( מאת המלווה, וטופל על ידי אותוהמימון לנכסים החיצוניים
 (. Title Companyעורכי דין ואותה חברת טייטל )

הסכמי בהתאם להסכמי המימון ביחס לשתי עסקאות המימון )להלן: "
"(, חברות הנכס המחזיקות בנכסי החברה הן לוות משותפות המימון

בעסקת המימון לנכסי החברה, ובאופן דומה חברות הנכס המחזיקות 
בעסקת המימון לנכסים  בנכסים החיצוניים הן לוות משותפות

 החיצוניים.
בין שתי עסקאות המימון קיימים ממשקים מסוימים המפורטים בדיווח 

 להלן. אשר פרטיו מובאיםהמיידי 

עניינו האישי של בעל השליטה נובע מהיותו צד 
 ןולאור הממשקים בי להתקשרות המתוארת

 .ההלוואות

 3דוח מיידי מיום 
)מס'  2019בינואר 

-2019-01אסמכתא: 
001039 ) 

אישרה ועדת  2019בינואר  22ביום   .6
הביקורת ודירקטוריון החברה את 

 2019בינואר  29ההתקשרות וביום 
קבעה ועדת הביקורת כי ההתקשרות 
אינה מהווה "עסקה חריגה", 

 כהגדרתה בחוק החברות

 1.08מיליון דולר ) 4.85התקשרות החברה בהלוואה משותפת בסכום של 
מיליון דולר חלקה של החברה(   3.77-ון דולר חלקו של בעל השליטה ומילי

בגין שלושה נכסים מניבים למגורים שניים מהם מוחזקים )בשרשור( על 
ידי חברות בנות של החברה, כאשר אחד מהם בבעלות מלאה של החברה 
והשני מוחזק בחלקים שווים על ידי החברה וצד שלישי שאינו קשור 

שליטה, והנכס השלישי מוחזק על ידי חברת נכס לחברה או לבעל ה
 חיצונית לחברה, שבבעלות בעל השליטה. 

בעל השליטה והשותף ערבים להבטחת ההלוואה המשותפת בערבות 
"( ושיפוי בנושאים Bad Boyלעילות ומקרים מוגבלים מסוימים )"

 סביבתיים.
כום , סמיליון דולר 1.15-פקדון בסך של כלחברה בעל השליטה העמיד 

 .העולה על סכום קרן ההלוואה המיוחסת לחברת הנכס החיצונית
החברה תשיב לבעל השליטה את הפקדון ו/או תסכים להעביר את הפקדון 

ך פרעון ההלוואה, באופן שלא יוותר קשר בין הנכסים לצד ג' וזאת לצור
המוחזקים על ידי החברות הבנות לבין הנכס המוחזק על ידי חברת הנכס 

 החיצונית.
בעל השליטה התחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או 

או בעקיפין, כתוצאה מאירוע של כשל תביעה שיגרמו לחברה, במישרין 
 .הנכס החיצונית במסגרת ההלוואה המשותפתון של חברת פרע

חברת  עניינו האישי של בעל השליטה נובע מהיות
 המתוארת.ו צד להתקשרות בבעלות

דוחות מיידיים 
בינואר  30-ו 23מהימים 

2019 
)מספרי אסמכתא: 

-ו 2019-01-008862
2019-01-010953  ,

 בהתאמה(

אישרו ועדת  2019 בפברואר 7ביום   .7
הביקורת ודירקטוריון החברה 
בהתאמה את ההתקשרות לאחר 
שועדת הביקורת קבעה כי 
ההתקשרות אינה מהווה "עסקה 

קבלת ערבויות אישיות של בעל השליטה, להבטחת התחייבויות בגין 
.ג 7.4.7.2, המפורטת בסעיף Bushwickפרויקט ל Mezzanineת הלווא

 "(, כדלקמן:ההלוואהלדוח תיאור עסקי התאגיד )להלן בתיבה זו: "
; ערבות הקמת הפרויקטלהשלמת של בעל השליטה בלתי מותנית ערבות 

לשיפוי בעל השליטה התחייבות ו ;Bad Boyמסוג של בעל השליטה 

מהיות צד עניינו האישי של בעל השליטה נובע 
 להתקשרות המתוארת.

 13דיווח מיידי מיום 
)מס'  2019בפברואר 

-2019-01אסמכתא: 
012565 ) 
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האורגנים שאישרו את ההתקשרות  #
 פרטים נוספים העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות תיאור העסקה ומועד האישור

 .המלווה בגין הפרת הוראות רגולציה סביבתית חריגה", כהגדרתה בחוק החברות.

אישרו ועדת  2019 ביוני 7ביום   .8
הביקורת ודירקטוריון החברה 
בהתאמה את ההתקשרות לאחר 
שועדת הביקורת קבעה כי 
ההתקשרות אינה מהווה "עסקה 

 חריגה", כהגדרתה בחוק החברות.

קבלת ערבויות אישיות של בעל השליטה, להבטחת התחייבויות בגין 
.ג לדוח 7.4.7.2, המפורטת בסעיף Bushwickפרויקט בכירה ל ההלווא

 "(, כדלקמן:ההלוואהתיאור עסקי התאגיד )להלן בתיבה זו: "
להשלמת של בעל השליטה פיננסית של בעל השליטה; ערבויות ערבות 

של ; ערבות  ולתשלום הוצאות תחזוקה ותפעול הפרויקט  הקמת הפרויקט
המלווה לשיפוי התחייבות בעל השליטה ו ;Bad Boyמסוג בעל השליטה 

 .הוראות רגולציה סביבתיתבגין הפרת 

עניינו האישי של בעל השליטה נובע מהיות צד 
 להתקשרות המתוארת.

מיום מתקן דיווח מיידי 
)מס'  2019ביוני  11

-2019-01אסמכתא: 
049620 ) 

קבעה ועדת  2019באוקטובר  31ביום   .9
כי  , למען הזהירות,הביקורת

ההתקשרות אינה מהווה "עסקה 
 חריגה", כהגדרתה בחוק החברות

 .הסכם לרכישת קרקעמכח התקשרות החברה בהסכם למכירת זכויות 
והחברה בוחנת את השלמת  נכון לתאריך הדוח העסקה לא הושלמה

 .העסקה

מקיומם של עניינו האישי של בעל השליטה נובע 
רוכש בין בעל השליטה ובין עסקיים  םקשרי

הזכויות תחת הסכם הרכישה האמור עמו 
 ."(הצד שכנגד" התקשרה החברה בעסקה )להלן:

למיטב ידיעת החברה, קשריו העסקיים של בעל 
השליטה עם הצד שכנגד אינם מהותיים ביחס 

 להונו העצמי של בעל השליטה.

 --- 

בנובמבר  4-באוקטובר ו 31בימים   .10
אישרו ועדת הביקורת  2019

ודירקטוריון החברה בהתאמה את 
ההתקשרות לאחר שועדת הביקורת 
קבעה כי ההתקשרות אינה מהווה 
"עסקה חריגה", כהגדרתה בחוק 

 החברות.

במסגרת התקשרות על ידי בעל השליטה, ללא תמורה, העמדת ערבות 
 .  .Smith Stהחברה הידוע בשםבהסכם מימון לנכס 

ות צד עניינו האישי של בעל השליטה נובע מהי
 להתקשרות המתוארת.

לדוח הסברי  7.10סעיף 
הדירקטוריון על מצב 

ענייני התאגיד המצורף 
כפרק ב' לדוח תקופתי 

 זה לעיל

 

לדוחות  18, ראו ביאור 2020במרץ  24-ו 2019במרץ  31בימים אושר מחדש אשר ו 2017בספטמבר  18לפרטים אודות נוהל עסקאות זניחות שאימצה ועדת הביקורת ביום 

  הכספיים.
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 הדוח בתאריךשאי משרה וין וניהחזקות בעלי ענ :24תקנה 

מר גולדמן, בעל השליטה בחברה מחזיק במלוא הון המניות המונפק של החברה, 

לפרטים אודות החזקות בעלי העניין בחברה, ראו . מניות רגילות, ללא ע.נ. 6,500

-2019-01)מס' אסמכתא:  2019בספטמבר  4דיווח מיידי של החברה מיום 

 , אשר המידע על פיו מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה.(092827

 

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים א:24תקנה 

 לדוחות הכספיים.  14באור ראו לפרטים   

 

  נכון למועד פרסום הדוח מניות של התאגידהמרשם בעלי  ב:24תקנה 

 

מחזיק  11סוג המניות כמות המניות מען 10מס. זיהוי הבעלים
 כנאמן

 ,Lee Ave. 693 Brooklyn 199 490122016 יואל גולדמן
NY 11211, USA 6,500  מניות רגילות

 לא ללא ע"נ

מניות רגילות  6,500 --- --- סה"כ
 --- ללא ע"נ

 

 המען הרשום של התאגיד א:25תקנה 

 Hauteville Trust (BVI) Limited המשרד הרשום של החברה באיי הבתולה:

P.O. Box 3483 

Road Town, Tortola 

British Virgin Islands 

 All Year Holdings Limited החברה בארה"ב:מען 

#693199 Lee Avenue  

New York 11211 

U.S.A 

 דין -כתבי ביהודעות ומען להמצאת 

 

 בישראל:

 בע"מ רפרנזטיישן יל אסטייסיר יו.אס.

 5320047, גבעתיים, 4אריאל שרון  

 03-6123939  טלפון: 

 03-6125030  פקס:

 info@usrer.com  מייל: 
  

   

 
 מספר דרכון ארה"ב.  10
 לא סחירות.    11

mailto:info@usrer.com
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  הדירקטורים של התאגיד :26תקנה 
 

 ישראל דוד פרידמן, יואל גולדמן שם:
 דירקטור

אברהם וורצברגר, 
מיכל מרום בריקמן,  רונן מטמון, דח"צ משה גדנסקי, דח"צ דירקטור

 דח"צאודי ארז,  דב"ת

 תפקיד:
יו"ר הדירקטוריון 

 12ונשיא
דירקטורית בלתי  דירקטור חיצוני דירקטור חיצוני דירקטור דירקטור

 דירקטור חיצוני תלויה

 053615845 024675746 32234114 036169134 581681590 473441316 490122016 מספר זיהוי:

 14.8.1955 01.11.1969 02.05.1975 28.05.1979 03.03.1989 08.07.1984 18.11.1979 תאריך לידה:

מען להמצאת כתבי 
 דין:-בי

199 Lee Ave. 693 
Brooklyn New 

York, NY 11211,  
United States of 

America 

199 Lee Ave. 693 
Brooklyn New 

York, NY 11211,  
United States of 

America 

Hewes 143 st. 
Brooklyn NY 

1121, United States 
of America 

ר"ג  12אבא הלל 
)אצל קבוצת נץ 

 בע"מ(
, 5אלוף קלמן מגן  , ת"א9אושה  , ר"ג13בית הלל 

 תל אביב

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית אמריקאית אמריקאית אמריקאית נתינות:

 2019בפברואר  13 2018במרץ  2 2018במרץ  2 2018במרץ  2 2018ביולי  23 2014בספטמבר  23 2014בספטמבר  17 תחילת כהונה:

חברות בועדות 
 הדירקטוריון:

 לא לא לא

ועדת תגמול, ועדת 
ביקורת והוועדה 
לבחינת הדוחות 

 הכספיים של החברה

ועדת תגמול, ועדת 
ביקורת והוועדה 
לבחינת הדוחות 

 הכספיים של החברה

ועדת תגמול, ועדת 
והוועדה ביקורת 

לבחינת הדוחות 
 הכספיים של החברה

ועדת תגמול, ועדת 
ביקורת והוועדה 
לבחינת הדוחות 

 הכספיים של החברה

האם הינו דירקטור 
בלתי תלוי, דירקטור 
חיצוני או דירקטור 

 חיצוני מומחה:

דירקטורית בלתי  דירקטור חיצוני דירקטור חיצוני לא לא לא
 דירקטור חיצוני תלויה

 
אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישור כהונתו של מר יואל גולדמן כיו"ר דירקטוריון החברה וכנשיא   2018במרץ  28-ו 26נשיא חברה הינו תואר מקביל לתפקיד מנכ"ל חברה בישראל. בימים   12

 .  2021במרץ  28החלטה, קרי, עד ליום )ד( לחוק החברות, וזאת לתקופה של שלוש שנים ממועד קבלת ה 121החברה בהתאם להוראות סעיף 
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 ישראל דוד פרידמן, יואל גולדמן שם:
 דירקטור

אברהם וורצברגר, 
מיכל מרום בריקמן,  רונן מטמון, דח"צ משה גדנסקי, דח"צ דירקטור

 דח"צאודי ארז,  דב"ת

דירקטור האם 
חיצוני בעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית 

או בעל כשירות 
 מקצועית:

 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי
דירקטור חיצוני בעל 
מומחיות חשבונאית 

 ופיננסית

דירקטור חיצוני בעל 
 לא רלבנטי כשירות מקצועית

דירקטור חיצוני בעל 
מומחיות חשבונאית 

 ופיננסית

הדירקטור הינו עובד 
התאגיד, של של 

חברה בת או חברה 
קשורה שלו או של 

 בעל עניין בו:

כן. יו"ר דירקטוריון, 
נשיא החברה ובעל 

השליטה בה. כמו כן, 
בחברת  50%מחזיק 

 ההניהול, כהגדרת
דוח  –בחלק א' 

תיאור עסקי 
 התאגיד. 

כן. דירקטור בחברה. 
 50%כמו כן, מחזיק 

בחברת הניהול, 
כהגדרת המונח 

דוח  –בחלק א' 
תיאור עסקי 

 התאגיד.

כן. עובד בחברת 
הניהול, כהגדרת 

 –המונח בחלק א' 
דוח תיאור עסקי 

 התאגיד.

 לא לא לא לא

 השכלה:

 -לימודי ישיבה ב
Tiferes Shimeal, 

Alexander, 
Brooklyn NY 

 -לימודי ישיבה ב
Yeshiva Mishkan 
Torah, Gateshead 

UK 

 -לימודי ישיבה ב
United Talmudical 

Seminary, 
Brooklyn, New 

York 

בוגר חשבונאות 
וכלכלה 

מאוניברסיטת תל 
אביב, ובוגר משפטים 

-מאוניברסיטת בר
, בעל רישיון אילן

ראיית חשבון ועריכת 
 דין

 
 

בוגר כלכלה ומוסמך 
מנהל עסקים 
מאוניברסיטת בן 

 גוריון 

בוגרת כלכלה 
וחשבונאות, המסלול 
האקדמי של 

למנהל, המכללה 
ומוסמכת מימון 
אוניברסיטת ניו 
יורק, הקולג' על שם 

 ברוך

בוגר חשבונאות 
וכלכלה 

מהאוניברסיטה 
העברית בירושלים, 
בעל רישיון לרואי 

 חשבון.
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 ישראל דוד פרידמן, יואל גולדמן שם:
 דירקטור

אברהם וורצברגר, 
מיכל מרום בריקמן,  רונן מטמון, דח"צ משה גדנסקי, דח"צ דירקטור

 דח"צאודי ארז,  דב"ת

השנים  5-עיסוק ב
 האחרונות:

בעל השליטה 
בחברה, פועל בתחום 

הנדל"ן המניב 
 למגורים

 ניהול נכסי נדל"ן ניהול נכסי נדל"ן
סמנכ"ל כספים 

 בקבוצת נץ בע"מ

מנהל השקעות ראשי, 
 קופות גמל אקסלנס

 

מייסדת וסמנכ"לית 
כספים, קבוצת 

 חברות הייטק

יו"ר דירקטוריון 
 ומנכ"ל אלעד גרופ

תאגידים בהם 
 משמש כדירקטור:

 אין אין אין

קרן  -נץ ארה"ב 
ן בע"מ; שרונה "נדל

שירותי מלונאות 
ספסנר  בע"מ;

 אקוויטי גרופ
לימיטד, אינבו 

דלראן אל. פי וכן 
חברות פרטיות 

 בבעלותו.

 אופל באלנס

אנרגיה  .סי. פי. או
בע"מ, הלמן אלדובי 
בע"מ, דן תחבורה 

בע"מ,  ארקו 
 החזקות בע"מ,

, ישראל פנאקסיה
 טוגדר פארמה

MRR  תירטין
לימיטד, אקסטל 
לימיטד, קבוצת 

עמוס לוזון יזמות 
ואנרגיה בע"מ, 

מישורים השקעות 
, סאותרן דל"ן בע"מנ

 .פרופרטיס

קרבה משפחתית 
לבעל עניין אחר 

 בחברה:
 אין אין אין אין אין אין אין

האם הינו דירקטור 
שהחברה רואה 
כבעל מומחיות 

חשבונאית ופיננסית 
לעניין המספר 

 המזערי:

 כן כן לא כן לא לא לא
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  בכירה של התאגידנושאי משרה  א: 26תקנה 

המכהן גם כיו"ר הדירקטוריון ראו   ,לפרטים אודות מר יואל גולדמן, נשיא החברה

להלן פרטים אודות נושאי משרה בכירה בחברה שאינם מכהנים לעיל.  26תקנה 

 גם כדירקטורים בחברה:

 

 רוית שטרוצר יזהר שמעוני שם:

 037561693 032206807 מספר זיהוי:

 22/11/1975 07/08/1975 תאריך לידה:

 תאריך תחילת כהונה:

 . 2016 בפברואר 1
 1ועד ליום  2015במרץ  2החל מיום 

, כיהן כמזכיר 2016בפברואר 
החברה ונציגה להמצאת כתבי בי 

 דין בישראל. 

 2015במרץ  2

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, 
בחברה בת שלו, בחברה קשורה 

 שלו או בבעל עניין בו:
 מבקרת הפנים של החברה כספיםסמנכ"ל 

האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן 
משפחה של נושא משרה בכירה 

 אחר או של בעל ענין בתאגיד:
 לא לא

 השכלה:

בוגר כלכלה וניהול מהמכללה 
 למנהל

 -השלמה לחשבונאות  לימודי
 .אוניברסיטת בר אילן
 -תואר שני לחשבונאות 
 אוניברסיטת בר אילן.

 לרואי חשבון.בעל רשיון 

בוגר כלכלה וחשבונאות 
מאוניברסיטת בר אילן ומוסמך 
מנהל עסקים מאוניברסיטת בר 

 אילן.
FRM מ-NYU, School of 

Proffesional Studies ו-CRMA 
 IIA-מה

 השנים האחרונות: 5-עיסוק ב

נציג , 2016בפברואר  1עד ליום 
ספנסר  –ומזכיר החברה בישראל 

 לימיטד.גרופ יטי ואקו
רואה , 2015במרץ  31 ליום עד

משרד  -חשבון במשרד עמית חלפון 
 רואי חשבון

מנהלת ביקורת ושותפה במשרד 
 חייקין כהן רובין ושות'
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  מורשי החתימה העצמאיים בתאגיד ב: 26תקנה 

מורשה חתימה עצמאי, הינו גולדמן הדוח, ולתאריך  2019בדצמבר  31נכון ליום 

, מכח היותו מנהל 1968-, התשכ"חלחוק ניירות ערך 37כהגדרת המונח בסעיף 

ובמסגרת זו  ,(, בחלק מחברות הקבוצהNon-Member Manager) מטעם החברה

מסך הנכסים  5%בסכום העולה על  ביכולתו לחייב את אותן חברות הקבוצה

 31המבוקרים של החברה ליום במאזן החברה )במצטבר(, לפי דוחותיה הכספיים 

  .2019בדצמבר 

 

 רואי החשבון של התאגיד :27תקנה 

Deloitte – בריטמן אלמגור זהר 

 הבנין העגול, תל אביב - 1, מרכז עזריאלי 132דרך מנחם בגין 

 

 שינוי בתקנון החברה :28תקנה 

  לא חלו שינויים בתקנון החברה.בשנת הדיווח 

 

הדירקטורים בפני האסיפה הכללית, והחלטותיהם שאינן טעונות המלצות  :29תקנה 

  אישור האסיפה הכללית

 לעיל. 22תקנה ראו עסקאות עם בעל השליטה בחברה, לפרטים אודות 

 א להלן.29כללית של החברה, ראו תקנה הלפרטים אודות החלטות האסיפה 

 

  החלטות החברה א:29תקנה 

 שיפוי וביטוח

 ונושאי משרה בחברהמתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים  .1

וכן אסיפת בעלי   דירקטוריון החברהאישרו ועדת התגמול ו  2018במרץ    2ביום  

רונן )דח"צ(, משה גדנסקי , מתן התחייבות לשיפוי לה"ה המניות של החברה

)דב"ת( כפי שאושר ליתר הדירקטורים מרום בריקמן )דח"צ( ומיכל מטמון 

אושר מתן התחייבות לשיפוי למר   2015במרץ    2ביום  שרה בחברה.  ונושאי המ

מזכיר אותו מועד כעד לסמנכ"ל הכספים של החברה, אשר כיהן  יזהר שמעוני,  

אישרו ועדת התגמול  2018ביולי  23ביום  החברה ונציג החברה בישראל.

ודירקטוריון החברה וכן אסיפת בעלי המניות של החברה, מתן התחייבות 

 2019בפברואר  13ביום  למר אברהם וורצברגר, דירקטור בחברה. לשיפוי

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וכן אסיפת בעלי המניות של 

 החברה, מתן התחייבות לשיפוי למר אהוד )אודי( ארז, דירקטור חיצוני.

במרץ   2לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי, ראו דיווח מיידי של החברה מיום  

 (.2015-01-042736)מס' אסמכתא:  2015

 

בפוליסת , POSIבפולסית ביטוח הכללת דירקטורים ונושאי משרה בחברה  .2

  ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות

, אישרו ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה 2015במאי  18ביום  .2.1

את התקשרות החברה עם מבטח חיצוני בפוליסת ביטוח בגין  הכללית
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תביעות בקשר עם הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( של החברה על פי 

לדוח תיאור עסקי  1.1ההנפקה לראשונה )כהגדרתו בסעיף  תשקיף

 POSI (Public Offering of Securities, פוליסת ביטוח התאגיד(

Insurance :ה"פוליסת ( )להלן-POSI ,)" הכללת נושאי המשרה את וכן

 דוח תקופתי זהלמועד  ונכון לאותו מועד    ,המכהנים )לרבות בעל השליטה(

 בפוליסות הביטוח. ,"(נושאי המשרה המכהנים)להלן ביחד: "

 10על בסיס הגשת תביעה, בגבולות אחריות של היא  POSI-הת פוליס

מיליון דולר ארה"ב למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח לכל העובדים 

ו/או דירקטורים ו/או ונושאי המשרה בחברה, בחברות בנות שלה 

ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה ו/או מטעם 

וכן החברה יות החברות הבנות. הפוליסה מורחבת לכסות את אחר

. ההנפקה לראשונהתשקיף אחריותה לשיפוי צדדיים שלישים בקשר עם 

כן, הפוליסה מכסה את אחריות בעל השליטה בגין המצגים הנכללים -כמו

. להרחבות הנ"ל נקבעו סדרי תשלום ההנפקה לראשונהתשקיף במסגרת 

לפיהם זכותם של נושאי המשרה לקבלת תגמולי ביטוח קודמת לזכותם 

המבוטחים האחרים לרבות החברה. תקופת הביטוח הינה לתקופה של 

ניתנת אינה  POSI-ה. פוליסת 2015במאי  1מיום בתוקף שנים  7של 

לביטול על ידי המבטח )למעט במקרה של אי תשלום הפרמיה על ידי 

תכסה את נושאי המשרה כנגד תביעה שעניינה  POSIהמבוטח(. פוליסת 

לישי, לרבות חקירה פלילית או מנהלית של ההנפקה, שתוגש על ידי צד ש

-רשות מוסמכת. פרמיית הביטוח בגין התקשרות החברה בפוליסת ה

POSI  אלפי דולר ארה"ב.  34.5לכל תקופת הביטוח הינה בסך של 

כוללת כיסוי הוצאות הגנה משפטית של נושאי  POSI-פוליסת היצוין כי 

החוק וכיסוי תשולם  משרה בהליכים מנהליים, הניתנים לשיפוי על פי

-תשכ"חה, ()א( לחוק ניירות ערך1נד)א()52לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 

1968 . 

 24, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וביום 2019במאי  23ביום  .2.2

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לפי  2019במאי 

כללת הדירקטורים העניין, את התקשרות החברה עם מבטח חיצוני ואת ה

ונושאי המשרה המכהנים בחברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים 

ולנושאי משרה המכהנים בחברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות, כפי 

 "(.פוליסת הביטוח השוטפתשתהיינה מעת לעת )להלן: "

לפרטים נוספים אודות פוליסת הביטוח השוטפת, ראו דיווח מיידי של 

(, אשר 2019-01-044025)מס' אסמכתא:  2019במאי  26מיום החברה 

 המידע על פיו מובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה.
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  2020במרץ  27תאריך הדוח: 

 

 יר הולדינגס לימיטד-אול

 

 חתימה תפקידם שמות החותמים

  יו"ר הדירקטוריוןנשיא ו יואל גולדמן

  סמנכ"ל הכספים יזהר שמעוני

 



  

All Year Holdings Limited 
  ("החברה") 

  

 :והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה  אפקטיביות  בדבר תינ ש דוח  –פרק ה' 

  

 ב(א)9 תקנה לפי הגילוי  ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר שנתי דוח  .א
  ;התקנות")" :(להלן 1970-ל"התש ומידיים), תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנות

  

  ;לתקנות  )1ב(ד)(9תקנה  לפי ונשיאיו"ר דירקטוריון  הצהרת  .ב

  

; ) לתקנות2(ד)(ב9 תקנה נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים לפי הצהרת  .ג



ניירות  לתקנות )ב(א9 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה שנתילהלן דוח 

  (להלן: "התקנות") 1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל

), אחראית לקביעתה והתקיימותה חברהה –(להלן  All Year Holdings Limited ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של

  פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.של בקרה 

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 ;1ויו"ר דירקטוריון החברה נשיא, יואל גולדמן
   );כספיםה סמנכ"לנושא המשרה הבכיר בתחום הכספים (, יזהר שמעוני

ר תוכננו בידי המנהל הכללי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אש

ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, 

בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת 

כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח 

  נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר 

ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל  ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי

  את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה 

  טת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.מוטעית או השמ

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד 

  והאפקטיביות שלה;

    הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:

וזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותיים לדיווח הכספי. רכיבי הבקרה מיפוי   . 1

) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות 1(  הפנימית שזוהו הינם:

 ;מדמי שכירות מנדל"ן להשקעה ותהכנס) בקרות על 3( ;) בקרות על נדל"ן להשקעה2ל מערכות מידע; (עכלליות 
  ").המבוקרים הבקרה"רכיבי  להלן מכונים יחד אלה(כל  אשראי) בקרות על 4(

מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד אשר נועדו לתת מענה לסיכוני הדיווח והגילוי, הערכת אפקטיביות  . 2

הבקרה ובחינת קיומן של בקרות  התכנון של הבקרות וניתוח פערי הבקרה הקיימים, תיקון ליקויים בתכנון

 .מפצות

 .הערכת אפקטיביות התפקוד של בקרות המפתח . 3

בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו לכלל מסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

  היא אפקטיבית.  2019בדצמבר  31הגילוי בתאגיד ליום 

  

 
 תפקיד הנשיא בחברה מקביל לתפקיד המנהל הכללי.  1



  הצהרת מנהלים 

  כלליהצהרת מנהל 

  :1970-תש"להתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), ל )1ד)(ב(9 לפי תקנה

  

  , מצהיר כי:2נשיא ויו"ר דירקטוריוןהמכהן כ, יואל גולדמןאני, 

  );הדוחות -(להלן  2019 שנת) להחברה -ן (להל All Year Holdings Limitedשל  תקופתיבחנתי את הדוח ה . 1

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית לפי ידיעתי,  . 2

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

  הדוחות;

ת, מכל הבחינות המהותיות, לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאו . 3

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים  החברהאת המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

  הדוחות;

, החברהשל  והדוחות הכספיים ת הביקורתועדוולו, לדירקטוריון החברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של  . 4

  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על    .א

לאסוף, לעבד, לסכם   חברהשל ה  ההדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

יל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להט

  -בהתאם להוראות הדין; וכן 

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;

  :חברהד או יחד עם אחרים באני, לב . 5

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   .א

כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות  ה, לרבות חברות מאוחדות שלחברהשמידע מהותי המתייחס ל

ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך  חברהידי אחרים ב-, מובא לידיעתי על2010-כספיים שנתיים), התש"ע

  -תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

, המיועדים להבטיח תחת פיקוחי של בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .ב

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

  ובלים;לכללי חשבונאות מק

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות   .ג

 .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

  

  2020 מרץב 27

  יואל גולדמן

  יו"ר הדירקטוריוןנשיא ו
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  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  :1970-תש"להתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), ל )2(ד)(ב9לפי תקנה 

  

  , מצהיר כי:כספיםה סמנכ"ל, יזהר שמעוניאני, 

) החברה  -(להלן    All Year Holdings Limitedשל    אחר הכלול בדוחותכספי  בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע   . 1

  );הדוחות -(להלן  2019שנת ל

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית  . 2

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם ולא חסר בהם מצג של עובדה 

  מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  ומידע כספי אחר הכלול בדוחות , הדוחות הכספייםלפי ידיעתי . 3

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים  החברהאת המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

  הדוחות;

, החברהשל והדוחות הכספיים  ורתועדת הביקוול, לדירקטוריון החברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של  . 4

  בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים   .א

ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות,  הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי  החברהשל  ההעלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

  -באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים  3נשיאכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב ה  .ב

  תי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעו

  :חברהאני, לבד או יחד עם אחרים ב . 5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח   .א

כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות  ה, לרבות חברות מאוחדות שלחברהשמידע מהותי המתייחס ל

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, 2010-שנתיים), התש"עכספיים 

  -ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-מובא לידיעתי על

המיועדים להבטיח של בקרות ונהלים, תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   .ב

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

 לכללי חשבונאות מקובלים;

ככל שהיא מתייחסת לדוחות הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,    .ג

פני ללגבי הערכתי כאמור הובאו    יהכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותי

 הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

  פי כל דין.-מאחריות כל אדם אחר, עלאין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או 
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 יזהר שמעוני

  כספיםהסמנכ"ל 
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 חוות דעת רואה החשבון המבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית

חוות הדעת של רואה החשבון המבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית מצורפת לדוחות הכספיים של החברה ליום 
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