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 רתיאור ההתפתחות הכללית של התאגיד ומידע אח  .א

  

  פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו 

שינתה את שמה לשמה הנוכחי. בנובמבר  1990בנובמבר  14וביום  1989בדצמבר  20-) התאגדה ב"החברה"חץ נכסים והשקעות בע"מ (להלן: -אלוני
   ("הבורסה").אביב בע"מ -החברה לראשונה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל נרשמו מניותיה של 1993החלה החברה בפעילותה ובינואר  1990

  שליטה. בעלהחברה הינה חברה ללא 

  ".הקבוצההחברה והחברות המאוחדות שלה יקראו להלן: "
  

  תחום הפעילות 

והשבחה של נדל"ן)  הקבוצה מתמקדת בהחזקה המקנה השפעה מהותית בחברות מובילות הפועלות בתחומי הנדל"ן המניב (לרבות פיתוח
  בישראל ובמדינות מערביות. 

  
  . בריטניהולמועד הדוח פועלת הקבוצה בעיקר בשווקים הבאים: ישראל, ארה"ב 

  מתחדשות.האנרגיות בתחום הפעילות כמו כן לקבוצה 

   2020בדצמבר  31להלן תיאור ההשקעות העיקריות של הקבוצה ליום  

  
  השקעות עיקריות בתחום הנדל"ן המניב:

  עילות בישראלפ

"). אמות הינה חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב אמות" :באמות השקעות בע"מ (להלן 57.06%ל החזקה ש
, בהשכרה, ניהול ואחזקה של נכסים מניבים בישראל, וכן שבשליטתה"), ועוסקת במישרין ובעקיפין באמצעות תאגידים הבורסה"בע"מ 

ם ופיתוח של מקרקעין לצרכי השכרה. בבעלות אמות, במישרין ובעקיפין, נדל"ן הכולל מבני משרדים, קניונים, מרכזים ברכישה, בייזו
 .57%הדוח הינו שעור האחזקה של החברה באמות סמוך למועד פרסום . סופרמרקטים עצמאיים, לוגיסטיקה ופארקי תעשייהמסחריים, 

  למידע נוסף אודות אמות ראה פרק ב להלן.

  בארצות הבריתפעילות 

Carr -  הון של ב %19.44החזקה שלCarr Properties " להלן)Carr" מניבהנדל"ן ה תחוםב פרטית החבר ,1שליטהב %50-ו REIT  אשר 
ית, עוסקת במישרין ובעקיפין, באמצעות חברות בבעלותה המלאה או החלק Carr ארה"ב.ובבוסטון, נכסיה ממוקמים באיזור וושינגטון די.סי 

מטרופולין ו בהשקעה בנדל"ן מניב לצרכי השכרה, לרבות ניהול ואחזקה של בנייני משרדים שבבעלותה באזור מטרופולין וושינגטון די.סי
   להלן. 1ראה פרק ג Carr. למידע נוסף אודות באזורים אלווכן ברכישה, ייזום ופיתוח של מקרקעין לצורכי השכרה  בוסטון
  
  

AH Boston –  בבמטרופולין של בוסטון, מהם שניים חברות נכס  בשלוש 2מהשליטה %50-ו מההון %55של  עורבשיהחזקה-CBD של בוסטון 
    להלן. 2ראה פרק גבאמצעות שלוש חברות הנכס למידע נוסף אודות ההשקעה בנכסים בבוסטון  .קיימברידג' במזרחאחד ו

  

                                                      
.JPM(להלן: " Special Situation Property Fund of JP Morgan Chase Bankהיא בשליטה משותפת עם קרן השקעות המנוהלת ע"י  Carr-ההחזקה ב 1 "  
  (קרן הפנסיה של העובדים המוניציפאליים באונטריו קנדה).  OMERSהינה זרוע הנדל"ן של  Oxfordביתרת הזכויות בנכסים.  שמחזיקה Oxfordההחזקה הינה בשליטה משותפת עם  2
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  פעילות באירופה

  

העוסקת במישרין ובעקיפין באמצעות תאגידים  Brockton Everlast INC. (“BE”)ת בחבר 96.02%של  בשיעורהחזקה  -בבריטניה
באוקספורד  בעיקר במטרופולין לונדון וכן בייזום ופיתוח לצרכי השכרה ,, בהשכרה, ניהול ואחזקה של נכסים מניביםשבשליטתה
  .) לדוחות הכספייםד6-ג) ו4ים להלן ובאור דבנכסים בלונדון ראה פרק . למידע אודות השקעה ובקיימברידג'

  
אשר עוסקות בייזום, פיתוח, השבחה וניהול של השקעות  ברוקטון קפיטלבנוסף, הקבוצה מחזיקה בקרנות השקעה בנדל"ן בבריטניה בשם 

טון ראה פרק . למידע נוסף אודות קרנות ברוק2022) צפויות לממש את כל נכסיהן עד לתום שנת ,II,III Iבבריטניה. הקרנות (קרנות בנדל"ן 
   לדוחות הכספיים. 51ד להלן ובאור 

  "PSP Swiss Properties AG "PSP -ב השקעה – שוויץ

בה שוויץ, בה היתה מושקעת החברה החל  הינה PSP חברת חברה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בציריך שוויץ, העוסקת בנדל"ן מניב בציריך ובז'
מימוש  2019בשנים מיליארד ש"ח ( 1.4בתמורה לסך של  PSPמימשה החברה מניות פרסום הדוח  ועד למועד 2020 שנתמהלך ב .2006משנת 

  .מיליארד ש"ח) 0.4 מניות תמורת
של  בכוונתה ש"ח. מיליארד 0.2-מסתכם לכלמועד זה ההשקעה בה שווי ו 0.9%בשיעור של  PSP-ב החברה מחזיקהמועד פרסום הדוח ל נכון

  .2021 שנת במהלך הההשקע מימוש את לסייםהחברה 
  

  השקעות בתחום האנרגיות המתחדשות:

רשומות למסחר  שמניותיה"), שהינה חברה ציבורית אנרג'יקסאנרגיות מתחדשות בע"מ (להלן: "-באנרג'יקס 53.96% של בשיעור החזקה
ומכירת החשמל "ב ובארה בישראלוולטאיות המצויות בבעלותה -, ניהול והפעלה של מערכות פוטובבורסה. אנרג'יקס עוסקת בייזום, הקמה

 פוליןוברוח בישראל האנרגיות הקמה, ניהול והפעלה של פרויקטים לייצור חשמל בתחום בייזום, . בנוסף, אנרג'יקס עוסקת מהםהמיוצר 
נרג'יקס למידע נוסף אודות א. 53.9%הדוח הינו פרסום עור האחזקה של החברה באנרג'יקס סמוך למועד יש .ומכירת החשמל המיוצר מהם

  להלן. הראה פרק 
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  :3להלן מבנה האחזקות של החברה בחברות הפעילות העיקריות למועד פרסום הדוח

  

  
  .CARR-), שליטה משותפת בJP Morganקרן ההשקעות המנוהלת על ידי  SSPF(באמצעות  JP Morgan-*  לחברה ול

הסכם שליטה   Oxford Properties -נדל"ן מניב אשר בבעלותן בנייני משרדים בבוסטון. לחברה ול חברותבשלוש  Oxford Properties**החזקה ביחד עם 
  משותפת.

 

   :2020בדצמבר  31ליום  4להלן ההשקעות העיקריות של החברה (סולו מורחב)

  

    

                                                      
  ים.מבנה ההחזקות המפורט לעיל איננו כולל תאגידים בבעלותה המלאה או החלקית של החברה אשר באמצעותן מחזיקה החברה בתאגידים המפורטים בתרש 3
   ולו מורחב ראה נספח א בדוח הדירקטוריון.לענין הגדרת ס 4

 נדל"ן  
  אנרגיות

   מתחדשות

53.9% 

 אנרג'יקס אנרגיות
 מתחדשות בע"מ

CARR 
PROPERTIES 

 נכסים
 בבוסטון

 אמות 
 השקעות בע"מ

אחזקה בקרנות 
ן "להשקעה בנדל

 ולהניתפות שובלרבות 

BROCKTON 
EVERLAST 

(*)44.2% (**)55% 57% 96.5% 

5%-25% 
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 בשלוש השנים האחרונות מניב וברווחיותוהנדל"ן השינויים בהיקף הפעילות בתחום  

השנים האחרונות פעלה הקבוצה בעיקר בתחום עיסוקה העיקרי (השקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל"ן המניב), תוך שינוי  במהלך שלוש
  :כדלקמן, היקף פעילותה הן מבחינת גודל תיק ההשקעות שלה והן מבחינת היעדים הגיאוגרפיים

  אמות השקעות
  סכום ההשקעה (במיליוני ש"ח):  מועד (שנה):

2018  156  
2019  162  
2020  342  

  
  מההון והשליטה של אמות. 57.06%מיליון מניות אמות המהוות  234-מחזיקה החברה ב 2020בדצמבר  31ליום 

גדל היקף השקעות הקבוצה בנדל"ן מניב ובמקרקעין לייזום בישראל באמצעות אמות (ללא שערוכי נדל"ן)  2018-2020בשנים 
  בפרק ב להלן. 4ראה סעיף  למידע נוסףש"ח. מיליארד  1.3-בסך של כ

  לדוח הדירקטוריון. 2.2ראה סעיף  על ידי אמות 2020לענין שערוכי נדל"ן שנרשמו בשנת 
  

pertiesCarr Pro  
  סכום ההשקעה (במיליוני ש"ח):  מועד (שנה):

2018 - 
2019  246  
2020  151 
. למידע Carr Propertiesמהזכויות בהון של  44.19%-מזכויות ההצבעה וב 50%-מחזיקה החברה ב 2020בדצמבר  31ליום 

  להלן.  1נוסף ראה פרק ג

ובבוסטון (באמצעות  DCבנדל"ן מניב ובמקרקעין לייזום בוושינגטון  הקבוצהגדל היקף השקעות נטו של  2020-2018בשנים 
Carr  להלן. 1בפרק ג 5-ו 4דולר. למידע נוסף ראה סעיף  מיליארד 850.-נדל"ן) בסך של כ(ללא שערוכי  

     
  לדוח הדירקטוריון. 2.2ראה סעיף  Carrעל ידי  2020לענין שערוכי נדל"ן שנרשמו בשנת 

  
nAH Bosto 

 סכום ההשקעה (במיליוני ש"ח):  מועד (שנה):
2018 24 
2019 44 
2020 28 

  
במטרופולין של  בשלוש חברות נכס מהשליטה 50%-בהון ו מהזכויות 55%-במחזיקה הקבוצה  2020בדצמבר  31ליום 

  להלן. 2למידע נוסף ראה פרק ג .5קיימברידג' במזרחשל בוסטון ואחד  CBD-בוסטון, מהם שניים ב

  לדוח הדירקטוריון. 2.2ראה סעיף  AH Bostonעל ידי  2020לענין שערוכי נדל"ן שנרשמו בשנת 
  

  

                                                      
  בהון.  55%-מהזכויות בשליטה ו 50% 5
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Brockton Everlast 

 (במיליוני ש"ח): סכום ההשקעה מועד (שנה):
2018 210  
2019 1,008 
2020  194  

   
  .Brockton Everlastהון של מיליון ש"ח) ב 207מיליון ליש"ט ( 46לאחר תאריך הדוח, השקיעה החברה סך של 

  . Brockton Everlast בחברת  96.02%לחברה החזקה של  2020בדצמבר  31ליום 

) (ללא שערוכי BEרופולין לונדון (באמצעות גדל היקף השקעות נטו של הקבוצה בנדל"ן מניב ;במט 2019-2020בשנים 
  .להלן ד בפרק 5-ו 4 סעיף ראה נוסף למידעמיליארד ליש"ט.  0.6-נדל"ן) בסך של כ

  לדוח הדירקטוריון. 2.2ראה סעיף  Brockton Everlastעל ידי  2020לענין שערוכי נדל"ן שנרשמו בשנת 
  
 

PSP 
 (במיליוני ש"ח): המימושסכום  מועד (שנה):

  מיליון ש"ח) 364מיליון מניות ( 1מכירת  2018
 מיליון ש"ח) 440אלפי מניות ( 950מכירת   2019
  מיליון ש"ח) 1,359מיליון מניות ( 3.1מכירת  2020

מיליון ש"ח. לאחר המכירה האמורה,  42-כבתמורה ל PSPאלף מניות נוספות של  100לאחר תאריך המאזן, מימשה החברה 
  . PSPמהון המניות של  0.9%אשר מהוות  PSPאלף מניות של  431הדוח מחזיקה החברה  פרסוםונכון למועד 

  
  

  קרנות ברוקטון 
מיליון ש"ח) וקיבלה תקבולים בגין מימושי נכסים על ידי  117מיליון ליש"ט ( 26השקיעה החברה בקרנות ברוקטון  2018-2020בשנים 

 . מיליון ש"ח) 161מיליון ליש"ט ( 35הקרנות בסך של 
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 שינויים בהיקף הפעילות בתחום האנרגיות המתחדשות וברווחיותו 

  
  להלן השקעות של החברה באנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ בשלוש השנים האחרונות:

  
  אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ

  סכום ההשקעה (במיליוני ש"ח):  מועד (שנה):
2018  -  
2019  36  
2020  59  

  .53.96%שיעור החזקתה של החברה באנרג'יקס עמד על  2020בדצמבר  31ליום 
  

  האת פעילותה והגדילה את פורטפוליו הפרויקטים שלה בכל שלושת עוגני הפעילות שלאנרג'יקס חיזקה והרחיבה  2018-2020בשנים - 
במהלך  אנרג'יקסהחלה לפתח, להמשיך ואנרג'יקס בעוד ישראל ופולין מהוות עוגן פעילות קיים אותו מבקשת  .ישראל, פולין וארה"ב

 להלן.   ה ראה פרק 2020למידע בדבר התפתחות עסקיה של אנרג'יקס בשנת . בארה"בלפתח את פעילותה גם  2019-2020 השנים

  
  

  השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו 

   לדוחות הכספיים..ב 16לענין השקעות בהון התאגיד שבוצעו בשנתיים האחרונות ראה באור 

 27.11.2019שליטה. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  בעל, החברה הינה חברה ללא 2019בנובמבר  26מיום  החל
  .2019-01-103038(מס' אסמכתא: 

  

  חלוקת דיבידנדים 

ת כל עוד חלוקת ברווחי החברה בדרך של חלוקת דיבידנדים בכל שנה באופן שוטף, זא מניותיהמדיניות החברה הינה לשתף את בעלי 
 ,הדיבידנד אינה פוגעת בתזרים המזומנים של החברה, תוך התחשבות בתוכניות העתידיות של הקבוצה להשקעות כפי שתהיינה מידי פעם

  ובכפוף לכל דין.

תרת לפרטים נוספים אודות מדיניות הדיבידנד של החברה, לפרטים בדבר סכומי הדיבידנדים שחילקה החברה בתקופות המדווחות ולי
    לדוחות הכספיים..ד 16ראה באור  - 2020בדצמבר  31הניתנים לחלוקה ליום הרווחים 
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בי תחומי פעילותה של החברה    מידע כספי ל

אשר  ,BE-ו באנרג'יקס ,למעט ההשקעות באמות ,IFRS-דוחות סולו מורחב של החברה הינם תמצית דוחות החברה המוצגים על פי כללי ה
. IFRS–(שאר ההשקעות מוצגות ללא שינוי לדוח המוצג על פי כללי ה  חלף איחוד דוחותיהן לדוחות החברה מוצגות על בסיס אקוויטי

ג לתקנות ניירות ערך (דוחות 9ובתקנה  27דוחות סולו מורחב אינם מהווים דוחות נפרדים כמשמעותם בתקן חשבונאות בינלאומי 
  .שנדרש לפרסמו על פי דיני ניירות ערך ואינם חלק מהמידע 1970 –תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

  בתחום הנדל"ן המניב בחלוקה גיאוגרפית (*) סולו מורחבהחברה (העיקריות שקעות המידע על ה  5.1

  31.12.2020  31.12.2019  

  %  אלפי ש"ח   %  אלפי ש"ח  
   33   3,356,383   39   3,586,540  השקעה באמות -ישראל

   CARR   3,004,322   33   3,135,978   31-השקעה ב -ארה"ב 
   AH Boston   778,229   9   844,452   8-השקעה ב -ארה"ב 
   Brockton Everlast  1,386,009   15   1,246,092   12 -השקעה ב–אנגליה 

   PSP  200,311   2   1,381,418   14-השקעה ב -שוויץ

   BROCKTON  160,197   2   176,035   2השקעה בקרנות  -אנגליה
  -   27,133  -   25,653  אחר

  100   10,167,491   100   9,141,261   סה"כ*

  

  מידע על ההשקעות העיקריות של הקבוצה בתחום הנדל"ן המניב בחלוקה גיאוגרפית (*)  5.2

  31.12.2020  31.12.2019  

  %  אלפי ש"ח  %  אלפי ש"ח  
   62  13,347,046    66  13,783,839   **נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה)  -ישראל

   CARR    3,004,322  14    3,135,978  15-השקעה ב -ארה"ב 
   AH Boston    778,229  4    844,452  4-השקעה ב -ארה"ב 
   Brockton Everlast **   2,963,727  14    2,623,325  12נדל"ן להשקעה  -אנגליה 

   PSP   200,311  1    1,381,418  6-השקעה ב -שוויץ

   BROCKTON   160,197  1    176,035  1השקעה בקרנות  -אנגליה
  -  27,133   -  25,653   אחר

  100   21,535,387   100   20,916,278   סה"כ**

 31(סולו מורחב) וליום  603 -(מאוחד) ו ש"חמיליוני  2,215הסתכמו לסך של  2020בדצמבר  31אשר ליום וניירות ערך סחירים פקדונות  ,(*) היתרות המוצגות לעיל לא כוללות מזומנים
  .ש"ח (סולו מורחב)מיליון  519-מיליוני ש"ח (מאוחד) ו 772סך של  2019בדצמבר 

  בשיטת השווי המאזני. המאוחדים ואשר מוצגות בדוחות הכספיים  BEו/או על ידי (**) לרבות השקעה בחברות נדל"ן המוחזקות על ידי אמות 

  מידע על השקעות בתחום האנרגיות המתחדשות  5.3

 מתקנים לייצור חשמל בתחום האנרגיות המתחדשות (אנרגיה פוטו וולטאית ואנרגית הרוח)ייזום, הקמה והפעלה של עוסקת באנרג'יקס 
  . מתוך כוונה להחזיק בהם לטווח ארוך

 פרויקטים MW402 -כ של לסך מסתכם מערכותיה של הכולל ההספק ופולין, ארה"ב בישראל, אנרג'יקס של הכוללת פעילותה במסגרת
 פרויקטים MW 1800-מ ולמעלה מתקדם בייזום פרויקטים MW725-כ הקמה, לקראת או בהקמה פרויקטים MW461 -כ ריתמסח בהפעלה
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מיליארדי  2.4למועד הדוח בבעלות אנרג'יקס מתקנים המחוברים לרשת חשמל ומערכות בהקמה וייזום בעלות מופחתת של  .6הייזום בשלב
  .פרק ה להלןלפירוט ראה  –ש"ח 

  מיליון ש"ח.  821הינה  2020בדצמבר  31של החברה (סולו מורחב) באנרג'יקס ליום  יתרת השקעתה

  ת:והמתחדש ותלהלן מידע על ההשקעות העיקריות של הקבוצה בתחום האנרגי

  

  31.12.2019  31.12.2020  הכספיים בדוחות מופחתת עלות

  %  אלפי ש"ח  %  אלפי ש"ח  
   31  603,981   43  1,048,594  מערכות פוטו וולטאיות

   34  648,581   24  586,734  חוות רוח
   35  682,153   32  781,818  פרויקטים בהקמה

   100  1,934,715   100  2,417,146  סה"כ
    170,758    207,370  נכס בגין זכות שימוש ואחרות

  2,624,516    2,105,473    
  

   :פיתגאוגרא בחלוקה תוהמתחדש האנרגיות בתחום הקבוצה של העיקריות השקעות להלן

  

  31.12.2020  31.12.2019  

  %  אלפי ש"ח  %  אלפי ש"ח  
   42  893,519    41  1,072,951   ישראל

   35  729,822    28  748,188   פולין
   23  482,132    31  803,377   ארה"ב 

  100  2,105,473  100  2,624,516  סה"כ
 
  

  להלן. הלמידע נוסף אודות אנרג'יקס ראה פרק 
  

  סיס דוח רווח והפסד מאוחד נתונים תוצאתיים על ב 

   לדוח הדירקטוריון. 3.5.2 ףראה סעי

  נתונים תוצאתיים על בסיס דוח רווח והפסד סולו מורחב 

  בנספח א' לדוח הדירקטוריון. 1.2ף ראה סעי

 

 

 

                                                      

 .26הערת שוליים  ראה 6
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  7כללי  –סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  

התפתחות עתידית בסביבה הכללית שבה פועלת הקבוצה ובגורמים בקשר עם  הקבוצהכל התייחסות המופיעה בסעיף זה באשר להערכות 
א לחוק ניירות ערך אשר אינו בשליטתה של החברה 32החיצוניים המשפיעים על פעילותה, הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 

 ואשר אינו ודאי.

בהם היא  השווקיםת לרבות ישראל, חשופה הקבוצה לשינויים במצב בתחום הנדל"ן המניב במדינות מערביו תכקבוצה העוסקת במהותה העיקרי
  פעילה בכלל ובענף הנדל"ן המניב בפרט.

 לדוח הדירקטוריון. 2ראה סעיף  –לעניין השפעת מגפת הקורונה העולמית על פעילות הקבוצה 

כאשר שיאו של המשבר  4.3%-ר שנתי של כ, התכווצה הכלכלה העולמית בשיעו2020משבר הקורונה שהחל ברבעון הראשון של שנת  בעקבות
החלה הכלכלה העולמית להתאושש. רמות התוצר הנמוכות שאפיינו את שיא משבר הקורונה  2020היה ברבעון השני. במחצית השנייה של שנת 

בלות שהוטלו על הפעילות הכלכלהעלו, אך טרם חזרו לאלה של ערב המשבר במידה רבה בגלל המשך התפשטות הנגיף ו להילחם  על מנתית ה
  תחלואה. רמת הב

 תמיכה לרבות, והרפואי הכלכלי במשבר במאבק לתמוך במטרה וזאת הגירעונות הגדלת של במגמה העולם מדינות המשיכו הפיסקלי בתחום
 על יובלח השפיעו אלו פעולות. ניכרת מפגיעה הסובלים מגזרים על בדגש העסקי במגזר תמיכה תוך עובדים העסקת ובהמשך במובטלים

  .בשווקים הפירעון חדלות שיעורי ועל התעסוקה התאוששות

ההתאוששות הכלכלית שונה מאוד בין הגושים. סין נהנית מההתאוששות המהירה ביותר, ואף עברה את רמת הפעילות ששררה בה טרם  קצב
  המשבר, בעולם המערבי בולטת ארה"ב לחיוב ביחס לאירופה, בעוד שיפן בולטת בחולשתה. 

 מגמתמרחיבה מאוד אולם  מוניטרית במדיניות להמשיך המרכזיים לבנקים אפשרה 2020 בשנת העולם ברחבי נמוכה שנותרה האינפלציה תסביב
 שלהם forward guidanceעתיד (-פני-הצופה ההכוונה את עדכנו, ECB-וה FED-ה ובראשם, רבים מרכזיים בנקים. הואטה הריבית הורדות
שהריבית בארה"ב לא תועלה  FED-ה של המוניטרית הוועדה חברי מעריכים, לדוגמה, כך. רב זמן עוד נמוכה להישאר פויהצ הריבית ולפיה, לציבור

  .2023לפני שנת 

  .1.6% על לעמוד צפויה היא 2022-וב 2021 בשנת 1.4% של לשיעור 0.5%-בכ מעלה התעדכנה 2021-ב המפותחות במדינות האינפלציה תחזית

 התפשטות בחיזוי הרבההוודאות -אי רקע על וזאת 2020 שנת תום לקראת שלהם הצמיחה תחזיות את עדכנו רבים ומייםלא -בין מחקר גופי
בלות המשך, התחלואה  בהסתמך. ויעילותו בטיחותו, החיסון של הנרחבת הפצתו לתהליך באשר וכן להפחיתה במטרה שיוטלו הממשלתיות הה

  .2022-ו 2021 מהשנים אחת בכל 3.4%-בכ לצמוח העולם כלכלת צפויה אלו תחזיות על

בוהה התחלואה לנוכח, שערים בירידות המניות נסחרו משבר הקורונה בתחילת  רוב במשך. ממושכים סגרים להחיל רבות מדינות שהניעה ה
ב הקליניים המחקרים תוצאות פרסום. מסוימת יציבות בשווקים נשמרה 2020 של השנייה המחצית  FDA-ה ידי על ניםמהחיסו חלק אישור א

ברות התחלואה והשבת הסגרים וזאת לצד עלייה  2021הביא לעליות של מדדי המניות. מתחילת שנת  בוהה על רקע הת החלה תנודתיות 
  בתשואות האג"ח הממשלתיות בשל החששות מאינפלציה. 

  

    

                                                      
  מקורות מידע בסעיף זה: 7

 2021 ינואר, המחקר חטיבת של כלכלית -המאקרו התחזית -ישראל בנק .1
 2021 ינואר, 2020 של השנייה המחצית, סיתהפיננ המדיניות"ח דו -ישראל בנק .2
  .2020 דצמבר -פיננסית יציבות"ח דו -ישראל בנק .3
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 אמות השקעות בע"מ -השקעות בישראל   .ב
  

  מידע כללי על אמות 

  .מהונה של אמות 57.06%-מחזיקה החברה ב 2020בדצמבר  31נכון ליום 

 מיליוני ש"ח. 342 סך שלרכישות בבורסה ו צעה אמותיבמסגרת הנפקות שבאמות שקיעה החברה בה 2020בשנת 

פיתוח של ואמות עוסקת במישרין ובעקיפין, באמצעות תאגידים שבשליטתה, בהשכרה, ניהול ואחזקה של נכסים מניבים בישראל, וכן בייזום 
 השכרה. מקרקעין לצרכי 

נכסי . עצמאיים ואחר סופרמרקטיםלוגיסטיקה ופארקי תעשייה, מרכזים מסחריים, ומבני משרדים, קניונים  יםנדל"ן הכוללנכסי בבעלות אמות 
אמות נמצאים במרכזי עסקים ראשיים ובצירי תחבורה מרכזיים. מרבית נכסי אמות ממוקמים בערים הגדולות ובאזורי הביקוש. הנכסים מושכרים 

  שוכרים, בחוזים לטווחים שונים. 1,700-ל

בה) של החברה בישראל.   האסטרטגיה שהותוותה על ידי החברה הינה לראות באמות את זרוע הנדל"ן המניב (לרבות ייזום לה

ליון מ"ר (חלק מי 5.1נכסים מניבים בשטח כולל של  104כוללים  2020בדצמבר  31ליום  , בבעלות או בחכירה,אמות בישראל ה המניבים שלנכסי
) ממוקמים בערים הגדולות 90%מרבית נכסיה של אמות (אלפי מ"ר שטחי חניה.  553-אלפי מ"ר שטחי השכרה עיליים ו 956אמות), מתוכם, 

כנון פרויקטים בשלבי ת 5-אלף מ"ר עילי ו 94פרויקטים בשלבי תכנון ובניה מתקדמים בהיקף של  4בנוסף, לאמות במרכז הארץ ובאיזורי הביקוש. 
  אלף מ"ר עילי (חלק אמות). 185וייזום בהיקף של 

 2020בדצמבר  31ווים ההוגן של הנדל"ן המניב ליום ש"ח, מתוכם שמיליארד  14הינו  2020בדצמבר  31שוויים ההוגן הכולל של נכסי אמות ליום 
. בנוסף, אמות מחזיקה בנדל"ן להשקעה בהקמה 97.2%ושיעור התפוסה בהם לאותו יום עמד על  מיליארד ש"ח 12.7הינו  (לא כולל נכסים בהקמה)

  מיליארד ש"ח.  1.2המיועדים לפיתוח לצרכי השכרה, בשווי הוגן של 

  ) לדוחות הכספיים. 4(ג)6ראה באור  –לענין תאור הסכם הניהול של החברה עם אמות 

 .לדוח הדירקטוריון 3.3.9ראה סעיף  – 2020לשנת לענין דיבידנדים שקיבלה החברה מאמות בתקופה המדווחת ותקבולי דיבידנד חזויים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 15 תיאור עסקי התאגיד

  8ישראל -סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  

כל התייחסות המופיעה בסעיף זה באשר להערכות החברה בקשר להתפתחות עתידית בסביבה הכללית שבה פועלת אמות ובגורמים החיצוניים 
לחוק ניירות ערך אשר אינו בשליטתה של החברה ואשר א 32ה פני עתיד כמשמעותו בסעיף המשפיעים על פעילותה, הינה בבחינת מידע צופ

בסס על מקורות המידע אותם ציינה החברה.    אינו ודאי ומ

השפעת הסגרים אשר גרמו לתנודתיות של הפעילות הכלכלית. בחודשי מהושפעה ממגפת הקורונה ובעיקר  2020הכלכלית בשנת  הפעילות
תאוששות בפעילות אך בעקבות הסגר השני בחודשים ספטמבר ואוקטובר הורגשה ירידה חדה בפעילות, אם כי בעוצמה מתונה הקיץ, נרשמה ה

  מזו שהיתה בסגר הראשון. 

 אחת בכל 3.0% -מ למעלה של עלייה לעומת, 2019 לשנת ביחס 2.4%-בכ הקורונה מגפת בהשפעת 2020בשנת  התכווץ, הגולמי המקומי התוצר
. הירידה בתוצר 5.5%-עמד על כ 2020בשנת  OECD-ה מדינותב בממוצע בתוצר הירידה שיעור, בינלאומית בהשוואה. 2016-2019 מהשנים

השקעות בנכסים קבועים וירידה ביבוא סחורות ושירותים, תוך השפעה ירידה בבובישראל בשנה זו נגרמה בעיקר מירידה בצריכה הפרטית, 
הסחורות והשירותים ועליה בהוצאה לצריכה ציבורית. הפגיעה בתוצר ניכרת במרבית ענפי המשק למעט בענף מקזזת (חלקית) של עלייה ביצוא 

(לפי  5.8%-בכ 2022ובשנת  6.3%-בכ 2021ההייטק אשר המשיך לצמוח. על פי תחזיות בנק ישראל, התוצר המקומי הגולמי צפוי לצמוח בשנת 
  תרחיש חיסון מהיר).  

כתלות בסגרים ופתיחת המשק. בממוצע  2020שנת שפע משמעותית ממגפת הקורונה והנתונים היו תנודתיים לאורך התעסוקה בישראל הו מצב
אלף איש) וזאת  761-(כ 18.2%-עמד על כ(הכולל את העובדים שנפגעו ממשבר הקורונה) , שיעור האבטלה הרחב 2020בחודשים מרץ עד דצמבר 

. על פי תחזית בנק ישראל, בתרחיש של 3.4%-מלאה עם שיעור בלתי מועסקים כולל של כ , המשק הגיע כמעט לתעסוקה2019כאשר בשנת 
  . 2022בשנת  5.4%-ולכ 2021בשנת  7.7%-חיסון מהיר, שיעור האבטלה צפוי לרדת באופן הדרגתי לכ

בול התחתון . ממוצע ציפיות האינפלציה לשנה קדי-0.7%-, ירדה לרמה שלילית והסתכמה ב2020האינפלציה בשנת  סביבת מה נותרו מתחת ל
  . 0.8%-של היעד ועומדות על כ

הפיננסיים הושפעו באופן חריף מהתפתחות המגפה. במחצית הראשונה של השנה, הביאה התפשטות נגיף הקורונה לירידות חדות  השווקים
תוכניות  2020של פעיל גם במחצית השנייה בשווקים הפיננסיים בישראל ובעולם. בתגובה המשיכו בנקים מרכזיים רבים, ובהם בנק ישראל, לה

שונות לרכישת נכסים ולפתיחת חסמי האשראי למגזרים הזקוקים לכך על מנת לוודא שהשווקים ימשיכו להיות נזילים ולתמוך בתפקודם התקין. 
ווקי המניות בישראל השנה נמוכים מרווחי האג"ח הקונצרניות המשיכו להצטמצם, לצד עליות מסוימות במדדי המניות אך הביצועים הכוללים של ש

, ובסופה נצפו עליות שערים, בין היתר, של השנה משמעותית בהשוואה עולמית. מדדי המניות שמרו על יציבות יחסית במהלך רוב המחצית השניה
  קורונה. נגד החיסונים נושא על רקע בשורות ב

, הוריד 2020בתמיכת מגוון צעדים של בנק ישראל ומשרד האוצר. באפריל  האשראי, המשיך לתפקד תוך יציבות בריביות, וזאת שוק 2020בשנת 
  בדומה למגמה הכלל עולמית.  0.1%בנק ישראל את הריבית לרמה של 

, 2020, השקל המשיך להתחזק קלות מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי. בסוף שנת 2020של  השנייה המחצית רוב במהלך"ח, המט בשוק
, מהלך שגרר 3.1-, ירד שער החליפין מול הדולר לרמה של כ2021עותי, בעיקר בשל התחזקות השקל מול הדולר. במהלך ינואר נרשם ייסוף משמ

. פעולה זו החלה להשפיע באופן מתון לפיחות 2021מיליארד דולר במהלך שנת  30-תגובה של בנק ישראל שהצהיר כי ירכוש דולרים בהיקף של כ
 השקל מול הדולר. 

. הגירעון הגיע בסוף שנת 2021והן לשנת  2020הפיסקלית בישראל המשיכה להיות מושפעת מאי הודאות בהעדר תקציב הן לשנת  ותהמדיני
  .OECD-ה מדינות לממוצע(בדומה  תוצר אחוזי 11.2%-כרמה של ל, 2020

                                                      
  מקורות מידע בסעיף זה: 8
  .2021כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר -התחזית המקרו -בנק ישראל   .א
 .2021, ינואר 2020דו"ח המדיניות המוניטרית, המחצית השנייה של  –בנק ישראל   .ב
 .2020ר כוח אדם לחודש דצמבר, לרבעון הרביעי ולשנת נתונים מסק -"ס למ  .ג
  .2021, פברואר 2020סיכום השנה הכלכלית  –"ס למ  .ד
 .2021ינואר  - Cushman & Wakefield -אינטר ישראל יועצי נדל"ן  -H2-2020סקירת שוק המשרדים   .ה
  .2020פברואר  Q4-2020 סקר שוק רבעון   CBRE  .ו
  .2020שון שנת חציון רא 45גיליון מספר  Natam דוח  .ז
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רבע עקב ירידת ההכנסות ממיסים בשל תגובת רבעים מהגירעון מיוחסים להשלכות מגפת הקורונה, מחצית מהם עקב גידול בהוצאות ו כשלושה
. על אף ההרעה 2019בסוף שנת  59.6%-(נכון לסוף הרבע השלישי) ביחס לכ 70%-התוצר למשבר. סך החוב הממשלתי כאחוז מהתמ"ג עלה לכ

: S&Pדירוג  A1  (Positive)וג מודי'ס: , דירA+ (Stable)מצד חברות הדירוג. דירוג פיץ':  כנובנתוני המאקרו, דירוג החוב של מדינת ישראל נותר על 
AA- (Stable).  

  :9לישראל ביחס כלכליים מאקרו מאפיינים להלן

 ומעלה, מנוכי עונתיות, אחוזים, כאחוז מסה"כ. 15בני  -שיעור אבטלה המוגדר כבלתי מועסקים, כלל אוכלוסייה * 

בטאה אשר המשק לצמיחת בוהה קורלציה עם מתמדת בצמיחה התאפיין המשרדים שוק, 2019 שנת וכולל עד , השכירות דמי של עקבית בעלייה ה
 בשוק המגמה כי נראה, 2020 בשנת. האחרונות השנים של הכלכלית מהצמיחה כתוצאה להיספג שהצליחה מואצת ובנייה התפוסה שיעורי של עלייה

 בעקבות ובצמיחה בתוצר הירידה. בפרט המשרדים שוק ועל בכלל העבודה שוק על רבדים במספר השפיעה הקורונה מגפת. התהפכה המשרדים
 החלו אשר תהליכים של להאצה הביאה המגיפה, כך על נוסף. המשרדים שוק על ביותר החזקה השלילית ההשפעה בעלת הינה המגפה התמשכות

 למשרדים בביקוש גידולכיוון ל פועלים וחלקם המשרד תצורת ושינוי מהבית עבודה דוגמת למשרדים הביקוש הקטנת לכיוון פועלים חלקם אשר, לפניה
  .אלו תהליכים של הטווח ארוכת ההשפעה תהיה מה להעריך כיום ניתן לא. לעובד הצפיפות הקטנת דוגמת

 הבורסה אזור"א, ת את הכולל אביב תל לש ""רהמעמרכז העסקים הראשי (" באזור ביותר החזקה היתה בישראל המשרדים שוק על המגיפה השפעת
-כ בממוצע ירדו השכירות מחירי, 2019 לשנת ביחס משמעותי באופן ירדו האזורים במרבית האכלוס וקצב ההשכרה פעילות. ברק בני ואזור גן ברמת

 השטחים שיעור. 2020 בשנת 90%-לכ 2019 בשנת 93%-מכ ירדו"א ת"ר במע הממוצעים התפוסה ושיעורי"ר למ ש"ח 98-לכ"ר למ ש"ח 107-מכ 10%
בוה הריקים   .23%-כ עם ברק בבני נרשם ביותר ה

בוה יחסית  אחת הסיבות לירידה בשיעורי התפוסה במע"ר תל אביב היא הגידול בהיצע בעקבות כניסה לשוק של שטחי משרדים חדשים בהיקף 
מתוכם פרויקטים  56%-וכ 50%-אלף מ"ר, מתוכם אוכלסו כ 267-של כבסך כולל למע"ר נוספו שטחים  2020. בשנת 2020בשנת שבנייתם נסתיימה 

(מתוכם  2021אלף מ"ר משרדים בשנת  274-צפויים להתווסף כוזאת מכיוון ש 2021-2023. הגידול בהיצע המשרדים צפוי להמשיך בשנים מרובי בעלים
-יתווספו כ 2023מרובי בעלים) ובשנת  61%-אלף מ"ר (מתוכם כ 162-צפויה להסתכם בכ 2022מרובי בעלים), תוספת שטחי המשרדים בשנת  26%-כ

  מרובי בעלים).  24%-אלף מ"ר (כ 300

להבחין בין ההשפעה של גידול בהיצע המשרדים על מחירי השכירות של בניינים מרובי בעלים לבין ההשפעה על בניינים בבעלות יחידה. התחרות  יש
שטחים בגדלים קטנים יחסית של עד מאות מ"ר בודדים הינה עזה, באופן שתורם לירידת מחירי השכירות על שוכרים במבנים מרובי בעלים המציעים 

יחיד אשר יכולים להציע שטחים גדולים של אלפי מ"ר, התחרות נמוכה משמעותית ועל כן ההשפעה על  בעליםבבניינים אלו. לעומת זאת, במבנים בעלי 
  מחירי השכירות פחותה. 

האחרים במרכז הארץ דוגמת פתח תקווה, רעננה, נתניה, הוד השרון, ראש העין ועוד נרשמו ירידות מתונות יותר בדמי השכירות של  התעסוקה באזורי
שטחים בהיקף  2020בדמי השכירות. לאזורים אלו נוספו בשנת  7%-ירידה בממוצע) למעט בנתניה שם נרשמה ירידה של כ 1.7%-למ"ר (כ ש"ח 1-2-כ

  אלף מ"ר עם אחוזי תפוסה נמוכים במיוחד.  100-כולל של כ

בוהים לשטחי אחסנה שאפיינו את שנת  2020גם בשנת הלוגיסטיקה, נמשכו  בתחום הביקושים הושפעו ממגמת הגידול העקבי  .2019הביקושים ה
ה היתה חיובית בעיקר בשל הגידול במסחר המקוון בשנים האחרונות, אשר מצריך אחסנה והפצה בהיקפים גדלים והולכים. השפעת המגפה על תחום ז

                                                      
הינם נתונים משוערים; נתוני האינפלציה  2020. נתונים לשנת 2020מחודש אוקטובר  IMF - World Economic Outlook Databaseזו, אלא אם צוין אחרת, מקור הנתונים הינו  בטבלה 9

שנים.  10 -לאג"ח ל מתייחסיםהתשואה הנומינאלי של חוב ממשלתי ארוך טווח ישראל  ; נתוני שיעור CBS.GOV.ILבישראל ליום האחרון לכל שנה מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 שיעור נתוני; Standard & Poors -ו Moody'sעל בסיס נתונים המועברים מבנק ישראל; נתוני דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך הינו על פי פרסומי  stats.oecd.orgמקור הנתונים באתר 

  .עונתיות מנוכה, ומעלה 15 בני האוכלוסיה כלל מתוך מועסקים הבלתי(שיעור  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה אתר בסיס על הינם האבטלה

 

           

  ישראל      

  31.12.2018  31.12.2019  31.12.2020  יחידות    לשנה שנסתיימה ביום

            פרמטרים מאקרו כלכליים 

  359  378  361מיליארדי     )PPPתוצר מקומי גולמי (

  40,452  41,786  39,126  דולרים    )PPPתוצר לנפש (

  PPP(    %  4.56%-  5.29%  5.97%שיעור צמיחה בתוצר המקומי הגולמי (

  PPP(    %  6.37%-  3.30%  3.94%שיעור צמיחה בתוצר המקומי הגולמי לנפש (

  0.80%  0.60% -0.69%  %    שיעור האינפלציה

  1.99%  1.47%  0.82%  %    טווח ארוךהתשואה על חוב ממשלתי מקומי ל

  AA-/A1   AA-/A1  A+/A1       דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך

  4.2%  3.4%  (*) 4.7%  %    שיעור אבטלה
            



 

 17 תיאור עסקי התאגיד

ברכישות המקוונות בעקבות הסגרים שהוטלו במהלך השנה. דמי השכירות של מבנים לוגיסטיים עלו באופן עקבי בשנים האחרונות ונראה  המשמעותי
למ"ר באזור המרכז. רמת  ₪ 45-55-התייצבו על כ Class A. מחירי השכירות בנכסים לוגיסטיים 2019כי התייצבו החל מהמחצית השנייה של שנת 

באזורי פריפריה, בהתאם לסוג איכות ומיקום הנכסים. הגידול  7.5%-7%-באזורי פריים וכ 6%-5.5%התשואות לנכסי לוגיסטיקה מניבים התייצבו על 
  הצפוי של האוכלוסיה בישראל בשילוב עם הגידול במסחר המקוון צפויים לתרום להמשך ביקושים לשטחי לוגיסטיקה.

, הן בעקבות הסגרים שפגעו באופן ישיר בפעילות השוטפת והן בשל האצת תהליך מהמשברהמסחר הינו התחום אשר נפגע באופן החזק ביותר  חוםת
ם חדירת הרכישות המקוונות אשר צפוי להמשיך ולפגוע בתחום הנדל"ן למסחר בהמשך. שיעורי ההיוון בתחום המסחר עלו כתוצאה מאי הודאות לתזרי

, ברמת גן 15%-. דמי השכירות במרבית אזורי הארץ ירדו באחוזים ניכרים. בתל אביב, שיעור הירידה בדמי השכירות של נכסי מסחר עמד על כהעתידי
  . 7%-6%-, ובערים הרצליה, רעננה ופתח תקווה נרשמה ירידה של כ9%נרשמה ירידה של 
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בי פעילות אמות    מידע כספי ל

ברת שקיפות הנתו כל הנתונים המוצגים  בפרק זה, מסעיף זה ואילךנים כלפי: אנליסטים, משקיעים, בעלי מניות ובעלי אגרות חוב, לצורך ה
של אמות הינם דוחות אמות המוצגים על בסיס כללי מורחבים דוחות כספיים מאוחדים  .דוחות מאוחדים מורחביםבטבלאות הינם על בסיס נתוני 

בי תקופות דיווח המתחילות בסדרים משותפים" שיושם "ה IFRS 11למעט יישומו של  IFRS-ה . דהיינו, השקעות במוחזקות 2013בינואר  1-למפרע ל
המוצגות על בסיס שיטת השווי המאזני, שקודם ליישום התקן טופלו בשיטת האיחוד היחסי (בשל קיום הסדר חוזי לשליטה משותפת), מנוטרלות 

  מוחזקות.ומחושבות על ידי איחוד יחסי של החברות ה

  : להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של אמות

  2018  2019  2020  יחידת המדידה  
  102  104  104  יחידה  מספר נכסים

  10,244,564  12,847,643  12,718,390  אלפי ש"ח  שווי נדל"ן להשקעה (ללא נדל"ן בהקמה עצמית)
  7.03  6.44  6.52  %  שיעור היוון משוקלל הנגזר מנדל"ן להשקעה

  97.2  97.7  97.2  %  שיעור תפוסה בסוף תקופה
  870,838  620,954  1,222,883  אלפי ש"ח  שווי נדל"ן להשקעה בהקמה עצמית

  4,836,823  6,103,298  6,316,093  אלפי ש"ח  הון עצמי
  45.4  42.5  43  %  שיעור חוב פיננסי, נטו מסך מאזן

  742,877  793,123  798,356  אלפי ש"ח  הכנסות משכירות ודמי ניהול
  269,965  890,768  162,915  אלפי ש"ח  התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

NOI  678,479  727,552  734,204  אלפי ש"ח  
  657,122  666,839  615,365  אלפי ש"ח   NOI -מנכסים זהים 

FFO *  477,294  520,270  511,618  אלפי ש"ח  
  566,887  1,070,423  289,455  אלפי ש"ח  רווח נקי

FFO 1.420  1.437  1.315  ש"ח  למניה  
  0.9  0.94  0.98  ש"ח  דיבידנד רגיל למניה
  13.92  16.02  15.42  ש"ח  NAV per shareשווי נכסי למנייה (

  16.84  19.46  18.73  ש"ח  NNAV per shareשווי נכסי למנייה ללא עתודה למס (
  18.14  25.07  17.99  ש"ח  מחיר מנייה בסוף תקופה

          של אמות NOI-חלק החברה ב
NOI - 399,402  412,707  408,717  אלפי ש"ח  חלק התאגיד  

  374,281  368,508  342,561  אלפי ש"ח   NOI -מנכסים זהים חלק התאגיד 

          

  מיליון ש"ח. 18הינו בנטרול הוצאות מימון חד פעמיות בסך של  FFO-ה 2019 בשנת* 

    הכספיים. לדוחות ג.6ובאור  ב.6למידע נוסף ראה באור 
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  מידע אודות נכסי אמות 

בי נכסי   להלן. 4.1.9סעיף  ראהמשרדים נכסי אמות בתחום השל גאוגראפי . לענין פילוח בפילוח לפי שימושיםאמות להלן מידע ל

 

  מידע על נכסי אמות בחלוקה לפי שימושים: 

 בחלוקה לשימושים: מידע אודות השטחים העיליים המניבים של אמות בישראל במ"ר 

  

  מסך השטח %  31.12.2019  מסך השטח %  31.12.2020  שימושים
  42%  399,749  40%  382,398  משרדים

  14%  130,723  14%  131,918  מרכזים מסחריים

  37%  348,786  40%  380,811  לוגיסטיקה ופארקי תעשייה
  4%  38,889  4%  37,694  סופרמרקטים

  3%  23,553  2%  23,553  אחרות
  100%  941,700  100%  956,374  סך הכל שטח עילי

    567,000    553,000  שטחי חניה
  100%  1,508,700  100%  1,509,374  סך הכל שטח 

          
סה"כ חלק החברה בשטח העילי על 

    519,969    545,707  פי שיעור ההחזקה לסוף תקופה

ת השווי המאזני בדוח הכספי של אלף מ"ר של חברות בשליטה משותפת המוצגות לפי שיט 35(*) השטחים המפורטים לעיל כוללים 
  אמות.

בעתיים מנדל"ן להשקעה לנדל"ן בהקמה בשטח של  2020בדצמבר  31-(**) ב   אלף מ"ר. 17.5סווג בנין משרדים ב
  אלף מ"ר. 32סווג מרלו"ג מודיעין מנדל"ן בהקמה לנדל"ן להשקעה בשטח של  2020ביולי  15-(***) ב

 

 :בחלוקה לשימושים (באלפי ש"ח) המניבים של אמות בישראלמידע אודות שווי הוגן של הנכסים  

  

  מסך השטח %  31.12.2019  מסך השטח %  31.12.2020  שימושים
  53%  6,753,071  51%  6,507,342  משרדים

  21%  2,718,801  21%  2,612,321  מרכזים מסחריים

  18%  2,346,582  20%  2,577,256  לוגיסטיקה ופארקי תעשייה
  6%  723,402  6%  718,377  סופרמרקטים

  2%  238,637  2%  235,934  אחרות
  100%  12,780,493  100%  12,651,230  סך הכל (*)

סה"כ חלק החברה בשווי ההוגן 
    7,056,881    7,218,792  על פי שיעור ההחזקה לתקופה

  מיליון ש"ח. 67לא כולל קרקעות לפיתוח והשבחה בסך  2019-ו 2020(*) בשנים 

בהתאמה, שייכים לחברות בשליטה משותפת  ₪מיליון  488 -ו ₪מיליון  467נכסים בשווי של  2019 -ו 2020ם (**) מתוך הנ"ל בשני
  המוצגת לפי שיטת השווי המאזני בדוח הכספי.

בעתיים מנדל"ן להשקעה לנדל"ן בהקמה. 2020בדצמבר  31-(***) ב   סווג בנין משרדים ב
  ן מנדל"ן בהקמה לנדל"ן להשקעה.סווג מרלו"ג מודיעי 2020ביולי  15-(****) ב
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  ) של הנכסים המניבים של אמות בישראל בחלוקה לשימושים (באלפי ש"ח):NOI Net operating Income -מידע אודות ה 

  

  מסך השטח %  2018  מסך השטח %  2019  מסך השטח %  2020  שימושים
  52%  354,832  53%  391,451  55%  407,249  משרדים

  22%  150,059  21%  148,311  15%  113,480  מרכזים מסחריים
לוגיסטיקה ופארקי 

  17%  113,781  18%  127,488  21%  156,594  תעשייה
  6%  42,987  6%  44,010  6%  45,970  סופרמרקטים

  3%  16,163  2%  16,569  2%  12,754  אחרות
  100%  677,822  100%  727,829  100%  736,047  סך הכל (*)

 -סה"כ חלק החברה ב
NOI ר על פי שיעו

    399,015    412,864    409,870  ההחזקה בתקופה
  .2018-ו 2019מש''ח בכל אחת מהשנים  3 -(*) הנתון לא כולל הוצאות שלא ניתנות לייחוס בסך של כ

  
יטה משותפת המוצגות שייכים לחברות בשל 2018מיליון ש"ח בשנת  31-ו 2019מיליון ש"ח בשנת  30, 2020מיליון ש"ח בשנת  28 -בסך של כ NOI(**) מתוך הנ"ל 

  לפי שיטת השווי המאזני בדוח הכספי.

  

 :מידע אודות פילוח רווחי (הפסדי) שערוך מהנכסים המניבים של אמות בישראל (באלפי ש"ח) 

 

    2018  2019  2020  שימושים
    154,826  576,618  72,799  משרדים

    13,318  73,213  119,838   מרכזים מסחריים
    24,347  222,905  22,079  תעשייה לוגיסטיקה ופארקי

    10,634  79,925  1,596  סופרמרקטים
    862  8,202  2,368  אחרות

    27,525  59,375  -  עלויות עסקה בגין רכישת נכסים חדשים
    149,826  901,488  171,330  **סך הכל (*

ברווחי/ הפסדי שערוך על פי  -סה"כ חלק החברה ב
    88,199  511,372  95,406  שיעור ההחזקה לתקופה

מיליון ש"ח בשנים  7-מיליון ש"ח ו 40ורווחי שערוך בסך של  2020בשנת  ש"חמיליון  21(*) מתוך הנ"ל הפסד שערוך בסך 
  בהתאמה, שייכים לחברות בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזני בדוח הכספי. 2018-ו 2019

  
  בגין נכס לא מהותי בחו"ל. 2018מיליון ש"ח בשנת  3.6ך של (**) הנתון לא כולל רווחי שעירוך בס

  
נובעת בחלקה מהשפעת ירידת המדד ובחלקה בגין השפעת משבר  2020(***) עיקר הפחתת השווי ההוגן בשנת 
  הקורונה בעיקר על נכסים מסחריים.
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 :(בש"ח למ"ר) חלוקה לשימושיםב פירוט דמי שכירות חודשיים ממוצעים מהנכסים המניבים של אמות בישראל בפועל 

  

  שימושים
מתוקנן  - 2020שנת  

  2019  2020  קורונה
  84  83  83  משרדים

  115  79  117  מרכזים מסחריים
  34  39  39  לוגיסטיקה ופארקי תעשייה

  94  99  99  סופרמרקטים
  58  45  57  אחרות

  *חושב על בסיס הכנסות שכ"ד בלבד ללא דמי חניה וניהול.  
  מלוא שטחי הנכסים בניכוי שטחים פנויים ממוצעים. חושב על בסיס 
  חושב על בסיס תקנון דמי שכירות ממוצעים מנכסים שנרכשו במהלך השנה. 
  בנטרול היקף ההקלות בעיקר לשוכרי המרכזים המסחריים -מתוקנן קורונה  

 :(באחוזים) בחלוקה לשימושים בדצמבר 31מידע אודות שיעורי תפוסה ממוצעים בנכסים המניבים של אמות בישראל ליום  
  

  2019  2020  שימושים
  96.1%  94.3%  משרדים

  97.4%  96.8%  מרכזים מסחריים
  99.3%  99.7%  לוגיסטיקה ופארקי תעשייה

  100.0%  100.0%  סופרמרקטים
  100.0%  100.0%  אחרות

  97.7%  97.2%  סך הכל
  וח לבין תקופת שנת הדוח.לאמות אין שינוי מהותי בין שיעור תפוסה ממוצע ליום תאריך הד

 

 

 :בחלוקה לשימושים בדצמבר 31מידע אודות מספר נכסיה המניבים של אמות בישראל לשנה שנסתיימה ביום  
 
 

  2019  2020  שימושים
  32  31  משרדים

  18  19  מרכזים מסחריים
  16  17  לוגיסטיקה ופארקי תעשייה

  36  35  סופרמרקטים
  2  2  אחרות

  104  104  סך הכל
נכסים מניבים בישראל שייכים לחברות בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי  5הנ''ל מתוך 

  המאזני בדוח הכספי.
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 :בחלוקה לשימושים בפועל NOIעל בסיס מנכסיה המניבים של אמות בישראל (על פי שווי בסוף שנה) מידע אודות שיעורי תשואה ממוצעים  

  

  שימושים
מתוקנן  - 2020שנת  

  2019  2020  קורונה
  6.2%  6.1%  6.1%  משרדים

  6.3%  4.4%  6.6%  מרכזים מסחריים
  6.4%  6.4%  6.4%  לוגיסטיקה ופארקי תעשייה

  6.1%  6.2%  6.2%  סופרמרקטים
  6.9%  5.4%  7.0%  אחרות

  6.3%  5.8%  6.3%  סך הכל
 

ר אינם מניבים כיום תזרים בפועל, תזרים בפועל בפועל מוטים כלפי מטה עקב שטחים פנויים אש NOI –שיעורי התשואה הנגזרים מתזרים ה 
  בגין נכסים אשר הניבו חלקית במהלך התקופה המדווחת. NOI-ו אשר אינו משקף בהכרח את חוזי השכירות המעודכנים

ל"ן בעלי מאפינים דומים בנכסי נד עסקאותכלומר, לשם השוואה לשיעור היוון של  -שיעור ההיוון ששימש להיוון נכסי אמות הינו שיעור היוון "נטו" 
 , בגין עלויות עסקה, בהתאם לסוג העסקה וגובה דמי ההיוון. 0.5% -ל 0.25%יש להוסיף לשיעור היוון זה בין 

  שיעור ההיוון הפרטני לכל נכס בכל ענף תלוי במספר גורמים:

 .גובה דמי השכירות ביחס לסביבת הנכס בנכסים ברי השוואה  
 מבנה.גילו הכלכלי של הנכס וסוג ה  
 .מיקום הנכס והפוטנציאל העתידי של הנכס  

 .דרוג השוכר, אורך חוזה השכירות, הבטחונות בגין דמי השכירות בנכס, רמת התחרות בענף השוכר ורמת התחרות באיזור 
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 פילוח מידע אודות נכסי משרדים בחלוקה לפי אזורים גיאוגרפיים: 

 

  אזורים גאוגרפיים

שטח עילי 
ליום 

31.12.2020  
NOI  לשנת

2020  

שווי הוגן 
נדל"ן מניב 

ליום 
31.12.2020  

שיעור מסך 
  נדל"ן

שכ"ד 
ממוצע 
חודשי 
2020  

  104  62%  4,026,868  246,926  183,587  תל אביב רבתי
  65  30%  1,968,557  128,612  151,595  ערי גוש דן

  61  8%  511,917  31,648  47,216  אזורים אחרים
  83  100%  6,507,342  407,186  382,398  סך הכל

            
 

  הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים (צבר הזמנות) 

בהתפלגות לפי  2020בדצמבר  31להלן נתונים אודות הכנסות צפויות מדמי שכירות בגין הסכמי שכירות חתומים בישראל של נכסי אמות ליום 
  מועד סיומם :

 

  בהנחת אי מימוש תקופות אופציות שוכרים  
  שטח נשוא  פר חוזיםמס  הכנסות  תקופה

  ההסכמים  מסתיימים  ממרכיבים  

  המסתיימים    קבועים  

  באלפי מ"ר  יחידה  במיליוני  

      ש"ח  
  23  135  175  1רבעון 

  31  105  170  2רבעון 

  43  123  163  3רבעון 

  15  76  156  4רבעון 

  112  439  664  2021סך הכל 

2022  558  374  130  

2023  382  406  200  

2024  281  185  116  

  376  285  886  ואילך 2025

  934  1,689  2,771  סך הכל

  הנתונים המופיעים בטבלה שלעיל הינם בכפוף להנחות הבאות:

 2021 בשנת הקורונה משבר השלכות את כוללת אינה הטבלה. 
  בנכסים באיחוד יחסי.הסכומים כוללים את חלק אמות 
 ויקטים בהקמה.הטבלה אינה כוללת הכנסות צפויות בגין חוזים חתומים בפר 

א' לחוק ניירות ערך וככזה התממשותו אינה וודאית ואינה 32המידע הכלול בטבלאות בסעיף זה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעו בסעיף 
חיים. בשליטת אמות בלבד. המידע מתייחס לנתונים הקיימים והידועים לאמות ביום פרסום הדוח ביחס למועדי הפקיעה של חוזי השכירות הנוכ

המידע עשוי להשתנות עקב גורמים שאינם בשליטת אמות, כגון סיום הסכמי שכירות בשל נטישת המושכר, הפרה של ההסכם, או בשל קשיים 
   כספיים של שוכרים העשויים לגרום להפרה או להפסקה של הסכמי השכירות.
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  עיקריים שוכרים 

  או יותר מסך הכנסותיה מדמי שכירות וניהול נכסים. 10%לאמות אין שוכרים אשר הכנסות דמי השכירות מהם מהוות 

 

  :אמותהעיקריים של המניבים מידע אודות נכסיה   

בישראל (חלקם בבעלות מלאה וחלקם עם שותפים). המבנים מושכרים בעיקר לבעלי  מבני משרדיםלאמות זכויות בעלות/חכירה במספר 
  טק. -מקצועות חופשיים, חברות מסחריות וחברות היי

מספר נכסי נדל"ן מניבים הממוקמים באזורי פריים ובשל כך נהנים מיתרון תחרותי על פני נכסים אחרים. הסיבות המרכזיות  לאמות - פריים נכסי
  להגדרת נכס כנכס פריים:

  ות וככזה תמיד או קירבה למרכזי עסקים ראשיים או למרכזי תרב בוהההאיזור מהווה אזור תעסוקה ייעודי או נהנה מנגישות תחבורתית
  יהיה לו ביקוש יחסי עודף גם במצבי שוק קשים.

 .הנכס מושכר במלואו לשוכר מוביל בשוק בתחומו עם מח"מ שכירות ארוך  
 הנכס נותן מענה לביקוש גובר לשימוש ייעודי.  

  : הנכסים להלן הבולטים בתחום זה ניתן למנות אתהמניבים בין נכסיה 

  

  יחוס הנכס  מיקום הנכס שם הנכס

Toha1  מתחם תוצרת)
 הארץ)

צומת הרחובות תוצרת הארץ, יגאל אלון ודרך 
  השלום, בתל אביב

בוה ביותר בישראל, הנושא  וייחודימגדל יוקרתי  בנה בסטנדרט ה
. הנכס אוכלס לראשונה בשנת LEED PLATINUMאת תו התקן 

2019.  

בוה ביותר בישראל, הנושא מגדל   מתחם הסיטי של רמת גן, רחוב ז'בוטינסקי  מגדל אמות אטריום בנה בסטנדרט ה יוקרתי וייחודי 
  .LEED PLATINUMאת תו התקן 

מגדל אמות השקעות, 
  בית אירופה

  רחוב שאול המלך, מרכז תל אביב

וסמוך למוזיאון תל  בלב מתחם בתי המשפט בעיר
  אביב והמשכן לאומנויות הבמה

פריים  בשל סמיכותם למתחם בתי המשפט, מהווים הבנינים נכסי
עקב ביקוש עודף מצד בעלי מקצועות חופשיים ומשרדי ממשלה 

  לשכור שטחים באזור המתחם.
  מתחם אמות משפט

(בית אמות משפט, 
אמות הקריה ודובנוב 

10  

בניין משרדים מודרני ויוקרתי ברחוב הברזל שברמת החייל, תל   מתחם רמת החייל, תל אביב  אביב-, תל30הברזל 
  אביב.

ת ביטוח מתחם אמו
  C -ו A B(בניניים 

בנייני משרדים, אחד מושכר במלואו לרשת מלונות  3מתחם הכולל   רח' דרך מנחם בגין, תל אביב
בוהה, על ציר מנחם  פתאל. המתחם נהנה מנגישות תחבורתית 

  בגין בתל אביב.

  

  נציגויות הבתים המשותפים. אמות מנהלת את בנייני המשרדים בעצמה ובאמצעות חברות ניהול חיצוניות או באמצעות
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  .פארקי תעשייה ולוגיסטיקהאמות בעלים ו/או שותפה בבעלות עם אחרים במספר 

  הפארקים מנוהלים ע"י חברות ניהול בבעלות אמות או על ידי חברות ניהול חיצוניות או על ידי השוכרים.

  

  יחוס הנכס  מיקום הנכס  שם הנכס

) נותנים מענה facingהנכסים עברו שידרוג מקיף (  וםא.ת פולג נתניה דר  פארק שיאים נתניה
באזור בו קיים ביקוש גובר לשילוב שימושים הן לצרכי 

תעשייה עתירת ידע ותעשיית הפארם והן לצרכי 
  פארק פולג נתניה  .לוגיסטיקה ואחסנה

ת מחברת טבע תעשיו 2019הנכס נרכש בנובמבר   א.ת חבל מודיעין בשוהם  שוהם -מרכז לוגיסטי 
-פרמצבטיות בע"מ. הנכס מושכר במלואו לחברת ס.ל.א
סולומון לוין אלשטיין בע"מ (חברת בת של טבע), אשר 

  משמש כמרכז לוגיסטי משוכלל לאחסנה אוטומטית.

  פארק רחובות
אגפים הפרוש על  3פארק תעשייה הכולל מבנה בן   א.ת רחובות

 יםמרכז אלף מ״ר, המשמש חברות הייטק, 33שטח של 
  .ים ותפעוליים, מחסנים ומעבדות רפואיותטילוגיס

 יםנכסים המושכרים לשוכרים איכותיים כמרכז  א.ת מודיעין  מבנים לוגיסטיים מודיעין
  .שופרסל בע"מכדוגמת  ים,לוגיסטי

  

  קניונים ומרכזים מסחריים.  19-לאמות זכויות ב

או בבעלות משותפת של אמות ושותפיה. חלק אמות באחזקות בחברות  הקניונים והמרכזים המסחריים מנוהלים ע"י חברות ניהול בבעלות אמות
  המשותפות הינו באותם האחוזים בהם היא שותפה בקניונים. 

  בין נכסיה הבולטים בתחום זה ניתן למנות את:

  יחוס הנכס    מיקום הנכס  שם הנכס

מסחרי עם שני בנייני הקניון ממוקם בלב העיר, משלב מרכז     מרכז העיר קרית אונו   קניון קרית אונו
 2019בנובמבר  משרדים המציעים מערכות מודרניות וחדישות.

רכשה אמות את חלק השותף בנכס ומחזיקה בשיעור של 
100%.  

הקניון פתוח בחלקו ומורכב משני חלקים המחוברים ביניהם     מרכז העיר כפר סבא  קניון ערים כפר סבא
לק מהמרקם בגשרים עיליים. ממוקם במרכז העיר ומהווה ח

  האורבני של העיר.

  .מסחר בעיר מרכז קניות ובידור, הממוקם באזור מרכז    באר שבע B7מרכז מסחרי 

  4קניון אזורי, ממוקם בכניסה לעיר אור עקיבא, על כביש     אור עקיבא  קניון אורות אור עקיבא

תחנה מרכזית ירושלים (חלק   קניון מרכזית ירושלים
  .50%אמות 

חנה מרכזית, מרכז מסחרי ובניין משרדים, מתחם הכולל ת  
  .בכניסה לעיר ירושלים
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  . 50% –: תחנה מרכזית ירושלים (חלק אמות  כתחנה מרכזיתלאמות זכויות בנכס מקרקעין המשמש 

קואופ ל""מגה קמעונאות בע"מ", בפריסה ארצית המושכרים לקבוצת "שופרסל בע"מ",  כסופרמרקטיםנכסים המשמשים  35בבעלות אמות 
  .100%הינו  31.12.2020. אחוז התפוסה של הסופרמרקטים נכון ליום ולאחרים ירושלים"

אמות פועלת גם בייזום ובפיתוח ורכשה מקרקעין לצורך ייזום, פיתוח ובניה של נכסים מניבים לשימושיה העצמיים של אמות לצרכי השכרה. 
  להלן. 4.6סעיף להרחבה בענין זה ראה 
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  הותי מ מניבנדל"ן   

  : *  מהותי) מניבהנמצא במתחם הסיטי ברמת גן (נדל"ן  ,להלן פרטים בדבר מגדל אטריום

    
  31/12/2020  פרמטרים
  אמות אטריום  שם הנכס

  מתחם הסיטי ברמת גן, 2רחוב ז'בוטינסקי   מיקום הנכס

  שטחי הנכס מפוצלים לפי שימושים

   משרדים –מ"ר  54,807

  מסחר –מ"ר  561

  מחסנים -מ"ר  439

  החזקה ישירה בנכס 100%אמות מחזיקה   מבנה ההחזקה בנכס
  2007  תאריך רכישת הקרקע

  תאריך תחילת עבודות הקמה
  2009 –דיפון 

  2011 -תחילת בנייה 

  להלן ריכוז נתונים עיקריים נוספים על הנכס המהותי (באלפי ש"ח):

  

   31/12/2018   31/12/2019   31/12/2020  פרמטרים
 1,299,167  1,472,562  1,442,933  בסוף שנה /ערך בספרים גןשווי הו

  121,357  149,176 29,642  רווחי או הפסדי שערוך 

  99.5%  99.5%  95.0%  31.12 -שיעור תפוסה (%) ל

  55,289  55,289  52,552  31.12 -שטחים מושכרים בפועל (במ"ר) ל

  80,278  81,365  79,344  סך הכל הכנסות לאחר מיצוע חשבונאי 

  119  122  120 דמי שכירות ממוצעים למ"ר

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 
  122  121  121 בשנה

NOI  81,379  82,533  79,519  לאחר מיצוע חשבונאי  

  6.75%  6.1%  6.1%  שיעור תשואה מותאם/שיעור היוון 

  37  33  35  מספר שוכרים לתום תקופת הדיווח

  847,464  871,788  884,527  לסוף השנהסך הכל עלות הקמה מצטברת 

  זהות מעריך השווי
קונפורטי רביב, שמאי 

 מקרקעין
קונפורטי רביב, שמאי 

 קונפורטי רביב, שמאי מקרקעין מקרקעין

תאריך התוקף של הערכת השווי (התאריך 
  31.12.2018  31.12.2019  31.12.2020  שאליו מכוונת הערכת השווי)

/ עלות שחלוף / מודל הערכת השווי (חילוץ 
  היוון תזרימי מזומנים היוון תזרימי מזומנים היוון תזרימי מזומנים  אחר)

  

  ח."שמיליון  40-כ הינההנתונים המוצגים מטה הינם לאחר נטרול של קומת משרדי אמות אשר מוצגת תחת סעיף רכוש קבוע. שווי קומת המשרדים  *

החברה ואנרג'יקס  2020בדצמבר  31נכון לימים . ם המושכרים במגדל אטריום על ידי החברה ועל ידי אנרג'יקסהשטחיהנתונים המוצגים אינם כוללים את נטרול 
 – 2018-ו 2019(בשנים  ש"חמיליון  55-הסתכם לכ 2020בדצמבר  31המושכרים ליום  השטחיםשווי  מ"ר) 1,350 – 2018-ו 2019(בשנים מ"ר  1,800 מאמות שוכרות

 בכל שנה) ש"חמיליון  2.5סך של  2019-2018(בשנים  ש"חמיליון  3.4-הסתכמו לכ 2020נת משטחים אלו לש כנסותהה . בהתאמה)"ח שמיליון  38-ו"ח שמיליון  42
  בגין שטחים אלה. בהתאמה מיליון ש"ח  2.8 -ו ש"חמיליון  4.1 אינם כוללים סך של 2018 -ו 2019בשנים שערוך ורווחי ה
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  10 יתוחובפ נדל"ן להשקעה בהקמה 

  ופיתוח. הקמה לאמות מספר נכסים בהליכי 

א לחוק ניירות 32הינו מידע צופה פני עתיד על פי סעיף וההכנסה הצפויה מהם מועדי השלמתם  ,בדבר עלות הפרויקטים בהקמהשלהלן המידע 
ב"ע הכפופים לאישור , לרבות דרישת איכות הסביבהשהתממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה של אמות בלב 1968-ערך, התשכ"ח , שינויי 

   .רשויות התכנון והבניה, קבלת הסכמות של בעלי נכסים גובלים שאין וודאות שיתקבלו וכדומה

   .הדירקטוריון לדוח 3.3.4 סעיף ראה – של אמות לטבלה מרכזת בקשר לפרויקטים של נדל"ן להשקעה בהקמה

   2020בדצמבר  31ליום ובתכנון פרויקטים בהקמה  

מיליארד ש"ח  1.4-אלף מ"ר עילי. היקף ההשקעה הצפוי הכולל בפרויקטים הינו כ 94פרויקטים בשלבי בניה אשר חלק אמות בהם הינו  4לאמות 
עלות הבניה כוללת את מרכיב הקרקע ומרתפי חניה ואינה כוללת התאמות  מיליארד ש"ח. 0.8(חלק אמות). ויתרת ההשקעה הצפויה בהם הינה 

   לשוכרים והיוונים.

  חולון אמות

במכרז שניהלה עיריית חולון להקמת פרויקט למשרדים ותעשייה עתירת ידע באזור התעשייה בחולון, במסגרת עסקת  אמות, זכתה 2016ביולי 
תתכנן ותקים את  אמותמהזכויות במבנה, כאשר  22.2%קומבינציה עם העירייה, על פיה בתמורה להעמדת המקרקעין לפרויקט תקבל העירייה 

שנים ממועד השלמת בנייתו, עם אופציה להארכת תקופת  99בפרויקט לתקופה של  אמותאת חלק  לאמותרויקט ובתמורה העירייה תחכיר הפ
  שנים נוספות. 99-החכירה ב

, מערבי של אזור התעשייה ג' בחולון, בפינת הרחובות המלאכה-דונם, המצויה בחלקו הדרום 11הפרויקט מוקם על חטיבת קרקע בשטח של 
(על פי פרסומי נת"ע בעתיד תחובר תחנה זו לתחנת קו מוקמת תחנת הקו הירוק של הרכבת הקלה  להיות עתידהבצומת זו   .שדרות ירושלים

. 77.8%קומות (חלק אמות  5בן אלפי מ"ר וחניון תת קרקעי  60קומות בשטח עילי כולל של  22מגדל משרדים בן  כולל) . הפרויקט M3מטרו 
  ולעירייה.  אמותויופעל כנכס מניב להשכרה שינוהל באמצעות חברת ניהול משותפת ל המגדל ייבנה

 2021הפרויקט עתיד להסתיים לקראת סוף שנת  כאשר, החניה מרתפי של וכן העילי נהבהמ שלגמר  בשלבי נמצא הפרויקטלתאריך הדוח,  נכון
 על לתאריך הדוח עד "ח.ש מיליון 570 של בסך ידה על מוערך רויקטהפ בהקמת אמות של ההשקעה היקף(לא כולל עבודות התאמה לשוכרים). 

  . ח“ש מיליון 396 בנכס הושקעו הכספי המצב

  מודיעין אמות

מיליון ש"ח עבור דמי חכירה  70דונם במודיעין, וזאת תמורת סך של  34מרשות מקרקעי ישראל מגרש בשטח של  אמות, רכשה 2016בדצמבר 
מזכויות  25%לשופרסל  אמותבהסכם לפיו תמכור " שופרסל"שופרסל בע"מ  חברתעם  אמות, התקשרה 2018מאי מהוונים והוצאות פיתוח. ב

ב"ע להגדלת שטחי הבניה במגרש, להיקף של  החכירה במקרקעין. ב"ע תקפה). אלף 53אמות הובילה  הוסכם שהצדדים יקימו במשותף,  מ"ר (ה
שנים עם אופציה  15. המרכז הלוגיסטי מושכר לשופרסל לתקופה של מ"ר אלף 9ם בהיקף של מ"ר ומבנה משרדי אלף 42.7מרכז לוגיסטי של 

וסווג לנדל"ן מניב.  2020זאת ועוד, על פי ההסכם בין הצדדים, המרכז הלוגיסטי החל להניב הכנסה החל מאמצע חודש יולי להארכת התקופה. 
 ההכנסה"ח). שמיליון  320-מוערך ב 75%"ח (חלק אמות בהשקעה שיליון מ 420-הפרויקט נאמד ב בבנייתהיקף ההשקעה הצפוי לשותפות 

הגמר במרלו"ג בדגש על עבודות קבלן האוטומציה  עבודותנכון לתאריך הדוח, הפרויקט נמצא במיליון ש"ח לשנה.  25-הצפויה לאמות מוערכת ב
  .75% –מיליון ש"ח (חלק אמות  282כס הדוח הושקעו בנ. עד לתאריך המשרדיםבמבנה  –וכן לקראת התחלת עבודות הגמר 

  

                                                      
  מה. בהתא 55.22%-ו 57.06%חלק החברה בנתונים המוצגים עומד על  2019בדצמבר  31-ו 2020בדצמבר  31הנתונים מוצגים לפי חלק אמות בנכסים (ולא לפי חלק החברה באמות). ליום  10
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  מתחם הלח"י בני ברק

, מחצית מזכויות לאמות") לפיו תמכור אלייד אלייד, חתמה אמות על הסכם ותוספת להסכם, בהתאמה, עם חב' אלייד נדל"ן בע"מ ("2018 בשנת
דונם ברחוב הלח"י  16.4 -ראל) במגרש בשטח של כהחכירה המהוונות (בכפוף לחתימת אלייד על הסכם חכירה מהוון חדש עם רשות מקרקעי יש

המגרש ממוקם במתחם העסקים הצפוני של בני ברק, בצמוד לפארק הירקון ולמתחם רמת החייל . מיליון ש"ח 100בבני ברק תמורת סך של 
קומות  40 הכוללמ"ר עילי  אלף 82ל הקמה ובנייה של פרויקט למשרדים ומסחר, שיכלו, ובסמיכות לקניון איילון. הצדדים פועלים במשותף לתכנון

מיליון  1,200-ההשקעה בהקמת הפרויקט (כולל מרכיב הקרקע ומרתפי חניה) מוערכת על ידי הצדדים בסך של כקומות מסחר.  3משרדים מעל 
  עבודות דיפון, חפירה וביסוס.ביצוע מתקדמים של  י). לתאריך הדוח הפרוייקט נמצא בשלב50% אמותש"ח (חלק 

  (מתחם תוצרת הארץ) Toha2חניון 

ב  4.6.2 סעיף גם ראה – Toha2), מצויות בעבודות להקמת חניון במתחם תוצרת הארץ שלב ב׳ ("השותפות" מים לקרקעות בע"-אמות וחברת 
  .ועוגנים חפירה עבודות. נכון לתאריך הדוח הפרוייקט נמצא בלהלן

  2020בדצמבר  31ליום  פרויקטים בשלבי תכנון וייזום 

אלף מ"ר עילי  185בהם הינו  אמותשנים), אשר טרם נתקבלה החלטה להקימם. חלק  3-8פרויקטים בשלבי תכנון וייזום לטווח הבינוני ( 5 מותאל
  .בירושלים K, בכפוף להשלמת זכויות נוספות במתחם אמותמיליארד ש"ח (חלק  2.2והיקף ההשקעה הכולל בפרויקטים לשנים הקרובות הינו 

 א' לחוק ניירות ערך וככזה התממשותו אינה וודאית ואינה32כמשמעו בסעיף  מידע צופה פני עתידלהלן זה הינו  4.6.2בסעיף לול כל המידע הכ
ב"ע בלבד. אמות בשליטת  המידע מתייחס לנתונים הקיימים והידועים לאמות ביום פרסום דוח זה הקשורים בדרישות של איכות סביבה, בשינויי 

רשויות התכנון והבניה, בקבלת הסכמות של בעלי נכסים גובלים שאין ודאות כי תתקבלנה וכיו"ב נתונים שאינם בשליטת אמות הכפופים לאישורי 
   .ולפיכך, אין וודאות כי פרויקטים אלה אכן יצאו לפועל

ToHa2  (מתחם תוצרת הארץ)  

, אשרה הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב, 2018ט בחודש אוגוס. 50% צד כל של"מ (חלקו בע ים ב ולחברת לאמות משותף פרויקט
ב"ע מקומית לתוספת זכויות בנייה (במסגרת ת"א  140בשטח של , Toha1צמוד למגדל , במתחם ) להקמת מגדל משרדים נוסף5000\להפקדה, 

רכבת התת קרקעית לתחנת  קושרתהמ M1, M2 המטרו לקוויבמתחם תחנה  ממוקמת). במסגרת התכנית 50% אמותאלף מ"ר עילי ברוטו (חלק 
מיליארד  2מוערך בסך של   וללא התאמות לשוכרים (כולל תשלומים עבור מרכיב הקרקע ToHa2הכבדה תחנת השלום. היקף ההשקעה להקמת 

  .50% אמותש"ח (חלק 

  ירושלים Kמתחם 

) במתחם "שער העיר" Kדונם (מתחם  4.5-גרש בשטח של כזכתה אמות יחד עם חברת אלייד נדל"ן בע"מ, במכרז לחכירת מ 2020ביוני  14-ביום ה
שנים נוספות. המגרש מיועד  98-שנה, עם אופציה להארכת התקופה ל 98העתיד להיבנות בכניסה לעיר ירושלים. משך החכירה הינו לתקופה של 

ב"ע  79-כלהקמת מתחם לתעסוקה ומסחר מלווה רחוב עם אופציה למלונאות ודיור מיוחד להשכרה, בהיקף של  אלף מ"ר עיליים על פי ה
ב"ע שהופקדה, וכן זכות להצמדת  103-שבתוקף וכ מקומות חניה בנויים בחניון ציבורי תת קרקעי הצמוד למתחם  200אלף מ"ר עיליים לפי 
חלקו של כל צד בפרויקט  ). הצדדים פועלים במשותף לתכנון, הקמה, ובנייה של הפרויקט על המגרש, וניהולו כנכס מניב כאשר50% –(חלק אמות 

מיליון ש"ח). בשלב  550 –מיליארד ש"ח (חלק אמות  1.1-. ההשקעה בהקמת הפרויקט, כולל מרכיב הקרקע, מוערכת על ידי הצדדים בכ50%הינו 
    .2021כאשר עבודות החפירה עתידות להתחיל בשנת  ,קט בשלבי תכנוןיזה, נמצא הפרו
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  :ש"חבאלפי  . הנתונים מייצגים את חלק אמות בפרויקטים ומוצגיםשל אמות על פי שימושים בהקמהים עיקריים ריכוז נתונים עיקריים על נכס להלן

 

  לשנה שנסתיימה ביום    
  31/12/2018  31/12/19  31/12/20  פרמטרים  אזור

  
  2  4  4  מספר נכסים בהקמה בתום תקופה

  56,500  100,068  94,550  סה"כ שטחיים עיליים בהקמה (מתוכנן) בתום התקופה
  48,760  73,923  70,803  סה"כ שטחי מרתפי חניה

  משרדים -שימוש
תל Toha2(חניון 

אביב/ קמפוס חולון/ 
מתחם הלח"י בני 

ק/אמות שופרסל בר
  מודיעין)

  202,461  138,095  386,631  סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת
הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות הכספיים (כולל חלקים 

  591,304  270,280  613,967  נחשבים למניבים)ה
  178,014  414,172  201,912  תקציב הקמה בתקופה העוקבת (אומדן)

  825,000  1,475,000  1,403,000  תקציב הקמה משוער (אומדן)
ביו נחתמו חוזי שכירות נכון ל   בנה ל  -שיעור מהשטח ה

31.12  4.00%  2.67%  94%**  

בי   בנה ל ו נחתמו חוזי שכירות סמוך שיעור מהשטח ה
  **94%  -  -  למועד חתימת הדוח

  
הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה 

בי  או יותר  50%העוקבת ושנחתמו בהם חוזים ל
  **47-50  -  -  ₪מהשטח (במיליוני 

  
  1  1  -  מספר נכסים בהקמה בתום תקופה

  25,500  39,000  -  הסה"כ שטחיים עיליים בהקמה (מתוכנן) בתום התקופ
  11,136  43,928  -  סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת

לוגיסטיקה,  -שימוש
אמות שופרסל מודיעין 

*  

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות הכספיים (כולל חלקים 
  69,422  111,259  -  הנחשבים למניבים)

  73,912  189,000  -  תקציב הקמה בתקופה העוקבת (אומדן)
  250,000  300,000  -  הקמה משוער (אומדן) תקציב

ביו נחתמו חוזי שכירות ו/או  בנה ל שיעור מהשטח ה
  ***100%  ***100%  -  31.12 -נמצאים בשלבי חתימה סופיים נכון ל

  
הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה 

בי  או יותר  50%העוקבת ושנחתמו בהם חוזים ל
  20  24  -  ₪מהשטח (במיליוני 

  
        

מיליון ש"ח (חלק אמות).  187, והחברה סיווגה את חלק המרלו"ג מנדל"ן בהקמה לנדל"ן בהשקעה, בסך של 2020(*) המרלו"ג החל להניב הכנסה מאמצע יולי 
  לדוחות הכספיים. (ג)4בקשר להתקשרות עם שופרסל בע"מ ראה באור 

  

  אלף מ"ר. 28.5שטח הוא (**) הנתון מתייחס לנכס אחד אשר חלקה של אמות ב

  (***) הסכם השכירות מתייחס לשטח המרלו"ג בלבד.
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  11 ונדל"ן להשקעה בהקמה שסווגו כנדל"ן להשקעהוזכויות בניה נוספות קרקעות  

   להלן נתונים עיקריים על קרקעות על פי שימושים באלפי ש"ח:

            
    2020  2019  2018  

    
סכום בו מוצג 

בדוחות הכספיים 
  באש"ח)

שטח/היקף זכויות 
  בניה (במ"ר)

סכום בו מוצג 
בדוחות הכספיים 

  (באש"ח)
שטח/היקף זכויות 

  בניה (במ"ר)

סכום בו מוצג 
בדוחות הכספיים 

  (באש"ח)
שטח/היקף זכויות 

  בניה (במ"ר)

זכויות 
בנייה 
  נוספות

  87,049  61,549  87,049  62,394  87,049  62,394  משרדים(*)
לוגיסטיקה 

ופארקי 
  29,000  16,000  60,800  67,835  60,800  67,401  עשייהת

  4,700  6,599  4,700  7,601  4,700  9,739  מסחר

  קרקעות
  31,507  163,648  28,285  137,750  33,535  281,339  משרדים

  8,650  9,900  8,650  9,900  8,650  9,900  מסחר

    257,687    285,480    430,773    סך הכל
בע   .2020אלף מ"ר, אשר סווג לנדל"ן בהקמה בדצמבר  17.5תיים בשטח של לא כולל בניין משרדים ב

 
   לפי שימושים:זכויות בנכסים מניבים ה ומכירה של רכיש  

  לשנה שנסתיימה ביום  יחידת    
  31/12/2018  31/12/19  31/12/20  המדידה  פרמטרים  שימוש

  -רכישה
  משרדים

    **  -  יחידה  מספר נכסים שנרכשו בתקופה
    134  -  מיליוני ש"ח  כסים שנרכשו בתקופהעלות נ

NOI 8.5  -  מיליוני ש"ח  צפוי של נכסים שנרכשו בתקופה    
    9  -  אלפי מ"ר  שטח של נכסים שנרכשו בתקופה

  -רכישה
  לוגיסטיקה

  3  1  -  יחידה  מספר נכסים שנרכשו בתקופה
  425  452  -  מיליוני ש"ח  עלות נכסים שנרכשו בתקופה (*)

NOI  25  22  -  מיליוני ש"ח  נכסים שנרכשו בתקופהצפוי של  
  57  50  -  אלפי מ"ר  שטח של נכסים שנרכשו בתקופה

  -רכישה
  מסחר

    **  -  יחידה  מספר נכסים שנרכשו בתקופה
    404  -  מיליוני ש"ח  עלות נכסים שנרכשו בתקופה (*)

NOI 25.5  -  מיליוני ש"ח  צפוי של נכסים שנרכשו בתקופה    
    12  -  אלפי מ"ר  שנרכשו בתקופה שטח של נכסים

. לא כולל עלויות עסקה 2018-ו 2019בשנת  *  
 

הושלמה עסקת רכישת מלוא הזכויות בקניון קרית אונו. הנכס הינו קומפלקס הכולל קניון, שני מגדלי משרדים וחניון תת קרקעי. 2019בנובמבר  28(**) ביום   

   

                                                      
  בהתאמה.  %55.22-ו %57.06חלק החברה בנתונים המוצגים עומד על  2019בדצמבר  31-ו 2020בדצמבר  31הנתונים מוצגים לפי חלק אמות בנכסים (ולא לפי חלק החברה באמות). ליום  11
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  12 אמותסעיפים בגין  – התאמה לדוח המאוחד 

  בדצמבר לשנת 31ליום     

    2020  2019  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    
      לעיל) 4.1.2(סעיף התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה לערכים בדוח הכספי 

          12,780,493  12,651,230  סך הכל שווי נדל"ן להשקעה מנכסים מניבים בישראל  הצגה בדוח תיאור עסקי התאגיד
  67,150  67,160  שבחה שסווגו כנדל"ן להשקעהקרקעות לפיתוח וה  -התאמות

  
מיון נכסים מניבים השייכים לחברות בשליטה משותפת להשקעה 

  487,871  466,221  על בסיס שווי מאזני

  12,359,772  12,252,169  בגין אמות -סעיף "נדל"ן להשקעה" בדוח על המצב הכספי   הצגה בדוח על המצב הכספי

        
      לעיל) 4.1.3(סעיף נובע מנכסים מניבים לערכים בדוח רווח והפסד ה NOIהתאמת רווחי 

  727,829  736,047  מנכסים מניבים NOIסך רווחי   הצגה בדוח תיאור עסקי התאגיד

        

  2,956  3,934  הוצאות תפעול שלא ניתן לייחס ישירות לנכס מסוים  -התאמות

  NOI 1,950  2,255  יבים הכנסהבגין נכסים שמוינו לנדל"ן בהקמה ועדיין מנ  

  
בגין נכסים מניבים השייכים לחברות בשליטה משותפת  NOIמיון 

  30,641  27,733  המוצגות על בסיס שיטת השווי המאזני (עובר לרווחי אקוויטי)

  הצגה בדוח רווח והפסד
 -סעיף "רווח מהשכרת הנכסים והפעלתם" בדוח רווח והפסד 

  696,182  706,635  בגין אמות

        
      לעיל) 1.4.4(סעיף התאמת רווחי שיערוך הנובע מנכסים מניבים לערכים בדוח רווח והפסד 

  901,488  171,330  סך רווחי שיערוך מנכסים מניבים  הצגה בדוח תיאור עסקי התאגיד

        
  640  5,765  רווחי שערוך נדל"ן בהקמה  -התאמות

  13,451  -  ן להשקעה ואחרשערוך קרקעות לפיתוח והשבחה המוצגים בנדל"  

        

  

מיון הפסדי (רווחי) שערוך בגין נכסים מניבים השייכים לחברות 
בשליטה משותפת המוצגות על בסיס שיטת השווי המאזני (עובר 

  40,138  21,925  לרווחי אקוויטי)

  הצגה בדוח רווח והפסד
סעיף "התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח ממימושו" 

  847,259  143,640  בגין אמות -על הרווח הכולל בדוח 
    

                                                      
ות החברה בשל יתרות בינחברתיות בגין עסקת שכירות משרדים בין אמות זה לא בוצעה התאמה לדוח בסעיף. IFRS-ההתאמה המוצגת היא לדוחות הכספיים של אמות הערוכים לפי ה 12

לשנים  NOI-מיליון ש"ח בהתאמה; השפעתה על ה 41.5-מיליון ש"ח ו 55.3מסתכמת לשווי בסכום של  31.12.19-ו 31.12.20לחברה ולאנרג'יקס, אשר היתרה בדוח על המצב הכספי לימים 
  מיליון ש"ח. 4.1-לכ מסתכמת 2019 ת, והשפעתה על סכום השערוך בשנבהתאמהמיליון ש"ח לשנה  2.5 -ו ₪ון מילי 3.4מסתכמת לסך של  2019-ו 2020
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  ניהול ותפעול הנכסים 

בנכסים משותפים. חלק  השותפיבאמצעות ניהול על ידי  אובאמצעות חברות ניהול חיצוניות  אואמות מבצעת את ניהול ותפעול נכסיה בעצמה, 
 ,) ובחלק מחברות הניהול המרווח משתנה+15%COSTח קבוע (עד מחברות הניהול פועלות על בסיס עלות קבועה וחלק פועלות על בסיס מרוו

את הפעלת הנהלת הבית, שמירה, ניקיון, הכנת תקציבי הפעילות ומעקב אחר  ,בין השאר ,בהתאם לאופי המושכר המנוהל. ניהול התפעול כולל
אר הנושאים המטופלים על ידי חברת הניהול מול ביצועם, תחזוקה מונעת, מעקב אחר תקלות, ריכוז הפעילות התחזוקתית, ביטוח, ארנונה וש

בייה, הכנת מאזנים, ניהול מערך החשבונות בין  לספקיה ודייריה, מכרזים,  אמותהרשויות השונות. הפעילות כוללת משלוח הודעות חיוב לדיירים, 
את שירותי הניהול הניתנים בדרך כלל לבנייני  אשר מספקות ,עם מספר חברות ניהול מובילות התקשרהטיפול משפטי, יחסי ציבור ופרסום. אמות 

  ניהול הנכסים של אמות מבוצע בדרך כלל על ידי חברות בנות של אמות. ,רקיםאמתחמי הפבמשרדים. במרכזים המסחריים ו

  

  נכסים בעלי פוטנציאל פיתוח   

  לעיל. 4.6.2 סעיף ראהלאמות מספר נכסים בעלי פוטנציאל פיתוח. 

יפו, מטרתה, התוויית מדיניות -החלה על כל שטחה המוניציפלי של העיר תל אביב ,נית מתאר מקומית כוללנית תקפהתוכ - 5000תוכנית תא/
בלות תכנון עיר לטווח ארוך. תוכנית כוללנית קובעת את אופן פיתוח העיר, חלוקה לאזורים בעלי ייעודי קרקע שונים, נפחי בנייה מקסימאליים, מ

בר. התוכנית ממליצה על היקפי פיתוח עתידיים התואמים לצפי גידול האוכלוסייה ולגידול בשוק בנייה לגובה, אזורים לשימ ור ואזורים לפיתוח מתו
מכוחה של תוכנית כוללנית לא ניתן להגיש בקשה להיתר. תכנית כוללנית קובעת הוראות מנחות להכנת תכנית מתאר  .2025התעסוקה לשנת 

ב״ע נקודתית בסמכות מק ומית) שמכוחה ניתן יהיה להגיש בקשות להיתרי בניה. תוכנית כוללנית לא מקנה זכויות ואינה יוצרת חבות מקומית (
ב״ע מקומית תואמת תא/ ,בהיטלי השבחה. בחלק מנכסי אמות המצויים בתחום התוכנית   .5000מקדמת אמות 

  

  נכסים החכורים בחכירה לא מהוונת 

ינו מהוון. הסכמים לא מהוונים אלו כוללים א המנהלהסכם החכירה עם שניים מהנכסים,  בילאל. חוכרת חלק מנכסיה ממנהל מקרקעי ישר אמות
 המנהלטעונה הסכמת  ,10%-בשיעור של למעלה מ אמותהסכם או העברת מניות/הקצאת מניות בהעל פי  אמותהוראה לפיה העברת זכויות 

   של הסכמי החכירה הנ"ל.בפני אמות קיימת גם אופציה לבצע היוון  .הסכמה דמי ותשלום

  

  שיווק והפצה 

בצע ברובו באופן עצמאי בצע  ,ככלל, שיווק הנכסים של אמות בישראל מ תוך התמקדות באזור בו מצוי הנכס ובהתאם לנסיבות. השיווק מ
ם, שימוש בלקוחות אמות, שילוט באתרים, פרסום בעיתונות ובאינטרנט ובהתייחס לנכס ספציפי בכל פעתיווך, במספר ערוצים נוספים כדוגמת: 

  הן כפוטנציאל להתרחבות והן לשכירות באתרים נוספים. 

אין אמות תלויה בצינור שיווק בודד כלשהו ואובדנו של מי מהם לא ישפיע לרעה באופן  ,לאור מגוון דרכי השיווק והפריסה הארצית של הנכסים
  לופה.פעילותה ו/או לא יצריך השקעה כספית ניכרת במציאת ח מהותי על
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  תחרות 

בוהה הנובעת ממספר גדול של חברות העוסקות ברכישה, בייזום, פיתוח, השכרה והשבחה שוק הנדל"ן המניב בישראל  מתאפיין ברמת תחרות 
  של נדל"ן. 

חר וכן אמות חשופה לתחרות מצד מספר רב של חברות בישראל העוסקות ברכישה, בייזום ופיתוח נדל"ן להשכרה למשרדים, לתעשייה ולמס
חברות העוסקות בהשכרת נדל"ן למשרדים ומסחר, וכן מצד בעלים אחרים של נדל"ן באזורים בהם ממוקמים נכסי אמות. לא ניתן להצביע במדויק 
 .על חברות המתחרות באמות, שכן התחרות בתחום הנדל"ן מאופיינת בתחרות ספציפית בהתאם לסוג הנכס, למיקומו של כל נכס ולרמת התפוסה

  ף, התחרות מתמקדת בתחומים של איתור מקרקעין למטרות ייזום, פיתוח, הקמה והשכרה ובהשכרת מקרקעין לשוכרים פוטנציאליים.בנוס

אמות מעריכה כי ביחס לחברות אחרות מסוגה הפעילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל, היקף פעילותה הינו רחב ומגוון. אין באפשרות אמות 
  להעריך את חלקה בשוק.

  ערכת אמות, הגורמים העיקריים המשפיעים על מעמדה התחרותי בישראל הינם:לה

גיוון השימושים  .6%סופרמרקטים ( 35 ,20% לוגיסטיקה ותעשייה ),21%), מסחר (51%לאמות תיק נכסים במגוון שימושים הכולל: משרדים ( 
  מקטין את חשיפת אמות לתנודתיות בשווקים השונים.

  ם של אמות ממוקמים במרכז הארץ.מרבית נכסיה העיקריי 

  גדולים, תוך התאמת המושכר לצרכיהם.השוכרים המרבית נכסיה של אמות הם נכסים גדולים, באופן יחסי, המאפשרים לה לתת מענה לצרכי  

חידות ו/או הן בעמידתה בלוחות הזמנים למסירת המושכר לשוכר והן בהתאמת הי ,לאמות מוניטין חיובי בשוק כחברה אמינה במתן שירות 
  נדרשת על ידי השוכר. ההמבנים בהתאם לצרכים ולמפרטים, בכל רמה 

  שוכריה הגדולים של אמות הינם בעלי מוניטין חיובי ואיתנות פיננסית ונוהגים לשכור נכסים לתקופות ארוכות. 

בוהה רמת התחזוקה והניהול של בנייני המשרדים של אמות  לים בין השאר תיקונים, שיפוצים וניקיון נותנת מענה לצרכי הדייר, הכולו הינה 
  פנים.

 מוניטין חיובי, איתנות פיננסית ויכולת להשיג מימון בנקאי. 

יכולותיה בתחומי הייזום והפיתוח מקנים לאמות יתרון באיתור מקרקעין לפיתוח והקמה ובאיתור נכסים להשבחה שהינם בעלי פוטנציאל  
 קושי השוק.ילהשכרה ומאפשרים לה לעמוד בב

  בהקמה ממוקמים באזורים מתפתחים ועתירי ביקושים הכוללים בנייני משרדים ומסחר נוספים.נכסי הנדל"ן  

  השוררים בשוק הנכסים המניבים בישראל. הקשים היתרונות הנזכרים לעיל כמכלול, מסייעים לאמות בהתמודדותה עם תנאי התחרות 

  

  אנושי הון 

  טה כמפורט להלן: עובדי מ 54אמות מעסיקה נכון למועד הדוח 

    
  מספר עובדים  מחלקה

  2  לשכת מנכ"ל

  24  כספים

  3  משפטית

  9  שווק ותפעול

  16  הנדסה וייזום

  ) לדוחות הכספיים.4ג.6בנוסף, אמות מקבלת שירותי ניהול מהחברה על פי הסכם ניהול. לפרטים בדבר הסכם הניהול ראה 
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  עובדים באתרים שונים מחוץ למטה שלה.  39ת בבעלות מלאה), נכון למועד דוח זה, כמו כן, מעסיקה אמות (לרבות באמצעות חברות בנו

    
  מספר עובדים  מחלקה

  5  מנהלי נכסים

  11  כספים ומזכירות

  18  אחזקה

 5  שיווק

אמות בגין סיום  . מלוא התחייבויותכנגד חשבונית מס כל בעלי התפקידים באמות מועסקים בהסכמי עבודה אישיים או בהסכמים למתן שירותים
  מכוסות על ידי ההפרשות לפוליסות ביטוח מנהלים ועל ידי עתודה לפיצויים.  מעסיקיחסי עובד 

על פי תנאי ההסכמים, זכאים חלק מבעלי התפקידים באמות למענקים, בהתאם למדיניות התגמול של אמות כפי שתיקבע על ידי הדירקטוריון 
  ותית בעובד מסוים.שלה מעת לעת. לאמות לא קיימת תלות מה

  לאמות תכניות לתגמול הוני של עובדיה. 

  לדוח בדבר הפרטים הנוספים על התאגיד. 21לעניין תגמול מנכ"ל אמות לרבות תגמול הוני ראה תקנה 

  התאמות במושכר וספקים  

בצע על ידי אמות נוהגת לבצע בנכסיה מעת לעת, עבודות תחזוקה, שיפוצים והתאמות לשוכרים, וזאת מעבר לתפעול ה שוטף של הנכסים, המ
 כולל שדרוגמיליון ש"ח  43לסך של  2020בשנת ) לשמירת הקיים, הסתכם CAPEXחברות הניהול עצמן מתקציבן שלהן. היקף העלות ההונית (

Facing  על .מיליון ש"ח 71ל סך ש 2018בשנת מיליון ש"ח ו 69לסך של  2019בשנת  ,שטחים ציבוריים, התאמות לשוכרים בנכסים אשר אוכלסו 
פי רוב, אמות אינה רוכשת בעצמה חומרי גלם ורכישת חומרים אלו נעשית באמצעות קבלני משנה המבצעים את עבודות התחזוקה, השיפוצים 

  והבנייה. מנהל הבינוי ומנהל התפעול אחראים על מערכת הרכש וההשקעות במבנים המבוצעות על ידי קבלני המשנה.

משינויים במחירי חומרי מושפעת תוח מושפעת אמות מעלות העסקת הקבלנים המבצעים בפרויקטים שהיא יוזמת ולפיכך גם בתחום הייזום והפי
ע"י  גלם (כגון ברזל לבניין, בטון ומלט) ובעלות כוח אדם וממחסור בגורמים אלה. לפיכך לזמינותם של עובדים זרים ולמחירי בטון ומלט הנקבעים

השפעה מסוימת על עסקי אמות. בנוסף, מחסור בחומרי גלם ובכוח אדם עלול לעכב בניית פרויקטים ולגרום למסירה מונופולים עשויה להיות 
  לאמות אין תלות בספקים ונותני שירותים מסוימים. באיחור של נכסים לשוכרים.

  

 מעריך השווי החיצוני  

 1970 -פתיים ומידיים), תש"לערך (דוחות תקו –לתוספת השלישית לתקנות ניירות  2(פרטים לפי סעיף 

שנה בתחום שמאות המקרקעין והערכות  45-של כיוסף זרניצקי אשר הינו בעל נסיון ' אינגהוקם ע"י  -משרד שמאי המקרקעין, אינג' יוסף זרניצקי
 נה.במהלך הששל אמות שמאים. ההחלטה על ההתקשרות עם מר זרניצקי התקבלה על ידי ההנהלה  10-השווי. המשרד מונה כ

משווי נכסי הנדל"ן להשקעה בדוח על המצב הכספי של  60%, 2020בדצמבר  31מר זרניצקי מהווה, נכון ליום  דיי שיעור הנכסים שהוערכו על
, על כן הוא עונה על הגדרת מעריך שווי מהותי מאוד בהתאם לעמדת סגל הקבוצהמסך הנכסים בדוחות המאוחדים של  32%-כאמות (מהווה 

  .2015ביולי  22של רשות ניירות ערך מיום  105-30משפטית 

בלת לנתונים  שכר הטרחה של מר זרניצקי לא הותנה בתוצאות הערכות השווי או בביצועי אמות. למעריך השווי ניתנה התחייבות לשיפוי המו
  .אמותשנמסרו לו על ידי 

ן המניב בישראל, אשר מעניקים לו את הכישורים הנדרשים אמות בחרה להתקשר עם מר זרניצקי בשל נסיונו הרב ומקצועיותו בתחום הנדל"
הינו בעלים של משרד  15/9/70החל מתאריך  .1970הוסמך כשמאי מקרקעין מוסמך בינואר מר זרניצקי  לקביעת השווי ההוגן של נכסי אמות.

מכהן כיו"ר וממייסדי האקדמיה  2003נת החל מש .ןכיהן כיו"ר אגודת שמאי המקרקעי 1990-1983בשנים  .לשמאות מקרקעין והנדסה אזרחית
   .למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל
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  : 2021תחזית אמות לשנת  

. התחזית 2020כפי שפורסמה במסגרת דוח הדירקטוריון שלה לשנת  2021להלן תחזית אמות לתוצאות התפעוליות העיקריות שלה לשנת 
בססת על הנחות העבודה הבאות:  מ

  1%של עליית מדד צפויה. 
  בארץ.אמות לא יחולו שינויים מהותיים בסביבה העסקית בה פועלת 
  2021בדבר חידושי חוזי שכירות שוטפים בשנת אמות חוזי שכירות חתומים וצפי הנהלת. 
  בססה על הערכתה כי לא נלקחה בחשבון פגיעה אפשרית כתוצאה מהטלת סגרים נוספים במהלך השנה הקרובה. תחזית אמות ה

  .2021ור לתפקוד באופן מדורג עד סוף שנת המשק יחז

 מעודכנת תחזית  בפועל תחזית  

 2020  2020 2021 נתון

NOI (במיליוני ש"ח)  740-760  734 735-765 

FFO (במיליוני ש"ח) 530-550  512 535-555 ריאלי 

FFO (באגורות) 138-143  131.5 130-135 * למניה 

ביחס לפעילות במרכזים המסחריים הפתוחים והסגורים,  2021במחצית ספטמבר והסתיים בסוף פברואר  (*) בעקבות הסגר הכללי הנוסף שהוטל
בהון המניות של אמות, ישנה סטייה מהטווח התחתון  7.2%, ואשר תרם לגידול של 2020וכן בעקבות גיוס ההון שביצעה אמות בתחילת אוקטובר 

  של התחזית המעודכנת באחוזים בודדים.

, ומסתמך על תוכנית העבודה 1968 -ח"התשכ ערך, ניירות לחוק א32 הינו מידע צופה פני עתיד על פי סעיף 2021לשנת אמות  תחזית רבדב המידע
של הנהלת אמות אשר אושרה על ידי דירקטוריון אמות. מידע צופה פני עתיד הינו תחזית, הערכה, אמדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או 

התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של אמות הואיל ואין כל וודאות שכל המשתנים הרבים המרכיבים את תכנית העבודה לענין עתידיים, ש
  יתממשו כמתוכנן.

  אסטרטגיה עסקית של אמות 

ובנייתם האסטרטגיה העסקית של אמות הינה הרחבת פעילותה בתחום הנדל"ן המניב בישראל, באמצעות רכישת נכסים ו/או ייזומם, פיתוחם 
 ו/או באמצעות מיזוג עם תאגידים אחרים הפעילים בענף. 

אמות עבודה הנ"ל פועלת ה, ביצעה אמות עבודה מקיפה לבחינת האסטרטגיה העסקית שלה לעשור הקרוב. כחלק ממסקנות 2016במהלך שנת 
סטיקה כשימוש נוסף להמשך יצוי לפתח את תחום הלוגכן הוחלט כי ר -להמשיך בפיזור הן הגיאוגרפי והן בשימושים השונים כפי שקיים היום, כמו

   הצמיחה וההתפתחות של אמות.

  

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה  

אמות בוחנת ותמשיך לבחון במהלך השנה הקרובה את ההתקדמות בביצוע הפרויקטים בייזום בהתאם למצב המשק בישראל ולאור קצב תחזית 
  שיווק השטחים בפרויקטים.

נה הקרובה היא תמשיך לפתח את עסקיה, לאתר הזדמנויות לרכישת נכסים מניבים לצרכי השכרה, למשרדים ולמסחר המניבים אמות צופה כי בש
בלות האמורות  ,בדגש על תחום הלוגיסטיקה ,באופן שוטף דמי שכירות ותמשיך בפעילות ייזום, פיתוח ובניה בישראל בתחום הנכסים המניבים במ

  לעיל.

  לעדכון התכנית האסטרטגית הרב שנתית שלה. 2021אמות תפעל בשנת 

לחוק ניירות ערך. לאמות אין שליטה בנוגע להצעות ויוזמות  א32המידע הכלול בסעיף זה לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 
  ובה הנזכר בסעיף זה יתממש. עסקיות חדשות שיתכן ויוצעו לה להצטרף אליהן. לפיכך, אין וודאות כי הצפי להתפתחות אמות בשנה הקר
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  השקעה בארה"ב  .ג
  

  כללי 

  להלן ההשקעות העיקריות של הקבוצה בארה"ב:

Carr -  ב %19.44החזקה של-Carr   להלן. 1ראה פירוט בפרק ג -אשר בבעלותה נדל"ן מניב באזור מטרופולין וושינגטון די.סי ומטרופולין בוסטון  

AH Boston –  וש חברות נכס במטרופולין של בוסטון, מהם שניים במהזכויות בשל %55החזקה של-CBD  קיימברידג' במזרחשל בוסטון ואחד 

  להלן. 2ראה פירוט בפרק ג  -

 

   13ארה"ב –סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  

יצוניים המשפיעים כל התייחסות המופיעה בסעיף זה באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות העתידיות בארצות הברית ובגורמים הח
א לחוק ניירות ערך, אשר אינו בשליטתה של החברה ואשר אינו ודאי, 32על פעילותה, הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בסעיף 

בסס על מקורות המידע אותן מציינת החברה להלן.   ומ

 כך כלכלית מפריחה נהנתה"ב ארה כלכלת, המגפה טרום. הקורונה מגפת מהתמשכות משמעותיבאופן  הושפעה 2020 בשנת"ב ארה כלכלת
. כתוצאה מהמגפה ומהמשבר הכלכלי שהביאה 2.0%-של כ FED-ה מיעד נמוכה היתה והאינפלציה שנה 50 של בשפל היה האבטלה ששיעור

ריקאים מתו מן המגפה אלף אזרחים אמ 500-ולמעלה מכ המדינותעמה, שיעור משמעותי מכלכלת ארה"ב לא היה בתפקוד, סגרים הוטלו ברחבי 
, רשמה ירידה 2020, כלכלת ארה"ב רשמה בשני הרבעונים העוקבים ירידות בתוצר וברבעון השני של 2019עד כה. מאז השיא ברבעון הרביעי של 

שכמות חודשים רצופים של גידול במספר המשרות, כך  113בתוצר הרבעוני. הירידה במספר המשרות בעקבות המגפה מחקה עלייה של  9%של 
 8.7%-. המגפה גרמה גם לתנודתיות דרמטית בהוצאות משקי הבית. המכירות הקמעונאיות, ירדו בכ2020מ' באפריל  20.5-המשרות ירדה בכ
  .מיליון אמריקאיים קיבלו לפחות חיסון אחד 60-נכון ליום פרסום דוח זה למעלה מ .2020מפברואר עד מרץ 

 החלה 2020 שנת של הרביעי מהרבעון החל. השנייה במחצית יותר משמעותית צמיחה עם 2021 לתבתחי נמוך צמיחה שיעור צופים הכלכלנים
הריאלי יחזור לרמות שלפני המגיפה עד  GDP-ה כי היא ההערכה. השנה בתום 6.7% של לרמה ירד האבטלה ושיעור העבודה בשוק התאוששות

פה לאחר מספר שנים. האינפלציה צפויה להישאר נמוכה שכן חברות יתקשו , כאשר שיעור האבטלה צפוי לחזור לרמות של לפני המג2021סוף 
  ביקושים חלשים יותר.  ןמחירים בהינת להעלות

 . מהצהרת המדיניות המוניטרית מדצמברהכלכלית על מנת לתמוך בהתאוששות 2024צפוי להותיר את הריבית ברמה הנוכחית עד לשנת  הפד
ח ארוכות. רכישות אלו עזרו להורדת הריבית לטווח ארוך כך שמחיר החוב נותר נמוך לעסקים, רוכשי בתים , הפד ציין כי ימשיך לרכוש אג"2020

וכן לצרכנים על מנת להמשיך ולעודד את הצמיחה. מדיניות הפד משקפת את הראיה ארוכת הטווח כי הסיכון נותר בעיקר במחצית הראשונה של 
טריליון דולר. בית  2.2-אושרה חבילת סיוע לעסקים קטנים וכן למשקי בית בסך של כ 2020מאי עד אשר החיסונים יופצו במידה רחבה. ב 2021

בחרים  טריליון דולר אשר צפויה לספק הקלה ועזרה במניעת נסיגה כלכלית במחצית  1.9-חבילת סיוע נוספת בסך של כלאחרונה  אישרה
  להתאושש. עד שהשפעת החיסונים תורגש והכלכלה תתחיל  2021הראשונה של 

    

                                                      

  מקורות מידע בסעיף זה: 13
 National Economic Outlook – PNC Financial Services Group – Jan 2021 
 Economic Insights: A Bit of Cheer to Start the New Year – JLL – Jan 2021 

 
 



 

 38 תיאור עסקי התאגיד

   :14"בארה אודות מאקרו נתוני להלן

  

 

 

 

 

 

 
  

 

                                                      

  מקורות מידע לטבלה לעיל:  14
  ; www.bea.govנתוני תוצר מקומי גולמי מאתר 
  ; http://www.census.govנתוני תוצר מקומי לנפש מאתר 

  .www.bls.govנתוני אינפלציה ושיעור אבטלה ליום האחרון של כל שנה מאתר 
  ; www.treasury.govשנים, מאתר  10 -התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך מתייחסת לתשואת אג"ח ל

  . Moody's -ו Standard & Poor'sדירוג חוב ממשלתי ארוך טווח מבוסס על פרסומי 

    
    "בארה

    31.12.18  31.12.19  31.12.20  יחידות  לשנה שנסתיימה ביום

  פרמטרים מאקרו כלכליים
  

          

 מיליארדי )PPPתוצר מקומי גולמי (
    20,910  21,747  21,480  דולרים

    64,938  66,075  64,938  דולר  )PPPתוצר לנפש (

    PPP(  %  (1.23%) 4.01%  4.87%ה בתוצר המקומי הגולמי (שיעור צמיח

    PPP(  %  (1.72%)  3.50% 4.41%שיעור צמיחה בתוצר המקומי הגולמי לנפש (

    1.90%  2.30%  1.30%  %  שיעור האינפלציה

    2.69%  1.92%  0.93%  %  התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך

  דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך
  

AA+/Aaa AA+/Aaa  AA+/Aaa   

    3.90%  3.60%  6.70%  %  שיעור אבטלה

    
    מטרופולין בוסטון    וושינגטון מטרופולין

    31.12.2018  31.12.2019 31.12.2020    31.12.2018  31.12.2019  31.12.2020  יחידות  לשנה שנסתיימה ביום

פרמטרים מאקרו 
  כלכליים

  
              

תוצר מקומי גולמי 
)PPP( 

 דימיליאר
  דולרים

571  559  539  
  

 476   485    464   
  

     95,570    99,450   97,066      86,271   89,016  89,963  דולר  )PPPתוצר לנפש (

שיעור צמיחה בתוצר 
המקומי הגולמי 

)PPP(  

%   2.16%    3.72%    3.84%   

  

(1.70%)  4.35%    6.08%   

  

שיעור צמיחה בתוצר 
המקומי הגולמי לנפש 

)PPP(  

%   1.06%    3.18%    3.24%   

  

(2.40%)  4.06%    5.70%   

  

     3.20%   2.10%   0.40%      1.30%    1.50%    1.40%   %  שיעור האינפלציה

התשואה על חוב 
ממשלתי מקומי 

  לטווח ארוך

%   0.84%    1.69%   2.62%   

  

 0.56%   1.48%    2.99%   

  

דירוג חוב ממשלתי 
  לטווח ארוך

  
AA+/Aaa AA+/Aaa  AA+/Aaa  

 
AAA/Aaa  AAA/Aaa  AAA/Aaa  

 

     2.50%    2.10%    5.90%      3.10%    2.70%    5.70%   %  שיעור אבטלה
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כל ההתייחסות המופיעה בסעיף זה באשר להערכות החברה בקשר להתפתחות העתידית בסביבה הכללית שבה החברה פועלת 
א לחוק ניירות 32שינגטון ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה, הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בסעיף בוו

בסס על מקורות המידע אותן מציינת החברה להלן.   ערך, אשר אינו בשליטתה של החברה ואשר אינו ודאי, ומ

 Gross הגולמי האזורי והתוצר 2019 בשנת 3.7% של גידול לעומת 2.2% של גידול 2020 בשנת הציגה וושינגטון מטרופולין כלכלת
Regional Product בסך ה הפדרלימיליארד דולר. חלקו של הממשל  571-לכ) הסתכם-GRP 34% על עמד 2020 לשנת .  

זור מטרופולין , שיעור האבטלה לא2020, נמצא שיעור האבטלה האזורי במגמת ירידה. בדצמבר 2020שהגיע לשיא באפריל  מאז
  הנמוך מהממוצע הארצי. , שיעור5.7%-ירד לכ DCוושינגטון 

מיליון רגל רבוע . סך היקף צבר היזמות עומד  335-על כ DCעמד גודל של שוק המשרדים במטרופולין וושינגטון  2020שנת  בסוף
מראש בהתייחס לחלק הצבר שנמצא בבנייה מיליון רגל רבוע נמצאים בבנייה .שיעור ההשכרות  2.7מיליון רגל רבוע מתוכם  7על 

ביהם החליטו יזמים להקפיא את ההחלטה  .56%עומד על  בשל המשבר הכלכלי האמור, יתרת הצבר מתייחסת לפרויקטים אשר ל
  על התחלת הבנייה.

 13%-ל כעמדו ע Trophyכאשר שיעור השטחים הריקים בבנייני  15.8%-המשבר עלה שיעור השטחים הריקים הכולל לכ מפרוץ
מיליון  1.3 -, ספיגת שטחי המשרדים הייתה שלילית והסתכמה בהיקף של כ 2020. במהלך שנת 15%-עמדו על כ Class Aובבניינים 
  רגל רבוע. 

  . 2019לעומת שנת  25%-בכ Sub lease-ה בשטחי לעלייה גרמה הקורונה מגפת

הפעילות התרכזה בחידושי חוזים. מ 67%. כ 2019לשנת  ביחס 45%-ירדה בכ DCההשכרה בשוק המשרדים בוושינגטון  פעילות
  .2020מנפח פעילות ההשכרה ברבעון האחרון של  60%-השכרות מצד גורמים ממשלתיים תרמו כ

חבילות התמריצים  ובנוסף גדלו ,2%-שירדו בכ Class Aלעומת  4%-ירדו בכ Tropyמסוג דמי השכירות למשרדים  2020במהלך שנת 
  .Tenant Improvmentוהקצבי  Rent Freeרים (הגדלת מספר חודשי אשר ניתנים לשוכ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                      
  :מקורות מידע בסעיף זה ובטבלה 15

Office Observations & Office Insight Jones Lang LaSalle - Q4 2020, Suburban Maryland, Northern Virginia, Washington DC 
Quarterly Market Report – Lincoln Property Company – Washington, DC, 4th Quarter 2020 
Bureau of Economic Analysis- www.bea.gov 
Bureau of Labor Statistics – www.bls.gov  
Standard & Poor’s and Moody’s 
Electronic Municipal Market Access (Municipal Securities Rulemaking Board) - https://emma.msrb.org/ 
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  16בוסטון –סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  

כל ההתייחסות המופיעה בסעיף זה באשר להערכות החברה בקשר להתפתחות העתידית בסביבה הכללית שבה החברה (במישרין 
רמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה, הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ) פועלת בבוסטון ובגוCarrובאמצעות 

בססת על מקורות המידע שציינה החברה 32בסעיף  א לחוק ניירות ערך אשר אינו בשליטתה של החברה ואשר אינו ודאי, והיא מ
  להלן.

בוה ביותר של מוסדות  4.9בוסטון רבתי הינו המטרופולין העשירי בגודלו בארה"ב ובו חיים  אזור מיליון איש. באזור נמצא הריכוז ה
בוהה בארה"ב (ביניהם  . במטרופולין 20-29המתגוררת בבוסטון רבתי הינם בני  האוכלוסייה מסך MIT. 24%-ו Harvardלהשכלה 

בוה ביותר של בתי ח   ולים מובילים בכלל ארה"ב. פועלות אלפי חברות הייטק, מאות מכוני מחקר, חברות ביוטק ונמצא בו הריכוז ה

 במטרופולין המשרדים שוק. לתושב ביחס הרשומים הפטנטים מספר כגון נוספים בפרמטרים מובילה העיר, אמריקאית כלל בראייה
  .5.9%-כ על עמד במטרופולין האבטלה שיעור, 2020 לסוף נכון. רבוע רגל מיליון 170  -כ והיקפו"ב בארה בגודלו השביעי הינו בוסטון

ביחס לממוצע השנים האחרונות. עיקר הפעילות  70%-נמוכה בכ הייתה 2020 בשנת בבוסטון המשרדים בשוק ההשכרה פעילות
אשר הגיעו לשיא באוקטובר  sublease-בחידוש חוזים וכן בהשכרות משנה. בצד ההיצע, השוק הושפע מתוספת שטחי ה ההיית

  .FDA-ישורי החיסונים על ידי הומאז החלה מגמת ירידה בעקבות ההודעות על א 2020

  .4%-בשיעור של כ Class A-מ דמי השכירות למשרדים 2020ירדו בשנת  2016-2019במהלך שנים  30%-לאחר עלייה של כ

 3-. כ2022-2024מרבית הפרויקטים צפויים להסתיים במהלך השנים   מיליון רגל רבוע . 5.6-הפרויקטים בבנייה עומד על כ צבר
  .LIFE SCEINCES –יני משרדים לשטחים לתעשיית ה יוע מהפרויקטים הנכללים בצבר הנ"ל מתייחסים להסבת בנמיליון רגל רב

    

                                                      
  מקור: 16

Office Observations & Office Insight Jones Lang LaSalle - Q4 2020, Boston 
Quarterly Market Report – Lincoln Property Company – Boston, 4th Quarter 2020 
Bureau of Economic Analysis- www.bea.gov 
Bureau of Labor Statistics – www.bls.gov  
Standard & Poor’s and Moody’s 
Electronic Municipal Market Access (Municipal Securities Rulemaking Board) - https://emma.msrb.org/ 
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  (וושינגטון ובוסטון) Carr -ב השקעה .1ג

  Carrמידע כללי על  

Carr Properties Holdings LP " :להלן) "Carr Holdingsנוהלת ) היא שותפות בשליטה משותפת של החברה עם קרן השקעות המ
 Carr Holdings"). נכון למועד פרסום הדוח JPM(להלן: " Special Situation Property Fund of JP Morgan Chase Bankע"י 

ועל ידי כלל ביטוח בשיעור של  %16.40בשיעור של  JPMעל ידי , %77.50מוחזקת במישרין ובעקיפין על ידי הקבוצה בשיעור של 

%9.0417.   

Carr Holding ה בבעלות ושליטה מלאה במחזיק- Carr Properties Corporation " :להלן)CPC שליטה מלאה ובעלות ") אשר לה
  ."Carr"או , "Carr Properties"(להלן:  Carr Properties Partnership-ב 87.05%של 

עומד על    JPMשל, 44.19%עומד על  Carr Properties-של הקבוצה ב שיעור ההחזקה המשוקלל 2020בדצמבר  31נכון ליום 

  .%71.1318ושל כלל ביטוח עומד על  .%9634

Carr Properties  באזורים אורבניים במטרופולין וושינגטון עוסקת בהשקעה בנדל"ן מניבDC  לצרכי ובמטרופולין בוסטון, ארה"ב
 .ים אלואיזורבין לצורכי השכרה השכרה, לרבות ניהול ואחזקה של בנייני משרדים שבבעלותה וכן ברכישה, ייזום ופיתוח של מקרקע

  להלן. 5ראה סעיף  Carrאודות עסקיה של לפירוט 

מו גם כ Carr Holdingsהתקשרו במספר הסכמים בקשר לממשל התאגידי של  JPM-, הקבוצה וCarr Holdings-במועד ההשקעה ב
ת לעסקה משותפת אשר מוצגת נחשב Carr Holdings -ההשקעה של הקבוצה באשר על כן, הסדרים ביחס לשליטה משותפת. 

  .2013של שנת  שלישיבדוחותיה הכספיים של החברה על בסיס שיטת השווי המאזני החל מהרבעון ה

 1.06מיליון דולר ארה"ב ( 300מכלל ביטוח (בעבורה ובעבור גופים מוסדיים המנוהלים על ידה) סך של  Carrגייסה  2018בחודש ינואר 
דולר למניה. לאחר  1.54לפי מחיר של אשר הומרו למניות   Carrג"ח הניתן להמרה למניות של מיליארד ש"ח) בדרך של הנפקת א

ללא שינוי הסכם השליטה המשותפת  Carr-להחזיק בשליטה משותפת ב ממשיכה JPMהמרת האג"ח כאמור, החברה ביחד עם 
  טרם השקעת כלל.

בלת עבירות זכויות וח ביטובין כלל  JPMלמידע נוסף אודות ההסכמים בין הקבוצה לבין   ז.6ראה באור לרבות הסדרים ביחס לה
  לדוחות הכספיים.

  . Carr של מהונה 35%-(המהווה כ Carr-לחברה על כוונתה למכור את מלוא אחזקתה ב JPMהודיעה  2019נובמבר  בחודש

  

 Carr-ב השקעה 

סך יתרת  .מיליון דולר 812-מסתכמת ל 2020בדצמבר  31ליום  Carr Holdings-בהקבוצה סך עלות השקעתה המצטברת של 
מאזני מסתכמת לסך העל בסיס השווי כפי שהיא מוצגת בדוחות הכספיים של הקבוצה  Carr Holdings-השקעתה של הקבוצה ב

  .מיליארד ש"ח) 3מיליון דולר  934.5של 

  

  Carr -מהון  והפחתותתקבולי דיבידנד  

לדוחות הכספיים. לפרטים בדבר תקבולי דיבידנד  )(ו)2ז.6ראה באור  - Carr-שקיבלה החברה מהון  והפחתותלענין דיבידנדים 
  לדוח הדירקטוריון. 3.3.9ראה סעיף  2021בשנת  Carr-צפויים מ

  

                                                      
  מוחזקת על ידי שישה יחידים. %0.03היתרה בשיעור של  17
 מוחזקת על ידי אחרים. %7.14היתרה בשיעור של  18
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בי פעילות     Carr Holdingsמידע כספי ל

Carr Holdings הינה ישות בשליטה משותפת המוצגת בדוחותיה הכספיים של החברה הערוכים על פי כללי ה-IFRS  בשיטת השווי
  המאזני.

 IFRS-. הנתונים האמורים הינם נתונים הערוכים לפי כללי ה2018-2020לשנים  Carr Holdings להלן נתונים פיננסיים עיקריים של
 Carr למעט הצגה בשיטת האיחוד היחסי של נכסים, התחייבויות והפעילות של חברות אשר אינן מאוחדות בדוחותיה הכספיים של

Holdings  .(חברות אשר מוצגות בדוחות הכספיים בשיטת השווי המאזני או כנכס זמין למכירה)  

      בפועל  בפועל  בפועל    

      31.12.2018  31.12.2019  31.12.2020  יחידת המדידה  
      17  14  13  יחידה  מספר נכסים מניבים

שווי נדל"ן להשקעה (ללא נדל"ן בהקמה 
  USD  2,894,350  2,903,630  3,103,480אלפי   1עצמית) (

  
  

      90.94%  93.46%  90.53%  %  שיעור תפוסה בסוף תקופה
      92.87%  96.10%  92.6%  %  שיעור השכרה בסוף תקופה

      4  4  4  יחידה  ובפיתוח מספר נכסים בהקמה
      USD  995,297 638,788  274,193אלפי   2 שווי נדל"ן להשקעה בהקמה עצמית

      1,855,944  1,930,753  1,983,793    הון עצמי
 Carrהון עצמי המיוחס לבעלי מניות 

Holdings    
1,840,762  1,787,439  1,715,550  

  
  

      41.3%  41.3%  44.9%  %  שיעור חוב פיננסי, נטו מסך מאזן
      2018שנת   2019שנת   2020שנת     

      USD  243,660  236,557  191,359אלפי   4 3הכנסות משכירות ודמי ניהול (
      USD  2,143  7,607  13,982אלפי   נדל"ן להשקעה התאמת שווי הוגן של

NOI 4   אלפיUSD  155,096  156,189  120,849      
Same property NOI – 3 years  אלפיUSD  72,164  68,278  67,209      
Same property NOI – 2 years  אלפיUSD  81,670  79,664  68,948      

FFO (כולל חלק המיעוט) אלפי   4USD  92,386  87,187  72,856      
      USD  80,535  60,704  70,232אלפי   רווח נקי (כולל חלק המיעוט)

      USD  80,349  16,548  79,094אלפי   רווח כולל (כולל חלק המיעוט)
 Carrרווח כולל (מיוחס לבעלי המניות של 

Holdings   אלפיUSD  74,376  16,798  72,869  
  

  
              חלק התאגיד (אלוני חץ) 

NOI 188,479  243,783  235,064  ש"חאלפי   ק התאגיד (אלוני חץ)חל      
FFO (אלוני חץ) 130,288  126,910  139,903  ש"חאלפי   חלק התאגיד      

  .דולרמיליון  136 בסך של ground lease כולל 31.12.2018-ו 31.12.2019 ,31.12.2020לימים השווי  1

 למכירה כמיועד סווג אשר ,דולר מיליון Carr-16(חלק  מיליון דולר 19-כבשווי  DCבמטרופולין הממוקם  Clarendon 2025כולל את פרויקט לא  2
  .2020 בדצמבר 31 ליום

   .2018מיליון דולר בשנת  4.7 ,2019מיליון דולר בשנת  4.6, 2020מיליון דולר בשנת  5.6 של חברת ניהול הנכסים בסך של NOIלא כולל  3

 עתב Termination fee בגיןמיליון דולר  9-ומיליון דולר  12אופי חד פעמי בסך של  בעלותהכנסות  כוללים FFO-וה NOI-ה 2019-ו 2020 בשנים 4
   .דיירים עזיבת
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  תחום פעילות 

  כללי 

 וחלקם Carrמרבית הנכסים הם בבעלות ובבוסטון. בנייני משרדים אשר מצויים באזור המטרופולין של וושינגטון די.סי.  Carr-ל
  מנהלת את כל נכסיה באמצעות חברות ניהול המצויות בבעלותה. Carrושל משקיעים אחרים.  Carrבבעלות מיזמים משותפים של 

. השווי ההוגן הכולל של הנכסים המניבים, נכון רכזי ומתקני תחבורהאורבניים ובסמוך למבאזורים ממוקמים כולם  Carrנכסיה של 
 -) וCarrמיליארד דולר במטרופולין וושינגטון (חלק  2.4מיליארד דולר ארה"ב, מתוכם  2.9של , הסתכם לסך 2020בדצמבר  31ליום 

  מיליארד דולר בבוסטון.  0.5

Carr  בנייני משרדים באיזור המטרופולין של העיר וושינגטון  11 הכולל 31.12.2020מחזיקה בבעלות מלאה או חלקית בתיק נכסים ליום
מושכרים  Carrנכסיה של  .Carrאלף מ"ר) (חלק  346מיליון רגל רבוע ( 3.7כולל של השכרה בשטח בבוסטון משרדים  ניבנישני ודי.סי, 

  . 92.6% –(שיעור השכרה  90.53%עמד על  2020בדצמבר  31שוכרים ושיעור התפוסה בהם ליום  202-ל

עורכי דין, משרדי לוביסטים ועמותות, ומשתמשים  בנקים, משרדימימשל, סוכנויות פרטיות, עסקיות כוללים חברות  Carrהשוכרים של 
  שונים נוספים. 

בשטח כולל  ופרויקט אחד בהקמה בבוסטוןבמטרופולין וושינגטון  3נכסים בפיתוח והקמה  Carr 4בבעלות  2020בדצמבר  31ליום 
 1-כ לסך של םמסתכ 2020בדצמבר  31ם ליוהכספיים  בדוחות שוויםאשר  Carr)חלק  -מיליון רגל רבוע  1.8מיליון רגל רבוע ( 2 של

  . Carrדולר (חלק  מיליארד 1.4), בתקציב הקמה של Carrדולר (חלק  מיליארד

  : Midtown Centerהבנות למכירה חלקית של מתחם  מזכרחתימה על 

  
 Midtown Center -מהזכויות ומהחוב ב 49%על  מזכר הבנות למכירת  Carr, לאחר תאריך המאזן, חתמה 2021בחודש ינואר 

). 2020לסוף דצמבר  Carrלשווי בספריה של  הזההמיליון דולר (שווי  980"), לפי שווי כולל למתחם של המתחם" DCבוושינגטון 
), אשר מובטחת בשיעבוד המתחם, כך שהיקף 2029מיליון דולר (לפירעון באוקטובר  525משווי המתחם תנוכה הלוואה בסך של 

מהזכויות במתחם, בניכוי  49%לקבל בעבור   Carrמיליון דולר. אם וכאשר תושלם המכירה, צפויה  455ל ), עומד ע100%העסקה (
  מיליון דולר.  223ההלוואה כאמור, סך של 

אלפי רגל רבוע מושכרים,  714אלף רגל רבוע, מהם  869יצויין כי המתחם, אשר מושכר במלואו, הינו בעל שטח השכרה כולל של 
 בהשכרה ארוכת טווח.  We Work-אלף רגל רבוע מושכרים ל 100-ו Fannie Mae-ווח, לבהשכרה ארוכת ט

ביצוע העסקה האמורה,   מיליון דולר. 46בסך של  NOI 2021שנים והוא צפוי להניב בשנת  13.1מח"מ השכירויות הממוצע במתחם הינו 
ן הקונה ועמידה בתנאים מתלים, כמקובל בעסקאות מותנה בחתימה על הסכם מפורט ומחייב, קיום בדיקת נאותות לשביעות רצו

בצע Closingצופה כי השלמת העסקה ( Carrבסדרי גודל דומים.    . 2021של שנת  במהלך הרבעון השני) ת

להפנות את מרבית כספי תמורת המכירה האמורה לעיל  Carr היעדים המרכזיים בתכנית הפיתוח העסקי שלה, בכוונת במסגרת
את רכישתו של בנין משרדים  Carrמשרדים באוסטין, טקסס. כפועל יוצא של יישום האסטרטגיה הנ"ל, בוחנת להשקעות בתחום ה

  .הקרובה שנהב תחותוהתפ Carrשל  עסקית אסטרטגיה בדבר להלן 8 סעיף גם זה בעניןראה  של אוסטין. CBD -ב

בתחום המשרדים  Carrעתידיות של  ותהשקעמתחם ובדבר הה) למכירה חלקית של closingהשלמת העסקה (המידע בדבר 
א' לחוק ניירות ערך וככזה התממשותו אינה וודאית ואינה בשליטת 32באוסטין, טקסס הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעו בסעיף 

Carr .בלבד  
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  Carrאזורים גיאוגרפיים בהם פועלת  

Carr :פועלת בשני השווקים הבאים  

  די.סי. מטרופולין וושינגטון. 1

את ליבת הסקטור העסקי כמו גם את הממשל אשר מהווה מהווה את מרכז המטרופולין וההעיר וושינגטון די.סי, כולל את ור האז
  .במדינת וירג'יניה Rosslyn Ballstonופרוזדור  Alexandriaשבמדינת מרילנד,  Bethesda ,Chevy Chaseהערים , וכן את האמריקאי

 בוסטון. 2

ת באזור בוסטון, מסצ'וסטס הכולל את מרכז מטרופולין בוסטון ואת מרכז העסקים הראשי (מע"ר) של פועל Carr 2018החל משנת 
  בוסטון.

  

  :Carrהנכסים של  מידע אודות 

  הינם מתחום המשרדים. Carrבחלוקה לאזורים גאוגרפיים. כל הנכסים המניבים של  Carrמידע אודות נכסי  5.3.1-5.3.5בסעיפים להלן 

 Carrבנכסים ובפעילות. הנתונים כוללים את חלקה היחסי של  Carrמוצגים נתונים על בסיס חלקה היחסי של בסעיפים שלהלן 
בנכסים ובפעילות מכל הנכסים המוחזקים על ידה (במישירין או בעקיפין) לרבות נכסים המוצגים בדוחותיה בשיטת השווי המאזני 

    או כנכס זמין למכירה.
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  :Carrשל  מידע אודות הנכסים המניבים 

 ףראה סעי ובפיתוח בתכנון, למידע בדבר נדל"ן בהקמה. Carrהנתונים בסעיף זה אינם כוללים נדל"ן בהקמה, בתכנון ובפיתוח של 
  להלן. 5.3.3

  : 2020ולשנת  2020בדצמבר  31ליום 

                        
      משרדים  
      שיערוכים    *** NOI    שווי הוגן(*)    שטחים    שטחים  

 opertiesCarr Prחלק 
    2020שנת     31.12.2020    31.12.2020    31.12.2020  בנכסים 

שנת 
2020      

    ברגל רבוע  
במטרים 
    USDבאלפי     USDבאלפי     רבועים

באלפי 
USD      

    97%  69,265  88%  131,186   83%  2,413,500   80%  278,313   80%  2,995,738   מטרופולין וושינגטון די.סי
    3%  2,190  12%  18,416   17%  480,850   20%  67,922   20%  731,110   בוסטון

    100%  71,455  100%  149,602   100%  2,894,350   100%  346,236   100%  3,726,848   סך הכל
      80,780     -               נדל"ן בהקמה

      11,468    5,494               2020 -נדל"ן שנמכר ב
      USD           2,894,350     155,096    2,143סך הכל באלפי 

                        
סך הכל באלפי ש"ח לא כולל 

      NA    NA     9,305,335     533,025    287,181  השפעת נדל"ן בהקמה
                        

חלק החברה ללא השפעת 
                        נדל"ן בהקמה:

סך הכל באלפי רגל 
      USD   1,646,865     152,999     1,278,991     68,397    36,536רבוע/מ"ר/

                        
      NA    NA     4,111,955     235,064    126,528  ₪סך הכל באלפי 

                        
               -          
  מיליון דולר. 136בסך של  ground lease(*) השווי ההוגן כולל   

-ק החברה מחושב לפי שיעור ההחזקה של החברה באו שע"ח ממוצע לתקופה, לפי הענין. חל 3.215 – 31.12.20(**) הנתונים בש"ח מוצגים לפי שער חליפין יציג ביום  
Carr  או שיעור החזקה ממוצע בתקופה, לפי הענין.44.19% 2020בדצמבר  31ביום (  

  בעת עזיבת שוכרים. Termination feeמיליון דולר בגין  12כולל הכנסות חד פעמיות בסך של  מטרופולין וושינגטון די.סיב NOI-(***) ה
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  : 2020ולשנת  2020בדצמבר  31ליום 

  

    
  

                  

    
  

                  

    
  משרדים  

 Carr Propertiesחלק 
    בנכסים 

דמי   
שכירות 

ממוצעים 
(*) לרגל 

רבוע 
  לשנה

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
(*) למ"ר 

      לחודש

שיעורי 
תפוסה 
  ממוצעים

שיעורי 
תפוסה 
  ליום (**)

מספר נכסים 
  ליום

שיעורי 
תשואה 

ממוצעים 
***  

שיעור 
ה תשוא

  גלום (****)

    

  

  31.12.2020  31.12.2020  31.12.2020  31.12.2020  2020שנת       2020שנת 

    
  

  באחוזים  באחוזים  יחידות  באחוזים  באחוזים      USD-ב  USD-ב

   מטרופולין וושינגטון די.סי
  66.24  59.41      93.07%  90.83%  11  4.93%    

    בוסטון
  48.69  43.68      88.46%  89.28%  2  4.45%    

    עור ממוצע / סך הכלשי
  

        92.17%  90.53%  13  4.85%  5.10%  

    
  

                  
  

לא כולל הכנסות בעלות אופי חד  .full service משוכרים) וכולל החזר הוצאות straight line rent(*) דמי שכירות בסיסיים כולל מיצוע הכנסות (
  מיליון דולר. 12בסך של  שוכריםפעמי מעזיבת 
לרגל רבוע  82.28$-לרגל רבוע לשנה ו 43.02$הממוצעים המינימאליים והמקסימאליים באזור מטרופולין וושינגטון די.סי. עומדים על דמי השכירות 

 בהתאמה. 54.51$-ו $44.11ובאזור בוסטון עומדים על לשנה בהתאמה.  
ביהם יש הסכמי שכירות חתומים גם אם טרם אוכלסו) ליום   בכלל הפורטפוליו עומד על  31.12.2020(**) שיעורי ההשכרה (הכולל שטחים ל

92.55%.   
חלקי שווי נדל"ן מניב ליום  שוכרים(בנטרול פיצוי חד פעמי בעת עזיבת  2020בפועל לשנת  NOI(***) שיעורי התשואה הממוצעים חושבו לפי 

31.12.2020 .  
  

ובתוספת  ן(בנטרול שטחים שהתפנו באותו רבעו 2020בפועל לרבעון הרביעי של שנת  NOI(****) שיעור התשואה המשוקלל הגלום חושב לפי 
NOI שיעור זה הינו שיקלול של שיעור . 31.12.2020) בתקנון לשנה מלאה חלקי שווי נדל"ן מניב ליום מחניות במצב של חזרה לפעילות רגילה

  .5.3%לעומת שאר תיק הנכסים שהינו  4.7%התשואה הגלום בגין מתחם מידטאון של 
  

 36.71$וללים נכסים שנמכרו במהלך השנה אשר דמי השכירות ממוצעים שלהם עמדו על (*****) הנתונים המופיעים בטבלה המוצגת לעיל אינם כ
  .92.27%לרגל רבוע לשנה ושיעור התפוסה הממוצע שלהם עמד על 
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  מיליון דולר. 136בסך של  ground lease(*) השווי ההוגן כולל  

 Carr-. חלק החברה מחושב לפי שיעור ההחזקה של החברה בלפי הענין או שע"ח ממוצע לתקופה, 3.456 – 31.12.19(**) הנתונים בש"ח מוצגים לפי שער חליפין יציג ביום  
  ) או שיעור החזקה ממוצע בתקופה, לפי הענין.44.01% 2019בדצמבר  31ביום 

  בעת עזיבת שוכרים. Termination feeמיליון דולר בגין  9כולל הכנסות חד פעמיות בסך של  מטרופולין וושינגטון די.סיב NOI-(***) ה

    

   : 2019ולשנת  2019בדצמבר  31ליום 
          

                        
                        
      משרדים  
      וכיםשיער    ***NOI    שווי הוגן(*)    שטחים    שטחים  

      2019שנת     2019שנת     31.12.19    31.12.19    31.12.19  בנכסים  Carr Propertiesחלק 

    ברגל רבוע  
במטרים 
    USDבאלפי     רבועים

באלפי 
USD     באלפיUSD      

    113%  65,762   92%  136,882   92%  2,671,130   92%  319,041   92%  3,434,126   מטרופולין וושינגטון די.סי
    13%  7,592  8%  11,386   8%  232,500   8%  28,259   8%  304,178   בוסטון

    100%  58,170   100%  148,268   100%  2,903,630   100%  347,300   100%  3,738,304   סך הכל
      61,871     -               נדל"ן בהקמה

      11,309     7,921               2019 -נדל"ן שנמכר ב
      USD           2,903,630     156,189     7,608סך הכל באלפי 

                        
סך הכל באלפי ש"ח לא כולל השפעת 

      NA    NA     10,034,945     556,838     249,917  נדל"ן בהקמה
                        

חלק החברה ללא השפעת נדל"ן 
                        בהקמה:

      USD   1,645,193     152,843     1,277,861    68,380     30,365סך הכל באלפי רגל רבוע/מ"ר/
                        

      NA    NA     4,416,286    243,783     109,223  ₪סך הכל באלפי 
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   (המשך): 2019ולשנת  2019בדצמבר  31ם ליו

  

                      

                      

  משרדים    

 Carr Propertiesחלק 
    בנכסים 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
(*) לרגל 

רבוע 
  לשנה

דמי שכירות 
ממוצעים 
(*) למ"ר 

      לחודש

  שיעורי

תפוסה 
ממוצעים

שיעורי 
תפוסה 
  ליום (**)

מספר 
נכסים 

  ליום

שיעורי 
תשואה 

ממוצעים 
***  

שיעור 
תשואה 

גלום 
****  

      2019שנת     

שנת 
2019  31.12.2019  31.12.2019  31.12.2019  31.12.2019  

  באחוזים  באחוזים  יחידות  באחוזים  באחוזים      USD-ב  USD-ב    

    4.80%  13  93.50%  91.28%      58.66  65.40    מטרופולין וושינגטון די.סי
    4.90%  1  92.21%  94.83%      52.81  58.87    בוסטון

  5.1%  4.81%  14  93.48%  91.57%            שיעור ממוצע / סך הכל

                      
  

לא כולל הכנסות בעלות אופי חד  .full service) וכולל החזר הוצאות מדיירים (straight line rent(*) דמי שכירות בסיסיים כולל מיצוע הכנסות (
  מיליון דולר. 9פעמי מעזיבת שוכרים בסך של 

לרגל  83.03$-לרגל רבוע לשנה ו 43.48$באזור מטרופולין וושינגטון די.סי. עומדים על השכירות הממוצעים המינימאליים והמקסימאליים דמי 
 .רבוע לשנה בהתאמה

ביהם יש הסכמי שכירות חתומים גם אם (**) שיעורי ההשכרה   בכלל הפורטפוליו עומד על  31.12.2019ליום טרם אוכלסו) (הכולל שטחים ל
96.1% .  

  . 31.12.2019חלקי שווי נדל"ן מניב ליום  2019בפועל לשנת  NOI(***) שיעורי התשואה הממוצעים חושבו לפי 
  

נו באותו רבעון) בתקנון (בנטרול שטחים שהתפ 2019בפועל לרבעון הרביעי של שנת  NOI(****) שיעור התשואה המשוקלל הגלום חושב לפי 
  . 31.12.2019לשנה מלאה חלקי שווי נדל"ן מניב ליום 

  
 52.9$(*****) הנתונים המופיעים בטבלה המוצגת לעיל אינם כוללים נכסים שנמכרו במהלך השנה אשר דמי השכירות ממוצעים שלהם עמדו על 

  .98.01%לרגל רבוע לשנה ושיעור התפוסה הממוצע שלהם עמד על 
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  : 2018ולשנת  2018בדצמבר  31יום ל

            
                        

      משרדים  
      שיערוכים    NOI    שווי הוגן(*)    שטחים    שטחים  

    2018שנת     31.12.18    31.12.18    31.12.18  בנכסים  Carr Propertiesחלק 
שנת 
2018      

    ברגל רבוע  
במטרים 
    USDבאלפי     USDבאלפי     רבועים

באלפי 
USD      

    100%  10,178   99%  116,930   93%  2,881,104   93%  370,833   93%  3,991,617   וושינגטון די.סימטרופולין 
    0%  -  1%  1,739   7%  222,376   7%  28,259   7%  304,178   בוסטון

    100%  10,178   100%  118,670   100%  3,103,480   100%  399,092   100%  4,295,795   סך הכל
      -     -               ן בהקמהנדל"

      3,803     2,221               2018 -נדל"ן שנמכר ב
      USD           3,103,480     120,890     13,981סך הכל באלפי 

                        
סך הכל באלפי ש"ח לא כולל 

      NA    NA     11,631,842     444,774     38,147  השפעת נדל"ן בהקמה
                        

                        :%43.65חלק החברה (
סך הכל באלפי רגל 

      USD   1,875,179     174,210     1,354,669     51,799     4,443רבוע/מ"ר/
                        

      NA    NA     5,077,299     194,144     16,651  ₪סך הכל באלפי 
                        

            
  מיליון דולר. 136בסך של  ground lease(*) השווי ההוגן כולל 

בה מלאה של הנכס הינה   NOI. 2018אשר נרכש ברבעון הרביעי  -בלבדאחד מניב נכס ישנו בוסטון גיאוגרפי אזור ב**    מיליון דולר. 12מייצג עבור שנת ה

  . 2018צמבר בד 31ביום  Carr-. חלק החברה מחושב לפי שיעור ההחזקה של החברה ב3.748 – 31.12.18) הנתונים בש"ח מוצגים לפי שער חליפין יציג ביום ***
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  (המשך): 2018ולשנת  2018בדצמבר  31ליום 

                      

                      

  משרדים    

    בנכסים  Carr Propertiesחלק 

דמי שכירות 
ממוצעים 
(*) לרגל 

  רבוע לשנה

דמי שכירות 
ממוצעים 
(*) למ"ר 

      לחודש

שיעורי 
תפוסה 
  ממוצעים

שיעורי 
תפוסה 
  ליום (**)

מספר נכסים 
  ליום

י שיעור
תשואה 

ממוצעים 
***  

שיעור 
תשואה 

  גלום (****)

  31.12.2018  31.12.2018  31.12.2018  31.12.2018  2018שנת       2018שנת     

  באחוזים  באחוזים  יחידות  באחוזים  באחוזים      USD-ב  USD-ב    

    4.05%  16  90.50%  87.25%      45.64  50.90    וושינגטון די.סימטרופולין 
    4.76%  1  96.71%  96.71%      49.66  55.36    בוסטון

  5.6%  4.10%  17  90.94%  87.92%            שיעור ממוצע / סך הכל

                      
 

 
  .full service) וכולל החזר הוצאות מדיירים (straight line rent(*) דמי שכירות בסיסיים כולל מיצוע הכנסות (

. ההבדל בין שיעור התפוסה לשיעור ההשכרה ליום זה נובע בעיקר 92.85%ל בכלל הפורטפוליו עומד ע 31.12.2018ההשכרה ליום  י(**) שיעור
  אלפי רגל רבוע קיימים הסכמי שכירות חתומים אולם הם טרם אוכלסו. 60 -מכך שבגין שטחים בהיקף של כ

 NOI-חישוב זה נערך תיקנון של ה. ב31.12.2018חלקי שווי נדל"ן מניב ליום  2018בפועל לשנת  NOI*) שיעורי התשואה הממוצעים חושבו לפי **
  , אולם לא נערך תיקנון לנכסים שהושלמה בנייתם ואוכלסו במהלך השנה.בפועל של נכסים שנרכשו במהלך השנה

(בנטרול שטחים שהתפנו באותו רבעון) בתקנון  2018בפועל לרבעון הרביעי של שנת  NOI**) שיעור התשואה המשוקלל הגלום חושב לפי **
 Midtown. עבור בניינים שבנייתם הושלמה או בניינים שנרכשו במהלך השנה  וביניהם בניין 31.12.2018חלקי שווי נדל"ן מניב ליום לשנה מלאה 

Center  2311וכן בניין Wilson  200וכן בניין  2018אשר בנייתם הושלמה במהלך שנת State Street  2018שנרכש במהלך הרבעון הרביעי לשנת ,
  . 31.12.2018חלקי השווי ההוגן ליום  , בהתאם להסכמי שכירות קיימים2019תקציב לשנת החזוי לפי  NOI -ההגלום חושב על פי  שיעור התשואה
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 דע אודות נדל"ן מניב מהותימי 

   שהינו נדלן מניב מהותי: Midtown Centerלהלן פרטים בדבר פרויקט 

   .לעיל 5.1 סעיףראה  – מידטאוןממתחם  49%ך המאזן למכירה של על מזכר הבנות לאחר תארי חתימהלמידע בדבר       

  

          
      Midtown Center    שם  הנכס

      וושינגטון די.סי.    מיקום הנכס
      US dollar    מטבע פעילות

  2014    מועד רכישת הקרקע
    

      100%    מבנה ההחזקה בנכס
      2018    מועד השלמת הבנייה

      USD    501עלות ההקמה (במליוני 

  שטח הנכס מפוצל לפי שימושים
      מ"ר 76,500 -משרדים  
      מ"ר 4,108 -מסחרי  

      
    

יחידת   פרמטרים
  31/12/18  31/12/19  31/12/20  המדידה

מיליוני   שווי הוגן בסוף השנה
USD  980  937  910  

מיליוני   ערך בספרים בסוף השנה
USD  980  937  910  

מיליוני   רווחי או הפסדי שערוך
USD  13  8  48  

  87.1%  95.1%  95.14%    שיעור תפוסה

מיליוני   הכנסות
USD  73 *  64 *  20  

NOI מיליוני   בפועל
USD  50 *  46 *  13  

  5.24%  5.00%  4.77%    ** שיעור תשואה ממוצע

  דמי שכירות בממוצע לרגל רבוע לשנה
דולר / רגל 
רבוע / 
  לשנה

91  83  31  

  Capright  Capright  Capright    זהות מעריך השווי
מודל הערכת השווי (חילוץ / עלות שחלוף 

  / אחר)
  היוון תזרימי מזומנים  היוון תזרימי מזומנים  היוון תזרימי מזומנים  

  5.5% -שיעור היוון   5.5% -שיעור היוון   5.5% -שיעור היוון     הנחות עיקריות בבסיס הערכת השווי
    CapRate 5.25% -במימוש  CapRate 5.25% -מושבמי  CapRate 5.25% -במימוש  
          
  2030 -שנת מימוש   2030 -שנת מימוש   2030 -שנת מימוש     

    
 -$20דמי שכירות לרגל רבוע 

עם עליה שנתית  $65
   2.5%בשיעור של 

 -$20דמי שכירות לרגל רבוע 
עם עליה שנתית  $65

   2.5%בשיעור של 

 -$20דמי שכירות לרגל רבוע 
תית עם עליה שנ $65

   2.5%בשיעור של 

  מיליון דולר בהתאמה. 9-מיליון דולר ו 3משוכרים בסך של  שהתקבלו termination feeכוללים  2019-ו 2020לשנים  NOI-(*) נתוני ההכנסות וה

שיעור  2019-2018בשנים  31.12.2020שווי הוגן של הנכס ליום  חלקי, 2020לשנת  בפועל NOIשיעור התשואה הממוצע הגלום חושב לפי  2020 בשנת(**) 
  .הרלוונטית השנה לתום, על בסיס הסכמים חתומים, חלקי שווי הוגן של הנכס 2020חזוי לשנת  NOIהתשואה חושב לפי 
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  נדל"ן להשקעה בהקמה ובתכנון ופיתוח 

  מספר נכסים בהליכי ייזום ופיתוח.  Carr-ל

Carr ופרויקט בשלבי בנייה)שניים בשלבי תכנון ופרויקט אחד (מתוכם  ןבמטרופולין וושינגטופרויקטים  3 –פרויקטים  4 מפתחת 
  בשלבי בניה.נוסף בבוסטון הנמצא 

 0.9-עד לתאריך המאזן כ Carrעל ידי הושקעו  ומתוכ Carr(חלק  מיליארד דולר 1.4 הפרויקטים הינו 4ההקמה הכולל של  תקציב
  .דולר מיליארד

   :ופיתוח י בנייהבשלבעיקריים להלן מידע אודות פרוייקטים 

   -לשעבר) Apex(בניין  Wisconsin – Bethesda Maryland – The Wilson & The Elm 7272פרויקט 

 פיאל 440ושני מגדלים בשטח כולל של אלפי מ"ר)  34רבוע רגל  פיאל 360פרויקט להקמת בניין משרדים וקומת מסחר בשטח של 
מיליון דולר, מתוכם, יתרת תקציב להשלמה  535רה. תקציב הפרויקט הכולל הינו דירות להשכ 456, בהם אלפי מ"ר) 41 רבוע רגל

  מיליון דולר.  31נכון למועד הדוח הינה 

בצעות זה דוח למועדשל בנין המשרדים הושלמה (נכון  בנייתו המגורים  בניןהצפוי של השלמת  המועד .לשוכרים התאמה עבודות מ
  . 2021בחודש יוני  הינולהשכרה 

  .המשרדים מסך שטחי בניין 98% -חתומים ביחס להסכמים  Carr -ל פרסום הדוחן למועד נכו

Carr צופה כי ה-NOI  בסיס מזומן (על השנתי המייצגStabilization NOI יםומניבים גמור והפרויקט יהישני שלביו של ) במצב בו 
  מיליון דולר. 33יהיה  2023בשנת 

מהמסגרת  המנוצל הסכום 31.12.2020נכון ליום  מיליון דולר. 300בהיקף של עד מת הפרויקט לצורך הק הסכם ליווי בנקאי  Carr-ל
  .מיליון דולר 200הינו 

   One Congress – Boston, Massachusettsפרויקט 

Carr  הקמת מגדל משרדים בבוסטון ששמו המיועד יהיה מזכויות בעסקה משותפת ל 75%מחזיקה"One Congress"  בהיקף שטחי
.העסקה המשותפת(להלן: "" השותףביחד עם צד ג' (להלן: " אלף רגל רבוע  987שכרה של ה "   

Carr  במשותף את תהליך הפיתוח, ניהול הבינוי וההשכרה של המגדל האמור. מוביליםוהשותף  

 State Street Corporation-והשותף על הסכם מחייב על פיו תשכיר השותפּות ל Carr Propertiesחתמו  2019בחודש ינואר 
 Oneאלף מ"ר), המהווה כמחצית מסך שטחי המשרדים המתוכננים במגדל  46-אלף רגל רבוע (כ 510") שטח בהיקף של SSC(להלן:"

Congress בוסטון. על פי ההסכם, התחייבה ,SSC  לשכור את השטחים הנ"ל לשימוש מטה ההנהלה העולמי הראשי שלה, וזאת
והשותף מנהלות  Carr(המועד הצפוי לסיום הקמת הבניין). בנוסף לאמור לעיל,  2023ילתן בינואר וחצי שנים שתח 15לתקופה של 

 .One Congress-משאים ומתנים להשכרת שטחים נוספים ב

בחודש , ושבנייתו תושלם מיליון דולר) Carr – 675(חלק  מיליון דולר 900-הצדדים מעריכים כי סך עלות הפרויקט המשוערת הינה כ
   .2023מרץ 

ואילו שוויה בדוחות הכספיים ליום  מיליון דולר 255-הינו כ 2020בדצמבר  31) עד ליום 75%בפרויקט ( Carrסך השקעתה הכולל של 
מיליון דולר (חלק  42בסך של  One Congressנרשמו שערוכים בגין פרויקט  2020במהלך שנת  .מיליון דולר 331 והינ 31.12.2020

Carr מיליון דולר). 31ינו בשערוך האמור ה 
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   Signal House- Washington DC פרויקט

.סי. דיבוושינגטון  Union Market באיזוראלפי מ"ר)  21אלפי רגל רבוע ( 228להקמת בנין משרדים וקומת מסחר בשטח של  פרויקט
 בהליכי מצוי הפרויקטמיליון דולר.  53מיליון דולר מתוכם יתרת תקציב להשלמה נכון למועד הדוח הינו  144הבניה הכולל הינו  תקציב

 אלף 26 של בשטחומתן מתקדם על השכרה  משא  Carrמנהלת הדוחות פרסום למועד נכון. 2021באפריל  להסתיים צפוי והוא בניה
בונה את  Carrמיליון דולר.  10יהיה  2023) בשנת Stabilization NOIהשנתי המייצג על בסיס מזומן ( NOI-ה כי צופהCarr  .רבוע רגל

  .ההקמה לשלב בנקאי ליווי ללקיחת צורך ללא עצמי מהוןהפרויקט הנ"ל 

 הנ"ל הינו מידע צופה פני עתיד, שכןומועד סיום ההקמה  יםתקציב ההקמה של הפרוייקט, NOI-בדבר ה זה 5.3.3בסעיף האמור 
   עליהם.אין שליטה  Carr-ואשר לחברה ול Carr-גם בגורמים חיצוניים לחברה ול יםתלוי הם

  משרדים):  -על פי אזורים גיאוגרפיים (שימוש מיועד עיקרי  Carrשל  בבנייהלהלן ריכוז נתונים עיקריים על נכסים עיקריים 

                  
                  

  בבניה  בבניה    בנכסים  Carr Propertiesחלק 
  

  פרמטרים
יחידת 

    31/12/18  31/12/19  31/12/20  31/12/18  31/12/19  31/12/20  המדידה

    
משרדים, מסחרי  -עירוב שימושים 

     משרדים –שימושים    ומגורים

    ** בוסטון  *מטרופולין וושינגטון די.סי.    
    -  1  1  1  2  2  יחידות  מספר נכסים בהקמה בתום השנה

      36,503  36,026  117,150  144,926  144,926  רגל רבוע  סה"כ שטח הקרקע 
      3,391  3,347  10,884  13,464  13,464  בועמטר ר  סה"כ שטח הקרקע 

סה"כ שטחים בהקמה (מתוכנן) להשכרה בתום 
      740,279  740,250  800,137  1,027,586  1,026,886  רגל רבוע  השנה 

סה"כ שטחים בהקמה (מתוכנן) להשכרה בתום 
      68,744  68,771  74,335  95,466  95,401  מטר רבוע השנה 

      USD  193  154  65  89  140מיליוני   קופה סה"כ עלויות שהושקעו בת
 31סה"כ עלויות מצטברות שהושקעו עד ליום 

      USD  595  402  221  255  166מיליוני   בדצמבר 
הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות הכספיים של 

Carr    מיליוניUSD  664  418  221  331  211      
      USD  91  198  131  204  99מיליוני   תקציב הקמה בשנה העוקבת (אומדן)

      USD  679  671  547  675  682מיליוני   סך הכל תקציב הקמה (אומדן)
      USD  84  269  326  420 516מיליוני   סך הכל יתרת תקציב הקמה משוער (אומדן)

ביו נחתמו חוזי שכירות בנה ל       52%  58%  14%  35%  44%  %  שיעור מהשטח ה
ופה הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתק

בי  או יותר  50%העוקבת ושנחתמו בהם חוזים ל
      -  -  -  -  *** USD  19מיליוני   מהשטח

                  
                  

 .Signal House-ו The Wilson & The Elmפרויקטים  – 31.12.2019-ו 31.12.2020 לימיםנכון * 

  .Carrחלק  one congressפרויקט  – 31.12.2019-ו 31.12.2020 לימיםנכון  **

  .The Wilson & The Elmשל פרויקט  מיליון דולר בגין הכנסות צפויות מבנין המגורים להשכרה 14(***) לא כולל סך של 
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   :על פי אזורים גיאוגרפיים Carrשל  בתכנוןלהלן ריכוז נתונים עיקריים על נכסים עיקריים 

  

  בתכנון   בתכנון     בנכסים  Carr Propertiesחלק    

  
  

  פרמטרים
יחידת 

  31/12/19  31/12/20  המדידה
31/12/1

8  31/12/20  31/12/19  31/12/18  

  משרדים -שימוש   משרדים -שימוש         

  

  

    
מטרופולין וושינגטון  -אזור

  בוסטון -אזור  *די.סי.

  1  -  -  2  1  1  יחידות  בתום השנה בתכנוןמספר נכסים     

  24,336  -  -  49,066  21,290  21,290  רגל רבוע  סה"כ שטח הקרקע     

  
  

  רקע סה"כ שטח הק
מטר 
  2,261  -  -  4,558  1,978  1,978  רבוע

  
סה"כ שטחים בהקמה (מתוכנן) להשכרה בתום   

  493,520  -  -  450,937  227,077  227,077  רגל רבוע  השנה 

  
סה"כ שטחים בהקמה (מתוכנן) להשכרה בתום   

  השנה 
מטר 
  45,849  -  -  41,893  21,096  21,096  רבוע

  

  

  סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה 
יוני מיל

USD  1  -  26  -  -  26  

  
 31סה"כ עלויות מצטברות שהושקעו עד ליום   

  בדצמבר 
מיליוני 

USD  2  1  27  -  -  26  

  
הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות הכספיים של   

Carr   
מיליוני 

USD  2  1  27  -  -  26  

  
  

  תקציב הקמה בשנה העוקבת (אומדן)
מיליוני 

USD  -  24  39  -  -  67  

  
  

  (אומדן) סך הכל תקציב הקמה
מיליוני 

USD  151  153  274  -  -  445  

  
  

  סך הכל יתרת תקציב הקמה משוער (אומדן)
מיליוני 

USD  149  152  247  -  -  419  

ביו נחתמו חוזי שכירות     בנה ל   -  -  -  -  -  -  %  שיעור מהשטח ה

  

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה   
בי  ותר או י 50%העוקבת ושנחתמו בהם חוזים ל

  מהשטח
מיליוני 

USD  -  -  -  -  -  -  

                    
                    

 .Union Market CP2פרויקט  – 31.12.2019 -ו 31.12.2020 לימיםנכון * 
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  של נדל"ן בתקופהעיקריות רכישות  

  :Carrרכישות נדל"ן להשקעה (חלק 

          יחידת    
    2018  2019  2020  המדידה  פרמטרים  אזור ושימוש

מטרופולין 
  וושינגטון די.סי.

    * 2  -  -  יחידה  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

    USD  -  -  43מיליוני   עלות נכסים שנרכשו בתקופה
  -שימוש

  משרדים
  

NOI מיליוני   מייצג של נכסים שנרכשו בתקופהUSD  -  -  -    

    49,066  -  -  רגל רבוע   ** שטח של נכסים שנרכשו בתקופה

    4,558  -  -  מ"ר   ** שנרכשו בתקופהשטח של נכסים   

    ***** 2  **** 1  *** 1  יחידה  מספר נכסים שנרכשו בתקופה  

  בוסטון
    USD  242.5  58.5  242מיליוני   עלות נכסים שנרכשו בתקופה

NOI מיליוני   מייצג של נכסים שנרכשו בתקופהUSD  12  -  1    
  -שימוש

  משרדים
  

    304,178  ****  426,932  רגל רבוע   שטח של נכסים שנרכשו בתקופה 

    28,259  ****  39,663  מ"ר   שטח של נכסים שנרכשו בתקופה 
  

  אינם מושכרים במלואם. 2018נכסים שנרכשו למטרות פיתוח ואשר נכון לסוף שנת  2* 

  .31.12.2020נכון ליום  אשר העברת הרישום על הבעלות בו לחברה טרם הושלמה Union market C2כולל את שטח בניין * *

  בבוסטון. Federal 75-101מזכויות בבנין  50%(***) רכישה של 

  להקמת בניין משרדים עם שותף נוסף. One Congress) בפרויקט 25%**) רכישה של זכויות נוספות (**

  אינו מושכר במלואו. 2018נרכש למטרות פיתוח ונכון לסוף שנת  One Congress*) בניין ****

  

  : Carrמוש נדל"ן להשקעה (חלק מי 

        יחידת    
  2018  2019  2020  המדידה  פרמטרים  אזור ושימוש

מטרופולין 
  וושינגטון די.סי.

  2  3  2  יחידה  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

  USD  218  193.9  57מיליוני   תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה

  -שימוש
  משרדים

  

NOI מיליוני   המייצג של נכסים שנמכרו בתקופUSD  9  20.1  2  

  149,994  562,269  436,232  רגל רבוע   שטח של נכסים שנמכרו בתקופה

  13,935  52,236  40,527  מ"ר   בתקופה שנמכרושטח של נכסים  

  USD  1.9  2.8  1מיליוני   רווח (הפסד) שנרשם כתוצאה מהמימוש  
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  ניהול פעילות הייזום וההקמה 

Carr בסס על מספר רב של גורמי שוק: שיעורי תפוסה נוכחיים; גודל הפרויקט; בוחנת בקפי דה האם להתחיל בפרויקט הקמה בה
כמות הפרויקטים המתחרים באיזור הנמצאים בשלבי בניה; ביקוש לשכירות; יכולת להשכיר מראש חלק מהפרויקט; החוזקות 

 והחולשות של הפרויקט ביחס לפרויקטים מתחרים.

בילה את הליווי הבנקאי לפרויקטים בהקמה לשיעור של  Carr באופן מסורתי,  60%-50%עושה שימוש במינוף לצורך הקמה ומ
בחר בהסכם  Carrז) לבחירת קבלן מבצע, רמהעלות הכוללת של הפרויקט. עם סיום הליך התמחרות (מכ מתקשרת עם הקבלן ש

ב יחוימלל לוחות זמנים לאבני דרך וכן קנסות בהן וכ GMP-). הסכם הGross Maximum Price"="GMPעם מחיר מקסימום מובטח (
  הקבלן, ככל שלא יעמוד בהן.  

  ניהול ותפעול הנכסים 

ובבעלות חברות אחרות שעוסקות  Carrמספק שירותי ניהול ותפעול נכסים עבור נדל"ן מסחרי שבבעלות  Carrהצוות הניהולי של 
בצעים על פי אסטרטגיות תפעוליות אשר הוכיחו את עצמן לאורך זמן תוך בחינה  בנדל"ן להשקעה. שירותי הניהול והתפעול מ

בוהים ביותר בתחום. בין היתר כוללים שירותי הניהול והתפעול ביצוע של  רצופה של ביצועים לעומת אמות המידה והתקנים ה
ביית דמי שכירות, ניהול הנהלת חשבונות לחברות הנכסים ועו   ד. אחזקה שוטפת, הנדסה ובניה, 

   צפי להתפתחות בשנה הקרובהאסטרטגיה עסקית ו 

עוסקת בהשקעות בנכסים מניבים להשכרה באזורים עירוניים, באזור המטרופוליטני של וושינגטון די.סי. ובאזור  Carrכאמור לעיל, 
וח של נדל"ן להשכרה המטרופוליטני של בוסטון, לרבות ניהול ותחזוקה של בנייני משרדים שבחזקתה כמו גם ברכישה, ייזום ופית

  באזורים אלה.

Carr  בוושינגטון השווקים בוחנת ותמשיך לבחון במהלך השנה הקרובה את ההתקדמות בביצוע הפרויקטים בייזום בהתאם למצב
 צופה כי בשנה הקרובה היא תמשיך לפתח את עסקיה Carr. אלו ווק השטחים בפרויקטיםיצב שתחזית קולאור ובבוסטון די.סי 

  .ובבוסטוןדי. סי  בוושינגטון דמנויות לרכישת נכסים מניבים לצרכי השכרה למשרדיםלאתר הזו

 החלקיתלהפנות את מרבית כספי תמורת המכירה  Carr , במסגרת היעדים המרכזיים בתכנית הפיתוח העסקי שלה, בכוונת בנוסף
 טקסס. כפועל יוצא של יישום האסטרטגיהלעיל) להשקעות בתחום המשרדים באוסטין,  5.1בסעיף (כמתואר  מידטאוןשל מתחם 

 של אוסטין. CBD -את רכישתו של בנין משרדים ב Carrהנ"ל, בוחנת 

אין שליטה בנוגע  Carr-א לחוק ניירות ערך. ל32המידע הכלול בסעיף זה לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בסעיף 
בשנה הקרובה  Carrן. לפיכך אין וודאות כי הצפי להתפתחות להצעות ויוזמות עסקיות חדשות שיוצעו לה להצטרף אליה

   .Carr, והוא תלוי, בין היתר, גם במצב המאקרו כלכלי במדינות בה פועלת יתממש

  מיסוי   

  .'ולפרק  6.2.1ראה סעיף  Carr-לענין מיסוי ההשקעה של הקבוצה ב   

  

  שוכרים (לקוחות) 

לסוכנות הפדראלית הלאומית  Midtown Centerמרבית השטחים בבניין להשכרת נובעים מהסכם  Carrמהכנסותיה של  25%
   .Fannie Maeלמשכנתאות 
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  שיווק והפצה 

Carr משתמשת בשירותיהם של מספר סוכנויות תיווך שאינן קשורות ל- Carr  לצורך השכרה של שטחים בבנייניה שלCarr .
מיוצגים על ידי סוכנויות תיווך  ובבוסטון יר וושינגטון די.סימרבית השוכרים באיזור העכמקובל בתחום המשרדים בארה"ב, 

בהתאם לפרקטיקה הנהוגה בארצות מקובל בארה"ב בתחום המשרדים. הינו והשימוש בסוכנויות תיווך על ידי בעלי נכסים 
בצעות באמצעות סוכנויות תיווך.  Carrהברית, כל השכרות שטחיה של    . כלשהיאיננה תלויה בסוכנות תיווך  Carrמ

מיליון  31  -2019) (בשנת Carrיליון דולר (חלק מ 6 ) בסך שלleasing commissionsעמלות השכרה ( Carrשילמה  2020בשנת 
  .Carrחלק  דולר

  

  הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים (צבר הזמנות) 

, 2020בדצמבר  31ליום בוושינגטון  Carrשל  להלן נתונים אודות הכנסות צפויות מדמי שכירות בגין הסכמי שכירות חתומים

  :  19בהתפלגות לפי מועד סיומם

 

  בהנחת אי מימוש תקופות אופציות שוכרים  
  שטח נשוא  מספר חוזים  הכנסות  תקופה

  ההסכמים  מסתיימים  ממרכיבים  

  המסתיימים    קבועים  

  במ"ר  יחידה  USDבאלפי   

        
   3,365    6    29,012   2021 1רבעון 

   1,146    4    42,006   2021 2עון רב

   458    5    41,834   2021 3רבעון 

   3,609    10    41,512   2021 4רבעון 

   8,578    25    154,364   2021סך הכל 

2022   164,316    40    15,365   

2023   164,380    29    12,426   

2024   145,909    29    40,117   

   283,777    127    859,639   ואילך 2025

   351,685    250    1,488,608   סך הכל

        
      4,785,875   סך הכל באלפי ש"ח

א' לחוק ניירות ערך וככזה התממשותו אינה 32בסעיף זה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעו בסעיף  בטבלההמידע הכלול 
ביום פרסום הדוח ביחס למועדי הפקיעה של  Carr-ועים לבלבד. המידע מתייחס לנתונים הקיימים והיד Carrוודאית ואינה בשליטת 

 , כגון סיום הסכמי שכירות בשל נטישת המושכר,Carrחוזי השכירות הנוכחיים. המידע עשוי להשתנות עקב גורמים שאינם בשליטת 
   הפרה של ההסכם או בשל קשיים כספיים של שוכרים העשויים לגרום להפרה או להפסקה של הסכמי השכירות.

                                                      
כמי שכירות קיימים, לרבות מימוש אופציות בנכסים בחברות מוחזקות ואינם כוללים הכנסות צפויות מחידושים של הס Carrהנתונים המופיעים בטבלה כוללים את חלק 19

  שניתנו לשוכרים.
 הינם דלעיל הנתונים השכירות, לפיכך תקופת להארכת שהוענקו לשוכרים אופציות מימוש הנחת תחת הצפויות ההכנסות נתוני את שוטף באופן סוקרת אינה Carr הנהלת
   .שוכרים אופציות תקופות מימוש אי בהנחת
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  תחרות 

מספר חברות נדל"ן עתירות הון, פרטיות וציבוריות, ביותר.  יםתחרותי םהובבוסטון, מסצ'וסטס המשרדים בוושינגטון די.סי  יוקוש
על איתור השקעות חדשות וכן על  Carrומתחרות מול ובוסטון  מחזיקות, מפתחות ומפעילות בנייני משרדים בעיר וושינגטון די.סי.

, השקעה בנכסים בעלי מיקום אטרקטיבי ,לשמור על יתרון תחרותי באמצעות התמקדות בשוק המשרדיםמנסה  Carr לקוחות.
בוהה ללקוחות   .ומתחרותיה Carrהמבדל בין  קירבה לרשתות תחבורה ציבוריות וכן על ידי מתן שירות ברמה 

  

  הון אנושי 

Carr  לה הבכירה שלה כמפורט להלן: מנכ"ל, נשיא/סמנכ"ל מתוכם מהווים את ההנה 3עובדי מטה,  68מעסיקה נכון למועד הדוח
  העובדים הינם בעלי תפקידים שונים הכפופים להם.  65, וסמנכ"ל ייזום. יתר /סמנכ"ל תפעולכספים

 עובדים באתרים שונים מחוץ למטה שלה ובמגוון תפקידים של ניהול ותפעול נכסים. 68, נכון למועד דוח זה, Carrבנוסף, מעסיקה 
למידע בדבר תנאי העסקתו של . מבוססות מניות ת תגמול עובדיםותוכני Carr-ל לא קיימת תלות מהותית בעובד מסוים. Carr-ל

  לדוח פרטים נוספים של התאגיד. 21ראה תקנה  – Carrמנכ"ל 

  שיפוצים והתאמות לשוכרים  

Carr את מעבר לתפעול השוטף של הנכסים, נוהגת לבצע בנכסיה מעת לעת, עבודות תחזוקה, שיפוצים והתאמות לשוכרים, וז
בצע על ידי חברות הניהול עצמן מתקציבן שלהן. היקף העלות ההונית (  ) לשמירת הקיים, הסתכם בשנתbase building capexהמ

חומרים אינה רוכשת בעצמה חומרי גלם ורכישת  Carr. על פי רוב, מיליון דולר 19 סך של - 2019 מיליון דולר (בשנת 12לסך של  2020
אלו נעשית באמצעות קבלני משנה המבצעים את עבודות התחזוקה, השיפוצים והבנייה. היקף ההשקעות בהתאמות לשוכרים 

tenant improvements חדשים לרבות תשלומים לשוכרים בגין  בבניינים), עבודות גמרtenant improvements  במועד חידוש הסכמי
  .מיליון דולר 21 – 2019בשנת יון דולר (מיל 27-ב 2020השכירות הסתכם בשנת 

  :2021לשנת  Carrתחזית  

בססת על 2021, בהתאם לתוכנית העסקית לשנת 2021לתוצאות התפעוליות העיקריות שלה לשנת  Carrלהלן תחזית  . התחזית מ
  בארה"ב. Carrהנחת העבודה לפיה לא יחולו שינויים מהותיים בסביבה העסקית בה פועלת 

 2021 הרבעון השני של שנתמבנין מידטאון תושלם במהלך  49%מכת בין היתר על הנחת עבודה כי העסקה למכירת התחזית מסת
  ובמקביל תרכוש החברה נכס מניב באוסטין, טקסס.

 בפועל תחזית  

 2020 2021 נתון

NOI (במיליוני דולר ארה"ב)  155 150 * 

FFO (במיליוני דולר ארה"ב) 92 83 ריאלי * 

  מיליון דולר.  12בסך של משוכרים  termination fee tenant-) כולל הכנסה חד פעמית מ*

, ומסתמך על 1968 -ח"התשכ ערך, ניירות לחוק א32 הינו מידע צופה פני עתיד על פי סעיף 2021לשנת  Carr תחזית בדבר המידע
ע צופה פני עתיד הינו תחזית, הערכה, אומדנים סבירים . מידCarrאשר אושרה על ידי דירקטוריון  Carrתוכנית העבודה של הנהלת 

הואיל ואין כל וודאות שכל  Carrאו מידע אחר המתייחסים לאירוע או לענין עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של 
  .Carrיטת , לרבות גורמים מאקרו כלכליים שאינם בשלהמשתנים הרבים המרכיבים את תכנית העבודה יתממשו כמתוכנן

  

  



 

 59 תיאור עסקי התאגיד

  Carr-ב אחזקותיהשל החברה בקשר עם  הסכמים מהותיים        

  בהסדרים ביחס לשליטה משותפת. כמו גם  Carrהתקשרו במספר הסכמים בקשר לממשל התאגידי של  JPM-הקבוצה ו

בלת עבירות זכויות. ביטוח וכלל  JPMהחברה, כמו כן, בין    קיימים הסכמים הכוללים מנגנונים ביחס לה

   לדוחות הכספיים. ז6לענין זה ראה באור 

 לפרטים בדבר הוראות בקשר לעבירות של זכויות בין .לעיל  1ראה סעיף, Carr-למכור את כלל אחזקותיה ב JPMלעניין כוונתה של 
  .לדוחות הכספיים 2(ח)2ז 6ראה ביאור  JPM-החברה ל

  מימון 

   לדוחות הכספיים. )(ה)2ז6ראה באור למידע נוסף 
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  Oxfordבאמצעות שותפות עם  בוסטון –השקעה בארה"ב  .2ג

  מידע כללי  .1

בזכויות בשלוש חברות המחזיקות " Oxford(להלן: " 20Oxford Properties Group מחזיקה החברה ביחד עם 2020.31.12נכון ליום 
 "Atlantic 745"-" וSummer 125"ן של בוסטומרכז העסקים הראשי שניים בבמטרופולין של בוסטון, מהם בנייני משרדים  הבשלוש

 Oxfordאילו ו בכל אחת מהחברות מזכויות השליטה 50%-מהזכויות בהון ו 55%לחברה  ."Davenport" ואחד במזרח קיימברידג'
   מזכויות השליטה בכל אחת מהחברות. 50%-מהזכויות בהון ו 45%-מחזיקה ב

בלת עבירות זכויות. למידע נוסף בדבר ההסכמים בין הקבוצה קיימים הסכמים הכוללים מנ Oxford -בין הקבוצה ו גנונים ביחס לה
  לדוחות הכספיים. 2 ט 6ראה באור  Oxfordלבין 

ת בדוחותיה הכספיים של החברה על ות אשר מוצגומשותפ אותת לעסקובוסטון נחשבשלוש החברות בשל החברה ב ותההשקע
 244מסתכמת לסך של  2020בדצמבר  31החברות בבוסטון ליום  בשלושבוצה יתרת ההשקעה של הק בסיס שיטת השווי המאזני.

   מיליון ש"ח). 844מיליון דולר (

בבוסטון (אחד משני הבנינים ב  Atlantic 745אלף רגל רבוע בבניין  131, אשר שכרה We Workהחליטה  2021בתחילת חודש מרץ 
– CBD  ב את הבניין. לאור האמור לעיל, הוגשה בקשה לחילוט הערבות הבנקאית מסך שטחי ההשכרה), לעזו 76%של בוסטון) (מהווה

פועלות להשכרת . החברה ואוקספורד שותפתה , המייצגים שישה חודשי שכירותמיליון דולר 3.5בסך של  We Workאשר העמידה 
 Life-יין מעבדות לתחום הלהפיכתו של כלל הבניין מבניין משרדים לבנהשטח ובמקביל בוחנות את האפשרות של פרויקט יזמי 

Science.   

    

                                                      

  (קרן הפנסיה של העובדים המוניציפאליים באונטריו קנדה). OMERSהינה זרוע הנדל"ן של  Oxfordעל פי פרסומיה, 20 
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  . לעיל)1ראה פרק ג – Carr(לא כולל פעילות החברה בבוסטון באמצעות  2018-2020פיננסים עיקרים לשנים להלן נתונים 

יחידת   פרמטרים
חלק החברה   31.12.2020  המדידה

חלק החברה   31.12.2019  55%
55%  31.12.2018  

חלק 
החברה 

55%  
    3    3    3  יחידות  מספר נכסים

  478,732  870,421  478,732  870,421  478,732  870,421  רגל רבוע  שטח ברגל רבוע
  44,476  80,865  44,476  80,865  44,476  80,865  מטר רבוע  שטח במטר רבוע

  USD  765,189  420,854  763,600  419,980  680,100  374,055אלפי   שווי הוגן של הנכסים
NOI אלפי   בפועלUSD  32,684  17,976  33,270  18,299  32,729  17,830  

  USD  )21,212  11,666  63,717  35,044  15,768  8,672אלפי   שיערוכי נדל"ן 
שיעור תפוסה ליום האחרון 

    97.15%    92.53%    93.05%  %  בשנה

    94.93%    93.03%    90.61%  %  שיעור תפוסה ממוצע 

דמי שכירות ממוצעים לרגל 
    USD  63.36    62.89    61.66  רבוע לשנה  (**)

דמי שכירות ממוצעים למ"ר 
    USD  56.83    56.41    55.19  לחודש

    4.77%    4.36%    4.27%    שיעור תשואה ממוצע (***)

                

בסס על חוזים חתומים עומד על  31.12.2020(**) שיעור ההשכרה ליום    .94.5%בה

  );full service) וכולל החזר הוצאות מדיירים (straight line rent) דמי שכירות בסיסיים כולל מיצוע הכנסות (***

   סוף השנה.חלקי שווי נדל"ן מניב ל השנהבפועל במהלך  NOI) שיעורי התשואה הממוצעים חושבו לפי ****

  

   שוכרים עיקריים .2

 את הבניין We Work לענין עזיבה של .WeWork-מ בעו .Atlantic Ave 745בניין המשרדים ב 2020בשנת  ההכנסותסך מ 72%
  לעיל. 2לפרק ג 1 סעיף ראה – 2021בחודש מרץ 

  .CRM- Customer Relationship management -(חברה העוסקת בתחום ה HubSpotמושכר על ידי  Davenportמבנין  100%
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  הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים (צבר הזמנות) .3

, 2020בדצמבר  31ליום הנכסים בבוסטון שלושת ירות בגין הסכמי שכירות חתומים של להלן נתונים אודות הכנסות צפויות מדמי שכ

  :  21בהתפלגות לפי מועד סיומם

  בהנחת אי מימוש תקופות אופציות שוכרים  
  שטח נשוא  מספר חוזים  הכנסות  תקופה

  ההסכמים  מסתיימים  ממרכיבים  

  המסתיימים    קבועים  

  באלפי רגל רבוע  יחידה  USDבאלפי   

        
  -  -  10,719  2021 1רבעון 

  -  -  12,069  2021 2רבעון 

  7  2  12,432  2021 3רבעון 

  27  4  12,554  2021 4רבעון 

  34  6  47,774  2021סך הכל 
2022  48,545  2  16  

2023  48,613  -  -  

2024  47,563  2  30  

  723  54  192,921  ואילך 2025

  803  64  385,416  סך הכל

        
      1,239,112   סך הכל באלפי ש"ח

ואינם כוללים הכנסות צפויות מחידושים של הסכמי שכירות  55%(חלק החברה בהון הינו כאמור  100%(*)הנתונים המופיעים בטבלה הם במונחי 
  קיימים, לרבות, כאמור לעיל, מימוש אופציות שניתנו לשוכרים.

השכירות,  תקופת להארכת שהוענקו לשוכרים אופציות מימוש הנחת תחת הצפויות ההכנסות נתוני את שוטף באופן סוקרת אינה (**) ההנהלה 
  .שוכרים אופציות תקופות מימוש אי בהנחת הינם דלעיל הנתונים לפיכך

א' לחוק ניירות ערך ואין כל וודאות שיתממש 32כמשמעו בסעיף  המידע הכלול בטבלאות בסעיף זה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד
  ם רבים שאינם בשליטת החברה. בשל משתניכמתוכנן 

    

                                                      

לאחר תאריך   ATLANTIC 745את בנין  We Workהעזיבה של  אתואינם לוקחות בחשבון  2020בדצמבר  31ליום  נכונותהשכירות הצפויות  הכנסות 21
  המאזן.
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   BROCKTON –השקעה בלונדון   .ד

  Brockton Everlast Inc (“BE”)מידע כללי על  

 Brockton, התקשרה החברה (באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה של החברה) עם השותפים הבכירים של 2018בחודש פברואר 
Capital LLP " :במערך הסכמים על פיהם הקימה החברה ביחד עם שותפי ברוקטוןאו " "מנהלי ברוקטון") (להלן: "ברוקטון(להלן ("

"), שתעסוק ברכישה, יזום, השבחה, הקמה ניהול ותחזוקה BE(להלן: " .Brockton Everlast Incמנהלי ברוקטון חברה חדשה בשם 

  . 22, קיימברידג' ואוקספורד בבריטניהשל נדל"ן מניב באזור מטרופולין לונדון

עוסקת במישרין ובעקיפין, באמצעות תאגידים שבשליטתה, ברכישה, בהשכרה, ניהול ואחזקה של  BE -עילות אחד תחום פ BE-ל
 נכסים מניבים. 

 ואת היתרה מחזיקים שותפי ברוקטון. BE-מהזכויות ב 96.02%-, מחזיקה החברה, בעקיפין, בכ2020בדצמבר  31ליום 

 מתוך .23"ח)ש מיליארד 1.6-"ט (כליש מיליון 352 של סך BEהונה העצמי של למועד פרסום הדוח התקופתי, השקיעה החברה ב עד
מיליון ליש"ט  44, 2019מיליארד ש"ח) בשנת  1-ליש"ט (כ מיליון 219, 2018 בשנת הושקע"ח) ש מיליון 210"ט (ליש מיליון 43 ,זה סכום
 לבנות BEאריך הדוח. לצורך יישום התכנית העסקית של מיליון ש"ח) לאחר ת 207מיליון ליש"ט ( 46-ו 2020מיליון ש"ח) בשנת  194

 או BEמיליון ליש"ט נוספים (בין בהון  200מיליארד ליש"ט בשנים הקרובות, בכוונת החברה להשקיע  3פרוטפוליו בשווי העולה על 
 מיליון ליש"ט).  340) מעבר להתחייבויותיה המקוריות (בסך BE-ל בעלים בהלוואות

מיליון  142בקיימברידג' בהיקף של  לאחר תאריך המאזןאות לעסקבמהלך התקופה המדווחת ו BEות שביצעה עסקאפירוט אודות ל
  .הכספיים בדוחות ג4 באור ראה ליש"ט

מיליארד) ש"ח ושיעור התפוסה בהם לאותו  2.9מיליון ליש"ט ( 665הינו  2020בדצמבר  31 ליום BEההוגן הכולל של נכסי  שוויים
 שוכרים שונים בחוזים לטווח ארוך.  74-. הנכסים מושכרים ל95.1%עמד על  מועד

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
מיליון ליש"ט מאת שותפי ברוקטון ומוכרים אחרים, שהם בעלי זכויות מיעוט.  40את ברוקטון בסכום של  BE במסגרת ההתקשרות בהסכמים הנ"ל, רכשה   22

 .2022 שנת לתום עדברוקטון תמשיך לנהל את שלוש הקרנות הקיימות של ברוקטון עד שכל הנכסים של הקרנות יימכרו, תהליך הצפוי להסתיים 
  .מיליון ליש"ט 40ת ברוקטון בסך של לצורך רכיש BE-סכום זה כולל השקעה ב   23
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  24לונדון, בריטניה –סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  

 BEהתייחסות המופיעה בסעיף זה באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות העתידיות בסביבה הכללית שבה פועלת  כל
א לחוק ניירות ערך, אשר 32ל פעילותה, הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בסעיף ובגורמים החיצוניים המשפיעים ע

בסס על מקורות המידע אותן מציינת החברה להלן.  אינו בשליטתה של החברה ואשר אינו ודאי, ומ

בי ומתן משא של שנים לאחר  תנאי את היתר בין כללש סופי הסכם 2020 דצמבר בחודש נחתם, האירו גוש את בריטניה עזיבת ל
  .הגוש מדינות יתר לבין בריטניה בין ממשלתי וסיוע ביטחון, מימשל, הסחר

הצליחה לקזז את השפעת מגפת  לא", Hard Brexit" יחול שמא או הסכם יחתם האם לשאלה בנוגעעם זאת, הפחתת חוסר הוודאות 
 להסירלהכרזתו של ראש הממשלה, בריטניה תתחיל  תאםובהבבריטניה השלישי  הסגר הוטל, 2020 בדצמברהמתמשכת.  הקורונה

בלות האת   זה דוח פרסום ליום נכון. הסיכון לאוכלוסיות באשרבאביב וזאת לאחר שהיקף החיסונים יגיע לאבני דרך קריטיות  רקמ
  .אחד חיסון לפחות קיבלו בריטניהמתושבי  מיליון 23-מ למעלה

(לעומת צמיחה של  2020בריטניה בשנת  של בתוצר 10%-כ של ירידהצופה של אנגליה  המרכזי הבנק של המוניטרית המדיניות דוח
בחציון  לרעהתחזית, הפעילות הכלכלית תושפע ל בהתאם. 2021בשנת  בתוצר 5%עם עלייה של  והתאוששות 2019בשנת  1.4%

חדשים עם האיחוד הסחר הדרי בריטניה להס תיישום הסדרי הברקזיט וזאת עד להסתגלות כלכל בשל 2021הראשון של שנת 
  האירופי.

מיליארד  450-והגדיל את תוכנית ההקלות הכמותית ב  0.1%-המרכזי של אנגליה את ריבית הבסיס ל  הבנקהוריד  2020מרץ ב
על הנזילות בשוק האג"ח  לשמור הצליחהליש"ט, ששימשה בעיקר לרכישת אג"ח ממשלתיות בבריטניה. התערבות פעילה זו 

 לתמוךעל מנת  וזאת 2021 שנתמיליארד ליש"ט במהלך  400 -כי ידרשו הנפקות של עוד כ שמראותמרות התחזיות הממשלתי, ל
  . שנרשמהאת הכלכלה על רקע ההתכווצות  ולהמריץ

שקבע הבנק המרכזי. שיעור  2%היעד של מנמוך משמעותית ה 0.6%על  עמדשיעור האינפלציה  2020נכון לרבעון הרביעי של 
. תוכנית והעצמאיים חלקית במשרה העובדים בקרב, כאשר מרבית אובדן המשרות במהלך המגפה התרחש 5%-ל העלהאבטלה 

 שילמה בריטניה את שכרם של מיליוני שכירים בכדי למנוע את פיטוריהם לרבות חבילת סיוע לעצמאים לפיההממשלתית  הסיוע
ביל את אובדן המשרות מהכנסתם במשך תקופת הסגרים, הצליח 80%לקבל  אשר היו זכאים המגפה. ככל שהכלכלה  בתקופתה לה

  . 2021בשנת  8%-מתחת ל  של לרמה, האבטלה צפויה לגדול תיפסקתיפתח מחדש ותמיכת הממשלה 

ברקזיט ל בנוגעאי וודאות ב הירידה בשל מסוימת התחזקות תוךהליש"ט התייצב מול המטבעות העיקריים  שלשער החליפין 
  חסנות. בהיקף ההת והתקדמות

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 Inflation Report, February 2020 -Bank Of Englandמקורות מידע בסעיף זה:    24
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  להלן פרמטרים מאקרו כלכליים ביחס לבריטניה:

  בריטניה          

  31.12.2018 31.12.2019  31.12.2020  הערה    יחידות    לשנה שנסתיימה ביום

                פרמטרים מאקרו כלכליים 

 1   מיליארדי דולר  PPPתוצר מקומי גולמי (
2,978 3,255 3,152 

 1   דולר    PPPתוצר לנפש (
44,288 48,727 47,439 

 PPP    %   1שיעור צמיחה בתוצר המקומי הגולמי (
-8.49%  3.27% 3.77% 

 PPP    %   1שיעור צמיחה בתוצר המקומי הגולמי לנפש (
-9.11%  2.72% 3.16% 

 2   %    שיעור האינפלציה
0.6%  1.40% 2.00% 

 3   %    התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך
0.20%  0.82% 1.28% 

      דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך
 4 

Aa2/AA  Aa2/AA  Aa2/AA 

 5   %    שיעור אבטלה
5.00%  3.80% 4.00% 

          
      

  :מידע מקורות

 הינם הנתונים. IMF–הינם הערכות של  2020. נתונים לשנת IMF- International Monetary Fund -ה מאתר World Economic Outlook Database, October 2020  .ב
 International Current Dollar שוטף בינלאומי בדולר

 Office Of National Statistics (Consumer Price Index Harmonized)  .ג
 .שנה כל לסוף ממוצעת תשואה ,שנים לעשר Bloomberg, GUKG10 Index, UK Government Bonds Note Generic  .ד
 Moody's/Fitchמ  דירוג  .ה
 .2020 לנובמבר נכון 2020 לשנת מידע. לעונתיות מתואם ומעלה 16(מגיל  האבטלה שיעור:  Office of National Statistics  .ו
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 25לונדון אוקספורד וקיימברידג' -מידע כללי על ענף המשרדים (לרבות מעבדות מחקר)  

 BEיחסות המופיעה בסעיף זה באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות העתידיות בסביבה הכללית שבה פועלת התי כל
א לחוק ניירות ערך, אשר 32ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה, הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בסעיף 

בסס על   .מקורות המידע אותן מציינת החברה להלן אינו בשליטתה של החברה ואשר אינו ודאי, ומ

הברקזיט  הסכםמאז פרוץ מגפת הקורונה, נרשמה ירידה משמעותית הן בפעילות ההשקעה והן בפעילות ההשכרה במרכז לונדון. 
צמצם את אי הוודאות הכלכלית, באופן המאפשר לשוכרים ולמשקיעים לחזור ולהתמקד בשוק המשרדים בלונדון. יחד עם זאת, 

בלות הפיזיות במהלך המגפה, גרמו לדחיית החלטות השקעה והשכרת משרדים. חלק ההת כווצות בפעילות הכלכלית והה
  על ידם. תהשוכרים החליטו לבחון מחדש את רמת שטחי המשרד הנדרשמ

ת מחקר לתחומי מיליון רגל רבוע. סך שטחי ההשכרה בלונדון למעבדו 230-על כ 2020נכון לסוף  סך היקף המשרדים בלונדון עומד
  עומד על כמיליון רגל רבוע. Life Science -ה

) 2019מיליארד ליש"ט בשנת  12.7מיליארד ליש"ט (לעומת  9.2-ב 2020היקף העסקאות בשוק המשרדים בלונדון הסתכם בשנת 
כמחצית מהעסקאות . עיקר העסקאות היו בנכסי פריים ובנכסים בעלי רמת סיכון נמוכה. 2009והגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז 

בהתאמה, כאשר  4.00%-ו  City, 3.50%-וה West End-. תשואות נכסי הפריים נותרו יציבות באזור ה2020בוצעו ברבעון הרביעי של 
  מהעסקאות בוצעו על ידי משקיעים זרים שרכשו בניינים. 83%-כ

-בעשור האחרון), תוך עלייה בשטחי ה 5%של (לעומת ממוצע  6.8%-ל 2020שיעור השטחים הפנויים בלונדון הגיע, בתום שנת 
sublease מיליון רגל רבוע (בהשוואה ל  4.7 -הסתכמה לכ 2020מיליון רגל רבוע. סך פעילות ההשכרה בשנת  8-אשר הסתכמו בכ-

  מיליון רגל רבוע. 10.9 -) לעומת הממוצע הרב שנתי בעשר האחרון של כ2019מיליון רגל רבוע בשנת  11.6

מיליון רגל רבוע בשנת  7.6מיליון רגל רבוע לעומת  5-עמד על כ 2020ויקטים שהושלמו במרכז לונדון במהלך שנת סך שטחי הפר
מיליון רגל רבוע, כאשר מחציתם  15.2-עמד על כ 2024, היקף פרויקט הבנייה של משרדים לסיום עד שנת 2020. נכון לתום 2019

  מיליון רגל רבוע. 5חקר עמד על מושכרים מראש. היקף פרויקט הבניה של מעבדות מ

לרבות הגדלה של  חבילת התמריצים לשוכרים  4%בשיעור ממוצע של  2020מחירי השכירות לבנייני משרדים מסוג פריים ירדו בשנת 
  .Rent Freeבצורה של 

בילות בעולם בתחומי של שתיים מהאוניברסיטאות המו ןמטבעם של דברים, לאור העובדה כי אוקספורד וקיימברידג' מהוות את בית
 BioTechכדוגמאת  Life Science -המדעים המדוייקים, חלק ניכר משטחי בנייני המשרדים משמשים גם כמעבדות מחקר לתחומי ה

Pharmaceutical (בעיקר בקיימברידג') ו- Innovation Technologies  כדוגמאתArtificial Intelligene  .(בעיקר באוקספורד)  

מיליון רגל רבוע. שיעור השטחים הפנויים נכון לתום  8.4-היקף שטח המשרדים והמעבדות באוקספורד עומד על כסך  -אוקספורד 
. סך פעילות ההשכרה באוקספורד הסתכמה 8%-בכ 2020. למרות משבר הקורונה עלו מחירי השכירות בשנת 7.8%היה  2020שנת 

, סך שטחי המשרדים והמעבדות הנמצאים 2020רונות. נכון לתום אלף רגל רבוע, מעט מתחת לממוצע  בעשר השנים האח 237-ב
  אלף רגל רבוע.  200בהקמה הינו 

מיליון רגל רבוע. שיעור השטחים הפנויים נכון לתום  10.4-סך היקף שטח המשרדים והמעבדות בקיימברידג' עומד על כ -קיימברידג' 
ל רבוע מעט מתחת לממוצע בעשר השנים האחרונות. נכון לתום אלף רג 445 -. סך פעילות ההשכרה הסתכמה ב10.1%היה  2020
. Astra Zenecaמהם מיועדים לחברת התרופות  50%סך שטחי המשרדים והמעבדות בהקמה הסתכמו בכמיליון רגל רבוע,  2020

  . 5%-עלו מחירי השכירות בכ 2020בשנת 

                                                      
 מידע : מקורות 25

  JLL Q4 2020 London office research  .ב
  CBRE Q4 2020 London office research  .ג
   Bidwells Q4 2020 Oxford – Milton Keynes – Cambridge Market update  .ד
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בי פעילות     :BEמידע כספי ל

  

        יחידת  
    31.12.2019  31.12.2020  המדידה  

    4  5  יחידה  מספר נכסים מניבים
    566,250  665,250  אלפי ליש"ט  שווי הוגן של ההשקעות בנדל"ן

    97.8  95.1  %  שיעור תפוסה 
    277,317  321,417  אלפי ליש"ט  הון עצמי 

    49.3  50.7  %  יחס חוב פיננסי, נטו לסך מאזן
          
    * 2019שנת   2020שנת   יחידת המדידה  

    16,363  28,751  אלפי ליש"ט  ת משכירותהכנסו
    34,351  9,851  אלפי ליש"ט  התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

    20,725  750  אלפי ליש"ט  נקי (הפסד) רווח 
    20,834  1,747  אלפי ליש"ט  כולל (הפסד) רווח 
NOI  15,241  25,868  אלפי ליש"ט    
FFO  1,068  7,909  אלפי ליש"ט    

          BE -בתוצאות חלק הקבוצה
    69,380  109,599  אלפי ש"ח  NOI-חלק הקבוצה ב

    5,173  33,514  אלפי ש"ח  FFO-חלק הקבוצה ב

 *BE  הראשונים. לאור האמור לעיל, תוצאות  הורכשה במהלך שנה זו את ארבעת נכסי 2019החלה את פעילות הנדל"ן בשנת
 2019 בשנתמתוקנן לשנה מלאה  NOIתוצאות של שנה מלאה.  המוצגות בטבלה זו לעיל אינן משקפות 2019לשנת הפעילות בפועל 

 ."טליש מיליון 24-לכ הסתכם
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 :BEמידע אודות נכסי  

  :2020 ולשנת 2020 בדצמבר 31 ליום
                              

    שיערוכים    NOI    שווי הוגן    שטחים    שטחים  

  31.12.2020    31.12.2020    31.12.2020    

שנת 
2020    

שנת 
2020    

    ברגל רבוע  

במטרים 
    רבועים

באלפי 
    ליש"ט

באלפי 
    ליש"ט

באלפי 
    ליש"ט

    447  87%  22,558   89%  589,350   78%  57,117   78%  614,807   * מרכז לונדון
    10,298  13%  3,310   11%  75,900   22%  16,392   22%  176,442   ** אוקספורד

                          9,851  100%  25,868   100%  665,250   100%  73,509   100%  791,249   םסך הכל באלפי
                          NA    NA     2,921,711     114,155    44,090  ש"חסך הכל באלפי 

                      חלק החברה:
                          9,458    24,836     638,773     70,584     759,757   םסך הכל באלפי
                          NA    NA     2,805,427     109,599    42,330  ש"חסך הכל באלפי 

  .משרדים בגין הינו השטחים של המוחלט הרוב* 
הנכס  אתלהפוך  BE בכוונת. מסחר שטחיל מחציתכו משרדיםל משמשיםנכס אחד באזור אוקספורד אשר כמחצית משטחיו  כולל** 

 .מדע לפארקבשנים הקרובות 

  (המשך) BEעל נכסי  מידע

                        

        

    

דמי 
ירות שכ

ממוצעים 
(*) לרגל 

  רבוע לשנה

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
למ"ר 

      לחודש

שיעורי 
תפוסה 
  ממוצעים

שיעורי 
  תפוסה ליום 

מספר 
  נכסים ליום

שיעורי 
תשואה 

ממוצעים 
**  

שיעור 
תשואה 

    **גלום (*

    31.12.2020  31.12.2020  31.12.2020  31.12.2020  2020שנת       2020שנת     

    באחוזים  באחוזים  יחידות  באחוזים  באחוזים      בליש"ט  בליש"ט    
    3.85%  3.89%  4  94.10%  94.53%      37.34  41.63    מרכז לונדון
    4.50%  4.34%  1  97.50%  97.03%      20.80  23.19    אוקספורד

    3.92%  3.94%  5  95.10%  95.10%     35.4  39.4    שיעור ממוצע / סך הכל

                        
  .straight line rentל מיצוע הכנסות ((*) דמי שכירות בסיסיים כול

לרגל רבוע ליש"ט  64.76-לרגל רבוע לשנה ו"ט ליש 22.5עומדים על  לונדון מרכזדמי השכירות הממוצעים המינימאליים והמקסימאליים באזור 
 51.4-ליש"ט לרגל רבוע לשנה ו 19.04עומדים על  אוקספורד מרכזהממוצעים המינימאליים והמקסימאליים באזור השכירות  דמיבהתאמה.   ,לשנה

  בהתאמה.   ,ליש"ט לרגל רבוע לשנה
  . 31.12.2020בפועל חלקי שווי נדל"ן מניב ליום  NOIחושבו לפי  2020 לשנת(**) שיעורי התשואה הממוצעים  

לקי שווי נדל"ן מניב ליום לשנה מלאה ח בתקנון 2020בפועל לרבעון הרביעי של שנת  NOIשיעור התשואה המשוקלל הגלום חושב לפי *** 
31.12.2020 .  
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  :2019 ולשנת 2019 בדצמבר 31 ליום
  
  

      

    שיערוכים    NOI    שווי הוגן    שטחים    שטחים  
    2019שנת     2019שנת     31.12.2019    31.12.2019    31.12.2019  

    ברגל רבוע  

במטרים 
    רבועים

באלפי 
    ליש"ט

באלפי 
    ליש"ט

באלפי 
    ליש"ט

                         34,351  100%  * 15,241   100%  566,250   100%  55,867   100%  601,348   לונדון מרכז
                          NA    NA     2,581,930     73,072    152,607  ש"חסך הכל באלפי 

                      חלק החברה:
                          33,291     14,471     539,919     53,269     573,385   סך הכל באלפי רגל רבוע/מ"ר/ליש"ט

                                                NA    NA     2,461,870     69,380    147,898  ש"חסך הכל באלפי 
                      

 *NOI  ליש"ט. אלפי 23,923 –מתוקנן לשנה מלאה  
  .משרדים בגין הינו השטחים של המוחלט הרוב**    

  

                        

    

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
(*) לרגל 

רבוע 
  לשנה

 דמי
שכירות 

ממוצעים 
למ"ר 
      לחודש

שיעורי 
תפוסה 
  ממוצעים

שיעורי 
תפוסה 

  ליום 

מספר 
נכסים 

  ליום

שיעורי 
תשואה 

ממוצעים 
**  

שיעור 
תשואה 

גלום 
***    

    31.12.2019  31.12.2019  31.12.2019  31.12.2019  2019שנת       2019שנת     

    וזיםבאח  באחוזים  יחידות  באחוזים  באחוזים      בליש"ט  בליש"ט    

    3.8%  4.22%  4  97.80%  97.30%      37.84  42.19    מרכז לונדון

                        
  .straight line rent(*) דמי שכירות בסיסיים כולל מיצוע הכנסות ( 

  . 31.12.2019שווי נדל"ן מניב ליום ל לחלקבתקנון לשנה מלאה  בפועל NOIחושב לפי  2019(**) שיעור התשואה המשוקלל לשנת 
שווי נדל"ן מניב ליום לחלק ללשנה מלאה  בתקנון 2020בפועל לרבעון הרביעי של שנת  NOIחושב לפי  הגלום המשוקללשיעור התשואה  ***

31.12.2019.   
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  בתקופהנכסים שנרכשו  

  

      יחידת    
  2019  2020  המדידה  פרמטרים  אזור ושימוש

  מרכז לונדון
  4  -  יחידה  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

  517.7  -  ליש"טמיליוני   ת נכסים שנרכשו בתקופהעלו

  -שימוש
  משרדים

  

NOI 24.2  -  ליש"טמיליוני   מייצג של נכסים שנרכשו בתקופה  

  601,348  -  רגל רבוע    שטח של נכסים שנרכשו בתקופה

  55,867  -  מ"ר    שטח של נכסים שנרכשו בתקופה  

  -  1  יחידה  מספר נכסים שנרכשו בתקופה  

  אוקספורד
  -  80.3  ליש"טמיליוני   לות נכסים שנרכשו בתקופהע

NOI 4  ליש"טמיליוני   מייצג של נכסים שנרכשו בתקופה  -  

  -שימוש
  ומסחר משרדים

  

  -  176,442  רגל רבוע   שטח של נכסים שנרכשו בתקופה 

  -  16,392  מ"ר   שטח של נכסים שנרכשו בתקופה 
  

  

  צבר הזמנות: 

  ת שוכריםבהנחת אי מימוש תקופות אופציו  
  שטח נשוא  מספר חוזים  הכנסות  תקופה

  ההסכמים  מסתיימים  ממרכיבים  

  המסתיימים    קבועים  

  באלפי רגל רבוע  יחידה  ליש"ט באלפי  

        
  12  11  6,879  2021 1רבעון 

  6  4  7,184  2021 2רבעון 

  -  -  7,171  2021 3רבעון 

  2  1  7,164  2021 4רבעון 

 20  16  28,398  2021סך הכל 
2022  28,278  11  28  

2023  22,524  20  62  

2024  19,527  4  22  

  610  39  74,283  ואילך 2025

  742  90  173,010  סך הכל

        
      759,843  ש"ח באלפיסך הכל 
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א' לחוק ניירות ערך וככזה התממשותו אינה 32המידע הכלול בטבלה בסעיף זה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעו בסעיף 
למועד הדוח ביחס למועדי הפקיעה של חוזי  BE-בלבד. המידע מתייחס לנתונים הקיימים והידועים ל BEואינה בשליטת  וודאית

, כגון סיום הסכמי שכירות בשל נטישת המושכר, הפרה BEהשכירות הנוכחיים. המידע עשוי להשתנות עקב גורמים שאינם בשליטת 
   עשויים לגרום להפרה או להפסקה של הסכמי השכירות.קשיים כספיים של שוכרים השל ההסכם, או בשל 

  

  :שוכרים עיקריים 

מההכנסות של  Waterside House . 15%בבניןשטחים  שוכראשר , Marks & Spencer-נובעות מ 2020 לשנת BE מהכנסות 39%
BE  אשר שוכרת שטחים בבנין של לונדון נובעות מרשות הכבאות  2020לשנתUnion Street.  בצע  2021בשנת עדכונים עתידים לה

  .Upwards only שלמסוג  Rent Reviewלדמי השכירות של שוכרים אלו בהתאם למנגנון 

  

  :BEניהול ותפעול הנכסים של  

בצע באמצעות מספר חברות ניהול נכסים חיצוניות. כל חברות הניהול עובדות על בסיס תשלומים  BEניהול ותחזוקת נכסיה של  מ
בי ם במלואם מן הדיירים בדרך של דמי ניהול (למעט במקרים של שטחים ריקים, או במקרים בהם דמי הניהול קבועים, אשר נ

בלים בתקרה על פי חוזה). שירותי ניהול הנכסים כוללים בין היתר, את ניהול הבניין, שירותי בטחון, ניקיון, תחזוקה ותיקונים, טיפול  מו
קב אחר תקציבי דמי תפעול/שירותים. בנוסף, חברות הניהול החיצוניות מטפלות בבקשות דיירים לעבודות בשטחים והכנה ומע

בייה ובתשלום לספקים. בכוונת  לידיה להעביר את ניהול ותפעול נכסיה  BEבהוצאת חשבוניות עבור דמי שכירות ודמי ניהול וכן ב
  אסה קריטית. תגיע לבעלות של תיק נכסים לו תהיה מ BE-לאחר ש תוך הקמת מחלקת ניהול נכסים

  

  נכסים בעלי פוטנציאל פיתוח: 

-Reיש פוטנציאל השבחה או פיתוח כלשהו, החל מבנייה, הרחבה והגדלת זכויות וכלה במיצוב מחדש ( BEלכל נכסיה של 
positioning היקף ומידת הפיתוח והשימושים המותרים בכל פרויקט ייזום, כפופים לרגולציה ולמדיניות של הרשות המקומית .(

מזהה ובוחנת את כללי המדיניות המרכזיים  BEרלבנטית, אשר בתחומיה ממוקם הנכס. לפני רכישת נכס, ובמסגרת בדיקת הנאותות, ה
ממוקמים במתחמי פעילות  BEשל הרשות המקומית הרלבנטית, עד כמה שאלה נוגעים למיזמים חדשים וסוגי שימושים. נכסיה של 

בדרך כלל מקבלים תמיכה ועידוד.  למועד שבהם מיזמים המיועדים לפיתוח תעסוקה מרכזיים של הרשות המקומית הרלבנטית 
  בקשות לרשויות הרלוונטיות, בקשר לייזום כאמור.  BEהדוח, טרם הגישה 

 

  שיווק: 

בצע לפי  BEרוב נכסיה של  מושכרים במלואם, על בסיס ארוך טווח, ולכן שיווק שטחים ריקים (או שטחים שעתידים להתפנות) מ
הצורך, עבור כל נכס בנפרד. ככלל, שיווק שטחים כרוך במינוי מתווך או מתווכים מומחים המשתמשים בשיטות שיווק שונות על מנת 

 BEליין, הפקת אירועים ומעקב אחר הדרישות במיקום הרלבנטי.  במקרים מסוימים, -לעניין שוכרים פוטנציאליים, לרבות שיווק און
בוהים יותר. נוכח תשפץ שטחים ריקים לפני שיו צעו לשיווק, על מנת למשוך שוכרים פוטנציאליים ו/או לשם השגת מחירי שכירות 

, לא קיים סיכון לתוספת BEומגוון המתווכים אשר עמם עובד הצוות של  BEהאחוז הנמוך של שטחים פנויים בתיק הנכסים הקיים של 
  משמעותית של עלויות שיווק.
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  תחרות: 

BE  שטחים אלה כוללים ערים סביב לונדון אשר חלק ניכר מהאוכלוסייה רבתי בנדל"ן המשמש למשרדים בלונדוןמשקיעה בעיקר .
הגרה בהן, עובדת בלונדון ונוסעת אליה וממנה על בסיס יומי (כגון אוקספורד, קיימברידג', רדינג, ברייטון וכיו"ב). אזור גיאוגרפי זה 

  מיליון תושבים. 10-כלוסייתו מונה כמהתמ"ג של בריטניה כולה ואו 1/3-מהווה כ

BE  .מעוניינת להשביח את השקעותיה על ידי (בין היתר) ניהול אקטיבי של ההשכרה, השגת היתרי בנייה, שיפוץ נכסים ופיתוח וייזום
בוהה שוק זה אשר משלב מגוון רחב של פעילויות, המשתרע על פני מרחב גאוגרפי רחב והמושך הון מקומי ובינלאומי, מאופיי ן ברמה 

"ן נדל קרנות כןהחל מחברות מקומיות נישתיות וכלה בחברות ציבוריות גדולות, ו -של תחרותיות. המתחרים הם שונים ומגוונים 
. זיהוי מתחרים ספציפיים הינו בעל ערך מועט שכן התחרותיות משתנה באופן דרמטי בהתאם זרים משקיעים ושל מקומיות פרטיות

  של הנכס, פרופיל השוכרים, תוכניות עסקיות אפשריות וכו'. למיקום הנכס, השימוש

  

  הון אנושי: 

  עובדים וחברי הנהלה, כדלקמן: BE 33 -נכון למועד דו"ח זה, ל

  מספר חברי צוות              מחלקה

  3  הנהלה

  9השקעה, פיתוח וניהול נכסים                                                             

  11כספים ופעילות                                                                                    

  2  שיווק

  8  תמיכה

  

), ומונו כדירקטורים BE(חברת בת של  Brockton Capital LLP-חברי ההנהלה ומספר חברי צוות בכירים, פועלים גם כשותפים ב
. תנאי העסקתם הם כמקובל בשוק, ובין היתר, סיום העסקה כפוף למתן הודעה מוקדמת. כל יתר BE-הקשורות ל בחברות הקבוצה

) ומועסקים בתנאי העסקה המקובלים BE(חברת בת של  Brockton Everlast Management Limitedחברי הצוות הינם עובדים של 
 BEשל   C-ו B ת תגמול ארוכת טווח, באמצעות מניות מסוג בשוק, לרבות תקופת הודעה מוקדמת. לכל חברי הצוות המקצועי, תוכני

Midco Limited ,ידי עלבמישרין  המוחזקת BE.   לפרטים נוספים ראה תיאור תוכנית תגמול ארוכת טווח במסגרת תיאור תנאי התגמול
  לפרק הפרטים הנוספים על התאגיד. 21בתקנה  BEשל מנהלי 

  לפרק הפרטים הנוספים.  21ראו תקנה  ,BEלפרטים בדבר תנאי העסקת של מנהלי 

  

  התאמות במושכר וספקים: 

, וממומנות באמצעות דמי הניהול הרלבנטי החיצוניהנכס , מוזמנות בדרך כלל על ידי מנהל BEעבודות תחזוקה ותיקונים לנכסי 
בצעות על ידי קבלנים BE(המשולמים על ידי השוכרים). כל העבודות הללו וכן עבודות שיפוץ או פיתוח משמעותיות שמבצעת  , מ

  חיצוניים, על פי הסכם בניה פורמלי אשר על פיו הקבלן אחראי לאספקת העבודה, קבלני משנה, חומרי גלם ולטיב הבניה.

BE  חשופה לשינויים במחירי הבניה, המושפעים לכשעצמם משינויים במחירי חומרי גלם, ציוד עבודה ועבודות בניה באופן כללי
  יכול להשפיע על לוחות הזמנים ומועדי המסירה של הפרויקטים. הללונים וקבלני משנה). בנוסף, כל אחד מהגורמים (והביקוש לקבל

סיכונים אלה מנוהלים באמצעות הפרשות זהירות לעלייה בעלויות בניה, תמחור שמרני בגין עלויות הפרויקט וכן בתכנון הלו"ז ועריכת 
  ינויו של כל קבלן.בדיקות נאותות ומיון מדוקדקות לפני מ
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  :2021לשנת  BEתחזית  

  . התחזית מבוססת על הנחות העבודה הבאות: 2021לתוצאותיה העסקיות העיקריות לשנת  BEלהלן תחזית 

 .BEלא יתרחשו שינויים מהותיים בסביבה העסקית שבה פועלת קבוצת  .1
 .לעיל 8 סעיף ראה – Rent reviewלמנגנון  בהתאםדמי שכירות  עדכוני .2
בססת על הנכסים הקיימים למועד הדוח בתוספת רכישה של נכס נוסף שביצעה התחז .3  לאחר תאריך המאזן. BEית מ

  
  בפועל  תחזית  
  2021  2020  

  £ 

  

£ 

NOI  26  36  £)(מיליוני 

FFO  8  14  £)(מיליוני 

ומבוסס על תקציב  1968ערך, א' לחוק ניירות 32הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בסעיף  BE 2021 המידע המתייחס לתחזית
. מידע צופה פני עתיד הוא כל תחזית, הערכה, אומדן או מידע אחר בקשר לאירוע או BE, כפי שאושר על ידי דירקטוריון BEהנהלת 

ושל החברה, שכן אין וודאות שהמשתנים המרובים  BEעניין עתידיים שהתממשותם איננה וודאית ואיננה בשליטתה הבלעדית של 
  ים את התקציב יתממשו כמתוכנן.המרכיב

 

  BEאסטרטגיה עסקית של  

להשקעה במשרדים ומעבדות ו London Metro Area-להקצות את עיקר ההון להשקעה במשרדים באזור ה BE ה שלבכוונת
  והיא נוקטת בצעדים אקטיביים לאיתור השקעות מתאימות.בקיימברידג' ואוקספורד, 

BE הנכסים יכללו: שלוש קטגוריות המשנה בתיקצופה ש  

  מיוצבים. +Core/Coreמניבים יציבים: נכסים מסוג  .1
2. Value Add.נכסים הדורשים ניהול אקטיבי יותר :  
 פיתוח: ייזום מלא או נכסים הדורשים שיפוץ משמעותי. .3

  

  BEובקבוצת  BE -הממשל התאגידי ב 

. BEרוב מקרב הדירקטורים לדירקטוריון של , תהיה החברה רשאית למנות את הBE -כל עוד החברה תהא בעלת המניות הגדולה ב
, שנים לפחות 8הדירקטוריון יקים ועדת תפעול וועדת ביקורת בהן יהוו נציגי החברה רוב. שותפי ברוקטון התחייבו לנהלה למשך 

  .2018שתחילתן במרץ 

בלת עבירות זכויות, ו כן הסדרי שיפוי ביחס למצגים והצהרות בין החברה ומנהלי ברוקטון קיימים הסכמים הכוללים מנגנונים ביחס לה
  לדוחות הכספיים. 6.ד(6-ו 5ד.6ברוקטון. לענין זה ראה באור ידי מנהלי  שניתנו על
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  BROCKTONמידע על קרנות  

נותרה  II-ו Iבכל אחת מקרנות  .Brocktonקרנות נדל"ן בריטיות מקבוצת מחזיקה החברה בשלוש  2020בדצמבר  31ליום 
העוסקת בתחום השכרה וניהול של חללי עבודה  FORAנותרה השקעה מהותית בחברת  IIIחד, ואילו בבעלות קרן השקעה בנכס א

  .  2022ועוד שני נכסים נוספים. תהליך מימוש הפרוטפוליו של שלוש הקרנות כפי שהוצג לעיל עתיד להסתיים עד לתום שנת 

ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. יתרת ההשקעה של  שלוש הקרנות מוצגות בדוחותיה הכספיים של החברה כניירות
) לדוחות 51מיליון ש"ח). למידע נוסף ראה באור  160מיליון ליש"ט ( 36סך של עומדת על  2020בדצמבר  31החברה בקרנות ליום 

  הכספיים.
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   אנרג'יקס  .ה

    מידע כללי על אנרג'יקס 

, ואשר הינה חברה בת לניירות ערך בתל אביב בע"מ שלה נסחרים בבורסהאנרג'יקס הינה חברה ציבורית, שניירות הערך 
  במישרין בשליטתה של החברה.

וולטאיות המצויות בבעלותה בישראל ובארה"ב ופרויקטים -אנרג'יקס עוסקת בייזום, הקמה, ניהול והפעלה של מערכות פוטו
זיק בהם לטווח ארוך. נכון למועד הדוח אנרג'יקס מוכרת לייצור חשמל בתחום אנרגיות הרוח בישראל ובפולין מתוך כוונה להח

   .ובארה"ב פוליןב ,חשמל ממערכות המחוברות לרשת החשמל בישראל

מיליון ש"ח (מתוך סכום זה, השקיעה  472-לציבור, בסך מצטבר של כ ותגייסה אנרג'יקס הון, במסגרת הנפק 2021במהלך שנת 
בי אופציה (סדרה בנוסף, מ מיליון ש"ח). 34.5החברה סך של  מיליון ש"ח  93.6) למניות אנרג'יקס בתמורה לסך של 3ומשו כ

  .מיליון ש"ח) 24.3(מתוך סכום זה, השקיעה החברה סך של 

החזקתה של החברה באנרג'יקס בסמוך למועד  שיעור .53.96%הינו  31.12.2020שיעור החזקתה של החברה באנרג'יקס ליום 
 .ה לדוחות הכספיים.6דע נוסף ראה באור . למי53.90%פרסום הדוח הינו 

 MW402במסגרת פעילותה הכוללת של אנרג'יקס בישראל, ארה"ב ופולין, ההספק הכולל של מערכותיה מסתכם לסך של 
פרויקטים בשלב ייזום מתקדם,  MW725 -פרויקטים בהקמה או לקראת הקמה, כ MW461 -פרויקטים בהפעלה מסחרית, כ

  26ויקטים בשלב הייזוםפר MW008,1  -ה ממעללו

מכלל המתקנים המחוברים לרשת  27ממכירת חשמל ותעודות ירוקות 2021סך ההכנסה השנתית המייצגת הצפוייה בשנת 

 28מיליון ש"ח 285-275הינה  1202החשמל למועד הדוח בתוספת למתקנים הצפויים להתחבר לרשת החשמל במהלך שנת 
  (חלק אנרג'יקס בתזרים).

א לחוק נירות ערך, ותלוי 32ה השנתית הצפויה הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בסעיף המידע אודות ההכנס
  בגורמים, לרבות מזג אויר, שאינם בשליטת החברה. 

אנרג'יקס מקבלת שרותי ניהול מהחברה על פי הסכם ניהול שנחתם בין הצדדים. לפרטים נוספים בדבר הסכם הניהול ראה 
  ספיים.) לדוחות הכ4ה.6באור 

  

                                                      

 או בהקמה פרויקטים נטית;ווהרל החשמל לרשת מוזרם בהם המיוצר והחשמל הושלמה שהקמתם פרויקטים הינם מסחרית בהפעלה פרויקטים   26
 בייזום פרויקטים הקרוב; בטווח צפויה בפועל הקמתם שתחילת או הקמה עבודות במהלך הנמצאים החברה של פרויקטים הינם הקמה לקראת
 הקרובים החודשים 12 בתוך להקמה מוכנות או פיננסית סגירה לכדי בגינם להגיע ניתן כי מעריכה שהחברה החברה בידי הפרויקטים צבר הינם מתקדם

 אשר שונים פיתוח בשלבי החברה בידי הפרויקטים צבר הינם Stage Mid+Early בייזום פרויקטים מובטח; בתעריף שזכו בייזום פרויקטים או
צבר פרויקטים  להקמתם; הנדרשים והאישורים ההיתרים השגתל פועלת והחברה לקרקע זיקה לחברה בגינם בהקמה, פרויקטים לכדי להבשיל עשויים

  כולל פרויקטים בהפעלה מסחרית, פרויקטים בהקמה וערב הקמה ופרויקטים בייזום מתקדם.  בשל

  
מיוצר. שווין של התעודות  1MWhיצרני חשמל מאנרגיה מתחדשת עבור כל ) ניתנת ל Renewable Energy Certificates –RECsתעודה ירוקה (   27

  משתנה בהתאם למסגרת הרגולטורית ולתנאי השוק במדינה הרלוונטית.
בססות על  2021תחזיות אנרג'יקס לשנת    28   הבאות:  ההנחותמ

 המסחרית ההפעלה למועד ביחס'יקס נרגא ותולהערכהדוח  למועד'יקס בהפעלה מסחרית נרגאהפעילות מבוססות על מערכותיה של  תוצאות 
 ;הקמה ולקראת בהקמה שמצויות מערכות של 2021 במהלך

 50ורוח) משקפות תפוקה ממוצעת ( וולטאי-פוטו(המערכות בהפעלה מסחרית  תוצאותP ;  
 בססות"ב, וארה בפולין מפרויקטים חזויות תוצאות ), שרלוונטי ככל, נוספים הכנסה רכיבי + ות(חשמל + תעוד זה למועד נכון חזויים מחירים על מ

  תוך הבאה בחשבון של עסקאות לקיבוע מחיר חתומות למועד זה; 
 בארה דולר 1 -ל"ח ש 3.25-ו"ח ש 0.88-ל זלוטי 1 הינם התחזית לחישוב בסיס ששימשו החליפין שערי".  
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  תחום פעילות 

וולטאיות וחוות רוח מתוך מטרה להחזיק בהם -כאמור לעיל, אנרג'יקס עוסקת בייזום, הקמה, ניהול והפעלה של מערכות פוטו
  לטווח ארוך.

 MW402 -במסגרת פעילותה הכוללת של אנרג'יקס בישראל, ארה"ב ופולין, ההספק הכולל של מערכותיה מסתכם לסך של כ
פרויקטים בייזום מתקדם  MW725-745-פרויקטים בהקמה או לקראת הקמה, כ MW461 -לה מסחרית כפרויקטים בהפע

למועד הדוח בבעלות אנרג'יקס מתקנים המחוברים לרשת חשמל ומערכות פרויקטים בשלב הייזום.  MW 1800-ולמעלה מ
  .מיליארדי ש"ח 2.4בהקמה וייזום בעלות מופחתת של 

  :ת של אנרג'יקספרויקטים בהפעלה מסחרילהלן   )א(

 

 הספק  טכנולוגיה פרויקט  מדינה
MW 

 מועד
 הפעלה
 מסחרי

 הכנסות מקור

 למכירת תעריף
 והתעודות החשמל

 מיוצר 1KWh -ל
 (בש"ח)

 תוצאות
 הפרויקט

 2020 לשנת
 

 נרג'יקסא חלק
 בפרויקט

  FFO הכנסות

 ישראל

 12/2014 37.5 וולטאי-פוטו חובב נאות
 בתעריף חשמל לחברת מכירה
 שנים 20-ל מדד, צמוד קבוע

 המסחרית ההפעלה ממועד
0.652 44.5 31.9 100% 

 הליך מערכות
 ראשון תחרותי

 ,4 רבעון 90 וולטאי-פוטו
2018 

 בתעריף חשמל לחברת מכירה
 שנים 23-ל מדד, צמוד קבוע

 המסחרית ההפעלה ממועד
0.203 31.5 16.0 %97 

 הליך מערכות
 שני תחרותי

 62 וולטאי-פוטו

 ציתמח
 2019 שנייה

 ,1 ורבעון
2020 

 בתעריף חשמל לחברת מכירה
 שנים 23-ל מדד, צמוד קבוע

 המסחרית ההפעלה ממועד
0.200 19.0 9.4 

 חלק .%70
 ובתזרים בתוצאות
 %91 הנקי

 מערכות
 וקטנות בינוניות

 2010-2015 11.6 וולטאי-פוטו
 בתעריף חשמל לחברת מכירה
 שנים 20-ל מדד, צמוד קבוע

 המסחרית ההפעלה ממועד
0.51-2.22 18.3 11.8 64% 

 ארה"ב
 פרויקטים

 1 וירג'יניה
 

-ו 2 רבעון 82 וולטאי-פוטו
3, 2020 

 לחברת בפועל מכירה - חשמל
 במקביל מקומית, חשמל

 שנה. 12-ל מחיר גידור לעסקת
 מכירה הסכם - ירוקות תעודות

 שנה 12-ל קבוע במחיר

 להסכמי בהתאם
 ארוכי מחיר קיבוע

 טווח
6.7 5.4 

 חלק .%58
 ובתזרים בתוצאות
 %100 הנקי

 פולין

Banie 106 רוח 
12/2015-
06/2016 

 בבורסת מכירה - חשמל
 קיבוע בהסכמי או החשמל

 מכירה - ירוקות תעודות מחיר.
 או ירוקות לתעודות בבורסה

 מחיר קיבוע בהסכמי

 בבורסת מחיר לפי
 והתעודות החשמל
 מחיר ו/או בפולין
 בעסקאות קבוע
 מחיר ועקיב

135.3 113.5 100% 

Ilawa 100% 10.4 12.9 06/2016 13.2 רוח 

  198 268    402   סה"כ
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 להלן פרויקטים בהקמה או לקראת הקמה של אנרג'יקס:  )ב(

  

 טכנולוגיה פרויקט  מדינה
הספק 

MW 

עלות 
הקמה 
 צפויה

 מקור הכנסות

תעריף 
למכירת 
 -החשמל ל

1KWh 
מיוצר 
 (בש"ח)

מועד 
הפעלה 

רית מסח
 חזוי

עלות 
שהושקעה 
 למועד הדוח

תוצאות חזויות 
לפרויקט לשנת 
 פעילות מייצגת

 נרג'יקסאחלק 
 בפרויקט

  FFO הכנסות

 ישראל

 מערכות
 הליך

 תחרותי
 שלישי

 100 וולטאי-פוטו
260-
300 

 לחברת מכירה
 בתעריף חשמל

 מדד, צמוד קבוע
 שנים 23-ל

 ההפעלה ממועד
 המסחרית

0.1818 
 במהלך

 2021 שנת
159 32-34 19-21 

 בתוצאות חלק .%70
 %91 הנקי ובתזרים

 מערכות
 הליך

 תחרותי
 רביעי

-100 39 וולטאי-פוטו
120 

0.1798 

 תום עד
 מחצית
 ראשונה,
2022 

 בתוצאות חלק .%70 7-9 12-14 1
 %91 הנקי ובתזרים

 פרויקטים ארה"ב
 2 וירג'יניה

450- 140 וולטאי-פוטו
480 

 רתלמכי הסכמים - חשמל
 לתקופה קבוע במחיר חשמל

 מכירה או שנים, 15-12 של
 שוק במחיר חשמל לחברת

 6-ל גידור לעסקת במקביל
 שנים.

 הסכם - ירוקות תעודות
 קבוע במחיר למכירה
 שנים. 12 של לתקופה

 2 רבעונים
 2021 ,3 -ו

209 32-36 26-30 

 :115MWp -ל ביחס
%100 

 :25MWp -ל ביחס
 בתוצאות חלק .%58

 %100 הנקי ובתזרים

 פולין

Banie 
 3 שלב

-360 82 רוח
400 

 ביחס מדד צמוד קבוע תעריף
 הייצור מצפי %65-לכ

 שנה 15 של לתקופה הממוצע
 או שוק במחירי והיתרה

 מחיר לקיבוע עסקאות

 מחצית
 ראשונה,

2021 
73 52-57 28-33 %100 

Sepopol 44 רוח 
190-
220 

 מחצית
 ראשונה,

2021 
37 25-30 14-18 %100 

Banie 
 4 שלב

 56 רוח
250-
280 

 ביחס מדד צמוד קבוע תעריף
 הייצור מצפי %80-לכ

 שנה 15 של לתקופה הממוצע
 או שוק במחירי והיתרה

 מחיר לקיבוע עסקאות

 מחצית
 שנייה,
2022 

1 31-36 17-20 %68 

 461   סה"כ
-1,610

1,800    
    

 

  

במרץ  13לאחר מועד הדוחות הכספיים, ביום  :150MWpק של וולטאי בארה"ב בהספ-מזכר הבנות לרכישת פרוייקט פוטו  )ג(
בוירג'יניה.  MWp150 -וולטאי בהספק של כ-מהזכויות בפרויקט פוטו 100%, התקשרה אנרג'יקס במזכר הבנות לרכישת 2021

שה הנה הפרויקט מצוי בשלבי ייזום מתקדמים ולו זיקה לקרקע, סקר חיבור מחייב לרשת החשמל והיתר בניה. תמורת הרכי
בסכום שאינו מהותי לאנרג'יקס. הצדדים יפעלו להשלים את המשא ומתן ולהגיע לחתימה על הסכם מחייב, כתלות בהשלמת 

 , בתנאים המקובלים לעסקאות מסוג זה.2021במרץ  31בדיקת נאותות לשביעות רצונה של אנרג'יקס, עד ליום 
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  אנרג'יקס  –סביבה והשפעת גורמים חיצוניים  

  כללי

מדינות רבות, לרבות ישראל, מעודדות השקעה בהקמת מתקנים לייצור חשמל  ,כחלק ממגמה עולמית להפחתת פליטת גזי חממה
מדינות בעולם  150-ומפתחות אסדרות מגוונות למכירת החשמל ממקורות אלה. נכון למועד הדוח, יותר מ מאנרגיות מתחדשות

 %84אנרגיות מתחדשות יספקו  2050כאשר על פי התחזיות, בשנת  29מתחדשות יצור חשמל מאנרגיותבי מקדמות מדיניות התומכת
   .30מצריכת החשמל בארצות הברית %65-מצריכת החשמל באירופה ו

, Appleכדוגמת  לתאגידיםמשבר הקורונה, הצטרפו עשרות תאגידי ענק בינלאומיים נוספים או בשל למרות כן, בתקופת הדו"ח,  כמו
Facebook ,oogleG ,crosoftMi  במסגרת יוזמת 2050אנרגיה נקייה עד לשנת  %100ועוד, אשר הציבו לעצמם יעדי צריכה של ,

100RE31 .התאגידיםכלל  שלמתחדשים  ממקורות לחשמלהביקוש  סך כאשר זו ליוזמה הצטרפו םתאגידי 260, מעל הדוח למועד נכון 
  .278TWhעל מעל  עומדהחברים ביוזמה 

 2020בשנת מצויה במגמת עלייה:  ,חמצני נמוכה-דו מןפח כמות הפולטיםלמקורות אנרגיה  עברבמבהתאם, ההשקעה בעולם 
: כגון נמוכה פחמן טביעת בעלת באנרגיה לשימוש במעבר התומכים בסקטורים דולרים מיליארד 500מעל  עולםה ברחבי הושקעו

בוה נהשנה הסקטור אגירת חשמל, רכבים חשמליים, מימן ואנרגיות מתחדשות שונות. ביותר היה סקטור האנרגיות  מסך ההשקעות ה
   .32דולרים מליארד 300משך השקעות בגובה של מעל  אשרהמתחדשות 

יצויין כי לאור הירידה בעלויות ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת, גדלה הכדאיות הכלכלית להקמת מתקנים כאמור, גם בתנאי שוק 
  ללא אסדרה תומכת. 

  ישראל

 חשמל לייצור המעבר מגמת את המובילות העולם ברחבי נוספות מדינות של לשורה מצטרפת ישראל דינתמ האחרונות בשנים
 בישראל בהתאם, הסביבה. על ההרסניות השפעותיהם לאור המסורתיים האנרגיה מקורות זניחת תוך מתחדשת, אנרגיה באמצעות

 ובכלל והממשלה האנרגיה משרד מדיניות לעדכוני בהתאם לעת מעת מתעדכנת אשר ורגולטורים, ממשלה החלטות סדרת אומצה
  זה:

 מתקנים להקמת היזמות שוק את מעודדת היא מכוחן אסדרות של לעת מעת לפרסום פועלים החשמל ורשות האנרגיה משרד -
 לותיעי שיקולי השונים, האנרגיה מקורות תמהיל בין ואיזון פיזור לשיקולי לב בשים בישראל, מתחדשת מאנרגיה חשמל לייצור
 תשתיות. הקמת על המשפיעים שונים ושיקולים הטבע, משאבי החשמל, ייצור מערך לבין לחשמל העולה הביקוש בין ואיזון

 ביעדים, עמידה לצורך הנדרשים הצעדים בחינתול מתחדשות באנרגיות מתקנים לקידום עבודה תכנית הציג האנרגיה משרד
 המכסה והכפלת MW1,000 של נוסף בהיקף וולטאי-הפוטו בתחום חשמל יצורלי מכסותה את ליהגדל כוונתו על הודיע הבמסגרת

   .MW73033 על כיום העומדת ,רוח לטורבינות

 תקופה מזה .12/ד/10 (תמ"א רוח טורבינות ולהקמת )10/ד/10 (תמ"א וולטאיים-ופוט מתקנים להקמת מתאר תכניות אימוץ -
 ארצית הסדרה קביעת שמטרתה ,41 תמ"א – האנרגיה משק לתשתיות ארצית מתאר תכנית פרסום על שוקדים התכנון שמוסדות
 למועד נכון אנרגיה. תשתיות והולכת ורוח), שמש מאנרגיית חשמל ייצור מתקני זה (ובכלל אנרגיה תשתיות למתקני משולבת

 .הסופי בנוסחה התכנית פורסמה טרם ,הדוח פרסום

 בהחלטת נקבע כך .מתחדשות מאנרגיות חשמל לייצורו חממה גזי פליטת להפחתת לאומיים יעדים לקביעת ממשלה החלטות -
 לשנת ביחס בישראל החשמל צריכת כל מסך %17 לפחות של בשיעור מתחדשים ממקורות חשמל צריכת יעד 542 ממשלה

                                                      
29 New Energy Outlook 2020 _ Full Report _ BloombergNEF  
  לעיל 4"ש ה ראה 30
31 RE100 Annual Report 2020 (December 2020). 
32 Energy Transition Investment Trends, 2021 _ Full Report _ BloombergNEF 
 , משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.2016תכנית עבודה לשנת  33
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 תבכנס התקבל ,2017 בשנת בהמשך, .2025 לשנת החשמל צריכת מכלל %13 לפחות של ביניים יעד וכן "),2030 יעדי" 2030
 לראשונה ייסד וכן, ראשית בחקיקה 2030 יעדי את עיגן אשר החשמל'' משק חוק" 1996-תשנ"ו החשמל, משק לחוק תיקון
 יעדי העלאת את הממשלה אישרה הדוח, תקופת במהלך הכנסת. של הכלכלה לועדת התחום התקדמות על שנתי דיווח מנגנון
 בעשור 12GW-כ של בהספק וולטאיים-פוטו פרויקטים של והקמה חפיתו לפוטנציאל בסיס מהווה זו החלטה ,%30-ל 2030

 בשנה. ש"ח מיליארד 8-כ של משקית תועלתול ,הקרוב

 ןוביניה הגידול, על לאיים עשויות אשר מגמות קיימות ,בישראל המתחדשת האנרגיה שוק של גידולו בהמשך התומכות המגמות מול
 האנרגי פרויקטי לשילוב רשויותו סביבתיים גופים התנגדויות פרויקטים, במימון להתייקרות להוביל שעלולה הריבית סביבת עליית

בר שילוב החופשי, בשוק חשמל מחירי ירידת ,מתחדשת  להורדת לגרום שעלולה מתחדשות מאנרגיות ייצור של המידה על יתר מו
   מתחדשות. מאנרגיות החשמל מכירת תעריפי

  פולין 

 ייצור באזורי החלוקה רשת (בעלי עיקריים מקומיים חשמל משווקי ארבעה פועלים ובמסגרתו תחמפו שוק ינוה בפולין החשמל שוק
 האנרגיות שוק 2020 בשנת נוספים. רבים שחקנים פועלים במסגרתה לחשמל, בורסה וכן פולין, ממשלת בשליטת המצויים החשמל)

 החשמל ייצור מכלל %13-כ על עמד בפולין חדשותמת אנרגיות של הייצור נתחו מהיר בקצב לצמוח המשיך בפולין המתחדשות

   .35רוח אנרגיית GW6.2-כ מתוכן ,GW41 של סך מתוך GW11 -כ על עומד בפולין מתחדשות אנרגיות של המותקן ההספק .34במדינה

 משיעור ההחממ גזי פליטות הקטנת יעדי של משמעותית להגדלה האירופי האיחוד מדינות עם קו ישרה פולין ממשלת הדוח, בתקופת
 לאנרגיות פחם מבוססת מאנרגיה מעבר וקידום 2030 ביעדי עמידה לצורך ."2030 יעדי" 2030 לשנת עד %55 של לשיעור %40 של

   .דולר מיליארד 60-כ של סיוע חבילת לקבל גם צפויה פולין מתחדשות,

 בחודש היתר, בין בפולין. המתחדשת האנרגיה תחום פעילות את להרחיב המאפשרים חקיקה שינויי מקדם המקומי הרגולטור כן, כמו
 -ה חוקל תיקון לעבור צפוי 2021 של הראשון החציון ובמהלך Offshore רוח פרויקטי ופיתוח לקידום החוק התקבל 2020 דצמבר

Act Distance, ייםהעתיד מכרזים על וההכרזות הממשלתיות התוכניות הרחבת כי נראה .חדשים פרויקטים פיתוח על יקל אשר 
   .GW2.5-כ של מותקן להספק להגיע צפוי אשר בפולין, וולטאי-הפוטו התחום את משמעותית יגדילו

    

                                                      
34 Dento's Guide 2020, Investing in renewable energy projects in Europe   
35 Poland (December, 2018) -ringa, Wholeasale Electricity Market Report Ba 
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  שוק האנרגיה המתחדשת בארצות הברית

 בעלת סין, לאחר בעולם השנייה כמדינה ומדורגת ,מתחדשות מאנרגיות חשמל ייצור בתחום בעולם המובילות מהמדינות היא ארה"ב
בוה המותקן ההספק  ,ככלל מהירה בצמיחה נמצא בארה"ב המתחדשות האנרגיות שוק .36מתחדשות אנרגיות מתקני של ביותר ה

 .18.9GW-14.8 -כ הינה 2020 לכל התחזית כאשר סולאריים, מתקנים של 13.9GW-כ נוספו ,2020 בשנת .בפרט וולטאי-הפוטו והשוק
 .14GW37,38 מעל על ולעמוד שיא לשבור צפוי 2020 בשנת ותהחדש הרוח מאנרגיית חשמל לייצור המתקנים התקנות סך כן, כמו

 וכן הרשת, ואיזון האגירה בתחומי חדשות טכנולוגיות הבשלת נוכח היתר, בין להימשך, צפוי המתחדשות האנרגיות בתחום הגידול
 המדינה ברמת נקבעים בארה"ב מתחדשת מאנרגיה הייצור יעדי מתחדשות. אנרגיות מבוסס חשמל של הייצור בעלויות לירידה הודות
State( למדינה. ממדינה משתנים ולכן  

 וולטאית-פוטו ואנרגיה רוח מאנרגיית הייצור ונתח ,%43 על מתחדשות מאנרגיות הייצור נתח לעמוד צפוי 2050 בשנת הערכות, פי על
 באנרגיות תמיכה מדיניות של יישום מובילות בארה"ב מדינות ויותר יותר האחרונות שניםב מזאת, יתרה .%3539 על לעמוד צפוי בלבד

 יידרשו 2050 שנת עד כי בארה"ב) אנרג'יקס פעילות מרבית מרוכזת (בה וירג'יניה במדינת נקבע 2020 באפריל ,כך מתחדשות.

   .41יורק וניו קליפורניה במדינות גם הוכרזו כאמור יעדים .40מתחדשת אנרגיה %100 של ביעד לעמוד במדינה החשמל יצרניות

 צפויה אשר נקיה באנרגיה השקעה תכנית תקודם כי מעריכה אנרג'יקס ארה"ב, לנשיאות בבחירות ביידן ג'ו של ניצחונו עם כן, לע יתר
 נוצרה זו מגמה .2050 לשנת עד המזהמות בפליטות משמעותית הפחתה ולאפשר בארה"ב המתחדשת האנרגיה תחום את להעצים

ברת הדרישה נוכח  בארה"ב מהחברות %51-ש לכך והובילה מתחדשות באנרגיות שמקורו חשמל לצריכת הפרטי מהשוק המו
 המפעילות ענק חברות ביניהן הקרובות, השנתיים של בטווח מתחדשות אנרגיות מבוסס חשמל של מדיניות מקדמות או מחזיקות

  לחשמל. עתידי וייצור פיתוח מרכזי מאות

ביא תכנית יאמץ כי הודיע הנשיא ביידן, הנשיא של הבחירות מצע במסגרת בנציונליות בלתי מאנרגיות חשמל ייצור %100-ל ש  קו
 להארכת חקיקה תיקון פורסם בארה"ב, החדש הממשל לכניסת קודם עוד דולר. מיליארד 400 של ישירה בהשקעה ,2035 לשנת עד

 חקיקה תאומץ החדש, הממשל דולתפקי משנכנס כעת כי להעריך וניתן ),ITC וולטאית-פוטו לאנרגיה המס לתמריץ הזכאות תקופת
  מתחדשות. באנרגיות בלעדי לשימוש חברות מעבר של המגמה ותתחזק מתחדשת מאנרגיה חשמל ייצור תומכת

 חזרת על המורה צו ביניהם נשיאותיים צווים מספר על ביידן ג'ו הנשיא חתם ארה"ב, לנשיאות השבעתו לאחר מיד ,2021 בינואר 20-ב
 פרישת לאחר זאת החדש, הממשל של העדיפויות לסדר האקלים נושא את להעלות הנשיא של מהמאמץ כחלק פריס, להסכם ארה"ב
 טראמפ. ממשל תחת 2017 ביוני זה מהסכם ארה"ב

   .להלן 41 2.2.1 סעיף ראה ,הברית בארצות אנרג'יקס לפעילות הרלוונטית האסדרה אודות נוספים פרטיםל

    

                                                      
36 Sustainable Energy in America 2020 Factbook BloombergNEF 
37 2021 (1Q) Global PV Market Outlook  
38 2020 (4Q) Global Wind Market Outlook  
39 NEFNew Energy Outlook 2020 _ Full Report _ Bloomberg   

40  bin/legp604.exe?201+sum+HB1526-https://lis.virginia.gov/cgi --Virgina’s Legislative System website , HB 1526 Virginia Economy Act   

41 Outlook Market Wind Global (4Q) 2020.  
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 ח לפי תחומי פעילותתאור עסקי אנרג'יקס בתקופת הדו 

 שילוב אגירהוולטאי, לרבות ב-תחום הפוטו 
 כללי

 )MWp/KWp שיא מגוואט /שיא קילוואט ביחידות נמדד וולטאיות-הפוטו המערכות ידי על לייצור ניתן אשר המקסימאלי ההספק
  .הממירים פקהס את המייצג MW/KW קילוואט/מגוואט או ")מותקן הספק" הסולאריים הפנלים הספק את שמייצג

    וולטאי.-הפוטו בתחום מתקנים להקמת הנדרש הציוד במחירי יחסית יציבות ניכרת הדוח אישור לתאריך ועד הדוח תקופת במהלך
   ארה"ב.ו בישראל התמקדה הדוח בתקופת וולטאי-הפוטו בתחום אנרג'יקס של פעילותה

 עשוי האגירה ותחום מהמתקן, כחלק אגירה לשלב עשויים לטאיוו-הפוטו בתחום חשמל לייצור מתקנים - PV במתקני אגירה שילוב
 וולטאים-הפוטו הפנלים ידי על המופק החשמל את לאחסן ליכולת מתייחסת PV בשילוב אגירה עצמאי. באופן עצמו בפני לעמוד
 בעת ושחרורה יתחשמל אנרגיה אחסון המאפשרת אחרת טכנולוגיה כל או דחוס אוויר סוללות, על המושתת מתקן באמצעות באתר

 בשיעור ),MWh שעה-וואט מגה במונחי וולטאים-הפוטו הפנלים ע"י המופקת האנרגיה של אגירה יכולת לספק הינה הכוונה הצורך.
 מתקן בגודל כתלות שעות מספר למשך ),MW וואט במגה הנמדד ממשי הספק במונחי האתר של החיבור גודל הפחות לכל של

 או המערכת מנהל דרישת פי-ועל מבוקר באופן החשמל לרשת האנרגיה את לשחרר יוכלו הללו ניםהמתק .המתקן והיקף האגירה
 לאיבוד הולך כלל שבדרך החשמל את לאגור ניתן אגירה, משולב במתקן החשמל. למשק נדרשת הזו האנרגיה כאשר המחלק

 הפנלים העמסת יחס את משמעותי באופן להגדיל תןני בסוללות, נאגרת הזו העודפת והאנרגיה מאחר רגילים. ולטאיםו-פוטו במתקנים
 יותר הרבה להפיק ניתן הזה באופן ממירים. הספק אותו על פנלים יותר משמעותית להתקין קרי הממירים, על AC-ל DC (יחס

  החשמל. רשת משאבי של מיטבי ניצולו יחסית קטן חיבור בגודל שימוש תוך נתון מאתר אנרגיה

 בישראלוולטאי -הפוטו בתחוםס 'יקארג פעילות  2.2.1.1

  :בישראל וולטאי-הפוטו בתחום ותהאסדר

 "תעריף ת("אסדר קבוע תעריף עם מכסות מבוססת אסדרה .1

 למכסה) ממכסה השתנה (אשר קבוע תעריף נקבע לפיה ,תעריף מכסות על המבוססת אסדרה בישראל חלה 2016 לשנת עד
 תלויה הייתה המובטח בתעריף הזכיה לצרכן. המחירים למדד צמוד המסחרית, ההפעלה תחילת ממועד שנים 20 של לתקופה
 לאסדרה הכפופות מסחרית בהפעלה מערכות לאנרג'יקס זוכה. הקודם כל בסיס על האסדרה, במסגרת שנקבעו דרך באבני בעמידה

-הפוטו בתחום יקסאנרג' של מערכותיה אודות נוספים לפרטים .MWp49 של כולל בהספק במכסה) כתלות שונים (בתעריפים זו
  לעיל. ה בפרק )2ד( סעיף ראה התעריף, אסדרת במסגרת זכאיות הן להם והתעריפים מסחרית בהפעלה המצויות וולטאי

  "המכרזים ("אסדרת תעריף מכרזי מבוססת אסדרה .2

 החשמל ותרש מכוחה ,החשמל תעריף על תחרותיים הליכים אסדרת במסגרת מוקמים וולטאיים-פוטו מתקנים ,2017 משנת החל
 הזכות שמירתו מינימום מכסות (עם ונמוך בוה עליון, במתח וולטאים-פוטו מתקנים להקמת למכסות מכרזים לעת עתמ מפרסמת

.תעריף מכרזי" להרחבתן)  בוה במתח מערכות - מערכות סוגי נילש המחולקים התעריף, למכרזי התנאים עיקרי של סקירה להלן "
  :הדוח אישור לתאריך עד החשמל רשות ידי על שפורסמו כפי עליון, ובמתח

  אגירה: ושילוב "בוה במתח ("מערכות החלוקה לרשת מתחברותה וולטאיות-פוטו חשמל ייצור מערכות 1ב(

 ההליך במסגרת מיוצר. 1KWh -ל ביותר הנמוך התעריף על מתחרים המציעים בוה, במתח למערכות התעריף מכרזי במסגרת
 ביותר הנמוכה ההצעה בגובה אחיד תעריף לזוכים המעניק "),price clearing" "אחיד שני "מחיר בשיטת נקבע התעריף התחרותי

 צמוד כשהוא המסחרית ההפעלה ממועד שנים 23 של לתקופה ישולם הזוכה התעריף ").הזוכה התעריף" במכרז זכתה לא אשר
 בסכום הצעה ערבות להפקיד מציע כל נדרש ,הצעה שתלהג סף כתנאי המציע. לבחירת פרמטרים על המבוססת הצמדה לנוסחת
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 להפעלה להגיע הזוכה על .1KW לכל ש"ח 300 בסך הקמה בערבות בזכייה, כתלות תוחלף, אשר מוצע 1KW לכל ש"ח 100 של
 תחל לאחריו המחייב, המועד הזכייה ממועד חודשים 21 תוך התחרותי ההליך במסגרת זכה הוא בה המכסה לכל ביחס מסחרית

 חודשים 7 חלוף עם מסחרית להפעלה יגיעו לא אשר לזוכים המוחלט לחילוטה עד יחסי באופן ההקמה ערבות בחילוט החשמל רשות
 התנאים ,המכסות להיקפי ביחס הן ידה על שמפורסמים המכרזים תנאי את לעת מעת מעדכנת החשמל רשות המחייב). מהמועד
   האסדרה. תנאי במסגרת הזוכים לרשות דותשעומ ההקמה לתקופות ביחס והן להן, הנלווים

 יהיו ידה, על שיפורסמו בוה במתח ולטאיםו-פוטו למתקנים תחרותיים הליכיםש החשמל רשות הודיעה 2020 משנת החל בנוסף,
 ליתחשמ אנרגיה אחסון יאפשרו אשר אגירה מתקני בשילוב וולטאית-פוטו בטכנולוגיה חשמל לייצור למתקנים קבוע לתעריף למכסות

 בהתאם, שעות. 4 למשך ),MW וואט במגה הנמדד ממשי הספק במונחי האתר של החיבור גודל הפחות לכל של בשיעור ושחרורה
 אגירה קיבולת בשילוב וולטאית–פוטו בטכנולוגיה חשמל לייצור תעריף לקביעת מכרזים שני החשמל רשות פרסמה 2020 בשנת

 ערבות להפקיד נדרש מציע כל וכיום לתעריף הזכאות הבטחת לצורך הנדרשים רבויותהע סכומי הועלו במסגרתם "),אגירה מכרז"
 האגירה במכרז כי יצוין עוד .1KW לכל ש"ח 600 בסך הקמה בערבות להחליפה מכן ולאחר 1KW לכל ש"ח 200 של בסכום הצעה

 אשר התעריף בתקופת שינוי חל סם,שפור 2 פרמס אגירה משולבי בוה במתח ולטאיםו-פוטו למתקנים תחרותי (הליך האחרון
 המועד את להאריך לזוכים מאפשר המכרז כן, כמו .29.12.2045 ליום ועד מתקן כל של המסחרית ההפעלה ממועד החל ישולם

   נוספים. חודשים 15 -ב וסה"כ פעמים 3 עד המרבי המחייב

  :"עליון במתח ("מערכות ההולכה לרשת המתחברות וולטאיות-פוטו חשמל ייצור מערכות 2ב(

 על יתחרו עליון במתח למערכות תחרותי בהליך מציעים ,2017 ספטמבר מחודש 525 מישיבה החשמל רשות להחלטת בהתאם
 בעת מאושרת סטטוטורית תוכנית םלה שיש לפרויקטים ביחס להצעות עדיפות מתן תוך מיוצר 1KWh -ל ביותר הנמוך התעריף

 מכרז" הצעתו גובה לפי זוכה לכל ייקבע התעריף .הזכייה הודעת לקבלת תנאי המהווה ט,הפרויק לחיבור ההיתכנות בדיקת ביצוע
 ממועד שנים 23 של לתקופה לו ישולם זוכה לכל שנקבע התעריף .הזכייה על ההכרזה ממועד החל ברשת המקום לו ויישמר "מפלה

 המוקדם לפי ישראל, מקרקעי רשות לבין הזוכה בין הקרקע עסקת חתימת ממועד חודשים 11-ו שנים 24 או ,המסחרית ההפעלה
 ערבות המציע יפקיד הצעה להגשת סף כתנאי המציע. לבחירת פרמטרים על המבוססת הצמדה לנוסחת צמוד כשהוא מביניהם

 הזוכה על .1KW לכל ש"ח 300 בסך הקמה בערבות הזכייה, לאחר תוחלף, אשר מוצע 1KW לכל ש"ח 100 של בסכום שתתפותה
 הראשון ההליך (עבור שיקבע המחייב למועד עד התחרותי ההליך במסגרת זכה הוא בו ההספק לכל ביחס מסחרית פעלהלה להגיע

 רשות תחל זה מועד לאחר .20236.03. הינו הקורונה נגיף התפשטות בשל החשמל רשות ידי על הוארך אשר המחייב המועד
 מהמועד חודשים 6 תוך מסחרית להפעלה יגיעו לא אשר לזוכים לטהמוח לחילוטה עד יחסי באופן ההקמה ערבות בחילוט החשמל
 להקמת הצעות כוללות זה הליך במסגרת המוגשות הצעות בוה, במתח מערכות להקמת התעריפיים מהמכרזים בשונה המחייב.
 עליון במתח מערכות להקמת ראשון תחרותי הליך פרסמה הרשות להחלטה, בהמשך לשימוש. מכסה ולא ספציפי, באתר מתקנים

  .pMW90 -כ של בהספק אנרג'יקס של פרויקט זכה במסגרתו בהליך, המשתתפים על החלות המידה אמות את ,היתר בין כלל, אשר

 החלטות לעת מעת מקבלת הרשות המכרזים, ואסדרת התעריף לאסדרת בנוסף :ייעודיים מתקנים להקמת הוק אד החלטות 3ב(
     ייעודיים. םוולטאיי-פוטו מתקנים בהקמת לתמיכה
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 נוספים למכרזים וצפי מובטח לתעריף במכסה אנרג'יקס זכתה בהם שפורסמו תעריף מכרזי אודות מידע .3

  מכוחם: שפורסמו בהספקים אנרג'יקס של וחלקה 2020-2017 בשנים שפורסמו מכרזים אודות פרטים להלן

תאריך   פרויקט  
  הזכייה

חלקה של 
  אנרג'יקס 

  בהספק הזוכה

חלקה של 
יקס אנרג'

בהספק הזוכה 
  באחוזים

  תעריף זוכה 

  1KWh-ל

  סטאטוס

 שפורסמו מכרזים
 זכתה 'יקסושאנרג

2017- בשנים בהם
2020  

  בוה מתח - 1 הליך
21.3.2017  70MW 

90MWp  

  בהפעלה מסחרית  אגורות  19.9  29.8%

  בוה מתח - 2 הליך
28.12.2017  50.3MW 

62MWp  

  בהפעלה מסחרית  אגורות  19.78  47.9%

 בוה מתח - 3 הליך
*  

3.4.2019  80MW 

100MWp  

  בהקמה   אגורות  18.18  36.4%

  בוה מתח - 4 הליך
19.11.2019  30MW 

39MWp  

  לקראת הקמה  אגורות  17.98  12.5%

  עליון מתח - 1 הליך
30.5.2019  70MW 

90MWp  

 אגורות 15.6  29.2%

  

  ייזום מתקדם 

   בוה מתח – 2 הליך

  רהאגי בשילוב

28.12.2020  80MW 

180-200MWp  

  אגורות 17.45  

  

  ייזום מתקדם 

  הכל סך
  

  380.3MW 

561-581MWp  

       

 

 שפורסם בוה במתח מתקנים להקמת התחרותי המכרז במסגרת )%100 אנרג'יקס (חלק 10MWp של בהספק בנוסף זכתה אנרג'יקס  *
 השלישי התחרותי המכרז של לאלה זהים אנרג'יקס כאיתז לו והתעריף זה מתקן של לאסדרה העיקריים התנאים .חשמל קמ"ט ע"י

  .בוה במתח למתקנים

  עתידיים: והליכים מכרזים .4

 ידי על שפורסם המקדמי המיון להליך ניגשה אנרג'יקס – דימונה לעיר מערבית דרום סולארית כוח תחנת ותפעול להקמה מכרז
 מוועדת קיבלו המקדמי המיון בהליך המשתתפים ויתר אנרג'יקס .ישראלב ביותר הגדולה הסולארית הכוח תחנת להקמת "להחשכ

 התחנה הספק ,המכרז למסמכי בהתאם .במכרז הצעתה להגשת בהכנות אנרג'יקס החלה ובהתאם המכרז מסמכי את המכרזים
   וואט. מגה 50 של ובהספק שעה וואט מגה 200 של בהיקף אגירה קיבולת בשילוב וואט מגה 180 על יעמוד

 שיפורסמו נוספים תחרותיים הליכים במסגרת להקים מייעדת היא אותם בייזום פרויקטים פוליוטפור לאנרג'יקס לעיל, למתואר בנוסף
 מפורסמים אשר השונים במכרזים מודדתלה אנרג'יקס ובכוונת ,נטיווהרל במועד בתוקף שיהיו באסדרות או החשמל רשות ידי על
    האנרגיה. ומשרד החשכ"ל ידי על יםשמפורסמ מכרזים לרבות לעת, עתמ
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 "בבארהוולטאי -הפוטו בתחום'יקס ארג פעילות 2.2.1.2

 החשמל לרשת פרויקטים לראשונה אנרג'יקס חיברה שאמצה, האסטרטגית והתכנית אנרג'יקס ליעדי בהתאם ,2020 שנת במהלך
-הפוטו בתחום פעילותה של אינטנסיבי וקידום בפיתוח והמשיכה בארה"ב פעילותה של הארגוניות התשתיות את ביססה בארה"ב,

 בארה"ב. וולטאי

 בארה"ב: וולטאית-פוטו מפעילות הכנסה מקורות )1(

 למכור יכולים חשמל ויצרני החשמל במכירת רבה גמישות מאפשר הפתוחים, בשווקים ,בארה"ב החשמל מכירת שוק - חשמל מכירת
בצעות החשמל מכירת עסקאות עיקר .החשמל במכירת כמתווכים םהמשמשי פיננסים למוסדות ו/או לצרכנים ישירות אף חשמל  מ

 ,אחרים ושחקנים צרכנים מול ישירים להסכמים מעבר של המגמה מתחזקת האחרונות בשנים אך המקומיות, החשמל חברות עם
 מתחדשת. מאנרגיה צרהמיו חשמל %100 לצרוך דגלן על חרטו אשר Apple, Facebook , oogleG , Microsoft כגון ענק חברות לרוב

 ההתקשרויות מרבית המקומית. החשמל חברת מול והתחשבנות וירטואלי הסכם של בדרך או מהמתקן ישיר באופן נמכר החשמל
  ים:שנ 20-5 שבין לתקופה ןהינ לצרכנים) ישירות או החשמל לחברת אם (בין חשמל למכירת

בצעת - מקומיות חשמל לחברות חשמל מכירת )1(  אותו 42תחרותי מכרז של בדרך או ייעודי הסכם על חתימה של בדרך מ
 החשמל חברת ארוך. לטווח קבוע במחיר מהפרויקט החשמל לרכישת התקשרות לצורך המקומית החשמל חברת מפרסמת

 נמצא הוא בו השלב (מיקום, הפרויקט איכות של ולפרמטרים למחיר בהתאם המציעים מבין בוחרת המכרז את עורכת אשר
 לחברת מהמתקן שמיוצר החשמל של בפועל מכירה הנה זו התקשרות וכו'). פיננסית איתנות (ניסיון, המציע ואיכות וכו') בייזום

 .Generated As החשמל

בצעת - מחיר גידור עסקאותלצרכנים/ חשמל מכירת )2(  והן המקומיות) החשמל לחברות (בדומה תחרותי מכרז של בדרך הן מ
בצע יכולה החשמל מכירת שנים. 15-5 של לתקופה לרוב הן זה מסוג העסקאות ישירות. כעסקאות  וירטואלי או פיזי באופן לה
 בפועל המיוצר כשהחשמל בגינו, שיונפקו הירוקות התעודות ומכירת מהמתקן החשמל מחיר לגידור חיצונית עסקה (במסגרת

 או )Generated As מהמתקן וצרשמי החשמל למלוא ביחס להיות יכולה זו במסגרת החשמל מכירת החשמל). לרשת מוזרם
 .Shape הצדדים מחוייבים אליו מוגדר להספק ביחס

 כאשר המדינות, בתוך למחוז מחוז בין ואף בארה"ב למדינה מדינה בין משתנים ליזמים התמריצים - ירוקות תעודות ממכירת הכנסות
 מתחדשת מאנרגיה חשמל ליצרני תוניתנה tificatesCer Energy Renewable - RECs ירוקות תעודות הנפקת הוא הנפוץ התמריץ

 גדול בחלק הרלוונטית. במדינה השוק ולתנאי רגולטוריתה למסגרת בהתאם משתנה התעודות של שווין .מיוצר MWh1 כל בורע
 חברות אםובהת )Standard Portfolio Renewable המקומי המחוקק ידי על שנקבע מתחדשות לאנרגיות מחייב יעד ישנו מהמדינות

 מחויבות אינן אשר רבות חברות בנוסף, ירוקות. תעודות לרכוש נדרשות המקומי, המחוקק ידי על המפוקחות המקומיות, החשמל
 האנרגיה ביעדי לעמוד כדי דומים כללים עצמן על מחילות גדולות) טכנולוגיה חברות (דוגמת דין פי על ירוקות תעודות לרכוש

  לעצמן. הציבו אשר המתחדשת

-פוטו חשמל לייצור מתקניםמ נוספת הכנסה לקבל ניתן ,החשמל וברשת במדינה כתלות מסוימים, במקרים - נוספים הכנסה מקורות
  המקומית. החשמל חברת כלפי )Capacity המערכת לזמינות היזם שמעמיד התחייבות בגין וולטאי

 לו שיש שיזם כך ),Credit Tax Investment - ITC מס הטבתל זכאים המתחדשת האנרגיה בתחום יזמים - פדרלית מס הטבת
 מהן העלויות חישוב המוכרות יםהפרויקט מעלויות %30 עד של בשיעור ממס מזיכוי הנותיל יכול בארה"ב, במס חייבות הכנסות

בצע ההטבה נגזרת .המס הטבת" בחקיקה) שנקבעו לתנאים בהתאם מ  יש אשר ,מקומי שותף עם להתקשר יכול היזם לחילופין, "
 %45-%40 -כ מעמיד ולרוב לרשת המתקן חיבור בשלב ,כלל בדרך מצטרף, המס שותף ."מס שותף" בארה"ב תפדרלי מס חבות לו

%30- של בשיעור לתשלום וכן ,ITC -ה שעיקרן ,הפרויקט זכאי להן המס ותהטב רובל בתמורה המתקן להקמת ההשקעה מעלות
 המתקן להקמת ההשקעה עלות יתרת את להזרים אחראי היזם .שנים 7-5 רוב פי על השהנ תקופה למשך הפרויקט מתזרים %10

 תשואה בתוספת המס שותף השקעת החזר עם הפרויקט. של התזרים ויתרת המס הטבות ליתרת וזכאי מימון) של בדרך (לרבות
 ובתזרים ברווח המס שותף של חלקו דיור בתזרים), חלקו ותשלום מס לצורך בהפסדים וחלקו ITC – המס הטבות של (בדרך מוסכמת

                                                      
  .מכרזים באמצעות נעשית אינה"ב בארה נרג'יקסא פעילות, הדוח אישור לתאריך 42
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 למועד שבתוקף לחקיקה בהתאם שוק. בתנאי בפרויקט המס שותף של זכויותיו את לרכוש הזכות ליזם וקמה מינימאלי לשיעור
 שהקמתו פרויקטל ביחסש כך ,2020 שנת מתחילת החל הרגולטור ידי על הדרגתי באופן מופחתים מסה הטבת אחוזי הדוח, פרסום
 תחל שהקמתו פרויקט עבור ,%26 על הפרויקט לעלות ביחס המס הטבת שיעור יעמוד (כולל) 2022 שנת עד 2020 נתבש החלה
 שנת לסוף עד תושלם לא שהקמתו פרויקט מקרה, בכל .%10 - והלאה 2024 משנת תחל ושהקמת ופרויקט %22 - 2023 בשנת
 בעלות ציוד של רכישה של בדרך (לרבות 2019 בשנת החלה הקמתוש פרויקט כי יובהר .%10 על רק יעמוד המס הטבת שיעור ,2025

 .%30 בגובה מס הטבת למלוא זכאי יהיה 2025 שנת סוף עד לרשת ויחובר הפרויקט) מעלות %5 לפחות של

 מסחרית, בהפעלה אנרג'יקס של הפרויקטים על עיקריים נתונים אודות לפרטים - ובהקמה מסחרית בהפעלה פרוייקטים )2(
  לעיל. 2 סעיף ראה בארה"ב, וולטאי-הפוטו בתחום הייזום ובשלב מתקדם בייזום הקמה, ראתולק בהקמה

  

  תחום אנרגיית הרוח 

 כללי

 מעל של עולמי מצטבר מותקן הספק עם מתחדשות, מאנרגיות חשמל לייצור בעולם המוביל התחום הינו הרוח אנרגיית תחום
43GW700 מ למעלה של ממוצע שנתי בקצב העולמי הרוח שוק גדל האחרונות, בשנים- GW05, הדוח פתבתקוש היא וההערכה 

 חשמלה ייצור עלויות הפחתת את פשרויא רשא טכנולוגיים מחידושים כתוצאה זאת ,GW8244 - 2021 ובשנת GW70 על יעמוד הגידול
 תמיכה תכניות עם יחד ,בעולם הרוח אנרגיית בתחום בהשקעות צמיחה האחרונות בשנים לראות ניתן ובהתאם רוח, מאנרגיית

  .ענפות ממשלתיות

 150-100 בין הינו התורן וגובה מטר 170-100 בין נע הלהבים קוטר ,MW6-2 של בהספק הינה אופיינית יבשתית רוח טורבינת כיום,
   אתר. באותו הרוח ותנאי למאפייני בהתאם תקבע מסוים באתר שתותקן הטורבינה סוג לרוב, מטר.

 הטורבינה נצילות הגדלת .נתון רוח משטר עבור חשמל יותר ייצרו שהטורבינות כך הטורבינה, נצילות להגדלת פועלים הטורבינות יצרני
 הרוח עוצמת בהם לאתרים או נמוכים הממשלתיים התמריצים בהם לאזורים גם שלהם השוק נתח את להרחיב ליצרנים תמאפשר
 הסכמי במסגרת הטורבינות יצרן ידי על מסופקת שלרוב פת,שוט תחזוקה נדרשת הרוח, חוות של הסדירה הפעלתה לשם פחותה.

 ארוך. לטווח ותחזוקה שירות

 עיקריים ורכיבים גדולה רוח טורבינת של הפעלה אופן

 של סיבובית תנועה ומייצרת הטורבינה בלהבי פוגעת אוויר בזרימת שמקורה קינטית אנרגיה כאשר נעשה רוח מאנרגיית חשמל ייצור
 ככל הטורבינה. מוצבת עליו התורן בראש הנמצא חשמלי גנרטור באמצעות חשמלית לאנרגיה מומרת זו בוביתסי תנועה הלהבים.
 שכיוון מאחר שלו. ההספק בול לקצה יגיע הגנרטור בה לנקודה עד יגדל מהגנרטור שיופק ההספק כך יותר, חזקה הרוח שעוצמת

 יופנו שהלהבים כך הטורבינה גוף את לסובב הדואגים חיישנים ינהלטורב באתר, הרוחות למשטר בהתאם תדיר באופן משתנה הרוח
  הרוח. לכיוון תמיד

  החשמל. לרשת החיבור לנקודת ומשם קרקעית, תת איסוף ברשת ביניהן יחוברו לרוב הטורבינות טורבינות, מספר בה בחווה
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 בישראל הרוח אנרגיית בתחום'יקס אנרג פעילות 2.2.2.1

 הדוח, פרסום למועד נכון והייזום. הפיתוח בשלב ברובו נמצא בישראל רוח מאנרגיית חשמל ייצור פעילות תחום הדוח, אישור לתאריך
 מזוהים בישראל .בהקמה נוספים פרויקטים וישנם במכסה) קיימים אשר MW730 (מתוך רוח אנרגית של MW24.2 מחוברים בישראל

בלות לתנאים כפופה אלה באתרים רוח חוות הקמת אולם ח,הרו אנרגיית לניצול פוטנציאל קיים בהם אזורים מספר  הנגזרים ומ
  תכנוניים. והיבטים הסביבה הגנת של היבטים ביטחוניים, משיקולים

  גדולות") רוח ("מערכות KW50 מעל מערכותל בישראל הרוח אנרגיית בתחום האסדרה

 .לעת מעת והתעדכנה 10.10.2011 מיום החשמל רשות של 349 החלטה במסגרת לראשונה פורסמה גדולות רוח למערכות האסדרה
 התחייבות של במתווה ,MW730 הינה רוח אנרגיית באמצעות חשמל ייצור לטובת המכסה הדוח, למועד שבתוקף לאסדרה בהתאם
בס חישוב נוסחת לפי ייקבע התעריף מדד. צמוד שנה, 20 של לתקופה מובטח בתעריף החשמל חברת ידי על חשמל לרכישת  סתהמ

 שערי כגון משתנים למספר והצמדתו החלוקה, ולרשת ההולכה לרשת המחוברים מתקנים בין בחנהא תוך ייעודי, בסיס תעריף על
  ריבית. ושיעורי לצרכן המחירים מדד בעולם, הרוח טורבינות עלויות את המשקף מדד חליפין,

 מיוצר 1KWh -ל אג' 36 -כ הינו MW300 של מכסה ילמיצו עד הפרסום למועד המשוקלל התעריף החשמל, רשות לפרסומי בהתאם
 החלוקה. לרשת המחוברים מתקניםל ביחס מיוצר KWh1 -ל אג' 30 -כו עליון) (מתח ההולכה לרשת המחוברים למתקנים ביחס
 למתקנים ביחס המשוקלל התעריףש כך מתעדכן המשוקלל התעריף ,MW300 של בהספק הראשונית המכסה מיצוי לאחר

 -ל אג' 28-כ החלוקה, לרשת המחוברים מתקניםל וביחס מיוצר KWh1 -ל אג' 30 -כ הינו עליון) (מתח ההולכה לרשת המחוברים
KWh1 למועד נכון הבסיס תעריף על המשפיעים השונים המשתנים לנתוני בהתאם ייקבע מתקן לכל ביחס הסופי התעריף .מיוצר 

   נטי.ווורל ככל בפועל, התעריף אישור מתן

 אשר טכנולוגי פתרון פיתוח למימון הביטחון ומשרד האוצר משרד האנרגיה, משרד בין מיםהסכ מונחת 2019 דצמבר שחוד בסוף
 של פיתוחם המשך את לקדם יאפשרו ,הארץ בצפון שיוקמו רוח טורבינות מהצבת כתוצאה הביטחון מערכת לצרכי מענה לתת נועד

 הפתרון להשלמת זמנים לוחות גם קבעו אלה הסכמים .אר"ן פרויקט זה ובכלל הארץ, בצפון רוח חוות להקמת פרויקטים מספר
ב חודשים 24 -מ יאוחר (לא הקרקעי  ממועד חודשים 32 -מ יותר לא הטכנולוגי הפתרון של צועיומב היזם) ידי על ההתחייבות מכ
 בסך המוערך הטכנולוגי, הפתרון של מעלותו שליש שני החשמל, רשות להחלטת בהתאם .הצדדים בין הסיכומים של לתוקף כניסתו

 משק צרכני על יושת מעלותו ושליש ידם, על שיוקמו הפרויקטים גודל לפי יחסי באופן היזמים על יושתו ש"ח, מיליון 250 -כ של
  החשמל.

   שפורסמו לאסדרות ביחס בישראל רוח חוות הקמת לצורך הרגולטורי ההליך להשלמת סף תנאי

 אבני החשמל. רשות של הרלוונטית האסדרה שקבעה בתנאים לעמוד נדרש רוח תיבאנרגי חשמל ורלייצ מערכת להקים המבקש יזם
   כוללות: הדוח למועד הקיימת האסדרה פי על הנדרשות המהותיות הדרך

 מהעלות %20 של (בשיעור עצמי הון הוכחת חח"י, ידי על היתכנות סקר ביצוע לקרקע, זיקה הוכחת המצריך מותנה, רישיון קבלת  .א
  בתחום. ניסיון והוכחת בנקאית ערבות העמדת המתוכנן), לפרויקט הנורמטיבית

 על וחתימה מחח"י מחייב חיבור סקר וכן בניה תוכניות/היתר הפקדת אישור גם הכולל תעריפי אישור לקבל נדרש מכן, לאחר  .ב
  הפרויקט. הקמת למימון מחייב הבנות מזכר

 תוכנית אישור לרבות בניה, היתר וקבלת מימון הסכם על חתימה הכוללת פיננסית לסגירה להגיע יש הנ"ל, האישורים קבלת עם  .ג
  הרלוונטיים. והבניה התכנון במוסדות סטטוטורית

 לעיל. כמפורט הביטחון מערכת עבור (ומימונו) הטכנולוגי הפתרון להסדרת כפופה בישראל רוח חוות הקמת  .ד

 וקבלת הארצית החשמל לרשת המתקן וחיבור להקמה זמנים בלוחות ודלעמ ונדרש ההקמה תהליך מתחיל הפיננסית, הסגירה עם
   קבוע. רישיון
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 בישראל אנרג'יקס ידי על המקודמות רוח חוות

 בת חברת באמצעות ,MW110 של בהספק הגולן רמת צפוןב מפתחת שאנרג'יקס "ןאר פרויקט וכן בייזום יםפרויקט אודות למידע
  .םכספיי דוחותל (ב)8 רביאו ראה ""ןאר פרויקט" ייעודית

  
 בפולין הרוח אנרגיית בתחום'יקס אנרג פעילות 2.2.2.2

 של הייזום פעילות חודשה הרוח, אנרגיית בתחום לרבות המתחדשת, באנרגיה תומכת חקיקה פרסום רקע על האחרונות בשנים
 להקמת נוספים מכרזים לפרסם כוונתו על לניהפו הרגולטור הודיע הדוח למועד בסמוך כן, כמו שאת. ביתר בפולין הרוח אנרגית תחום
  .2021 שנת במהלך MW750-כ של כולל בהיקף וולטאיים-פוטו ומתקנים חדשות רוח חוות

  בפולין הרוח אנרגיית בתחום האסדרות

 שותהמתחד האנרגיות חוק .מכוחו המפורסמות והוראות תקנות ומכוח המתחדשות האנרגיות חוק מכוח פועלות בפולין הרוח חוות
 לשניים נחלקת רוח חוות על שתחול האסדרה החוק, להוראות בהתאם .2015 שנת בתחילת לתוקפו נכנס אשר משמעותי תיקון עבר

 חוות כל על חלה אשר ירוקות לתעודות זכאות ובנוסף, שחור חשמל מכירת על המבוססת ",הירוקות התעודות אסדרת" האחת, -
 קבוע תעריף במכרז, לזכיה בכפוף המבטיחה, ",התעריף מכרזי אסדרת" והשניה, ;2016 ביוני 30 ליום עד הושלמה שהקמתן הרוח
 הרוח חוות כל הדוח, למועד מכן. לאחר הושלמה שהקמתן הרוח חוות כל על חלה אשר מסוים, ייצור להיקף ביחס שנים, 15 למשך

  .הירוקות תעודותה אסדרת להוראות כפופות המסחרית ההפעלה בשלב המצויות בפולין אנרג'יקס של

  הירוקות התעודות אסדרת

 הכנסות" הרוח חוות ידי על המיוצר החשמל מכירת )1 הכנסה: סוגי לשני זכאית הירוקות, התעודות לאסדרת הכפופה ,הרוח חוות
 כל בגין ,רוח חוות ובכללן מתחדשות מאנרגיות חשמל ליצרני מוענקת אשר "ירוקה תעודה" ממכירת הכנסה )2 -ו ")שחור מחשמל

MWh1 ממועד שנים 15 של לתקופה נוסף הכנסה רכיב מהוות הירוקות התעודות ").ירוקות מתעודות הכנסות" (להלן מיוצר חשמל 
  .האמורה הרוח בחוות החשמל ייצור תחילת

 ייצור במקום החלוקה רשת (בעל המקומי החשמל למשווק למכור ניתן הרוח בחוות המיוצר החשמל את :חשמל מכירתמ הכנסות
 הסוחרות החשמל חברות מול ישירים בהסכמים או המקומית החשמל בבורסת המיוצר החשמל את למכור ניתן לחילופין החשמל)
.בחשמל העוסקים" :(להלן הקצה לצרכני חשמל המוכרים בחשמל אחרים סוחריםל וכן בפולין חשמל ומספקות "   

 הבבורס נסחרות השחור, החשמל ממכירת הכנסות על נוסף הכנסה רכיב תמהוו אשר ,הירוקות התעודות :ירוקות מתעודות הכנסות
   ולביקוש. להיצע בהתאם ומשתנה קבוע אינו הירוקות התעודות מחיר בפולין. ייעודית

 בשיעור "),הקנס" (להלן לרכישתן כחלופה קנס לשלם או ירוקות תעודות לרכוש מחויבים מתחדשת מאנרגיה שאינו חשמל יצרני
   הרגולטור. ידי על ומפורסם ידם על המיוצר החשמל מכלל שנתי

 מהממוצע %125 -ל שווה ויהיה שנה בכל יחושב אלא קבוע אינו הקנס סכום ,הדוח אישור לתאריך שבתוקף לתקנות בהתאם
 לשלם יהיה ניתן לא כי הובהר ,במקביל לתעודה. זלוטי 300 -מ יותר לא אך שחלפה, בשנה הירוקות התעודות מחיר של המשוקלל

   .בשוק ירוקות תעודות של מלאי קיים עוד כל הקנס את

   .כספיים דוחותל (ה)7 ביאור ראה הדוח אישור לתאריך הירוקות התעודות של מחירן אודות נוספים לפרטים

  המכרזים אסדרת

 2016 ביוני 03 לאחר הושלמה הקמתם אשר מתחדשות מאנרגיות חשמל לייצור מתקנים בהקמת תומכת אשר נטיתווהרל האסדרה
 באסדרה, להשתתפות זכאות לצורך סף בתנאי בעמידה מותנית זו לאסדרה כפופה אשר רוח חוות הקמת המכרזים. אסדרת הנה

   תעריף. מכרזי של בהליך וזכיה
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 זכה בו מובטח תעריףב המסחרית, והפעלת ממועד החל זכאי, יהיה כאמור, תעריף במכרז זכה אשר רוח חוות להקמת פרויקט
 במכרז הצעתו בהגשת היזם התחייב לו חשמל ייצור בהספק חשמל לתפוקת ביחס שנים 15 למשך מדד, צמוד ,המכרז סגרתבמ

   החופשי. בשוק להימכר יכולה כאמור יתרה חשמל, ייצור יתרת לו ותיוותר ככל הזכאות. תקופת לאורך

 הזכאות תקופת לאורך החווה תפוקות פריסת את עמיפ חד באופן לעדכן רשאי רוח חוות להקמת זוכה פרויקט שלו היזם ,בנוסף
 על תעלה לא הרוח חוות של ההקמה שתקופת ובלבד מובטח, לתעריף הזכאות תקופת תחילת מועד את גם כמו מובטח, לתעריף
 כך נוספים חודשים 12 בעד להתארך עשויה זו תקופה הקורונה, השפעות רקע על במכרז. הזכיה ממועד חודשים 33 של תקופה

  במכרז. הזכיה ממועד חודשים 45 של תקופה על תעלה לא זו תקופה הכל, בסךש

בסס  מכרזי לפרסם הפולני המחוקק החל שתוקן, כפי ,2018 יוני מחודש הפולני המתחדשות האנרגיות לחוק האמור התיקון על בה
 חדשות. רוח חוות לרבות מתחדשת אנרגיה לייצור מתקנים להקמת תעריף

 מסחרית, בהפעלה אנרג'יקס של הפרויקטים על עיקריים נתונים אודות לפרטים - ובהקמה מסחרית להבהפע פרוייקטים )3(
 ה לפרק פעילות) (תחום 2 יףסע ראה בארה"ב, וולטאי-הפוטו בתחום הייזום ובשלב מתקדם בייזום הקמה, ולקראת בהקמה

 .לעיל

  

 מערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות  

 וולטאי-תחום פוטו –גלם וספקים  חומרי

 חשמל לוחות ,מחברים כבלים, טרקרים, הפנלים, לנשיאת פלדה קונסטרוצית וממירים, מפנלים מורכבות וולטאיות-הפוטו המערכות
  משנה. מתחנת גם בנוסף מורכבת חובב בנאות אנרג'יקס של המערכת .חשמל וחדרי

 רב ומוניטין ניסיון בעלי בעולם, מובילים מספקים שברשותה ותוולטאי-הפוטו למערכות רכיבים ולרכוש להתקשר מקפידה אנרג'יקס
 להערכת זאת, עם יחד .Solar First הפנלים יצרנית עם שהקימה אסטרטגית שותפות על בדגש וולטאי-הפוטו בתחום שנצבר

 מהם לספקים דומה תטכני יכולת בעלות שהינן וולטאיות-הפוטו למערכות רכיבים המייצרות בעולם החברות ריבוי בשל ,אנרג'יקס
   אחר. או זה בספק תלות לה אין אזי כאמור, הרכיבים את אנרג'יקס רוכשת

  :מוצר אחריות

 זכאית אנרג'יקס בעבר, רכשה אותם הפנלים ספקי עם אנרג'יקס של ההתקשרות הסכמי מרבית פי על וולטאיים:-פוטו פנלים 
 (לאחר נוספות שנים 15 עד של תפוקה ואחריות %90 לפחות של לתפוקה שנים 10 של אחריות למוצר, שנים 5 של אחריות לקבל

 10 - 12 של אחריות אנרג'יקס מקבלת השונות, הפנלים לסדרות בהתאם .%80 לפחות של לתפוקה הנ"ל) השנים 10 תקופת
 בקצב דתויור הראשונה, בשנה תפוקה %89 -ל באחריות מתחילה אשר שנה, 30 עד 25 -ל תפוקה לאחריות בנוסף למוצר שנים

   מעבדה). (בתנאי %83.5 או 85.5 של הינה לתפוקה האחריות יםשנ 30 או 25 לאחר הכל סך ליניארי. באופן בשנה %0.5-%0.3 של

 :פי על ,נוספות אחריות תקופות מהם רוכשת ואנרג'יקס ,לממירים שנים 10-2 בין של אחריות מעניקים הממירים ספקי ממירים 
   .שנה 20 עד של לתקופה רוב

 מחוברים להן הקונסטרוקציות עבור שנים 10 של אחריות תקופת ובישראל) (בארה"ב אנרג'יקס ידי על שנרכשו לטרקרים 
 .והבקרה החשמל מערכות עבור שנים 5 -ו הטרקרים
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 תחום אנרגיית הרוח –גלם ווספקים  חומרי

 Nordex (דנמרק), Vestas (ארה"ב), GE ),/ספרדגרמניה Gamesa - Siemens כמו חברות נמנות בעולם הגדולים הטורבינות יצרני בין
  אחר. או זה בספק תלות לה תהא לא כי מעריכה החברה לפיכך דומות. טכניות יכולות בעלות והן (גרמניה) Enercon-ו (גרמניה)

 ובהקמה מסחרית בהפעלה בפולין אנרג'יקס של הרוח חוות לכל יחסב הטורבינות יצרן עם תיוההתקשרו במסגרת - מוצר אחריות
 םבמסגרת שנה, 25-20 של לתקופה ותחזוקה תפעול שירותי לספק הטורבינות יצרן התחייב הדוח) אישור לתאריך הקמה ולקראת

  חשבונו. על תקולים רכיבים והחלפת הטורבינות של התקין לתפעול אחראי הטורבינות יצרן

  

 מוצרים ורווחיות הכנסות פילוח 

  דצמברב 31 ביום שהסתיימה לשנה  

  2020  2019  

  %  "חש אלפי  %  "חש אלפי  

  37.7%  89,972  41.2%  108,193  * ישראל

  62.3%  148,587  56.3%  148,221  פולין

  -    -    2.5%  6,655  "בארה

  100%  238,559  100%  263,069  "כסה

  המאזני. השווי שיטת לפי הכספיים בדוחות המטופלת גרנות בשותפות הכנסות ללא (*)

 

  והפצהשיווק  

תחום הפעילות של אנרג'יקס בישראל אינו מצריך שיווק והפצה שכן כאמור הלקוח היחיד של החברה הינו חברת החשמל בישראל, 
המחויבת להתקשר בהסכמים ארוכי טווח עם אנרג'יקס ולרכוש את האנרגיה המיוצרת ו/או שתיוצר על ידה בהתאם לתעריפים 

  שאמונה על הפצת האנרגיה.  הנקבעים על ידי רשות החשמל, והיא זו

בכל הנוגע לפעילות אנרג'יקס בתחום אנרגית הרוח בפולין, הפצת החשמל נעשית באמצעות מכירתו למשווק החשמל המקומי או 
באמצעות מכירתו בבורסת החשמל המקומית או בהסכמים ישירים מול העוסקים בחשמל. כמו כן, התעודות הירוקות נסחרות 

למכרן לחברות החשמל הסוחרות ומספקות חשמל בפולין, לצרכנים סופיים וברוקרים לסחורות וכן הן סחירות  בבורסת החשמל וניתן
בפולין.  אנרג'יקסבבורסת האנרגיה בפולין. כל אלה הם בבחינת משווקים פוטנציאליים להפצה ומכירת החשמל המיוצר על ידי 

  לדוחות הכספיים. (ה).7בפרויקטי אנרג'יקס בפולין ראה ביאור  למכירת החשמל המיוצרלהתקשרות חברת הפרויקט הרלוונטית 

 לחברות נמכר אנרג'יקס של ממתקניה החשמל שכן הפצה או בשיווק צורך אין לאנרג'יקס בארה"ב, אנרג'יקס לפעילות הנוגע בכל
 למכירת הסכמים רתליצי פועלת אנרג'יקס ובמקביל המקומית לרגולציה בהתאם מחוברים המתקנים אליהן המקומיות החשמל
 מערכת פיתחה אנרג'יקסו בשוק רב ביקוש יש זה מסוג לעסקאות הירוקות. התעודות למכירת וכן החשמל מחיר קיבוע ו/או החשמל
  .לאנרג'יקס התשואה מקסום תוך זה מסוג התקשרויות לבצע לה המאפשרת בתחום המובילים השחקנים עם ומבוססת ענפה קשרים
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  תחרות 

דוח, פועלות חברות רבות בישראל ובשווקים אחרים בהם פועלת אנרג'יקס בתחום האנרגיה המתחדשת בכלל ובתחום נכון למועד ה
  וולטאי ותחום אנרגיית הרוח בפרט. -הפוטו

 ככלל, להערכת אנרג'יקס, תחום האנרגיה המתחדשת הינו תחרותי, והואיל ופעילות היזמים בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל
בלה על ובפולין הינ ה פעילות תלויית מכסות המפורסמות על ידי רשות החשמל או רגולטור מקומי או במכרזי תעריף, עשויה לחול מ

יכולת אנרג'יקס להוציא לפועל פרויקטים המקודמים על ידה, ככל שמכסות שיפורסמו על ידי הרגולטור ינוצלו במלואן על ידי מתחרים 
-מתחרים רלוונטיים בשוק המתקנים הפוטו 5-10להערכת אנרג'יקס למועד הדוח פועלים  או שאנרג'יקס לא תזכה במכרזי תעריף.

וולטאים הגדולים המחוברים לרשת ההולכה קיימים פחות מתחרים -וולטאים הבינוניים והגדולים בישראל. בתחום המתקנים הפוטו
בוהים ואנרג'יקס מעריכה כי יש לה כחמישה מתחרים עיקרי ים. בתחום המתקנים הבינוניים והגדולים קיימת בשל חסמי הכניסה ה

  מגמה של הגדלת נתח השוק של שחקנים בעלי הון עצמי משמעותי. 

בוהים  בתחום אנרגיית הרוח ישנה פחות תחרות בשל הצורך בהשקעות משמעותיות בשלבי פיתוח הפרויקטים ובשל החסמים ה
לות כיום בשוק הישראלי מספר חברות המתחרות באופן ישיר להקמתם. מתחרים משמעותיים: למיטב ידיעת אנרג'יקס, פוע

  באנרג'יקס או בעלות יכולת להתחרות באנרג'יקס בישראל.

שווקים שונים (בהתאם למדינות), רווי ביצרנים וצרכנים ובתוך כך קיימת  50 -וולטאי בארה"ב הינו שוק המחולק ל-השוק הפוטו
  ת ורכישת חשמל. תחרות בכל הנוגע להסכמים ארוכי טווח למכיר

 

  עונתיות   

וולטאיות או חוות הרוח. בתחום -מטבע הדברים, קרינת השמש ומהירות הרוח בעונות השונות משפיעה על תפוקת המערכות הפוטו
בוהה, תפוקת המערכות הפוטו-הפוטו וולטאיות עולה. בחודשי הסתיו והחורף, בהם -וולטאי בחודשי האביב והקיץ, בהם הקרינה 

ינה נמוכה יחסית, תפוקת המערכות יורדת. בתחום אנרגיית הרוח, ייצור חשמל נתון לשינויים במשטר הרוחות על פני עונות כמות הקר
בסס על מדידות רוח שנעשו  השנה, בהתאם לאזור הספציפי בו מותקנות הטורבינות, וכן לשונות במשטר הרוחות בין השנים. בה

הצפי הינו כי חודשי הסתיו והחורף (רבעון רביעי וראשון), המאופיינים ברוחות חזקות, יהיו בפולין,  אנרג'יקסבאזורי חוות הרוח של 
החודשים בהם תפוקת חוות הרוח תעלה. יובהר כי לתנאי מזג האוויר שישררו בפועל בתקופה מסוימת עשויה להיות השפעה מהותית 

ולטאי ובין אם בתחום אנרגית הרוח. בנוסף, לעונות השנה עשויה ו-על יכולת ייצור החשמל של מתקני אנרג'יקס, בין אם בתחום הפוטו
להיות השפעה על מחירי החשמל במדינות בהן מחירי החשמל נקבעים על ידי ביקוש והיצע. ככל שלאנרג'יקס חשיפה למחירי 

  החשמל במדינות אלו, דוגמת פולין, השינויים במחירי החשמל עשויים להשפיע על היקף הכנסותיה. 

  

  אנושיהון  

 בחברה 19 -מועסקים בחברה בת פולנית ו 10מתוכם  עובדים 84נכון לתאריך אישור הדוח, אנרג'יקס מעסיקה, במישרין או בעקיפין, 
בת אמריקאית. כל עובדי אנרג'יקס מועסקים בחוזי העסקה אישיים. על פי רוב, התחייבויות אנרג'יקס בגין סיום יחסי עובד מעסיק 

  שות לפוליסות ביטוח מנהלים ועל ידי עתודה לפיצויים. לאנרג'יקס לא קיימת תלות מהותית בעובד מסוים.מכוסות על ידי ההפר

  ) לדוחות הכספיים.5.ה(6בדבר הסכם הניהול ראה בנוסף, אנרג'יקס מקבלת שירותי ניהול מהחברה על פי הסכם ניהול. לפרטים 

בדוח פרטים נוספים  21גמול מנכ"ל אנרג'יקס לרבות תגמול הוני ראה תקנה לאנרג'יקס תוכניות תגמול הוני לעובדיה. לפרטים בדבר ת
  על התאגיד.

 מימון 

בי הסדרי מימון של אנרג'יקס ראה   (ד). 12 (יז) ובאור11-(טז) ו11(טו), 11באור  ל
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   מידע בקשר לתאגיד כולו  .ו

   תחרות 

פית, ואין ביכולתה לאמוד את חלקה בשוק. לעניין תחרות בשל אופי פעילות הקבוצה במדינות השונות, אין לה מתחרים מזוהים ספצי
 ובוסטון מסצ'וסטסבוושינגטון די.סי, לעניין התחרות בשוק הנדל"ן המניב , בפרק ב' 9ראה סעיף מניב הן בתחום הנדל"בישראל 

 ן תחרות בתחום האנרגיותלעני-ו דבפרק  12ראה סעיף הנדל"ן המניב בלונדון  לעניין התחרות בשוק, 1בפרק ג 13ראה סעיף ארה"ב 
    .הבפרק  6ראה סעיף המתחדשות 

  להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות הינם:

  צוות מקצועי מוביל בעל ניסיון רב בתחום בכל מדינה בה פועלת החברה.  .א

  איתנות פיננסית שמאפשרת קבלת תנאי מימון נוחים והשקעה של הון עצמי.  .ב

  ההשקעות.פיזור גיאוגרפי של   .ג

  פתרונות להיבטים הרגולאטורים והכלכליים של כל השקעה.  .ד

  איתור הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל.  .ה

  בניית תיק השקעות מגוון בעל מרכיב שונה של סיכון מול תשואה.  .ו

  צירופים של גורמים מקומיים במדינות שונות ושת"פים לבניית מיזמים בנדל"ן.  .ז

גורמי ההצלחה הקריטיים הינם בעיקר: עלות תשומות הבניה, משך זמן הבניה, איתנות  בפעולות לייזום ופיתוח של מקרקעין  .ח
 קבלני ביצוע, כפיפות לדרישות הקשורות בתכנון ובניה ובאיכות הסביבה, ואיתור שוכרים לנכסים.

   חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות הינם:

  חסמי כניסה:

  למקורות מימון. צורך באיתנות פיננסית ובנגישות  .א

  ידע וניסיון בתחום הנדל"ן המניב ובתחום המימון.  .ב

  נגישות להזדמנויות עסקיות בתחום.  .ג

  היכרות עם גורמים מקומיים מובילים בשווקים השונים המעורבים ביזמות.  .ד

  חסמי יציאה:

  .היציאה מתחום הפעילות אינה גמישה ומימוש ההשקעות יכול לארוך זמן ממושך  

  מסגרות מימון לרכישת נכסים עלול להטיל קנסות שבירה כבדים.סילוק מוקדם של 

 .אמות מידה פיננסיות של חברות בנות בגין הלוואות ואגרות חוב בדבר היות חברה בעלת שליטה בהן 

  

  רכוש קבוע  

לות הרכוש הקבוע של הקבוצה מורכב בעיקר משטח משרדי החברה, שטח משרדי חברת אמות ושטח משרדי חברת אנרג'יקס. הע
לעניין מתקנים  .מיליון ש"ח) 78 – 2019בדצמבר  31ש"ח (ליום מיליון  94הינה  2020בדצמבר  31המופחתת של הרכוש הקבוע ליום 
    לעיל. ה ראה פרקלייצור אנרגיה של חברת אנרג'יקס, 
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  הון אנושי   

  כדלקמן: ונושאי משרה עובדים  13 בחברהנכון למועד הדוח, 

  

  כללי 

שאי המשרה בה מועסקים בהסכמים אישיים (באופן ישיר או ביחס לחלק מנושאי המשרה באמצעות חברה עובדי החברה ונו
, מכוסות על ידי הפרשות לפוליסות ביטוח מנהלים/קרן פנסיה ועל מעסיק-בבעלותם). מלוא התחייבות החברה בגין סיום יחסי עובד

תיים בהון האנושי בחברה. לחברה אין תלות מהותית באף אחד ידי עתודה לפיצויים. במהלך תקופת הדוח לא חלו שינויים מהו
  מנושאי המשרה ו/או העובדים.

  ה לדוחות הכספיים. 16לעובדי החברה תוכנית תגמול הוני, ארוכת טווח. לפרטים ראה ביאור 

יני ניירות ערך), קוד אתי, חברות הקבוצה בישראל נוהגות לבצע ימי עיון לעובדיהם בנושאים שונים, לרבות: אכיפה מנהלית (בתחום ד
להשתתף בהשתלמויות ובימי עיון  ןת את עובדיהוקבוצה מעודדה חברותמניעת הטרדה מינית, זהירות בדרכים ועוד. כמו כן, 

  מקצועיים.

נוהל הכשרות  קיים קבוצהבבנוסף, החברה מעודדת את הדירקטורים שלה לצאת לימי עיון והשתלמויות על חשבון החברה. 
יום עיון לחברי דירקטוריון וחברי הנהלה של חברות הקבוצה הישראליות, אחת  לקיים הקבוצה נוהגת, כחלק ממנום אשר דירקטורי

   לשנה.

  התכניות תגמול לנושאי משרה ולעובדי החבר 

תגמול רב שנתית על בסיס הוני חדשה, המחליפה תוכנית קודמת תכנית החליט דירקטוריון החברה על  2018 פברוארבחודש 
בי אופציה לא סחירים בערך כלכלי  2014 מאוגוסט ולפיה בכל שנה בסמוך לפרסום הדוח השנתי יוקצו לעובדים ולנושאי המשרה כ

שנים ממועד  3) של שנתיים ותהיה ניתנת למימוש עד תום vestingשייקבע. המנה השנתית שתוקצה תהיה לתקופת הבשלה (
   הענקתה.

, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית 2016-2018לשנים  ת את מדיניות התגמול של החברהוואמת ותהאמור ותהתגמול ההונית ותכני
   .2018כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית באוקטובר , 2019-2021וכן את מדיניות התגמול החדשה לשנים  2015בנובמבר 

  לדוחות הכספיים. ה.16באור  למידע נוסף בקשר עם תוכניות תגמול הוני לנושאי המשרה ולעובדי החברה ראה

  נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה 

   .הכספיים לדוחות 18 ביאור וכן הדירקטוריון לדוח 3.8 סעיף ראהבדבר תגמול נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה,  לפרטים

  לדוחות הכספיים. א.18ראה באור  –לפרטים בדבר הסכם ניהול עם מנכ"ל החברה 

ל"מנכ

ל פיתוח  "סמנכ
עסקים

כלכלנית ראשית

ל כספים"סמנכ

חשבות 3
צוות אדמניסטרטיבי

חלקן במשרות  , עובדות 4(
)חלקיות

יועץ משפטי  
ומזכיר החברה

עורכת דין
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  לדוחות הכספיים. ב.18ראה באור  –כם ניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה לפרטים בדבר הס

בי תנאי הכהונה של  בוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברות בשליטתשעת ל  3(מהם ה תבעלי התגמולים ה
  על התאגיד. לדוח פרטים נוספים 21כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה ראה תקנה נושאי משרה בחברה) 

  

  הון חוזר 

   הדירקטוריון. לדוח 3.4.1ראה סעיף לפרטים בדבר יתרת המזומנים וקווי אשראי לא מנוצלים של הקבוצה 
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  מימון  

  כללי 

בהנפקות לציבור ובהנפקות פרטיות של  החברה מממנת את פעילותה מהונה העצמי, מסכומים שהחברה גייסה במועדים שונים
בי אופציהמשל מניות ואופציות,  הנפקות פרטיות שלבהנפקות לציבור ובאג"ח,  ומאשראי  מאשראי בנקאי בארץ ובחו"ל ,מימוש כ

  .מגופים מוסדיים

מאחר והקבוצה פועלת במספר אזורים גיאוגרפים, הקבוצה נוהגת ליטול אשראים למימון חלק מהשקעתה בכל מדינה במטבע 
פרנק פאונד, נטלה אשראים במטבעות הבאים: ש"ח, דולר ארה"ב,  הקבוצה ,. בתקופה המדווחתההשקעההרלבנטי בו בוצעה 

. במקום שההלוואות נלקחו במטבע אחר שאינו מטבע ההשקעה או בריבית משתנה, נוהגת הקבוצה לעיתים לבצע וזלוטי שוויצרי
  עסקאות הגנה במטרה לקבע שערי החליפין ו/או את שיעור הריבית. 

  :ות הכספיים המאוחדיםחכפי שמוצגים בדו 2020בדצמבר  31וב של הקבוצה ליום להלן פירוט יתרת הלוואות ואגרות ח

          

  

יתרת הלוואות 
ליום 

31.12.2020  

הריבית 
הנקובה 

המשוקללת 
ליום 

31.12.2020  

הריבית 
האפקטיבית 
המשוקללת 

ליום 
31.12.2020    

    %  %  מיליוני ש"ח  
          

          מקורות בנקאיים
    4.40  4.25  28  מדדהלוואות שקליות צמודות 

    1.74  1.74  1  הלוואות בדולר ארה"ב בריבית משתנה
    2.30  2.30  95  הלוואות שקליות בריבית משתנה

    3.54  2.60  278  הלוואות בליש"ט בריבית קבועה (*)
    2.33  1.74  1,322  הלוואות בליש"ט בריבית משתנה

  1,725  1.95  2.55    
          מקורות חוץ בנקאיים

    1.88  2.18  6,849  ת צמודות מדד בריבית קבועה (**)אג"ח שקליו
    2.10  2.34  1,315  אג"ח שקליות בריבית משתנה
    2.67  2.53  2,294  אג"ח שקליות בריבית קבועה

    1.23  2.14  91  אג"ח בפרנק שוויצרי בריבית קבועה (***)
    3.69  5.44  289  אג"ח בדולר ארה"ב בריבית קבועה (***)

    4.11  4.11  256  ית קבועה (***)אג"ח בזלוטי בריב
    3.11  2.96  681  הלוואות שקליות צמודות מדד

  11,776  2.43  2.22    
          

    2.26  2.37  13,501  סך הכל
        106  התאמות (בעיקר פרמיה ו/או נכיון של אגרות חוב)

        13,394  חוב פיננסי 
  

  להמרה להלוואה בריבית קבועה. apSw(*)    כולל הלוואה בריבית משתנה שבוצעה בגינה עסקת 
  להמרה להלוואה בריבית צמודת מדד Swapכולל אגרת חוב בריבית קבועה שבוצעה בגינה עסקת     **

  . Cross currency swapאגרות חוב שקליות בריבית קבועה שבוצעה בגינן עסקת   ***
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  פירוט אשראי בריבית משתנה 

  ליום    יתרת  
  2020בדצמבר  31  ריבית  האשראי  מטבע בו ניתן האשראי

  %  %  מיליוני ש"ח  
  2.34  *  1,410  ש"ח

  1.74  ** 2%-1.45%ליבור +  1,322  ליש"ט

  1.74  1.5ליבור +%   1  דולר ארה"ב
      2,733  סך הכל

        

      (*) להלן פירוט תנאים של הלוואות ואגרות חוב שקליות בריבית משתנה
      0.7%פריים+  95

      2.24%ל+בנק ישרא  1315
1,410        

  ) לריבית הלייבור.Cap(**) הקבוצה ביצעה הגנות "תקרה" ( 

  

  להלן מידע בדבר החוב הפיננסי של הקבוצה כפי שהינו מוצג בדוחותיה הכספיים של הקבוצה:

  

  31.12.2020  31.12.2019  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      דוח מאוחד

  12,852,209  13,394,404  חוב פיננסי (אשראי בנקאי ואגרות חוב)
  12,080,460  11,179,623  חוב פיננסי, נטו

  49.7%  46.0%  חוב פיננסי, נטו לסך מאזן

      
      דוח סולו מורחב

  4,496,547  3,680,979  חוב פיננסי (אשראי בנקאי ואגרות חוב)
  3,977,747  3,078,047  חוב פיננסי, נטו

  36.6%  30.2%  חוב פיננסי, נטו לסך מאזן

 

 

 

  

  

  

 

 



 

 96 תיאור עסקי התאגיד

  : 2020בדצמבר  31להלן מידע בדבר התחייבויות הקבוצה העומדות לפירעון לאחר 

  

  %  סולו מורחב  %  דוח מאוחד  
  9%  345,591   8%  1,017,195   2021 -חלויות שוטפות

  11%  405,560   14%  1,833,875   2022 -שנה שנייה
  11%  404,064   8%  1,047,101   2023 -שנה שלישית
  14%  522,589   13%  1,746,685   2024 -שנה רביעית

  55%  2,051,779   57%  7,854,761   שנה חמישית ואילך
  100%  3,729,583   100%  13,499,616   סך הכל 

ו/או נכיון של התאמות לחוב הפיננסי (בעיקר יתרת פרמיה 
    48,604     105,212   אגרות חוב

    3,680,979     13,394,404   הכל חוב פיננסי -סך
          

  לדוח הדירקטוריון. הלדוחות הכספיים ונספח  11תנאי אגרות החוב שהנפיקה הקבוצה ראה באור ל

ראה  2020בדצמבר  31ויתרתן ליום  ןלתנאי הלוואות מהותיות אותן נטלה הקבוצה מתאגידים בנקאיים ואחרים, מועדי הפירעון שלה
  להלן. 5.2וסעיף  לדוחות הכספיים 12באור 

  .לדוחות הכספיים 12ותנאיהן ראה ביאור  2020בדצמבר  31ות האשראי של הקבוצה ליום מידע נוסף בדבר מסגר

בי שעבודים ובטחונות שניתנו להבטחת הלוואות ואגרות חוב של     לדוחות הכספיים. 13הקבוצה ראה באור ל

  רקטוריון.לדוח הדי 3.4.2משועבדים של הקבוצה והחברה (סולו מורחב) ראה סעיף לעניין יתרת הנכסים הלא 

בי ערבויות שנתנה הקבוצה ראה באור    לדוחות הכספיים. 13ל

  לדוחות הכספיים.)(ה) 2ז6ראה באור  –(חברה בשליטה משותפת)  Carr-לפירוט בדבר המימון ב
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 45אשראי מהותי בר דיווח 

   46מידע תמציתי אודות הסכמי אשראי מהותיים 
  

      

יתרת קרן אג"ח 

 31/12/20ליום 
47

  

        

        

  ועד סילוק סופימ
שיעור ריבית 

  שנתית

  
באור בדוחות 

  הכספיים
התאגיד 
  תניות חוזיות  לוח תשלומי קרן  מטבע  המלווה  הלווה

      %      במיליונים      

החברה 
(סולו 
  1,315  ש"ח  אג"ח (סדרה י')  מורחב)

יתרת הקרן עומדת לפרעון בארבעה 
 25%תשלומים שנתיים בשיעור 
ל אחת מהקרן בחודש פברואר של כ

  2/2027  (כולל) 2027-2024מהשנים 

 משוקללת ריבית
ישראל +  בנק של

2.24%  
ראה סעיף 

  להלן 5.2.2

ראה ביאור 
. לדוחות ד11

  הכספיים

  1,650  ש"ח  אג"ח (סדרה ד')  אמות

 20%,  7/2023-מהקרן נפרעת ב 20%
, וארבעה תשלומים בשיעור 7/2024-ב

כל אחד ביולי של כל אחת  15%של 
  2025-2028מהשנים 

  3.2%צמוד מדד +  7/2028
ראה סעיף 

  להלן 5.2.3

ראה ביאור 
. לדוחות ט11

  הכספיים

  2,069  ש"ח  אג"ח (סדרה ו')  אמות

 10%,  10/2025-מהקרן נפרעת ב 10%
 30%, 10/2026-בנפרעת  מהקרן
 30%, 10/2027-ב נפרעת מהקרן
 20%, 10/2028-ב נפרעת מהקרן

  10/2029-ב נפרעת מהקרן

10/2029  
ד מדד + צמו

%1.14  
ראה סעיף 

  להלן 5.2.3

ראה ביאור 
. לדוחות אי11

  הכספיים

                                                      
 בת חברה נטלה. כמו כן הגילוי האמור הינו בגין אשראי שהחברה של האשראי מסך יותר או %10מהווה  וכןהתאגיד  נכסייותר מסך  או %5 יתרתה בדוחות הכספיים המאוחדים מהווה אשרהחברה  נטלההגילוי האמור הינו בגין אשראי ש 45

  . BE-ורג'יקס (אמות, אנ הבנותחברות היותר מסך האשראי של  או %10התאגיד וכן מהווה  נכסייותר מסך  או %5יתרתה בדוחות הכספיים המאוחדים מהווה  אשרשל החברה ו
בי שיעבודים ובטחונות שניתנו להבטחת ההלוואות ואגרות החוב המתוארות בטבלה 46  לדוחות הכספיים. 13, ראה ביאור ל
  לאחר הרחבות סדרת אג"ח ופרעונות, במידה ורלוונטי.  2020בדצמבר  31יתרות האג"ח מייצגות את ערך התחייבותי ללא פרמיה או נכיון ליום  47
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  48סולו מורחב  –אגרות חוב של החברה התניות פיננסיות ל 

  ) של החברה:יב-, יא' וי' ,להלן ההתניות הפיננסיות העיקריות של אגרות חוב (סדרה ח', ט'

  31/12/20ערך ליום   אמת המידה    יחס פיננסי

 28.52%  80 -נמוך מ  %  49ו לשווי החזקותחוב פיננסי, נט

  6.21  25 -נמוך מ  יחידה  FFO50-חוב פיננסי, נטו ל

 6.4  2.1-בוה מ  מיליארד ש"ח  51יב)-הון עצמי מינימאלי (סדרות ח, ט, י, יא ו

שינוי מבנה  1ביחס לאירועים להלן: ( בין היתרבנוסף, אגרות החוב כוללות תנאים מקובלים נוספים להעמדתן לפירעון מיידי 
 A-) שינוי שליטה אשר בעקבותיו ירד הדירוג אל מתחת ל3) פירוק, כינוס והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל; (2ומיזוג; (

) הורדת דירוג של החברה מתחת לדירוג 7) מימוש רוב נכסי החברה (Cross Default 6 5) הפסקת מסחר; (4; (52מינוס
BBB /ג11או הפסקת דירוג בשל נסיבות שתלויות בחברה וכיוצא בזה. למידע נוסף ראה באור מינוס כמוגדר בשטר נאמנות ו)-

  ) לדוחות הכספיים. ז

   תניות פיננסיות בקשר עם אגרות חוב של אמותה 

הדומות בעיקריהן בסדרות אגרות החוב (סדרות ב' ד', ה',  להלן ההתניות הפיננסיות העיקריות של אגרות חוב של אמות
   :')זו', 

  31/12/20ערך ליום   אמת המידה    חס פיננסיי

  מתקיים  החברה הינה בעלת שליטה באמות    שינוי שליטה

  7  14נמוך מ   יחידה  53מתוקנן שנתי NOI-חוב פיננסי, נטו ל

  54  22.5 -בוה מ  %  54הון עצמי לסך מאזן

מיליארד   שווי נכסי אמות הלא משועבדים
  ש"ח

  13.7  1 -בוה מ

        וגם

  מתקיים  1.25 -בוה מ  %  מות הלא משועבדים ליתרת אגרות החובשווי נכסי א

  6.3  2.2 -בוה ממיליארד   הון עצמי מינימאלי

   לדוחות הכספיים. 11לפירוט על אירועים מקובלים נוספים שיגרמו להעמדתן לפירעון מיידי של אגרות החוב ראה באור 

                                                      
ות תניות הפיננסיות לאגרות החוב של החברה, בוצע בהתאם לגילוי דעתה של רשות ניירות ערך, ב"דוח ריכוז ממצאים בנושא התחייבות לעמידה באמחישוב ה 48

 . 2019מידה פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות חוב סחירות" שפרסמה רשות ניירות ערך בחודש ספטמבר 
  י שתיווצר עילה לפרעון מוקדם, ההפרה של היחס הפיננסי צריכה להתקיים במשך ארבעה רבעונים רצופים.כהגדרתו בשטר הנאמנות. כד ”-שווי החזקות“ 49
  כדי שתיווצר עילה לפרעון מוקדם ההפרה של היחס הפיננסי צריכה להתקיים במשך שנתיים רצופות. 50
בי סדרה ח כדי שתיווצר עילה לפרעון מוקדם ההפרה של היחס הפיננסי צריכה להתקיים במשך ארב 51  1.2ההון העצמי המינימאלי הינו  –עה רבעונים רצופים. ל

בי סדרות ט' ו   מיליארד ש"ח. 1.8ההון העצמי המינימאלי הינו  –י' -מיליארד ש"ח, ל
 .לא קיים ביחס לאגרות החוב (סדרה יא' וסדרה יב') 52

עילה לפרעון מוקדם ההפרה של היחס הפיננסי צריכה להתקיים במשך שני רבעונים חוב פיננסי נטו מחושב בניכוי שווי נדל"ן להשקעה בהקמה. כדי שתיווצר  53
  רצופים.

רעון מוקדם ההפרה הון עצמי מחושב בתוספת התחיבויות מיסים נדחים, נטו. סך מאזן בניכוי מזומן ושווי מזומן ובניכוי בטוחות סחירות. כדי שתיווצר עילה לפ 54
  ך שני רבעונים רצופים.של היחס הפיננסי צריכה להתקיים במש
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  למועד הדוח שינויים באשראי מתאריך הדוחות הכספיים ועד לסמוך 

  ראה באור  -מיליון ש"ח  150בסך  2021בחודש ינואר  עם בנק בישראלמחדש הסכם מסגרת אשראי חתימה על לענין
 ) לדוחות הכספיים.1ב.(12

  (ו) לדוחות הכספיים. 11ראה באור  - מיליון ש"ח 144-בתמורה לכ 2021בינואר אגרות חוב (סדרה יב) הרחבת לענין 
  (יג) 11ראה באור  –מיליון ש"ח  446-בתמורה לכ 2021על ידי אמות בפברואר וב (סדרה ח') אגרות חלענין הנפקת

 לדוחות הכספיים.
  מיליארד ש"ח). נכון למועד פרסום  0.5 –(מתוכם לחברה  מיליארד ש"ח 1.8 אשראי בהיקף של מסגרותלקבוצה

  .ש"ח) מיליארד 0.3 –בחברה מתוכו  מנוצל ואינמיליארד ש"ח  1.4הדוח סך של 
 

 דרוג אשראי 

(להלן: "מידרוג") בדרוג   55מדורגים על ידי מידרוג בע"מ אגרות החוב של החברהו issuerיכולת הפרעון הכוללת של החברה (

  עם אופק יציב. ilAA- (להלן:"מעלות") בדרוג  56עם אופק יציב ועל ידי מעלות החברה הישראלית לדירוג בע"מ Aa3 אשראי

  ות לא חלו שינויים בדירוג החברה ואגרות החוב שלה מטעם שתי חברות הדירוג, מידרוג ומעלות. בשלוש השנים האחרונ

 ' לדוח הדירקטוריון.הלמידע נוסף ראה נספח 

  גורמים אשר עלולים לפגוע בדירוג

 ;וםבות עליה משמעותית בשיעור הייזירידה בגמישות הפיננסית ובנזילות או גידול בסיכון העסקי והפיננסי, לר  .1

 ;שחיקה ביחסי המינוף  .2

  .שינוי לרעה ביציבות תקבולי הדיבידנד של החברה  .3

  מוחזקותאגרות חוב של חברות 

עם אופק יציב ועל ידי  Aa2בדירוג  "מידרוג" של אמות מדורגות על ידי מידרוג בע"מ וח' 'זסדרות ב' ד', ה', ו', אגרות החוב (
  עם אופק יציב.  AAבדירוג " מעלות"ערך בע"מ -מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות

 Ailמעלות בדירוג עם אופק יציב ועל ידי  A2.ilמידרוג בדירוג של ) של אנרג'יקס, מדורגות על ידי ב'-ו א' סדרותאגרות חוב (
(P) יציב עם אופק.  

  עסקאות נגזרים במטבע חוץ  

מהונה  35%-45%יפה המטבעית בגין השקעותיה כדלהלן: קי של החשלחברה מדיניות של גידור חל - ניהול חשיפה למט"ח
של לרבות לשקל של החברה "יוקצה" (באמצעות גידור ככל הנדרש) לשקל ויתרת ההון תישאר חשופה למטבעות השונים 

, אולם להנהלת החברה תהא הסמכות להגדיל החברה לפי יחס ההשקעות (יחס הנמדד לפי שווי שוק על בסיס סולו מורחב)
   .קטין חשיפה בכל מטבע ומטבעאו לה

לדוחות  22ראה ביאור  לצורך יישום המדיניות האמורה חוץ אותם ביצעה הקבוצה במטבע forwardלפרטים אודות עסקאות 
  הכספיים.

                                                      
  סדרות אג"ח ח', ט', י', יב'. 55
  יב'.-סדרות אג"ח ח', ט', י', יא' ו 56
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  מיסוי  

  תמצית דיני המס החלים על התאגיד 

  . 1961-תשכ"אעל החברה והחברות הבנות הישראליות שלה חלות הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), 

  . 23% שיעור מס החברות ושיעור רווח הון בישראל עמד על ,2018-2020בשנים 

  ד. לדוחות הכספיים.20ראה באור  – לענין שומות מס של חברות בקבוצה

  דיני המס החלים על פעילות הקבוצה בחו"ל  

  – Carr -מיסוי ההשקעה ב 

 Carr להיות מוגדרת לצרכי מס כ בחרה-REIT 1986-לחוק מס ההכנסה האמריקאי מ 860עד  856אות סעיפים בהתאם להור ,
מהכנסתה החייבת לצרכי מס. לפיכך,  90%"). כתוצאה מכך, היא מחוייבת לחלק לבעלי מניותיה לפחות החוקעל תיקוניו ("

 . 57חבות המס הפדראלי בגין ההכנסה החייבת המחולקת עוברת לבעלי מניותיה

  של החברה (במישרין ובעקיפין) (בסעיף זה להלן: "שותפות אמריקאית, בבעלות מלאהAH Carr מחזיקה באמצעות יישויות ,("
 . ""Carr(בסעיף זה :  Carr Properties Holdings -מהזכויות לרווחים ב 50.77%שקופות 

AH Carrבעו ל  -מ  AH Carr -, הינה שותפות שקופה לצרכי מס בארה"ב, ולפיכך אינה חייבת במס בארה"ב. ההכנסות שי
Carr  מיוחסות לשותפים שלAH Carr 15% -") והשותף הישראליהחברה (להלן: " 85%-לפי חלקו היחסי של כל שותף (כ 

. השותף הזרישות אמריקאית בבעלותה המלאה של החברה (להלן:" "  

חייב   Carrעל ידי מדיבידנד שחולק לה  AH Carrהואיל והשותף הישראלי אינו מסווג כתושב ארה"ב, חלקו בהכנסות של 
  : כדלקמן Carrבמס הכנסה פדרלי בהתאם לסיווג ההכנסה המחולקת בידי 

  ביחס לדיבידנד שמקורו בהכנסותCarr  30%ינוכה מס במקור בארה"ב בשיעור של  -מפעילות שאינה רווחי הון;  
  במקרים  12.5%בשיעור של ומס סניף  21%ינוכה מס במקור בארה"ב בשיעור של  -ביחס לדיבידנד שמקורו ברווח הון

 מסויימים.

ככל ושיעור מס החברות בישראל יהיה נמוך משיעור ניכוי המס במקור בארה"ב, השותף הישראלי לא יצטרך להשלים תשלום 
 מיסים בישראל.

(במישרין ו/או בעקיפין), אשר על פי הדין בארה"ב  Carrממכירת מניות  AH Carrחלקו של השותף הישראלי בהכנסות 
. בהתאם להוראות הדין הפנימי בישראל, החברה תחויב 58ווגים כרווחי הון, אינם חייבים בתשלום מס רווח הון בארה"במס

  במס בישראל בגין הרווחים האמורים בשיעור מס חברות. 

השותף הזר הינו ישות משפטית המאוגדת בארה"ב אשר בחרה להיות ממוסה בארצות הברית. חלקו של השותף הזר 
בלת Carrממכירת מניות  AH Carrוחלקו בהכנסות  AH Carr -ל Carrד שתחלק בדיבידנ , בניכוי הוצאות מימון (בכפוף למ

בלות נוספות), יחשבו כהכנסה חייבת במס בארה"ב והיא תחויב במס בשיעור של    .21%כללי מימון דק הנהוגים בארה"ב ומ

                                                      

  .Carr ("TRS")למעט מס הכנסה פדרלי בקשר לפעילות החייבת לצרכי מס שאינה מהותית של חברות הבת המאוחדות של  57

  צופות לפני מועד המכירה." במשך חמש שנים ר"Domestically Controlled REITתהא   Carr -ככל ש 58
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רווחי השותף הזר, שמקורן בדיבידנד. כנגד החיוב במס החברה תהא חייבת במס בישראל בשיעור של מס חברות בגין 
  בישראל יינתן זיכוי בגין המס ששולם על ידי השותף הזר בארה"ב. 

יחוייבו בידי החברה בעת  Return of Capital-בהתאם לעמדת החברה, תקבולים אשר מסווגים על פי דיני המס בארה"ב כ
  .Carrמימוש מניות 

   BE-מיסוי ההשקעה ב 

. BE(להלן: " Brockton Everlastמהון המניות של  96% -מחזיקה  באמצעות חברות ישראליות בבעלות מלאה בכהחברה  "  

מחוייבת לחלק לבעלי  BEלצרכי מס בבריטניה. כתוצאה מכך,  REIT-להיות מוגדרת כ BEבחרה  2020החל מחודש מרץ 
לפיכך, חבות המס בגין ההכנסה החייבת השוטפת מהכנסתה החייבת מפעילות שוטפת לצרכי מס.  %90מניותיה לפחות 

  .%15. שיעור הניכוי במקור על חלוקה זו הינו 59המחולקת עוברת לבעלי מניותיה

. BEIהינה באמצעות חברות ישראליות בבעלות מלאה של החברה (להלן: " BE -החזקותיה של החברה ב החברות "
בשיעור מס החברות תוך קבלת זיכוי על המס שנוכה בחו"ל בגין  ) תחויבנה במס בישראל בגין הדיבידנדBEIהישראליות (

  .15%הדיבידנד (

  ) יחוייבו במס רווח הון בשיעור מס חברות.BEIהחברות הישראליות ( BEבעת מימוש 

  מיסוי ההשקעה בבוסטון  

ות בבעלות ") בשלוש שותפויהחברות הישראליותהחברה מחזיקה באמצעות חברות ישראליות בבעלות מלאה (להלן: "
בו נכס נדל"ן בבוסטון (להלן:  REIT-") אשר כל אחת מחזיקה בהשותפויות האמריקאיותמלאה המאוגדות בארה"ב (להלן: "

. REIT-"ה "  

הואיל והחברות הישראליות אינן מסווגות כתושבות ארה"ב, על הכנסות הדיבידנד שישולמו להן על ידי השותפויות 
יחול ניכוי  -מפעילות שאינה רווחי הון) REIT -נד שחולק לשותפויות האמריקאיות על ידי ההאמריקאיות (ואשר מקורן מדיביד

; בהתאם להוראות הדין הפנימי בישראל, החברות הישראליות תחויבנה במס בישראל בגין  %3060מס במקור בשיעור של 
ושיעור מס החברות בישראל יהיה נמוך  הדיבידנד, בשיעור מס חברות, תוך קבלת זיכוי על המס ששולם על ידן בארה"ב. ככל

  משיעור ניכוי המס במקור בארה"ב החברות הישראליות לא יצטרכו להשלים תשלום מיסים בישראל.

(במישרין ו/או בעקיפין), יהיו חייבים  REIT-ממכירת מניות ה חלקן של החברות הישראליות בהכנסות השותפויות האמריקאיות
. בהתאם להוראות הדין הפנימי בישראל, החברות הישראליות תחויבנה במס 21%שיעור של בתשלום מס רווח הון בארה"ב ב

  בישראל בגין הרווחים האמורים בשיעור מס חברות, תוך קבלת זיכוי על המס ששולם בארה"ב.

ות בעת יחוייבו בידי החבר Return of Capital-כ בהתאם לעמדת החברה, תקבולים אשר מסווגים על פי דיני המס בארה"ב
  .REIT-מימוש מניות ה

  יתרת הרווחים הבלתי מחולקים של חברות מאוחדות בחו"ל 

  לדוחות הכספיים. ח.20ראה באור 

                                                      

  .BE ("TRS")למעט מס הכנסה פדרלי בקשר לפעילות החייבת לצרכי מס שאינה מהותית של חברות הבת המאוחדות של  59

בלת המימון הדק בארה" 60   ב).חלק מהשותפויות האמריקאיות זכאיות לניכוי הוצאות ריבית והוצאות כלליות שנצברו בשותפויות האמריקאיות בכפוף למ
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 -חוקי מס בקשר לתחום האנרגיה המתחדשת 

  פעילות אנרג'יקס בישראל

 (פחת) בי מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרג 25%נקבע שיעור פחת של  1941-על פי תקנות מס הכנסה יית ל
בי פרויקטים שיום הפעלתם חל מיום -השמש, העושים שימוש בטכנולוגיה פוטו  2009בינואר  1וולטאית, שתחולתו ל

-העבירה ועדת הכספים עדכון לתקנון לפיו הפחת המואץ יינתן למערכות פוטו 2018. בשנת 2015בדצמבר  31ועד 
בינואר  1ערכות אשר חוברו לרשת החשמל מיום וולטאית אשר מייצרות חשמל לשימוש עצמי. לכן שיעור הפחת למ

יחד עם זאת, בתקופת הדוח קיבלה החברה אישור מרשות המיסים לפיו, כתלות בתנאים מסוימים,  .7%הינו  2016
עומדות אנרג'יקס וחברות ושותפויות בנות שלה בישראל בהגדרת מפעל תעשייתי, לפי חוק עידוד תעשייה (מיסים), 

 ה, החל ממועד זה, ניתן להינות משיעורי פחת מואץ החלים על מפעל תעשייתי.. בהתאמ1969-התשכ"ט

  פעילות אנרג'יקס בפולין

  על דיבידנד אשר יתקבל על ידי אנרג'יקס מפולין יחול ניכוי מס 19%על פעילות אנרג'יקס בפולין חל שיעור מס של .
היה חייב במס חברות בישראל תוך קבלת זיכוי . הדיבידנד י(בכפוף לתנאים מסוימים) 5%במקור בפולין בשיעור של 

 .בגין המס ששולם בפולין

  פעילות אנרג'יקס בארה"ב

  על דיבידנד אשר יתקבל  (במדינות בהן פועלת אנרג'יקס). 5%והמס המדינתי  21%חבות המס הפדראלית בארה"ב הינה
על תשלום  17.5%נאים מסויימים ושיעור של , בכפוף לת12.5%יחול ניכוי מס במקור בשיעור של  ארה"בעל ידי אנרג'יקס מ

 ריבית.
 וולטאים שהיא מקימה ומתפעלת בארה"ב -אנרג'יקס זכאית מכח הוראות הדין בארה"ב להטבת מס בגין פרויקטים פוטו

 .לעיל ה לפרק 2.2.1.2ראה סעיף ). למידע נוסף ITC - Investment Tax Creditבדמות זיכוי מס בגין השקעות (

  יןמיסוי מקרקע

  ככלל, פעילותה של אנרג'יקס אינה כרוכה ברכישה ומכירת נכסי נדל"ן אלא בהתקשרויות לשכירות  -מיסוי מקרקעין
, זאת לצרכי הפעלת שנה בארה"ב 35שנה בפולין, ועד  30ראל, עד ששנה בי 23 נדל"ן לתקופות שאינן עולות על

ביעות מצד ר שויות המס ו/או ועדות מקומיות לתשלום אגרות, מתקנים לייצור חשמל. אנרג'יקס עשויה להיחשף ל
בנוסף חל בפולין מיסויי מקרקעין המבוסס על עלות החלקים הנייחים בפרויקטים, בעיקר  היטלים ומיסים שונים.

 בסיסי הטורבינות והעמודים. 
  

 הסיבות העיקריות לשינוי בין שיעורי המס החלים על הקבוצה ושיעורי המס האפקטיביים 

ס החלים על כל חברה בת במקום מושבה, שונים משיעורי המס החלים על חברה תושבת ישראל, שינויים בשיעורי שיעורי המ
המס הסטטוטרי בעקבות שינויי חקיקה, הכנסות שאינן נכללות ברשת המס ו/או פטורות. בנוסף, הקבוצה לא רשמה מסים 

גדם. גורמים אלה מהווים את עיקר השינוי בין שיעור נדחים בגין הפסדים אשר לא צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית כנ
המס הסטטוטורי החל על החברה בישראל לשיעור המס האפקטיבי של הקבוצה. לעניין המרכיבים של פער זה ראה באור 

  לדוחות הכספיים. י.20

  הפסדים צבורים למס  

  ז. לדוחות הכספיים.20ראה באור 
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  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 

   סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם – מותא 

עלולה להימצא אחראית על פי דין של נכסי מקרקעין, ו/או היזם ו/או המנהל מות בהיותה הבעלים ו/או החוכר א     7.1.1
ודיני הנזיקין, להפרת הדין, היה רישוי עסקים, דיני התחרות  דינילרבות מבחינת דיני התכנון והבנייה, דין,  להפרות

  . וצעה בתחום המקרקעין שהינם מקרקעין שבבעלותה ו/או מקרקעין שהיא חוכרתוהפרה ב

החקיקה הסביבתית מהשנים האחרונות, והאכיפה הסביבתית המחמירה והולכת, נועדו להבטיח שגופים הגורמים     7.1.2
מוחשי  נזקים לסביבה יישאו בעלות הכספית המלאה של הנזק, כך שהפגיעה בסביבה תיהפך לסיכון פיננסי

. לצד הגידול בחקיקה הסביבתית, גוברת והולכת גם האכיפה בתחום ןלחברות מזהמות ולגופים המממנים אות
ברת עלולה לחשוף את  בי האישום אשר הוגשו נגד חברות מזהמות. האכיפה המו וחלה עלייה ניכרת במספר כ

בי סיכון נקיטת הליכים מש -אמות למספר סיכונים, ביניהם: סיכון משפטי  פטיים פליליים נגד אמות והגשת כ
אישום אישיים נגד נושאי משרה באמות עקב אי עמידה בחוקים סביבתיים, בין היתר בשל הרחבת המידע העומד 

סיכון לפגיעה בפעילות אמות בשל עיכוב או סירוב להוציא או לחדש היתרים  -לרשות הציבור; סיכונים תפעוליים 
   ם בעמידה בתקנים או בפעילות אחרת; סיכון תדמיתי.ו/או רישיונות אחרים והתניית

מתוך הכרה בצורך לחיזוק ניהול הסיכונים הסביבתיים בפעילות אמות וכחלק ממדיניות מובחנת של אמות בנושא     7.1.3
בש תכנית אכיפה פנימית בתחום הסביבה באמצעות יועציה המשפטיים אשר מומחיותם אמות זה, החליטה  ל
בצעת בהתאם בתחום דיני א יכות הסביבה ובליווי יועצים סביבתיים. התכנית נועדה להבטיח כי פעילות אמות מ

  לדרישות הרגולציה הסביבתית ולצמצם את החשיפה לסיכונים סביבתיים.

אמות משכירה לחברות סלולאר שטחים לצורך התקנה והפעלה של אנטנות סלולאריות ו/או משדרים זעירים. על     7.1.4
כמים שנחתמו בין אמות לבין חברות הסלולאר, האחריות בגין קבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין פי ההס

לשם הקמת והפעלת האנטנות ו/או המשדרים הזעירים, מוטלת על חברות הסלולאר. בנוסף מתחייבות חברות 
על פי דין ולשפות את הסלולאר לעמוד בהוראות הבטיחות על פי כל דין ואחראיות לשאת בחבות המוטלת עליהן 

אמות בגין כל נזק הנגרם כתוצאה מפעילותן במושכר, למעט נזק שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של אמות. 
בנוסף, מתחייבות חברות הסלולאר לבטח, בין היתר, את חבותן על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם 

    וח מורחב לשפות את אמות וחברות הניהול.לצדדים שלישיים עקב פעילותן במושכר, כאשר הביט

לעניין אחריות אמות על פי דין כבעלים או כחוכרת של המקרקעין בהם מותקנים האנטנות ו/או המשדרים הזעירים, 
  לעיל. 7.1.1ראה סעיף 

נושא משרה למועד דוח זה אמות אינה צד להליך משפטי או מינהלי מהותי הקשור לאיכות הסביבה אשר אמות או     7.1.5
בכירה בה צד לו. כמו כן להערכת אמות, למועד דוח זה לא קיים אירוע או עניין הקשור בפעילות אמות ואשר גרם 

   או צפוי לגרום לפגיעה בסביבה ובשל כך היה לו או צפויה להיות לו השפעה או השלכה מהותית על אמות.

במסגרת מדיניותה הכללית בניהול סיכונים ומתמקדת בפעולות מדיניות אמות בניהול סיכונים סביבתיים מתנהלת     7.1.6
לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על פעילותה של אמות. ניהול הסיכונים מבוצע בעיקרו על ידי 

, ת אמותלפעילותה של קבוצ הנהלת אמות באמצעות מעקב שוטף אחרי ההתפתחויות הרגולטוריות הנוגעות
ונים הסביבתיים. לאור העובדה כי מרבית נכסי אמות מושכרים לעסקי משרדים ו/או מסחר ובכלל זה בתחום הסיכ

(שאינו בתחומי המזון ו/או התעשייה) אין הנהלת אמות צופה חשיפה משמעותית לקבוצה בתחום איכות הסביבה 
  בגין נכסים אלה.

 Carr – סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 

מנוהלת בהתאם לאופן בו מנוהלת מדיניות ניהול הסיכונים הכללית שלה, תוך  Carr מדיניות סיכוני איכות הסביבה של
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בצע בעיקר על ידי הנהלת Carrהתמקדות בפעולות המצמצמות למינימום פגיעה כלשהי בפעילותה של  . ניהול הסיכונים מ
Carr המנהלת מעקב שוטף אחר התפתחויות רגולטוריות הנוגעות לפעילותה של ,Carrת בתחום של סיכוני איכות , לרבו

מושכרים לעסקים מסחריים ו/או למשרדים (לא בתחום המזון ו/או בתחומים  Carrסביבה. לאור העובדה שרוב נכסיה של 
אינה צופה חשיפה מהותית לקבוצה בקשר לנושאים סביבתיים עד כמה שהדברים נוגעים לנכסים  Carrתעשייתיים), הנהלת 

  אלה.

 BE – ם ודרכי ניהולםסיכונים סביבתיי 

אינה צופה  BEמושכרים לעסקים מסחריים (קרי, לא בתחום המזון ו/או תחומים תעשייתיים) ועל כן,  BEמרבית נכסיה של 
מבצעת בדיקות בנושא איכות הסביבה, כחלק מהליך  BEחשיפה משמעותית במונחים של נושאי איכות סביבה ביחס לנכסיה. 

בדק בקפידה על מנת שניתן יהיה לנקוט בצעדים המתאימים להסרת או בדיקת הנאותות לקראת רכישת נכס.  כל ממצא 
להפחתת הסיכון שזוהה, לרבות, מוכנות לבצע פעולות לשיקום הקרקע כחלק מעבודות פיתוח חדשות. בהתחשב באופי 

שהי לסיכוני איכות עד היום (וסוג הנכסים שסביר להניח שיירכשו בעתיד) הסיכון לחשיפה כל BEהנכסים שנרכשו על ידי 
בצעות כיום על ידי  BEנמוך. למיטב ידיעתה של נאמד כסביבה    פעולות אשר גרמו או עלולות לגרום נזק סביבתי.   BEלא מ

BE  ביעות בקשר לסיכונים סביבתיים או ניהול סיכונים או מי מנושאי המשרה הבכירים שלה אינם צד להליכים משפטיים או 
  וצאות כלשהן בגין נושאי איכות סביבה בתקופת הדוח.והיא לא נדרשה לשאת בה

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם –אנרג'יקס  

נכון למועד הדוח ולתאריך אישור הדוח ובכפוף לאמור להלן, לא ידוע לחברה על סיכונים סביבתיים אשר יש להם או צפויה 
הסיכונים הסביבתיים שיש להן השלכות מהותיות על  , או על הוראות דין בתחוםלאנרג'יקסלהיות להם השפעה מהותית על 

  ופעילותה.  אנרג'יקס

פועלת על פי כל דין רלבנטי לשם הפחתת הסיכונים הסביבתיים, ולמיטב ידיעתה, עמדה בכל התקנות הסביבתיות  אנרג'יקס
  . אנרג'יקסהנדרשות לצורך קבלת ההיתרים להפעלת המתקנים של 

נים סביבתיים הינה במסגרת מדיניותה הכללית בניהול סיכונים, ומתמקדת בפעולות לצמצום בניהול סיכו אנרג'יקסמדיניות 
, אנרג'יקסלמינימום של השפעות שליליות אפשריות על פעילותה של הקבוצה. ניהול הסיכונים מבוצע בעיקרו על ידי מנכ"ל 

, ובכלל זה בתחום הסיכונים רג'יקסאנבאמצעות מעקב שוטף אחרי ההתפתחויות הרגולטוריות הנוגעות לפעילותה של 
ידווח באופן שוטף  אנרג'יקסכי מנכ"ל  אנרג'יקסהסביבתיים. במסגרת ניהול הסיכונים הכולל של הקבוצה, קבע דירקטוריון 

  ליו"ר הדירקטוריון בדבר מידת החשיפה הקיימת. 

או מינהלי מהותי) הקשור עם איכות, אשר  אינה צד להליכים משפטיים (ובכלל זה להליך משפטי אנרג'יקסנכון למועד הדוח, 
למועד דוח הסביבה לא היתה צד להליך כאמור בשנה שקדמה  אנרג'יקסאו נושא משרה בכירה בה צד לו. כמו כן,  אנרג'יקס

זה. למועד הדוח, לא נפסקו סכומים או הוכרו הפרשות בדוחות הכספיים ולא היו עלויות סביבתיות אחרות החלות על 
  .אנרג'יקס

  וולטאי -התחום הפוטו

וולטאי עשויים להיות בכל הנוגע לבלאי רכיבי המערכות -היבטי איכות סביבה הנוגעים לפעילות אנרג'יקס בתחום הפוטו
 -וולטאית בסיום פעילותן. לעניין זה, במסגרת החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-הפוטו
בעליו של ציוד אלקטרוני ושל סוללות, לרבות פינוי פסולת אלקטרונית והטיפול בה. נכון לתאריך  נקבעו חובות שונות על 2012

ולא ידוע לה על הליכים שננקטו נגדה אישור הדוחות, אין לחוק השפעה מהותית על פעילותה של אנרג'יקס, כפי שהיא כיום, 
כמו על חלקיהן תהיינה בגדר "פסולת אלקטרונית".  ואולם עשויה להיות לו השפעה בעתיד ככל שהמערכותעל פי חוק זה, 

כן, במסגרת קידום סטטוטורי להקמת מתקנים נשקלים שיקולים סביבתיים והשפעתם של המתקנים על הסביבה לרבות 
לפרויקט אנרג'יקס בנאות חובב עשויים להיות היבטים נוספים מאחר והמערכת בנאות מבחינת ניצול קרקע והשפעה נופית. 

בי קרקעות שהיו בעבר מזוהמות ועברו תהליך שיקום שהשלמתו אושרה חובב ה וקמה בשטחי בריכות משוקמות על 
ומנוטרת על ידי המשרד לאיכות הסביבה. לעניין זה יש לציין, כי במסגרת ההסכמים בין אנרג'יקס לבין מועצת נאות חובב, 
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רכת המושכר מהמועצה למעט כתוצאה מהפרה של אישרה המועצה כי אנרג'יקס לא תישא בכל אחריות בקשר לשטח המע
  אנרג'יקס את התחייבויותיה ביחס למקרקעין.  

המקומית  ברמה סביבתיים חוקים חלים זו במסגרת שיוקמו הפרויקטים על בארה"ב אנרג'יקס של לפעילותה הנוגע בכל
 Department of environmentית (הרלוונט במדינה הסביבה לאיכות המשרד ידי על מנוהל כלל בדרך שעיקרם והמדינתית

qualityסקרים :לרבות שונות ובדיקות סביבה תסקירי הפרויקטים, נדרש לבצע להקמת הנדרשים ההיתרים לקבלת ). כתנאי 
 בהוראות לעמוד וכן על הסביבה פרויקט כל של להשפעותיו בדיקה וכן סביבתיים היסטורים, ביולוגיים, ,אריכאולוגיים
  .פרויקט אתר כל על החלות הסביבתיות

במסגרת הסכמי אנרג'יקס לזיקה לקרקע עבור הפרויקטים, אנרג'יקס מתחייבת להשיב את המקרקעין למצבו לפני ההקמה 
  למקסימום האפשרי, ובכך לאפשר את השימוש המקורי שנעשה במקרקעין.

  תחום אנרגיית הרוח 

קני ייצור חשמל מאנרגיית רוח, להיבטי איכות סביבה בכל הנוגע לתחום אנרגיית הרוח, מעצם טיבם וסדר הגודל של מת
השפעה על תחום פעילות זה. כתוצאה מכך משרד הגנת הסביבה ו/או ארגונים סביבתיים בארץ ובפולין מעורבים באופן 
, אקטיבי והדוק בתהליך הפיתוח והתכנון של חוות רוח, ובבקרה על הקמתו ותפעולו. בכל פרויקט שמקודם על ידי אנרג'יקס

בצע הליך בחינה מעמיק לבחינת השפעת הפרויקט על היבטים הנוגעים לסביבה, איכות הסביבה והיבטי קיימות. בחירת  מ
בחנו ואושרו מראש כאזורים הממזערים ומאזנים באופן המיטבי בין איכות הרוח  בי פוליגונים ש הקרקע נעשית מראש על 

וין כי להקמת חוות רוח ישנם מתנגדים, בין היתר מטעמים סביבתיים, בהקשר זה יצבפרויקט ופגיעה מינימאלית בסביבה. 
אנרג'יקס בוחנת ומשקיעה משאבים רבים בניטור וביצוע סקרי ציפורים ועטלפים, מדידת רעש, לרבות ארגוני איכות הסביבה. 

ד וכן עמידה בהמלצות בחינת ההשפעה הנופית של הפרויקט ותכנון אופטימאלי של פריסת הטורבינות, מזעור תופעת הריצו
  משרד הבריאות.

במסגרת הסכמי אנרג'יקס לזיקה לקרקע עבור הפרויקטים, אנרג'יקס מתחייבת להשיב את המקרקעין למצבו לפני ההקמה 
  למקסימום האפשרי, ובכך לאפשר את השימוש המקורי שנעשה במקרקעין.

  

   סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם –ללי כ 

ה הקבוצה אינה צד להליך משפטי או מינהלי מהותי הקשור עם איכות הסביבה, אשר הקבוצה או נושא למועד דוח ז    7.5.1
משרה בכירה בה צד לו, ולמועד דוח זה, לא נפסקו סכומים או הוכרו הפרשות בדוחות הכספיים ולא היו עלויות 

ים אירוע או עניין אשר קשור סביבתיות אחרות החלות על הקבוצה. כמו כן, להערכת הקבוצה, למועד הדוח לא קי
בפעילות בקבוצה ואשר גרם או צפוי לגרום לפגיעה בסביבה ובשל כך היה לו או צפויה להיות לו השפעה מהותית 

  על הקבוצה. 

ניהול הסיכונים הסביבתיים של החברות המוחזקות מתנהל על ידי כל חברה מוחזקת בעצמה ומתמקד בפעולות     7.5.2
שפעות שליליות אפשריות על פעילותה של אותה חברה. ניהול הסיכונים מבוצע בעיקרו על ידי לצמצום למינימום ה

לפעילותה,  הנהלת כל חברה מוחזקת כאמור באמצעות מעקב שוטף אחרי ההתפתחויות הרגולטוריות הנוגעות
  ובכלל זה בתחום הסיכונים הסביבתיים. 

 לדוח הדירקטוריון. 4עות הסביבתיות על פעילות הקבוצה, ראה סעיף למידע נוסף אודות ניהול הסיכונים הסביבתיים וההשפ

 

בלות ופיקוח על פעילות החברה    מ

, ולתקנות שהוצאו מכוחו. כמו כן, בהיותה של החברה 1999 -ככזו, כפופה להוראות חוק החברות, התשנ"טהחברה   8.1
  , ולתקנות מכוחו.1968-ערך, התשכ"ח , היא כפופה גם לחוק ניירות(כמו גם אמות ואנרג'יקס) ציבוריתחברה 
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 לדיני נגישות ,הקבוצה בתחום הנדל"ן בארץ ומחוצה לה, כפופה לדיני המקרקעין, לדיני התכנון והבניהפעילותה של   8.2
בלות   החלים במקום המצאם של הנכסים. הסביבהאיכות ולדיני  לאנשים עם מו

שראל כפופה לחקיקה הרלוונטית למשק החשמל פעילותה של הקבוצה בתחום האנרגיות המתחדשות בי  8.3
התקנות והכללים שהוצאו מכוחם, וכן  1954-, חוק החשמל, תשי"ד1996-באמצעות חוק משק החשמל, תשנ"ו

חשמל, לרבות ספר אמות המידה, והחלטות ממשלת ישראל ומשרד  –החלטות הרשות לשירותים ציבוריים 
יקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, בדומה לפרויקטים אחרים של כמו כן, פיתוח והקמת פרו   האנרגיה והמים. 

ותכניות מתאר ארציות שפורסמו בקשר עם  1965-תשתיות, נעשה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
  בארה"ב ובפולין כפופה אנרג'יקס לרגולציה המקבילה שם. .הקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

(בסעיף זה  2013 –, פורסם ברשומות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ג 2013 בדצמבר 11ביום   8.4
הועדה לצמצום הריכוזיות את רשימת הגופים הריכוזיים בה  פירסמה , 2.3.2021 ביום ."החוק" או "חוק הריכוזיות"

ם והן ברשימת התאגידים , הופיע הן ברשימת הגופים הריכוזייהחברה שלהחברות הבנות  שלשמה של החברה ו
החברות המוחזקות במישרין על ידי  נחשבות שליטה, בעלבהיות החברה חברה ללא  .הריאליים המשמעותיים

   , לחברות "שכבה ראשונה", כהגדרת מונח זה בחוק.(שהן תאגיד מדווח) החברה

ית, חייב מעניק הזכות על פי החוק, בהקצאת זכות, לרבות רישיון לתחום פעילות המוגדר כתחום תשתית חיונ
. התחרותלשקול שיקולי תחרות ענפית, טרם הקצאת הזכות/הענקת הרישיון הנ"ל, תוך התייעצות עם הממונה על 

כמו כן, בהקצאת זכות כאמור לגורם ריכוזי, חייב מעניק הזכות לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית תוך התייעצות 
 רטת בחוק.עם הוועדה לצמצום הריכוזיות, בדרך המפו

החברה, שהינה בשל היות  , וזאתהדבר עשוי להשפיע על אנרג'יקס, אשר מוגדרת כגורם ריכוזי בתחום תשתית חיוני
בקש אנרג'יקס רישיון ייצור שעניינו הקמה והפעלה של תחנת באנרג'יקס, השליטה  תבעל גורם ריכוזי, במקרה בו 

מתחברת לרשת החשמל. יצוין כי נכון למועד פרסום הדוח מגה וואט, ה 175כוח לייצור חשמל בהספק העולה על 
  אינה מפתחת פרויקט העולה על הסף האמור.  והיא אף אנרג'יקסאין ל

  הסכמים מהותיים 

פרט להסכמים בדרך העסקים הרגילה של הקבוצה, יכולים להיחשב כהסכמים מהותיים מי מההסכמים הבאים (שהינם 
  קבוצה ומחייבים או חייבו את הקבוצה בתקופת הדו"ח:בתוקף) וכן הסכמים שנחתמו על ידי ה

 לדוחות הכספיים. ז.6, ראה באור Carr-וכלל ביטוח בקשר עם ההשקעה ב JPM-לענין הסכם בעלי מניות בין החברה ל  .א

 מבעלי השליטה בחברה 26.11.2019מר נתן חץ, מנכ"ל החברה, דירקטור ומי שהיה עד ליום עניין הסכם ניהול של החברה עם   .ב
 לדוחות הכספיים. .א18ראה באור 

 לדוחותד 6 באור, ראה Brockton Everlast –ברוקטון להקמת חברת נדל"ן בלונדון  מנהלילעניין מערכת הסכמים עם   .ג
 .הכספיים

להסכמים בדבר שיפוי נושאי משרה בחברה, ביחס לפעילותם בחברה, בחברות בנות ובחברות בהן לחברה יש אחזקות   1  .ד
 .הכספיים לדוחות' ג 18 באורראה 

  .הכספיים לדוחות' ג 18 באורראה   Carr-וב BE-בלהסדרי השיפוי של נושאי משרה באמות ובאנרג'יקס  2

 

  הליכים משפטיים 

  .א. לדוחות הכספיים15ראה ביאור 
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  יעדים ואסטרטגיה עסקית 

חדשת באמצעות השקעה בחברות בהן נוהגת לבצע השקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל"ן המניב והאנרגיה המת החברה
קיימת לחברה השפעה מהותית. כפועל יוצא של ראייתה העסקית, בכוונת הקבוצה להמשיך להתמקד בפיתוח השקעותיה 

 הקיימות, לאתר השקעות חדשות ולממש השקעות בשלות. 

, שוטף מזומנים תזרים מייצר אשר שוכרים של היקף רחב מגוון עם מניבים נכסים במאות במצטבר משקיעות הקבוצה חברות
 .טווח ארוך תזרים מניבים אשר אנרגיה בפרויקטי הקבוצה משקיעה, כן כמו. טווח וארוך יציב

בטא שמרני פיננסי ניהול של מדיניות לקבוצה  לא נכסים של בוהה רמה על משמירה הנובעת פיננסית בגמישות המ
 .סבירים מינוף ויחסי מנוצלות לא אשראי מסגרות שמירת על ההקפד, טווח ארוך פיננסיות התחייבות"מ מח, משועבדים

  יעדי הפיתוח העסקי העיקריים של החברה לשנה הקרובה:  להלן

 הצמיחה של  המשךCarr בוושינגטון ובבוסטון (בדגש על יזמות) לרבות בחינת הכניסה לשוק משרדים נוסף באוסטין, טקסס;  
 הרב האסטרטגיה עדכון כדי תוך לוגיסטיים במרכזים השקעות לרבות, הארץ במרכז המשרדים בענף אמות של עסקיה מיקוד 

  ;  שלה שנתית
 פעילותה של  הרחבתBrockton Everest (לרבות קידום תכניות פיתוח לשניים מנכסיה בלונדון)  בלונדון המשרדים בתחום

הכוללים משרדים ומעבדות  Life Science & Innovation Technology-ה לענפי מניב"ן בנדל להשקעות כניסה גם כמו
    בקיימברידג' ובאוקספורד.

 פעילותה בניית), ורוח וולטאי(פוטו  בישראל הפעילות הרחבת להמשך'יקס אנרג של החדשה האסטרטגית התכנית יישום 
  .בפולין נוספים רוח פרויקטי והקמת, וולטאיים פוטו פרויקטים בתחום"ב בארה

 למשרדים וזאת  הביקושהקבוצה העוסקות בתחום הנדל"ן בהתייחס למגמות המשפיעות על בין כל חברות  המשך דיאלוג רציף
בינוי ותפעול, , FLEX -עתיד שוק העבודה, דרך ניהול ותפעול נכסים במיקוד על תחום ה  בהתייחס לגורמים המרכזיים הבאים:

 .אורבניזציה ותהליכי ירוקים בניינים
 הקבוצה לעסוק בבניית תפיסה אחידה הנוגעת לנושא ה  בכוונת חברות –, חברה וסביבה  קיימות– ESG  ,איכות הסביבה)

  אחריות חברתית וממשל תאגידי).

 תלויה היעדים והתממשות הואיל 2021 בשנת יעדיהן את לממש תצלחנה הקבוצה חברות כי וודאות כל אין הדברים מטבע
 .בשליטתן שאינם רבים בגורמים

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 

  לעיל. 11בסעיף וצה תפעל בשנה הקרובה לביצוע יעדיה העסקיים המוזכרים הקב

בי     גיאוגרפייםזורים אמידע כספי ל

  לדוחות הכספיים. 21למידע כספי בדבר אזורים גיאוגרפיים בהם פועלת הקבוצה ראה באור 

  דיון בגורמי סיכון 

  לדוח הדירקטוריון. 5ראה סעיף 

  

  2021במרץ  16
  ידם:שמות החותמים ותפק

  אבירם ורטהים, יו"ר דירקטוריון
   נתן חץ, מנכ"ל

  אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
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  2021 במרץ 16, גן רמת

  2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון דוח
  

 31") מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום החברה:"להלן"מ (בע והשקעות נכסים חץ אלוני של הדירקטוריון
.המדווחת התקופה(להלן: " 2020בדצמבר  "  

  

   תמציתי של הקבוצה תאור. 1

  :פעילות תחומי שני" הקבוצה:"להלןהמאוחדות שלה (חברות לחברה ול
  
השקעות ארוכות טווח בנדל"ן מניב בישראל ובמדינות מערביות. למועד פרסום הדוח, פועלת הקבוצה   -  עיקרי פעילות תחום .1

 בריטניה. ובעיקר בשווקים הבאים: ישראל, ארה"ב 
 

בתחום האנרגיה הפוטו וולטאית ובתחום אנרגיית  השקעה באנרגיות מתחדשות. לקבוצה השקעות מניבות - נוסף פעילות תחום .2
 ום של מתקנים לייצור חשמל בישראל, בפולין ובארה"ב.פיתוח וייזבהרוח וכן 

  :2020בדצמבר  31השקעות עיקריות של הקבוצה בתחום הנדל"ן המניב ליום  1.1

  בישראל פעילות

שניירות הערך "), שהינה חברה ציבורית בתחום הנדל"ן המניב אמות"מ (להלן: "בע השקעות באמות 57.06%בשיעור של  החזקה
  .להלן 3.3.4לפרטים נוספים ראה סעיף אביב בע"מ. - למסחר בבורסה לניירות ערך בתל שלה רשומים

  

  "בבארה פעילות

 הוןב 44.19% של בשיעור החזקהCarr Properties  " :להלן)Carr" שכל נכסיה  מניבה. חברת נדל"ן בשליט 50%- ו
 .להלן 3.3.5לפרטים נוספים ראה סעיף ובבוסטון.  DCוושינגטון  באיזורבארה"ב,  ממוקמים

 

 בשלוש חברות נכס במטרופולין של בוסטון. שניים  מהשליטה 50%-ו מזכויות האקוויטי 55% שלבשיעור  החזקה
עסקי התאגיד ובאור  בתאור 2לפרטים נוספים ראה פרק ג( -של בוסטון ואחד במזרח קיימברידג'  CBD-מהנכסים הינם ב

 ) לדוחות הכספיים.ט6

 

  בבריטניהפעילות 

 ב %26.091 שלבשיעור  החזקה-Brockton Everlast Inc. Limited ":להלן)BE ,(" בתחום הנדל"ן  הפועלתחברה פרטית
 .להלן 3.3.6לפרטים נוספים ראה סעיף  -  קיימברידג' ואוקספורד בבריטניהבאזור מטרופולין לונדון, המניב 

 
 בשלוש קרנות נדל"ן בריטיות מקבוצת  החזקהBrockton :25% ב-LP Brockton Capital Fund I ,5% ב-Brockton 

Capital Fund II LP ב 9% - ו - LP Brockton Capital Fund III  - הכספיים.לדוחות  5ראה באור  נוספים לפרטים 

  
  

  

  

                                                           
  להלן. 3.3.6ראה סעיף  - 96.52%הדוח הינו בסמוך למועד פרסום  BE-שיעור ההחזקה ב 1.
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 אנרגיות   נדל"ן 

53.9% 

  אנרג'יקס אנרגיות 
 מתחדשות בע"מ 

CARR 
PROPERTIES  

  נכסים
  בבוסטון

  אמות  
  השקעות בע"מ 

אחזקה בקרנות להשקעה 
לרבות שותפויות   ל"ןבנד

  הניהול 

BROCKTON 
EVERLAST  

(*)44.19% (**)55% 57.0% 96.5% 

  

  : 2020בדצמבר  31הקבוצה בתחום האנרגיות המתחדשות ליום  השקעת 1.2

"  - 'יקס  באנרג  53.96%  שלבשיעור    החזקה (להלן:  שניירות הערך  "), שהינה חברה ציבורית  'יקסאנרגאנרגיות מתחדשות בע"מ 
- אנרג'יקס עוסקת בייזום, הקמה, ניהול והפעלה של מערכות פוטואביב בע"מ.  -למסחר בבורסה לניירות ערך בתל   רשומים  שלה

בישראל   בבעלותה  המצויות  ניהול  ובארהוולטאיות  הקמה,  בייזום,  עוסקת  אנרג'יקס  בנוסף,  מהם.  המיוצר  החשמל  ומכירת  "ב 
לפרטים נוספים ראה    ישראל ובפולין ומכירת החשמל המיוצר מהם.הרוח בוהפעלה של פרויקטים לייצור חשמל בתחום אנרגיות  

  . להלן 3.3.8סעיף 
 

  העיקריות של הקבוצה בסמוך למועד פרסום הדוח:  ההחזקות להלן 1.3

  "מבע והשקעות נכסים חץ אלוני

 

  

  .   Carr-שליטה משותפת ב), JP Morganקרן השקעות מנוהלת ע"י  SSPFבאמצעות ( JP Morgan-לחברה ול*  
  

עם  **   יחד  ול  נכס  חברותבשלוש    Oxford Propertiesהחזקה  לחברה  בבוסטון.  משרדים  בנייני  בבעלותן  הסכם   Oxford Properties  - אשר 
  שליטה משותפת.

  בורסה  מדדי 1.4

"  "מבעאביב  - בתל  ערך  לניירות  בבורסה  נסחרות  החברה  מניות   ניירות  נמנים  עליהם  העיקריים  הבורסה  מדדי.  ")הבורסה(להלן: 
  מעלה.   - ומדד ת"א למינהם , מדדי תל בונד דיב-תל , ישראל  מניב"א  ת"ן, נדל "א ת, 125"א ת,  35"א ת : הינם החברה של  הערך

  
  "ף. המעומסחר באופציות על מניות אלוני חץ בדומה למסחר באופציית   החל 2020בחודש אפריל 

  
  
  
  
  
  

   

5%-25% 
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  ועד למועד פרסום הדוח 2020עיקריים מתחילת שנת  אירועים 1.5

   החברה
  מורחב סולו

 

 מתחילת השנה ועד למועד פרסום מיליארד ש"ח  1- השקעה בחברות מוחזקות בסך של כ

 .הדוח

 מניות  מיליון 3.2 מימושPSP  ,383 של לסךבתמורה מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח 

 ש"ח).  מיליארד 1.4- כ"ש (פרמיליון 

 במקביל לפירעון  "ש.פרמיליון  100מבנק זר בהיקף של  הלוואה של וולנטרימוקדם  פירעון

ההלוואה, שיחרר הבנק הזר את הבטוחות שהועמדו להבטחת ההלוואה, כך שלתאריך הדוח, 

 כלל נכסיה של החברה משוחררים משיעבודים כלשהם.

  ,כוללת  בתמורהשל הרחבת סדרה  בדרךאגרות חוב סחירות  הנפקתלאחר תאריך המאזן

 מבנק ש"ח מיליון 150היקף של אשראי ב מסגרת של הארכהש"ח ומיליון  144 של ברוטו

  בישראל.

  

 

  ,דונם במתחם "שער  4.5 - במכרז לחכירת מגרש בשטח של כ 50%זכייה (יחד עם שותף

מיליארד ש"ח  1.1- בהיקף השקעה מתוכנן של כ העיר" העתיד להיבנות בכניסה לירושלים

 חלק אמות). –מיליון ש"ח  550

 ש"ח.  מיליון 320ש"ח, מתוכו השקיעה החברה סך של  מיליון 400 של סךתמורה לב הון גיוס 

 ש"ח, אשר שימש בין היתר,  מיליארד 1.8-כ של כולל בהיקףבתקופה המדווחת  חוב גיוס

מיליארד ש"ח.  0.8- של ככולל לפרעון וולנטרי של אשראי בנקאי ופרעון אגרות חוב בסך 

משוקלל של  "ממחבעלות  ןוהינ 1.6%אגרות החוב נושאות ריבית אפקטיבית צמודות מדד של 

משוקלל  "מבמחש"ח  מיליון 450-כ של כולל בהיקף חוב גיוס, המאזן תאריך לאחרשנים.   8

  .1%מדד של  צמודתובריבית אפקטיבית שנים  9של 

  

 

  לפי שווי של  בבוסטוןמשרדים צמודים בנייני  שני המאגדקומפלקס במהזכויות  50%רכישת

 5מיליון דולר למימון הרכישה לתקופה של  280מיליון דולר וקבלת הלוואה בסך של  485

 . Carr – 50%(חלק  1.94%שנים בריבית קבועה של 

  מיליון דולר (חלק  218-במטרופולין וושינגטון די.סי, בתמורה לים הממוקמים נכסשני מימוש

Carr.  

  ממתחם 49%למכירת  מזכר הבנותלאחר תאריך המאזן, חתימה על Midtown Center 

. התמורה נטו, בניכוי יתרת הלוואה אשר מיליון דולר 980-של כצפוי  לפי שווי DCבוושינגטון 

 מיליון דולר). Carr – 223מיליון דולר (חלק  455מובטחת בשעבוד המתחם, הינה סך של 

  151דולר  מיליון 44השקיעה החברה סך של  םמתוכמיליון דולר,  93הנפקת הון בסך של 

   מיליון ש"ח).
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 מיליון  49וקבלת הלוואה בסך מיליון ליש"ט  80-רכישת פארק עסקים באוקספורד, בתמורה ל

בור בתוספת ישנים הנושאת ריבית לי 5ליש"ט למימון רכישת הנכס האמור לתקופה של 

 .2%מרווח שנתי בשיעור של 

  ,התקשרה לאחר תאריך המאזןBE  בעיר בפארק המדע בהסכמים לרכישת שני מתחמים

 מיליון ליש"ט: 142בהיקף כולל של  קיימברידג'

  בשטח  בעיר קיימברידג'לרכישת שני מבנים בפארק המדע  הסכםחתימה על

 45- דונם בתמורה ל 17רגל רבוע במתחם בשטח של אלף  70השכרה כולל של 

צופה כי השלמת  BEהעסקה כפופה לתנאים מתלים.  השלמתמיליון ליש"ט. 

בצעהעסקה הנ"ל,   .2021עד לסוף חודש מרץ  ת

 בשטח כולל של קיימברידג' בעיר בפארק המדע חמישה מבנים של  השלמת רכישה

 .מיליון ליש"ט 97בתמורה לסך של  דונם 33במתחם בשטח של אלף רגל רבוע  200

 BE-ב האמור מומנה באמצעות הון עצמי שהשקיעה החברה המתחםרכישת 

, עד לקבלת מימון בנקאי על BE-ובאמצעות הלוואת גישור שהעמידה החברה ל

  הנכס.

  

  

  הפעלה מסחרית של ארבעת הפרויקטים הראשונים שהקימה אנרג'יקס בוירג'יניה, ארה"ב

 .82MWpכולל של  ספקהב

 התחלת  - ניה, ארה"ב 'יוולטאי בוירג - בתחום הפוטויקס 'צמיחה מואצת של פעילות אנרג

בייזום והערכות להקמה של פרויקטים  MWp140בהספק של עבודות הקמה של פרויקטים 

כמו כן, לאחר תאריך המאזן, חתימה על מזכר הבנות  .345MWpמתקדם בהספק כולל של 

אשר  ירג'יניהבו MWp150 - וולטאי בהספק של כ- בפרויקט פוטומהזכויות  100%לרכישת 

 מצוי בשלבי ייזום מתקדמים ולו זיקה לקרקע, סקר חיבור מחייב לרשת החשמל והיתר בניה.

  139וולטאי בישראל בהספק כולל של  –הקמה של פרויקטים בתחום הפוטוMWp  במתח

במסגרת  MWp200–180הערכות לפיתוח והקמה של פרויקטים בהספק של בוה. כמו כן, 

וקידום ותכנון של פרויקט במתח עליון בהספק של  בשיתוף אגירה) PV במכרז שניזכייה 

90MWp  .בוועדה לתשתיות לאומיות 

 126פרויקטים לחוות רוח בפולין בהספק כולל של  הקמה של שניMW  וזכייה במכרז תעריף

 .56MWלפרויקט נוסף בהספק של 

  100-בהספק של כהשלמת אבני דרך משמעותיות לקידום פרויקט רוח בצפון רמת הגולןMW 

(פרויקט אר"ן), ובכלל זה קבלת אישור הממשלה לתוכנית הפרויקט, קבלת רישיון מותנה 

 נמצאת בשלב מתקדם לקבלת היתר בניה.  . אנרג'יקסלפרויקט וביצוע סקר חיבור מחייב

  מתוכו השקיעה החברה  ,ש"חמיליון  472של כולל בהיקף במסגרת הנפקות לציבור גיוס הון

בי מימוש במסגרת כן גיוס הון ו מיליון ש"ח 34.5סך של  של  בהיקף כולל 3סדרה אופציה כ

 ש"ח. מיליון 24השקיעה החברה סך של  מתוכו ,מיליון ש"ח 94

  ש"ח בתקופה  מיליון 500- בהיקף כולל של כ למניותאגרות חוב הניתנות להמרה גיוס

 . 0.25%בשיעור של לא צמודה ריבית שנתית  הנושאותהמדווחת 

  למימון פרויקטים ש"ח מיליון  380לקבלת מימון פרויקטלי בסך של עד על הסכם חתימה

  (הליך תחרותי שלישי ורביעי). 139MWpוולטאים בהספק של עד - פוטו
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   הקבוצה -נתונים עיקריים  תמצית 1.6

 %2שינוי  2018 2019 2020 יחידה 
           דוח מאוחד -כספיות עיקריות  תוצאות

 7.4  704,299  830,156  891,632 "חש אלפי................................................................להשקעה"ן נדל וניהול שכירות מדמי הכנסות

   260,200  995,791  187,782 "חש אלפי................................................................  להשקעה"ן נדל של הוגן שווי התאמת

 75.9  341,737  413,437  99,670 "חש אלפי................................................................  נטו, כלולות חברות ברווחי הקבוצה חלק

  67.9  751,100  1,448,075  465,485 "חש אלפי................................................................................................................................  לשנה נקי רווח

 68.3  514,146  956,100  302,998 "חש אלפי................................................................  החברה של המניות לבעלי המיוחס לשנה נקי רווח

 90.6  737,787  596,962  56,119 "חש אלפי................................................................  החברה של המניות לבעלי המיוחס לשנה כולל רווח

FFO 5.7 493,223 525,533 495,433 "חש אלפי 3המיוחס לבעלי המניות של החברה  

 5.6  19,893,176  25,098,865  26,500,374 "חש אלפי................................................................................................................................  מאזן סך

 4.3 8,138,489 9,507,835 9,912,830 "חש אלפי................................................................................................מיעוט זכויות(כולל  הון

  4.2  10,037,153  12,852,209  13,394,404 "חש אלפי................................................................  4חוב ואגרות בנקאי(אשראי  פיננסי חוב

 7.5  9,023,038  12,080,460  11,179,623 "חש אלפי................................................................................................................................   5נטו, פיננסי חוב

   47.8  49.7  46.0 %................................................................................................   6מאזן מסך נטו, פיננסי חוב שיעור
       

      7סולו מורחב -כספיות עיקריות  תוצאות
 5.3  9,989,476  11,400,370  10,791,514 "חש אלפי................................................................................................................................  מאזן סך
 1.0  5,851,503  6,336,545  6,401,866 "חש אלפי................................................................  החברה של המניות לבעלי המיוחס הון

 18.1  3,789,339  4,496,547  3,680,979 "חש אלפי................................................................  4חוב ואגרות בנקאי(אשראי  פיננסי חוב
 22.6  3,226,630  3,977,747  3,078,047 "חש אלפי................................................................................................................................  5נטו, פיננסי חוב

   34.2  36.6  30.2 %................................................................  .............6מאזן מסך נטו פיננסי חוב שיעור
       

       למניה רווח נתוני

 68.4  3.01  5.55  1.75 "חש................................................................................................................................  בסיסי - למניה  רווח

 90.6 4.32 3.47 0.32 "חש................................................................................................  בסיסי -כולל למניה  רווח

FFO 6.1 2.89 3.05 2.87 "חש................................................................................................  3למניה 

  1.8  1.10  1.14  1.16 "חש................................................................................................  8למניה שוטף דיבידנד

 1.0 34.19 36.68 37.04 "חש................................................................................................  (NAV per share)נכסי למניה  שווי

 1.7 41.08 44.91 44.16 "חש................................9(NNAV per share)נכסי למניה ללא עתודות למס שווי

 17.8  34.89  54.60  44.90 "חש................................................................................................  תקופה בסוף למניה מחיר
           

      
  

     
  

                                                           
  .2019לעומת  2020 .2
מי מזומנים מפעילות לא נכללו הפרשי שער והפרשי הצמדה בגין אגרות החוב והלוואות צמודות מדד, זאת כי לדעת הנהלת החברה ההוצאות האמורות אינן משקפות תזרי  FFO-בחישוב ה .3

 שוטפת נמשכת.
  החוב הפיננסי כולל גם נכסים/התחייבויות של עסקאות בנגזרים שביצעה הקבוצה. 4.
  וי יתרות מזומנים. חוב פיננסי המוצג בניכ .5
  חוב פיננסי נטו כשיעור מסך מאזן בניכוי יתרות מזומנים.  .6
- מוצגות על בסיס שווי מאזני חלף איחוד דוחותיהן לדוחות החברה (שאר ההשקעות מוצגות ללא שינוי לדוח המוצג על פי כללי ה  BE-במאזן סולו מורחב ההשקעות באמות, באנרג'יקס וב .7

IFRS.( 
 .בהתאמה, למניה"ח ש 0.42-ש"ח למניה ו 0.2 בסך 2018 - ו 2020 השנים בגין נוסף דיבידנד כוללדיבידנדים לעיל אינו סכום ה .8
  .מוחזקות חברות שלנוטרלו העתודות למס של החברה (סולו מורחב), וכן חלק החברה בעתודות למס   NNAV per share-בחישוב ה .9
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 %3שינוי  2018  2019  2020 יחידה  
   %06.5710אמות השקעות בע"מ (שיעור החזקה של  -בישראל  השקעה

   102  104  104 יחידה................................................................................................................................  מניבים נכסים מספר

 0.1  10,244,564  12,847,643  12,718,390  "חש אלפי................................................................  עצמית בהקמה"ן נדל(ללא  להשקעה"ן נדל שווי

  7.03 6.44 6.52 %...........................................................................................  להשקעה"ן מנדל הנגזר משוקלל היוון שיעור

   97.2  97.7  97.2  %............................................................................................................................  תקופה בסוף תפוסה שיעור

 96.9  870,838  620,954  1,222,883  "חש אלפי................................................................................................  עצמית בהקמה להשקעה"ן נדל שווי

  45.4 42.5 43 %................................................................................................  חוב פיננסי, נטו מסך מאזןשיעור 

NOI11  ................................................................................................................................................................0.9  678,479  727,552  734,204 "חש אלפי  

FFO12  8.5  1.42  1.44  1.32 "חש..........................................................................................................................................................  למניה 

 4.3  0.90  0.94  0.98 "חש................................................................................................................................למניה רגיל דיבידנד

    0.30  0.31  -  "חש................................................................................................................................  13למניה נוסף דיבידנד

  21.6  1.20  1.25  0.98  "חש................................................................................................................................  למניה דיבידנד סך

 3.7  13.92  16.02  15.42 "חש................................................................................................  NAV per share למניה נכסי שווי

  3.8  16.84  19.46  18.73 "חש................................................................  NNAV per share למס עתודה ללא למניה נכסי שווי

 28.2  18.14  25.07  17.99 "חש................................................................................................................................  תקופה בסוף למניה מחיר
   

  %19.4414 של (שיעור החזקה  Carr Properties Corporation -בארה"ב  השקעה

   17  14  13  יחידה................................................................................................................................  מניבים נכסים מספר

 0.3  3,103,480  2,903,630  2,894,350  דולר אלפי................................................................  עצמית בהקמה"ן נדל(ללא  להשקעה"ן נדל שווי

   90.94  93.46  90.53  %............................................................................................................................  תקופה בסוף תפוסה שיעור

  92.87 96.10  92.55  %...........................................................................................................................  תקופה בסוף השכרה שיעור

   4  4  4  יחידה................................................................................................................................  בהקמה נכסים מספר

 55.8  274,193 638,788  995,297  דולר אלפי............................................................................................................................  15עצמית בהקמה"ן נדל שווי

   41.3  41.3  44.9  %................................................................................................  מאזן מסך נטו, פיננסי חוב שיעור

NOI16  ................................................................................................................................................................0.7  120,849  156,189  155,096  דולר אלפי 

FFO17  ................................................................................................................................................................6.0  72,856  87,187  92,386  דולר אלפי 

 1.9  1.40  1.35  1.32  דולר................................................................................................  NAV per share למניה נכסי שווי
    

   %02.96 של החזקה שיעור  Limited Inc. Brockton Everlast - בבריטניה  השקעה

   - 4 5  יחידה..........................................................................................................................................................  נכסים מספר

  GBP  665,250  566,250  -  17.5 אלפי................................................................................................................................  להשקעה"ן נדל שווי

   -  97.8  95.1  %............................................................................................................................  תקופה בסוף תפוסה שיעור

    -  49.3  50.7  %...........................................................................................................................  מאזן מסך פיננסי חוב שיעור

NOI  ................................................................................................................................................................אלפי GBP  25,868  15,241  -  69.7  

FFO  ................................................................................................................................................................אלפי GBP  7,909  1,068  -   
          

        %53.96'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ (שיעור החזקה של אנרג -באנרגיות מתחדשות  השקעה

 28.7  129.5  173.2  222.8  יחידה...............................  'יקסאנרגחלק  -) MWpמחוברות ( וולטאיותמותקן ממערכות פוטו  הספק

  119.2 119.2 119.2 יחידה.......................................................  'יקסאנרגחלק  - ) MW מחוברות רוח ממערכות מותקן הספק

 30.6  1,301,949 1,252,562  1,635,328  "חש אלפי................................................................  לפי שווי ספרים -מתקנים פעילים לייצור חשמל  יתרת

 10.4  170,440  237,126  261,803  "חש אלפי................................................................................................  ירוקות ותעודות חשמל ממכירת הכנסות

FFO 6.5  113  170  181  "חש מיליוני................................................................................................  חלק אנרג'יקס -  17מפרויקטים 

 42.2  4.78  10.31  14.66  "חש................................................................................................................................  תקופה בסוף למניה מחיר

                                                           
"). דוחות פרופורמה של דוחות פרופורמה של אמותמתוך דוחות כספיים מאוחדים מורחבים של אמות המפורסמים בדוח דירקטוריון אמות (להלן: "הנתונים העיקריים של אמות הינם  .10

. בדוחות פרופורמה של אמות, ההשקעות 2013בינואר  1"הסדרים משותפים" אשר נכנס לתוקף ביום  IFRS 11למעט יישומו של  IFRSאמות הינם דוחות אמות המוצגים על פי כללי 
לתוקף של ל שהיה נהוג טרם כניסתו בחברות מוחזקות, אשר מוצגות על בסיס שיטת השווי המאזני בדוחות הכספיים של אמות, מנוטרלות ומוצגות בשיטת האיחוד היחסי, בדומה לטיפו

IFRS.  
.11 Net Operating Income.  
12 .Funds from operations.  
  , בשנה העוקבת. העניין לפיישולם,  או שולם אך כלול הוא בה השנה ריווחי בגין הינו לעיל המצוין הדיבידנד .13
בנכסים ובהתחייבויות שלה ושל כל החברות המוחזקות על ידה, לרבות של חברות שאינן מאוחדות בדוחותיה  CARRהנתונים הפיננסיים המוצגים לעיל כוללים את חלקה הכלכלי של  14.

  .  IFRS -הכספיים הערוכים על פי כללי ה
  .2020בדצמבר  31כמיועד למכירה ליום , אשר סווג מיליון דולר) Carr – 16(חלק  מיליון דולר 19-בשווי של כ DCהממוקם במטרופולין  Clarendon 2025כולל את פרויקט לא  15.
   .דיירים עזיבת עתב Termination fee בגיןמיליון דולר  9- ומיליון דולר  12אופי חד פעמי בסך של  בעלותכוללים הכנסות  FFO-וה NOI-ה 2019-ו 2020בשנים  .16

  לפרויקטים.'יקס שאינן משויכות אנרגשל  תזרימיותכולל עלויות ייזום והנהלה וכלליות  אינו 17.
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   2020מגפת הקורונה העולמית . 2

 כללי 2.1

, הביאה 2020התפרצות נגיף הקורונה בסין, אשר הלכה והתפשטה לאזורים אחרים בעולם לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת 
שונה מכל מה שידע העולם בעבר. שווקי ההון בעולם הגיבו בחריפות ובתנודתיות לאירוע, נרשמו ה ,וכלכלי עולמילמשבר בריאותי 

ירידות חדות בשערי המניות ועליות בתשואות של אגרות החוב הקונצרניות. במרבית מדינות העולם פורסמו תקנות לשעת חירום, 
בילו בצורה משמעותית את הגעת העובדים למק ומות התעסוקה, לרבות סגירת מרכזי מסחר ובילוי. בנוסף, הוטלו סגרים אשר ה

בלות תנועה מדינתיות, נאסרה התקהלות אנשים במרחבים ציבוריים ובחלק מהמדינות אף נאסרה  - בין ו תוך כלליים בערים, ה
  הכניסה למי שאינם תושבים. 

  
. חברות התרופה ובראשיתן "פייזר" הודיעו נגד המגיפה החיסון ואישור החלה התאוששות וזאת על רקע פיתוח ,של השנה בסופה

לשימוש  FDA-קיבלו את אישור החלקן  2020על תוצאות טובות מהצפוי בשלב השלישי של הניסוי הקליני ולקראת תום שנת 
ינות שונות כבר הפצתם למדהתחלת בחיסונים. במקביל הקימו החברות הנ"ל תשתית לייצור המוני של חיסונים מהלך שאפשר את 

  .2020במהלך דצמבר 
  

   יציאה מהמשבר.למחלקות המחקר של הבנקים המרכזיים בעולם חוזות טווח רחב של אפשרויות 
  

(לרבות מוטציות אשר עלולות נגזרת של מבצעי חיסון האוכלוסיות  הינושווקי הפעילות של חברות הקבוצה בקצב התאוששות 
   .להיות עמידות בפני החיסונים)

  
  מקרין על כלל פעילותה של הקבוצה, בדגש על תחום הנדל"ן המניב. המשבר  ,מטבעם של דברים

 מידע אודות ההשלכות של המשבר המתואר על פעילות הנדל"ן המניב 2.2

  הוביל למיתון עולמי אשר גרר ירידה בביקוש לשטחים וזאת בשל הצורך של גופים עסקיים להתייעל. המשבר המתואר
בכל שווקי הפעילות של הקבוצה. חברות רבות סגרו את משרדיהן והעבירו את מרבית העובדים  שיעור האבטלה עלה

בלות ממשלתיות בצורה של סגרים תוך צמצום מערכי הסעות המוניות (בדגש על שווקים עם רכבות  לעבודה מביתם. ה
 .תחתיות) העצימו את הירידה בביקושים להשכרה

  
 בקצב התחלות הבנייה של פרויקטים חדשים על ידי חברות יזמיות. להערכת האטה הכלכלית הביאה עימה ירידה ה

 צמיחהמגמה זו אמורה לייצר חוסר עתידי בשטחי השכרה של משרדים מודרניים עם החזרה לצמיחה כלכלית.  ,הקבוצה
ביר את הביקוש האקטיבי לשטחי   .משרדים זו אמורה לה

  
  ,חלה עלייה בהיקפי השכרות המשנה במחירי שכירות הנמוכים מאלו במקביל למגמה של קיצור אורך תקופת השכירות

אף  םהנקובים בהסכמי השכירות הראשיים. בשווקי הפעילות של הקבוצה ניכרה האטה בהיקפי ההשכרות ובחלק
מח"מ  נרשמו ירידות מחירים תוך הגדלה של "חבילות תמריץ" לשוכרים (תקופת שכירות חינם והקצבי השקעות במושכר).

  חלק מהותי מההשפעות השליליות הנ"ל. ,ברוב המקרים ,ירויות הארוך של חברות הקבוצה נטרלהשכ

  
  כאשר בישראל פועלת הקבוצה גם בתחום בתחום המשרדים,  הינו 90%הרוב המכריע של נכסי הקבוצה (מעל

מסופרמרקטים, . לעומתם, תחום המסחר (בהתעלם מהמשבר אשר כמעט ולא נפגעותחומים התעשייה והלוגיסטיקה, 
בתי מרקחת, וסניפי בנקים), אשר פעילותו נפגעה באופן קשה יותר בעקבות "סבבי סגרים" מתחילת התפרצות המגפה, 

 בלבד מסך נכסי הקבוצה בארץ ובעולם. 9%- מהווה כ

 

  לציין בתשלום דמי השכירות. יש (לרבות דחייה ופריסה) חברות הקבוצה קיבלו פניות מחלק משוכריהן לביצוע הקלות
ביה הכולל של חברות הקבוצה על שרובן המכריע של הפניות היו בישראל.   94%החל מפרוץ המשבר עמד שיעור ה

  בארה"ב. 99%בבריטניה ועל  96%בישראל, 
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 להלן מידע אודות השפעת המשבר על ה-NOI  2020של חברות הקבוצה בשנת:  

  
  

  איזור גאוגרפי

  מטבע

חלק החברה 

  המוחזקת

  מטבעמיליוני ב

  

  חלק החברה

  מיליוני ש"חב

  

עיקרי  שימוש

  שהושפע

  מסחר  ILS  64  36   ישראל (אמות)

  חניונים  AH Boston  USD  6  10-ו Carrארה"ב (

  מסחר  BE  GBP  2  7בריטניה (

    53     חלק החברה

  
  .משבר הקורונה השפיע על שווי נכסי הנדל"ן בקבוצה בארץ ובעולם  

בעו בעיקר מאובדן הכנסות  בתחום המסחר בישראל ובבריטניה, ירידה משמעותית בהכנסות  משוכריםשינויי השווי 
עדכון ו Discounted Cash Flowהעלאת שיעור ההיוון של תזרימי המזומנים (שמאויות על בסיס  מחניונים בארה"ב,

) שהעיקרית שביניהן הינה LMA – LEASING MARKET ASSUMPTIONSמספר פרמטרים בהערכת השווי בארה"ב (
  השטחה של תווי העלייה במחירי השכירות בשנים הקרובות והגדלת משך התקופה הנדרשת למציאת שוכרים חלופיים.

  
  :2020להלן ריכוז שערוכי נדל"ן להשקעה שביצעה הקבוצה בשנת 

  
  חלק החברה  חלק החברה המוחזקת    

  יליוני ש"חמב  מיליוני מטבעב  מטבע  יזור גאוגרפיא

שערוכים שליליים    

של הנכסים 

  המניבים

שערוכים חיוביים 

של הנכסים 

  סה"כ  סה"כ  בהקמה

  ILS  171*  8  163  90   ישראל (אמות)

  AH Boston  USD           103    80  23  44-ו Carrארה"ב (

  BE  GBP  10**   -  10  42בריטניה (

  176  חלק החברה לפני השפעת המס

  41  השפעת המס

  135  חלק החברה לאחר מס

  מיליון ש"ח בשל ירידת המדד. 63כולל שערוך שלילי בסך של * 

  מיליון ליש"ט בשל הפחתת הוצאות רכישת נדל"ן.  6(**) כולל שערוך שלילי בסך של 

 תהליכים נוספים בסקטור המשרדיםמידע אודות  2.3

  :הבאיםהנחת העבודה לפיה פועלת הקבוצה הינה כי המשבר האמור העצים את התהליכים 
  

  ,בשל העמקת הטרנד של ,עלולים להביא לצמצום השימוש במשרדיםאשר שינוי בהרגלי התעסוקה"Work From Home"  
 Artificialת (לרבות התייעלות בעבודה בשל תחום הבינה המלאכותי הנתמכת ביכולת טכנולוגית לעבודה מרחוק

Intelligence. 

 

  של צמצום השטח המשרדי  בשנים האחרונותתחילת מגמה של הרחבת המרחב האישי המוקצה לעובד וזאת בניגוד לתהליך
 לעובד בעיקר עם המעבר לחללי עבודה משותפים. 
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 FLEXIBLE OFFICE  -  תחום המאגד בתוכו מספר כיווני התפתחות במישור של ניהול הנכסים, ביניהם קיצור משמעותי
בוהים יותר, עיצוב משרדים בדרך של הקניית חוויה תוך התמקדות  במשך תקופת השכירות תוך תשלום דמי שכירות 

 – Hot"ננים בתצורה שלהנחלק למשרדים המתוכ Co Working–באזורים המאפשרים אינטראקציה בין העובדים ו
Desking "  לעומת תצורה של"Hoteling". 

  

 הקמת "משרדי לווין" בערים פריפריאליות כחלק ממגמת ה -"Work Near Home לשימוש של יחידות תפעוליות תוך "
) לשימוש הנהלות וחטיבות עסקיות יצרניות ערך CBDשמירה על מטות של חברות במרכזי עסקים אורבניים גדולים (

 דוגמת מחקר ופיתוח. כ

  

 "ביקוש להשכרות של שטחי משרדים במגדלים להם תווי תקן ירוקים למיניהם -"דגש על קיימות סביבה  
"BREEAM")/"CARBON NET ZERO"  / "WELL"/ "LEED".  

  

 תחום האנרגיות המתחדשות 2.4

חוזים ארוגים אין (כמעט) השפעה על פעילותה של אנרג'יקס בטווח הקצר, בין היתר לאור  ובעולם בארץלהתפשטות נגיף הקורונה 
  עסקאות לקיבוע מחירים או לגידור שערי מטבע חוץ אותם ביצעה אנרג'יקס. במחירים קבועים ו

  

ותה השוטפת כסדרה, , אנרג'יקס, אשר מוגדרת כחברה חיונית בכל הטריטוריות בהן היא פועלת, המשיכה בפעיל2020שנת במהלך 
  בהקמה ותפעול מערכותיה וחוות הרוח שבבעלותה בארץ, בארה"ב ובפולין.

  

כניסה למיתון עולמי חריף עשויה להשפיע לרעה על מחירי החשמל והתעודות הירוקות בפולין ובארה"ב, על מחירי גיוס החוב 
שינויים בשערי חליפין במטבעות המשפיעים לוכן  העתידי, להערים קשיים בהתקשרות עם מוסדות שישמשו כשותפי המס בארה"ב

  על פעילות אנרג'יקס.

  

 Apple ,Facebookיצויין כי למרות או בשל מגיפת הקורונה, הצטרפו עשרות תאגידי ענק בינלאומיים נוספים לתאגידים כדוגמת 
Microsoft , Google,   במסגרת יוזמת  2050נת אנרגיה ירוקה עד לש 100%ועוד אשר הציבו לעצמם יעדי צריכה שלRE100.  

  

 קבוצה והערכת החברההנזילות  2.5

   להלן. 3.4והחוב הפיננסי שלה ראה סעיף נזילות הקבוצה, נכסיה הלא משועבדים  ןלעניי

  

), כמו Brockton Everlast-, וCARRלהערכת הנהלת החברה, האיתנות הפיננסית שלה ושל כל חברות הקבוצה (אמות, אנרג'יקס, 
השוכרים, מח"מ הסכמי השכירות ואיכות נכסיהן, יאפשרו להן להתמודד עם מיתון. בנוסף, להערכת החברה מצב גם תמהיל 

הנזילות, יתרות המזומנים ומסגרות האשראי של הקבוצה, מח"מ החובות, רמת מינוף, תזרים המזומנים השוטף שלה ונגישותה 
  עמידה בהתחייבויותיה.לאשראי בנקאי ולשוק ההון, יאפשרו לה את המשך פעילותה ו

  
מהוות מידע צופה ההתפתחות העתידית בסביבה הכלכלית שבה פועלת הקבוצה הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של 

, המבוסס, בין היתר, על הערכות של החברה נכון למועד פרסום דוח זה ביחס 1968- פני עתיד, כהגדרתו בחוק נירות ערך, התשכ"ח
  שליטתה. לגורמים אשר אינם ב

  
ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות  אלו יםבנושא ומחקרים הערכות החברה מבוססות על מידע הקיים בידי החברה, על פרסומים

, וזאת עקב גורמים ןאו חלק ן, כולויתממשערכות האמורות לעיל ההאין כל ודאות כי . מובהר כי במדינות השונות בהן פועלת הקבוצה
  .שאינם בשליטת החברה
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  התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי  .3

  העסקית הסביבה 3.1

  עסקי התאגיד. תאור) לפרק 6סעיף א( ראה הקבוצהבה פועלת  העסקית הסביבה בדבר לפרטים

 הכספי המצב על דוח 3.2

  הערות והסברים  31.12.19  31.12.20  סעיף בדוח על המצב הכספי

  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח

  להלן. 3.6ראה סעיף  - תזרים לדוח   772  2,215  מזומניםמזומנים ושווי 

  .בהקמה"ן ונדל להשקעה"ן נדל כולל הסעיף  15,442  16,250  נדל"ן להשקעה 
 מיליון 362ש"ח (מתוכם  מיליון 687הגידול נובע מרכישת נכסים בסך  עיקר

וכן  Brockton Everlastי ע"בבריטניה  נכס באוקספורדש"ח בגין רכישת 
מיליון ש"ח. מנגד,  417-בנכסים קיימים ובנדל"ן להקמה בסך כ מהשקעות

מיליון ש"ח בגין התאמות שווי הוגן של נדל"ן להשקעה  188-נרשם קיטון של כ
בע מתיסוף הש"ח אל מול  104-בתקופה המדווחת וקיטון של כ מיליון ש"ח ש

  הליש"ט.
 לדוחות 4 באור ראה - הקבוצה של להשקעה"ן נדל בדבר נוסף לפירוט

  .הכספיים
  השקעות בחברות כלולות 

וניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן 
  דרך רווח והפסד 

אשר  PSP-(כולל ההשקעה ב
מסווגת כהשקעה המוחזקת 

  למכירה)

  :השינויים עיקרי להלן 6,121 4,688

 חלקי של ההשקעה ב מימוש-PSP  מיליארד ש"ח.  1.2בתקופה בסך של 
  מיליון ש"ח (בעיקר השקעה של  207השקעות חדשות בתקופה בסך של

 .Carrמיליון ש"ח בהון  151
 בסך"ב) ארה דולר(בעיקר  חליפין שערי השפעות בשל השקעות קיטון 

 "ח.ש מיליון 262 של
 ח.ש מיליון 284 של בסך תקבלוהש/או החזרי הון ו דיבידנדים בגין קיטון" 
 מיליון ש"ח.  100בהשקעות בשל ריווחי אקוויטי בסך של  גידול 

  
 הוגן בשווי הנמדדים ערך בניירות ההשקעה ביתרת שינויים בדבר לפירוט

 לדוחות 6 - ו 5 באורים ראה - כלולות בחברות והשקעות והפסד רווח דרך
  .להלן 3.3 סעיף ראה, כן כמו. בהתאמה, הכספיים

  
פעילים  -מתקנים לייצור חשמל 

  ובהקמה
הגידול נובע מהשקעות שביצעה הקבוצה בפרויקטים בהקמה  עיקר  2,137  2,664

 ראה חשמל לייצור מתקנים בדבר לפירוט. וולטאי - בארה"ב בתחום הפוטו 
  .הכספיים לדוחות 8 - ו 7 באורים

    627  683  נכסים אחרים

    25,099  26,500  הכל נכסים -סך

  :השינויים עיקרי להלן  12,888  13,606  הלוואות ואגרות חוב

 מיליארד ש"ח.  1.4 של בסך פרעונותבגין גיוס אגרות חוב בקיזוז  גידול 
  0.4פרעון הלוואות ומסגרות אשראי (נטו מקבלת הלוואות) בסך של 

 מיליארד ש"ח.
  

 3.4.3 סעיף ראה - הקבוצה של הפיננסי בחוב השינויים עיקרי בדבר לפירוט
  .להלן

    2,703  2,981  התחייבויות אחרות

    15,591  16,587  הכל התחייבויות -סך

 3.7.2 סעיף ראה -  המניות לבעלי המיוחס בהון השינויים עיקרי בדבר לפירוט  6,337  6,402  הון המיוחס לבעלי המניות
  .להלן

    3,171  3,511  זכויות מיעוט

    9,508  9,913  סך הכל הון

    25,099  26,500  סך הכל התחייבויות והון
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  השקעות 3.3

  2020בדצמבר  31של החברה (סולו מורחב) ליום  ההשקעות להלן    3.3.1

  

  בסיס מדידה של שווי מתואם  שווי מתואם באלפי ש"ח  יתרה באלפי ש"ח  כמות מניות  מטבע  
  שווי בורסה  4,204,603  540,586,3  233,718,872   "חש  אמות 

  שווי בורסה  3,816,764  821,405  260,352,283   "חש  אנרג'יקס 
CARR USD   -  322,004,3  3,004,322  שווי מאזני  

BOSTON  USD   -  230,778  778,230  שווי מאזני  
BROCKTON EVERLAST  GBP   -  009,386,1  1,386,009  שווי מאזני  

PSP CHF  309,53118  200,311  229,404  שווי בורסה  
BROCKTON FUNDS GBP    -  197,160  160,197  שווי מאזני  

  681,375  375,681  (בעיקר מזומנים) אחר

  14,260,904  389,618,10  הכל -סך

 

  ולאחר תאריך המאזן המדווחת בתקופה השקעות   3.3.2

 ובניירותהמוחזקות שלה  בחברות ש"ח מיליארד 1-כהשקיעה החברה סך של  ,המאזן תאריך ולאחר המדווחת התקופה במהלך  
  :להלן כמפורט והפסד רווח דרך הוגן בשווי הנמדדיםערך 

  

   ולאחר תאריך המאזן המדווחת בתקופההשקעות  מימושי 3.33.

   .2006, השקעה אותה ביצעה החברה בשנת PSP-במהלך התקופה המדווחת סיימה החברה לממש את החלק הארי מהחזקותיה ב

לאחר תאריך המאזן,  ש"ח). מיליארד 1.4- כ"ש (פרמיליון  372לסך של  בתמורה, PSPמניות  מיליון 3.1 החברהמכרה  בתקופת הדוח
 מיליון ש"ח). 42מיליון פר"ש ( 11.5בתמורה לסך של  PSPאלפי מניות נוספות של  100מימשה החברה 

  

                                                           
  .PSPמניות של  431,309- נכון למועד פרסום הדוח מחזיקה החברה ב 18
  להלן. 3.3.6ראה סעיף  –) ש"חמיליון  259( ליש"טמיליון  57, לאחר תאריך המאזן, הלוואת גישור בסך של BE- בנוסף להשקעה האמורה, העניקה החברה ל 19

    סה"כ    לאחר תאריך המאזן    2020
        במיליוני ש"ח    

  להלן 3.3.4 סעיף ראה  342    -     342 אמות

CARR  151     -    151  להלן 3.3.5 סעיף ראה  

Brockton Everlast  194    20719    401  להלן 3.3.6 סעיף ראה  
Boston  28    14    42    

  להלן 8.3.3 סעיף ראה  59    -     59  'יקסאנרג

    12    -     12   ברוקטון קרנות

  786    221    1,007    
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  באמצעות אמות  -בנדל"ן בישראל  השקעה   3.3.4

  :המדווחת התקופה במהלך באמות נוספות השקעות

 מיליון 320של  סך החברה השקיעהמתוך סכום זה,  "ח.ש מיליון 400של ברוטו בתמורה לסך  הון אמות גייסה בתקופת הדוח
   ."חש

   
  :המאזן תאריך ולאחר המדווחת התקופה במהלך אמות של עסקיה התפתחות

 ה-NOI  מיליון ש"ח בתקופה מקבילה, גידול של  728מיליון ש"ח לעומת  734של אמות בתקופה המדווחת הסתכם לסך של
. העליה נובעת מהכנסות מנכסים חדשים שנרכשו, תוספת הכנסות בגין שטחים שהסתיימה הקמתם והחלו להניב 1%-כ

מיליון  60(מתוכו  2020ש"ח בשנת מיליון  64- להשפעת היקף ההקלות הכולל שניתנו לשוכרים אשר הסתכם  בקיזוז
 ש"ח לשוכרי המרכזים המסחריים והיתר לשוכרי המלונאות).

  אלף מ"ר  131חוזים חדשים, לרבות מימושי אופציה וחידושי חוזים בהיקף של  383, חתמה אמות על 2020במהלך שנת
בוהים מדמי השכירות הלמ"ר ממוצעים ות מיליון ש"ח. השטחים הושכרו בדמי שכיר 123בדמי שכירות שנתיים בסך של 
 שהניבו הנכסים עד לאותו מועד.

 דונם (המהווה  4.5- כנדל"ן בע"מ, במכרז לחכירת מגרש בשטח של  אלייד, יחד עם חברת אמותזכתה  2020 בחודש יוני
שנה, עם  98 ) במתחם "שער העיר" העתיד להיבנות בכניסה לעיר ירושלים. משך החכירה הינו לתקופה שלKאת מתחם 

שנים נוספות. המגרש מיועד להקמת מתחם לתעסוקה ומסחר מלווה רחוב עם אופציה  98-אופציה להארכת התקופה ל
הצדדים פועלים במשותף לתכנון, הקמה ובנייה של הפרויקט על המגרש, וניהולו כנכס . למלונאות ודיור מיוחד להשכרה

 . 50%מניב, כאשר חלקו של כל צד בפרויקט הינו 

 אשר  ,לאחר תאריך המאזן, חתמה אמות על הסכם לרכישת מחצית מהזכויות במרכז לוגיסטי בקרבת קיבוץ חפץ חיים
שנים וצפוי  10הנכס מושכר במלואו לתקופה של . מיליון ש"ח 71בתמורה לסך של אלפי מ"ר,  18.5שטח ההשכרה בו הינו 

 .50% –מיליון ש"ח (חלק אמות  8.1בסך של  NOIלהניב 
  

  :2020בדצמבר  31ריכוז נתונים אודות פרויקטים בשלבי בניה ליום  להלן

  

  

צפוי באכלוס הפרויקט הינו בגדר מידע צופה  NOIאודות מועד סיום בניה משוער, עלות בניה משוערת, זה  3.3.4בסעיף  המידע
א' לחוק ניירות ערך שכן הוא מושפע מגורמים שאינם תלויים בקבוצה כגון עלויות בניה, מצב בטחוני, 32פני עתיד כהגדרתו בסעיף 

ב"ע הכפופים לאישור הרשויותביקוש למשרדים    וכיו"ב. , שינויי 

  פוסה מלאה, אשר מימושה אינו בידי אמות.המידע מבוסס על הערכות הנהלת אמות בהנחת ת

   

                                                           

 מיליון ש"ח (חלק אמות). 187מנדל"ן בהקמה לנדל"ן להשקעה בסך של  המרלו"גחלק  את , סיווגה אמות2020במהלך הרבעון השלישי של שנת  20

  מיקום  שם הנכס
  שימוש
  עיקרי

  שיעור
  החזקה

  שטח קרקע
  בדונם) 100%

אלפי מ"ר 
לשיוק 

עילי 
100%  

מועד סיום 
  משוער

שווי הפרויקט 
בספרי 

אמות ליום 
31.12.20  

עלות בניה 
משוערת 

כולל 
 קרקע

ומרתפי 
  חניה

יתרה 
להשלמה 

ליום 
31.12.20  

NOI  צפוי
באכלוס 

  פרויקטה

  במיליוני ש"ח -חלק אמות

  אמות
  חולון

  47  174  570  396 2021  60  11  77.8%  משרדים  חולון

  אמות

  20מודיעין
  5  40  66  26  2022  9  -  75%  משרדים  מודיעין

  מתחם
  "יהלח

  ברק בני
  צפון

  49  462  617  155  2024  82  16  50%  משרדים

  101  676  1,253  577    151  27        הכל סך

                      

  חניון
ToHa 2  

    113  150  37        50%  חניון  אביב תל
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  :2020בדצמבר  31ליום  וייזום ריכוז נתונים אודות פרויקטים בשלבי תכנון להלן

  
  

  והיוונים. לשוכרים התאמות כוללת ואינה הקרקע מרכיב את כוללת הבניה עלות א
  שלב א'. לפלטינום) בכפוף להשלמת רכישת זכויות בניה נוספות על מנת לבנות מגדל תואם ב
  

 ניירות לחוקא' 32 בסעיף כהגדרתו עתיד פני צופה מידע בגדר הינועלויות הבניה ומועד סיום הבניה  אודות זה בסעיף הכלול המידע
בדרישות של איכות סביבה, בשינוי  הקשורים הדוח פרסום ליום בסמוך לקבוצה וידועים הקיימים לנתונים מתייחס המידע. ערך
נתונים  ."בוכיו"ע הכפופים לאישורי רשויות התכנון והבניה, בקבלת הסכמות של בעלי נכסים גובלים שאין ודאות כי תתקבלנה ב

   אלה אכן יצאו לפועל. פרוייקטיםאלו אינם בשליטת הקבוצה, ולפיכך, אין וודאות כי 
  

  :21שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 891מיליון ש"ח לעומת שערוך חיובי של נכסים בסך של  163בתקופה המדווחת רשמה אמות שערוך שלילי של נכסים בסך של 
בע בעיקר מהשפעת ירידת המדד בתקופה וכן מירידה בשווי  .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדמיליון  השערוך בתקופה הנוכחית 

  עקב השפעת משבר הקורונה על נכסי אמות. 

  
  

  .הכספיים לדוחות ג6עסקי התאגיד ובאור  לתאורראה פרק ב  - נוסף בדבר ההשקעה באמות  דעלמי
   

                                                           

 לפי דוחות פרופורמה של אמות (דוחות רווח והפסד מאוחדים מורחבים). 21

  מיקום  שם הנכס
  שימוש
  עיקרי

אלפי מ"ר לשיוק 
  100%עילי 

  

  עילי לשיווק"ר מ אלפי  החזקה שיעור
 כולל משוערת בניה עלות

ומרתפי חניה  קרקע
  "ח (א)ש במיליוני

  חלק אמות

ToHa 2  1,000  70  50%  140  משרדים  אביב תל  

  550  51.5  50%  103  משרדים  ירושלים ירושלים Kמתחם 

 1000-מתחם ה
ראשון לציון 

  260  19  100%  19  משרדים  מערב –

שלב ב'  פלטינום
  220  27  100%  27  משרדים  תקווה פתח  (ב)

בצומת כפר  קרקע
 רעננה סבא -

  צפון
  170  17.5  50%  35  משרדים  סבא כפר

  2,200  185    324      הכל סך
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  CARR -ב השקעה 3.3.5 

 הון  גיוס

 151 מיליון דולר 44מיליון דולר ארה"ב, מתוכם השקיעה הקבוצה סך של  93מבעליה מניותיה סך של  Carrגייסה  2020יוני  בחודש
  . מיליון ש"ח)

  
  במהלך התקופה המדווחת ולאחר תאריך המאזן: CARRעסקיה של  התפתחות

 
 רכשה  2020מרץ  בחודשCarr 50%  בינהםמהזכויות בקומפלקס המאגד שני בנייני משרדים צמודים ומחוברים 

מיליון דולר לקומפלקס כולו  485"), לפי שווי של הקומפלקס) (להלן: "Federal Street 75-101-הממוקמים בבוסטון (ב
 280-והשותף הלוואה בסך של כ Carrלצורך מימון רכישת הקומפלקס האמור, נטלו  מיליון דולר). Carr  - 242.5(חלק 

  מיליון דולר. 105-בעסקה עמד על כ Carrמיליון דולר נגד שיעבוד הקומפלקס, כך שמרכיב ההון העצמי אותו השקיעה 

 מכרה 2020שנת ך במהלCarr  מיליון דולר (חלק  218- נכסים הממוקמים במטרופולין וושינגטון די.סי, בתמורה ל שני
Carr אלף מ"ר) (חלק  41אלף רגל רבוע ( 436). הנכסים הינם בעלי שטח השכרה שלCarr אשר הניבו (NOI  שנתי מייצג
ביחד עם שותף  הוחזקהאשר  קרקע  Carr, מכרה2021 וארינלאחר תאריך המאזן, בחודש  .Carrמיליון דולר (חלק  9של 

  מיליון דולר (בדומה לשווי הנכס בספרים).   19-במטרופולין וושינגטון די.סי, בתמורה ל מתהממוק פיתוחלצרכי 

  לאחר תאריך המאזן, חתמה 2021בחודש ינואר ,Carr מהזכויות ומהחוב ב 49%מזכר הבנות למכירת    על -Midtown 
Center בוושינגטון DC "מיליון דולר (שווי הזהה לשווי בספריה של  980"), לפי שווי כולל למתחם של המתחםCarr  לסוף
), אשר מובטחת 2029מיליון דולר (לפירעון באוקטובר  525). משווי המתחם תנוכה הלוואה בסך של 2020דצמבר 

לקבל    Carrולר. אם וכאשר תושלם המכירה, צפויה מיליון ד 455), עומד על 100%בשיעבוד המתחם, כך שהיקף העסקה (
 מיליון דולר.  223מהזכויות במתחם, בניכוי ההלוואה כאמור, סך של  49%בעבור 

ביצוע העסקה האמורה, מותנה בחתימה על הסכם מפורט ומחייב, קיום בדיקת נאותות לשביעות רצון הקונה ועמידה 
בצע במהלך Closingצופה כי השלמת העסקה ( Carrדומים. בתנאים מתלים, כמקובל בעסקאות בסדרי גודל  ) ת

 . 2021הרבעון השני של שנת 

הפנות את מרבית כספי תמורת המכירה ל Carr במסגרת היעדים המרכזיים בתכנית הפיתוח העסקי שלה, בכוונת
את  Carrל, בוחנת האמורה לעיל להשקעות בתחום המשרדים באוסטין, טקסס. כפועל יוצא של יישום האסטרטגיה הנ"

  של אוסטין. CBD -רכישתו של בנין משרדים ב

 Carrעתידיות של  ) למכירה חלקית של מתחם מידטאון ובדבר ההשקעותclosingהמידע בדבר השלמת העסקה (
א' לחוק ניירות ערך וככזה התממשותו 32בתחום המשרדים באוסטין, טקסס הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעו בסעיף 

  .Carrהמידע מבוסס על הערכותיה של הנהלת  בלבד. Carrודאית ואינה בשליטת אינה ו

  
  .הכספיים לדוחות 2ז6ראה באור  -בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן  Carrנוסף בדבר השקעות שביצעה  למידע
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 2020בדצמבר  31ריכוז נתונים אודות פרויקטים בשלבי בניה ותכנון ליום  להלן: 

  

 
  .דולר מיליון 146 של סך על עומדים 20.31.12המצטברים שנרשמו נכון ליום  השערוכיםלא כוללת שערוכי נדל"ן.  העלות  )א(
 תקופת גמר לאחר), First year of stabilizationבשנה הראשונה לייצוב התזרים ( NOI-הצפויים באכלוס מתייחסים ל NOI-ה נתוני  )ב(

  .Escalation Bump-Ups שכירות דמי של מובנות עליות בחשבון לוקח ואינו בחינם ההשכרה
, אשר DC), שוק השייך למטרופולין Arlingtonהממוקם בצפון וירג'יניה ( Clarendon 2025לעיל אינה כוללת את פרויקט  הטבלה  )ג(

 .מיליון דולר) Carr – 16(חלק  מיליון דולר 19נמכר לאחר תאריך המאזן תמורת 
  

 NOI-ה בדבר המידע וכן, צפוי באכלוס הפרויקט NOIאודות מועד סיום בניה משוער, עלות בניה משוערת,  בטבלה דלעיל המידע
הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בסעיף  לעיל 2"ק בסהממוצע השנתי הצפוי בחמש השנים הקרובות ב"קומפלקס" הנזכר 

א' לחוק ניירות ערך שכן הוא מושפע מגורמים שאינם תלויים בקבוצה כגון עלויות בניה, ביקוש למשרדים או למגורים להשכרה 32
   וכיו"ב.
  

  שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

דולר בגין  ליוןימ 80בסך של  חיובי משיערוךמיליון דולר המורכב  2נטו בסך של  שלילישיערוך  Carrבתקופה המדווחת רשמה 
מיליון דולר בגין נכסיה המניבים (חלקה של הקבוצה בשערוך  82כתוצאה מרישום שערוך שלילי של  ופרויקטים ביזמות, אשר קוזז

  מיליון ש"ח).  3-כמיליון דולר,  1-כאמור לפני מס הינו כ השלילי
  

  נוסף מידע

  . Carr של מהונה 35%-(המהווה כ Carr-לחברה על כוונתה למכור את מלוא אחזקתה ב JPMהודיעה  2019נובמבר  בחודש
  

לדוחות  2ז6 באור ראה ,2013 בשנתאשר נחתמו JPM לבין  החברה בין הוראות בקשר לעבירות של זכויותנוסף אודות  למידע
   הכספיים.

  
  

  ) לדוחות הכספיים.ז6עסקי התאגיד ובאור  לתאור 1ג(ראה פרק  -  Carr-ב ההשקעה בדבר נוסף למידע
  
  
  
  
  
  
  

  עיקרי שימוש  מיקום  הנכס שם
 שיעור

  החזקה

 רגל אלפי
 רבוע

 לשיווק
  100% עילי

 סיום מועד
  משוער

 בניה עלות
 משוערת

  קרקע כולל
  

 עלות
הפרויקט 
בספרי 

CARR  ליום
31.12.20 

  (א)

 יתרה
 להשלמה

 עלויות של
 ליום בניה

31.12.20  

NOI  צפוי
באכלוס 
הפרויקט 
(אמצע 
טווח 

התחזית) 
  (ב)

 דולר במיליוני - CARR חלק

The Wilson 
and The Elm 

  מטרופולין
DC  

+  משרדים
 מגורים

  להשכרה
100%  802  

 – 2020  סוף
  33  31  504  535  2021אמצע 

Signal House  
  מטרופולין

DC  10  53  91  144  2021 אפריל  228  100%  משרדים  

One 
Congress 

CBD 
  45  420  255  675  2023 מרץ  987   75%  משרדים  בוסטון

 88  504  850  1,354    2,017        הכל סך
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  :Brockton Everlast-ב השקעה 33..6

  :ולאחר תאריך המאזן המדווחת התקופה במהלך BE-ב נוספות השקעות

מיליון ש"ח). כמו כן, לאחר תאריך המאזן השקיעה  194מיליון ליש"ט ( 44סך של  BEבתקופה המדווחת השקיעה החברה בהון 
מיליוון  259מיליון ליש"ט  57הלוואת גישור בסך של  BE-וכן העניקה ל BEמיליון ש"ח) בהון  207מיליון ליש"ט ( 46החברה סך של 

  בפארק המדע בעיר קיימבריד'ג כמפורט להלן.לצורך רכישת מתחם ש"ח) 

מיליארד  6.1- מיליון ליש"ט (כ 352סך של  BEלמועד פרסום הדוח, השקיעה החברה בהונה העצמי של  עדו BEממועד הקמת 
 .%96.52הינו  וםבסמוך לפרס BE-ב החברה של החזקתה שיעור .22ש"ח)

  
מיליארד ליש"ט בשנים הקרובות, בכוונת החברה  3העולה על  בשווי פורטפוליולבנות  BEהעסקית של  התכניתיישום  לצורך

 מיליון 340(בסך  המקוריות להתחייבויותיה מעבר BE-או בהלוואות בעלים ל BEמיליון ליש"ט נוספים (בין בהון  200להשקיע 
 ."טליש

  :המאזן תאריך ולאחר המדווחת התקופה במהלך BE של עסקיה התפתחות
  השלימה 2020בחודש ינואר ,BE  ,את רכישתו של פארק עסקים הממוקם בסמוך למרכז העיר אוקספורד בבריטניה

מיליון ש"ח) (לא כולל עלויות עסקה). פארק העסקים הכולל שטחי משרדים ומרכז  362- כ(מיליון ליש"ט  80-בתמורה לכ
 דונם).  44-אקר (כ 11בת קרקע בשטח של אלף מ"ר, ממוקם על חטי 16- מסחרי פתוח, בשטח השכרה כולל של כ

 של  היזמות מתוכנית כחלקBE רכשה ,BE  אשר בבעלותה בלונדון,צמודים לבניינים קיימים בניינים שניבתקופת הדוח , 
  מיליון ש"ח) (לא כולל עלויות עסקה). 62- מיליון ליש"ט (כ 14 -בתמורה כוללת של כ

  התקשרה לאחר תאריך המאזןBE לרכישת שבעה בניינים בשני מתחמים בפארק המדע ", בהסכמיםCambridge 
Science Park ט:מיליון ליש" 142" בעיר קיימברידג' בתמורה כוללת של 

418 & 436 Cambridge Science Park   
 זכותעם  רבוע רגל אלף 70- כ של כולל השכרה בשטח מבנים שני לרכישת הסכם על BE, חתמה 2021בחודש ינואר 

מיליון  208- "ט (כליש מיליון 45-ל בתמורה וזאת דונם 17 של בשטח במתחם ,שנים 150 של לתקופהשל הקרקע  חכירה
. המתחםש"ח) (לא כולל עלויות עסקה) ("  תוך, מודרני מדע פארק להקמת עתידי השבחה פוטנציאל בעל הינו המתחם"

   .בניה זכויות של משמעותית הגדלה כדי
בצעצופה כי השלמת העסקה הנ"ל,  BEהעסקה כפופה לתנאים מתלים.  השלמת   .2021עד לסוף חודש מרץ  ת

214-240 Cambridge Science Park  

) לעיל המתואר לנכס בקרבה הנמצאשנים במתחם ( 90חכירה לתקופה של  זכות BE, רכשה 2021בחודש פברואר 
"ט ליש מיליון 97-ל בתמורה וזאת אלף רגל רבוע 200-דונם, עליו בנויים חמישה מבנים בשטח כולל של כ 33בשטח של 

  . , בהתאמה"המתחם"-" והרכישה תמורת"מיליון ש"ח) (לא כולל עלויות עסקה)  437

  צמודים: איזוריםהאמור כולל שני  המתחם

אלף רגל רבוע ואשר מושכרים  135-דונם עליו בנויים שלושה מבנים בשטח כולל של כ 19 - בשטח של כ –א'  איזור
 . Life Science-שנים, לחברות מתעשיית ה 6.6במלואם עם מח"מ שכירויות של 

 
מם מתוכננים דונם עליו בנויים שני מבנים המיועדים להריסה במהלך השנה הקרובה, ובמקו 14 - בשטח של כ –ב'  איזור

ב"ע) בניינים חדשים לתעשיית ה  BEאלף רגל רבוע.  130-, בשטח כולל של כLife Science-להיבנות (בכפוף לאישור 
   .מיליון ש"ח) 198מיליון ליש"ט ( 44- מעריכה כי סך עלות הבנייה הצפויה (ללא מרכיב הקרקע) תגיע לכ

מיליון  207-מיליון ליש"ט (כ 46-ר תאריך המאזן, סך של כלאח BEלצורך רכישת המתחם האמור, השקיעה החברה בהון 
צפויה לפרוע את הלוואת  BEמיליון ש"ח).  259-מיליון ליש"ט (כ 57- הלוואת גישור בסך של כ BE- ש"ח) והעמידה ל

  הגישור במהלך השבועות הקרובים, עם נטילת אשראי בנקאי כנגד המתחם שנרכש.

  
אודות השלמת העסקאות, עלויות הבניה הצפויות ונטילת אשראי בנקאי הינה מידע צופה פני לעיל  3.3.6המידע המפורט בסעיף 

 .BE-א' לחוק ניירות ערך שכן הוא מושפע מגורמים שאינם תלויים ב32עתיד כהגדרתו בסעיף 
  

  .הכספיים לדוחות ג4ראה באור  - בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן  BEנוסף בדבר השקעות שביצעה  למידע

                                                           

 .BROCKTON CAPITAL LLPמיליון ליש"ט אשר יועדה לרכישת  40כולל השקעה בסך של  22.
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  :שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

מיליון ליש"ט בתקופה  34מיליון ליש"ט לעומת שערוך חיובי בסך  10בסך של שיערוך נדל"ן שלילי  BEבתקופת הדוח רשמה 
בע מהפחתת ומשערוך מיליון ליש"ט  6הוצאות רכישה של נכסים בסך של  המקבילה אשתקד. השערוך בתקופה הנוכחית 

  .מיליון ליש"ט 4בסך שלילי של נכס 
  
  

  (ד) לדוחות הכספיים.6עסקי התאגיד ובאור  לתאורראה פרק ד  -  BE-ב ההשקעה בדבר נוסף למידע
  

  AH Boston-ב השקעה   3.3.7

בבוסטון (אחד משני הבנינים  Atlantic 745אלף רגל רבוע בבניין  131, אשר שכרה We Workהחליטה  2021בתחילת חודש מרץ 
לאור האמור לעיל, הוגשה בקשה מסך שטחי ההשכרה בבניין.  76%שטח זה מהווה לעזוב את הבניין.  ,של בוסטון) CBD –ב

. החברה , המייצגים שישה חודשי שכירותמיליון דולר 3.5בסך של  We Workלחילוט הערבות הבנקאית אשר העמידה 
ט יזמי להפיכתו של כלל הבניין מבניין ואוקספורד שותפתה פועלות להשכרת השטח ובמקביל בוחנות את האפשרות של פרויק

 . Life Science-משרדים לבניין מעבדות לתחום ה

  

  .הכספיים לדוחות ט6עסקי התאגיד ובאור  בתאור 2ג(ראה פרק  -  AH Boston-בנוסף בדבר ההשקעה  למידע

  

  'יקסאנרג באמצעות המתחדשות האנרגיותבתחום  השקעה   3.3.8

  הון  גיוס

מיליון ש"ח. כמו כן, בתקופת  34.5מתוכו השקיעה החברה סך של מיליון ש"ח  472של  בסך'יקס הון אנרגגייסה  הדוח בתקופת
 מיליון 24 שלמתוכו השקיעה החברה סך מיליון ש"ח  94) בסך של 3הדוח גייסה אנרג'יקס הון באמצעות מימוש אופציות (סדרה 

   "ח.ש
  

  המדווחת ולאחר תאריך המאזן:'יקס במהלך התקופה אנרגעסקיה של  התפתחות

 MW402פעילותה הכוללת של אנרג'יקס בישראל, ארה"ב ופולין, ההספק הכולל של מערכותיה מסתכם לסך של  במסגרת
- מ ולמעלה מתקדם בייזום פרויקטים MW725-כ ,הקמה לקראת או בהקמה פרויקטים MW461-כ, סחריתמפרויקטים בהפעלה 

MW1,800 הייזום בשלב פרויקטים.  
  

 ארה"ב 

 ,בוירג'יניה הקימה שאנרגי'קס הראשונים הפרויקטים ארבעת מסחרית הפעלה לכדי הגיעוהתקופה המדווחת,  במהלך
 ומהשקעת עצמי הון באמצעות מומנה הפרויקטים הקמת .MWp82-כ של כולל בהספק וולטאי-  הפוטו בתחום ארה"ב
 של הקמה עבודותאנרג'יקס נמצאת בעיצומן של  בנוסף, דולר. מיליון 47 של בסך אנרג'יקס התקשרה עימו מס שותף

 השני הרבעון פני על החשמל לרשת להתחבר צפויים אשר MWp140-כ של בהספק ארה"ב ,בוירג'יניה נוספים פרויקטים
 ,MWp345 של בהספק בוירג'יניה מתקדם בייזום פרויקטים צבר של מאסיבי לקידום לפעול וממשיכה וכן 2021 והשלישי
  .הקרובה בשנה הקמתם את להתחיל במטרה

 וולטאי- פוטו בפרויקט מהזכויות %100 לרכישת הבנות מזכר על אנרג'יקס חתמה המאזן, תאריך לאחר כן, כמו
 החשמל לרשת מחייב חיבור סקר לקרקע, זיקה ולו מתקדמים ייזום בשלבי מצוי אשר בוירג'יניה של MWp150 בהספק

 בניה. והיתר

 פולין 

 כמו .MW126-כ של כולל בהספק בפולין רוח לחוות פרויקטים שני של הקמה בעבודות אנרג'יקס החלה הדוח בתקופת
   .MW56-כ של בהספק נוסף לפרויקט מובטח תעריף במכרז אנרג'יקס זכתה הדוח בתקופת כן,
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 ישראל 

 139MWp-כ של כולל בהספק פוולטאיים פוטו פרויקטים של הקמה עבודות של בעיצומן אנרג'יקס הדוח, אישור לתאריך
 במכרז זכייה במסגרת 200MWp-180 של בהספק פרויקטים של והקמה לפיתוח נערכת אנרג'יקס כן, כמו .בוה במתח

 לאחר לאומיות לתשתיות בועדה MW90-כ של בהספק עליון במתח פרויקט לקידום פועלת וכן אגירה) בשילוב PV שני
  לאומית. תשתית כפרויקט עליון למתח הראשון במכרז הזוכה הפרויקט את הממשלה אישרה הדוח, שבתקופת

 - כ של בהספק הגולן רמת בצפון רוח חוות אר"ן פרויקט להקמת מתקדמים פיתוח בשלבי נמצאת אנרג'יקס בנוסף,
MW110. הקמה, לקראת אר"ן פרויקט לקידום משמעותיות דרך אבני מספר אנרגיקס השלימה ,הדוח תקופת במהלך 

 היתר לקבלת מתקדם בשלב נמצאת היאו מחייב חיבור וסקר מותנה רישיון ,הפרויקט לתוכנית הממשלה אישור זה ובכלל
  בנייה.

  

א' לחוק ניירות 32זה לעיל, בקשר עם פרויקטים בהקמה ובתכנון הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בסעיף  3.3.8האמור בסעיף 
תיה של הנהלת אנרג'יקס ובשל סיבות שאינן בשליטת אנרג'יקס, הוא עשוי שלא להתממש ו/או לא ערך, המבוסס על הערכו

  להתממש באופן המתואר לעיל. 

  

עסקי  לתאור הראה פרק  - במהלך התקופה המדווחת ולאחר תאריך המאזן  'יקסאנרגעסקיה של  התפתחות בדבר נוסף למידע
  לדוחות הכספיים. 8- ו 7התאגיד ובאורים 

  

  .הכספיים לדוחות ה6עסקי התאגיד ובאור  בתאור הראה פרק  -'יקס באנרגנוסף בדבר ההשקעה  למידע

 

  דיבידנד  תקבולי   3.3.9

  : 2021תקבולי הדיבידנדים לשנת  ותחזית 2020תקבולי הדיבידנד מההשקעות העיקריות של החברה (סולו מורחב) בשנת  להלן
  

  נוסף מידע  2021 תחזית  2020 בפועל
  הכספיים בדוחות  "חש במיליוני

  3ג6 באור  234  277   אמות
  3ה6 באור  47  41  אנרג'יקס

BE  -  53  3ד6 באור  
CARR 95  9123  (ו)2ז6 באור  

PSP 35   -  1ח6 באור  
AH Boston 32  29  3ט6 באור  

480 454    
  

 החברות מן אחת כל של המוצהרת הדיבידנד חלוקת למדיניות בהתאם מחושבת 2021תקבולי הדיבידנד לשנת  תחזית 
בססת ל,לעי המוזכרות מתחילת השנה ועד למועד  .זה דוח פרסום למועד החברה של הקיים ההשקעות תיק על ומ

  מיליון ש"ח. 88פרסום הדוח התקבלו דיבידנדים והחזרי הון בסך של 

 התקבלו ואשר עשויים להתקבל עם מימוש  אשר ברוקטוןמקרנות  והחזרי השקעה דיבידנד כוללת אינה "ל,הנ הטבלה
 2השקעות בסך של  יהחזרו דיבידנדים מברוקטוןהתקבלו  ,הדוח פרסום למועד ועד 2020נכסים על ידן. מתחילת שנת 

 מיליון ש"ח). 10מיליון ליש"ט (

 ערך ניירות לחוק א32 סעיף פי על עתיד פני צופה מידע הינו 2021הדיבידנדים לשנת  תקבולי תחזית בדבר המידע, 
לאור העובדה שאין כל ודאות שהאורגנים המוסמכים של החברות המוחזקות, יאשרו בפועל את  זאתו 1968 -ח"התשכ

 דעתם הבלעדי.  לשיקולנתון  והדברחלוקת הדיבידנדים האמורים, 

  

  

  

                                                           

  .2021מיליון ש"ח) בגין שנת  88-מיליון דולר (כ 27-תקבולים בסך של כ Carr-עד למועד פרסום הדוח קיבלה החברה מ 23
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  דמי ניהול  תקבולי 3.3.10

  :2021תקבולי דמי הניהול לשנת  ותחזית 2020תקבולי דמי הניהול של החברה (סולו מורחב) בשנת  להלן
        

  נוסף מידע  2021 תחזית  2020 בפועל

  הכספיים בדוחות  "חש במיליוני

  4ג6 באור  9  9 אמות
  5ה6 באור  6  5  'יקסאנרג

 
  14  15  

  

  מימון ומקורות נזילות 3.4

   אשראי ומסגרות מזומנים  3.4.1

 603 -יתרת מזומנים של החברה סולו מורחב  מתוכםש"ח ( מיליארד 2.2- כלקבוצה יתרות מזומנים בסך של  2020בדצמבר  31 ליום
 500- מורחב סולו החברה של מנוצלים לא אשראי קווי"ח (מתוכם ש מיליארד 1.6-כ של בסך מנוצלים לא אשראי קוויו ש"ח מיליון
   "ח).שמיליון 

  
 החברה של מנוצלים לא אשראי קווי"ח (מתוכם ש מיליארד 1.4- כ של בסך מנוצלים לא אשראילמועד פרסום הדוח, לקבוצה קווי 

   "ח).שמיליון  330-  מורחב סולו
  

  משועבדים לא נכסים  3.4.2

 מזומנים כולל(לא  מורחב) . יתרת נכסיה של החברה (סולומשועבדים אינם מורחב(סולו כלל נכסי החברה , 2020בדצמבר  31 ליום
נכסים  יתרת לאמות 2020בדצמבר  31מיליארד ש"ח). ליום  13.7מיליארד ש"ח (שווי שוק  10 הינם בסך של אחרים שוטפים ונכסים

  ש"ח.  מיליארד 13.7-כשל  בסך משועבדים לא
  

  פיננסי חוב  3.4.3

מסך כל נכסי הקבוצה,  46.0%ש"ח המהווה  מיליארד 11.2, הסתכם החוב הפיננסי, נטו של הקבוצה לסך של 2020בדצמבר  31 ליום
  . 2019בדצמבר  31מנכסי הקבוצה, ביום  47.8%ש"ח, שהיווה  מיליארד 9לעומת חוב פיננסי, נטו בסך של 

  
מסך כל  30.2%מיליארד ש"ח המהווה  3.1, הסתכם החוב הפיננסי, נטו של החברה (סולו מורחב) לסך של 2020בדצמבר  31 ליום

 31מנכסי החברה (סולו מורחב), ביום  34.2%מיליארד ש"ח, שהיווה  3.2נכסי החברה (סולו מורחב), לעומת חוב פיננסי, נטו בסך של 
  . 2019בדצמבר 

  
  :כלהלן פעולות מורחב(סולו  החברה ביצעה המאזן תאריך ולאחר המדווחת התקופה במהלך
 מיליון ש"ח.  347-הדוח, פרעה החברה אגרות חוב בסך של כ בתקופת  

 במקביל לפרעון "ש. פרמיליון  100הלוואה מבנק זר בהיקף של  פרעה החברה בפירעון מוקדם וולונטריהדוח  בתקופת
כך שלמועד הדוח, כלל נכסיה של החברה ההלוואה, שחרר הבנק הזר את הבטוחות שהועמדו להבטחת ההלוואה, 

 משוחררים משעבודים כלשהם.

 ,לתקופה של  ש"חמיליון  150חתמה החברה על הסכם מסגרת אשראי עם בנק בישראל בהיקף של  לאחר תאריך המאזן
 .ן עד תום שנתיים מתום תקופת הניצול") לפירעותקופת הניצולשנה ("

 ח (לפני ש מיליון 144של  סךבתמורה ל סדרת אגרות חוב קיימתהדוח, גייסה החברה חוב בדרך של הרחבת  לאחר תאריך"
  .הנפקה הוצאות

 

 .החוב אגרות ושל ההלוואות של הפיננסיות המידה אמות בכל החברה עומדת הדוח למועד
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  :כלהלן פעולות מאוחדות חברות וביצעהתקופה המדווחת ולאחר תאריך המאזן  במהלך
    
  :אמות  

 אגרות החוב נושאות ש"ח ע.נ מיליארד 1- כשל  בהיקף(סדרה ו') אמות אגרות חוב סחירות  הנפיקההמדווחת  בתקופה .
 . שנים 8"מ של מחוהינן בעלות  1.8%מדד בשיעור של  צמודתריבית אפקטיבית 

  מח"מ . בש"ח ע.נמיליון  800אגרות חוב סחירות מסדרה חדשה (סדרה ז') בהיקף של  הנפיקה אמות המדווחתבתקופה
(בהתחשב בעסקאות גידור שביצעה אמות מול גופים  1.3%בשיעור של  צמודת מדדריבית אפקטיבית וב שנים 9של 

  מדד).פיננסיים בישראל אשר המירו קרן וריבית שקליות בקרן וריבית צמודות 

  מיליון ש"ח  268ביצעה אמות ביוזמתה פרעון מוקדם של הלוואה ממוסד בנקאי בהיקף כספי של  ,2020בחודש פברואר
מיליון ש"ח הוצאות מימון חד  24- כ 2019בשנת (כולל עמלת פרעון מוקדם). בעקבות הפרעון המוקדם רשמה אמות 

 .פעמיות אשר שולמו במזומן במועד הפרעון

 450כספי כולל של  בהיקףבאמצעות הנפקת סדרה חדשה (סדרה ח') מאזן הנפיקה אמות אגרות חוב תאריך ה לאחר 
 1%מיליון ש"ח. אגרות החוב נושאות ריבית אפקטיבית צמודת מדד בשיעור של  446ובתמורה לסך נטו של  ש"ח ע.נ מיליון

 שנים. 9והינן בעלות מח"מ של 

 
Brockton Everlast:  

  
  לעיל, נטלה  3.3.6בסעיף כמפורט מיליון ליש"ט,  80לצורך מימון רכישת פארק העסקים בעלות שלBE תקופת  במהלך

שנים, הנושאת ריבית לייבור  5מיליון ליש"ט לתקופה של  49בסך של   Non-Recourseהדוח הלוואה בנקאית מסוג
את הנכס  BEהשנים. להבטחת ההלוואה שעבדה  5. קרן ההלוואה תיפרע בתום 2%בתוספת מרווח שנתי בשיעור של 

כך שריבית הלייבור  CAPעם הבנק המממן בעסקת  BEלטובת הבנק המלווה בשיעבוד ראשון בדרגה. בנוסף, התקשרה 
 למשך כל תקופת ההלוואה. 2%השנתית המקסימאלית לא תעלה על 

 
  :'יקסאנרג

 

  למימון פרויקטים ש"ח מיליון  380לקבלת מימון פרויקטלי בסך של עד  הסכם'יקס על אנרג, חתמה 2020בחודש דצמבר
המוקמים במסגרת מכסה בה זכתה כחלק מההליכים התחרותיים השלישי  139MWpוולטאים בהספק של עד - פוטו

בוה שפורסמו על ידי רשות החשמל- והרביעי למתקנים פוטו ההלוואה צמודה למדד ותישא ריבית . וולטאים במתח 
 ,2.1%של  שיעור תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ דומה בתוספת מרווחהתאם לשתיקבע במועד המשיכה ב שנתית

 שנים. 22באופן יחסי על פני תקופה של  ותפרע כקבוע בהסכם

 בדרך של בלהמרה (סדרה  ניתנותמיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב  500, הנפיקה אנרג'יקס 2020ספטמבר  בחודש ('
 בחודש אוגוסטאחד אג"ח (סדרה ב') עומדות לפירעון בתשלום  "ח.שמיליון  500של  ברוטומורת סך הנפקה לראשונה, ת

 (לא צמוד).  0.25%ונושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  2027

  

  .החוב אגרות ושל ההלוואות של הפיננסיות המידה אמות בכל BE-ו 'יקסאנרג, אמות תועומד הדוח למועד
  

  עסקי התאגיד. בתאור 5.2סעיף  ושל הקבוצה ראה פרק  מהותי בר דיווחאשראי בדבר  למידע
  

  .הכספיים לדוחות 12- ו 11 באורים ראה הקבוצה התחייבויות בדבר נוספים לפרטים
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   הפעילות תוצאות 3.5

בתקופה המקבילה מיליון ש"ח  1,448ש"ח לעומת רווח נקי בסך של  מיליון 465המדווחת רשמה הקבוצה רווח נקי בסך של  בתקופה
 956ש"ח, לעומת רווח המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של  מיליון 303- ב הסתכם האמור ברווח החברה מניות בעלי חלק. אשתקד

  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  מיליון
 מיליון 56- ב כםהסת האמור ברווח החברה מניות בעלי חלק"ח. ש מיליון 201המדווחת רשמה הקבוצה רווח כולל בסך של  בתקופה

  .אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מיליון 597ש"ח, לעומת רווח כולל המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של 
 .להלן 3.5.3- ו 3.5.2על תוצאות הפעילות בתקופה המדווחת ראה סעיפים  להסבר

3.5.1  Funds from Operation) FFO  

הינו מדד מקובל בארה"ב ובאירופה למתן מידע נוסף על תוצאות הפעילות של חברות נדל"ן, המעניק בסיס נאות להשוואה  FFO-ה
 מסיםומבטא רווח נקי, בנטרול רווחים (או הפסדים) ממכירת נכסים וניירות ערך, פחת והפחתות  FFO-בין חברות נדל"ן מניב. ה

  נדחים. המדד האמור מציג את יכולת ייצור המזומנים של החברה מפעילות שוטפת ונמשכת בתקופת הדיווח.
  

לא נכללו הפרשי שער והוצאות הפרשי הצמדה בגין אגרות חוב והלוואות צמודות מדד זאת כי לדעת הנהלת  FFO-ה בחישוב
  שוטפת נמשכת. ההוצאות האמורות אינן משקפות תזרימי מזומנים מפעילות ,החברה

  
- אולם יש להדגיש כי ה ,זה מדד מהצגת מוסף ערך בעל מידע לקבל עשויים מניות ובעלי משקיעים, אנליסטים כי מאמינה החברה

FFO:  
  

 מקובלים חשבונאות כללי פי על שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי מציג לא; 

 לחלקם ויכולתה החברה שבידי מזומנים משקף לא; 

 הקבוצה של הפעילות תוצאות הערכת לצורך המדווח הנקי לרווח כתחליף להיחשב אמור אינו. 
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  (באלפי ש"ח):  FFO-להלן חישוב ה 

2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  514,146   956,100   302,998   חלק בעלי המניות של החברה ברווח הנקי לתקופה

  התאמות לרווח והפסד:

  260,200  995,791  187,782  התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה 

בחברות  FFOחלק החברה בשערוכי נדל"ן ופריטים אחרים שאינם 
  66,587  153,676  125,297  מוחזקות

  47,676  96,680  200,953  רווח מירידה בשיעור החזקה, מרכישה וממימוש של חברות מוחזקות

  7,480  5,966  19,094  מניירות ערך רווחהפסד (

  68,204  66,930  89,381  אחרות (בעיקר פחת והפחתות)

  39,845  57,494  30,403  הפרשי הצמדה והפרשי שער שנצברו

  243,165  475,074  134,834  מיסים נדחים ומיסים שוטפים ממימוש ניירות ערך ונדל"ן, נטו

  FFO   132,597   210,116   9,806-חלק המיעוט בהתאמות הנ"ל ל

 FFO *   495,433   525,533   493,223  

  :FFO - להלן פירוט מקורות ה

  הכנסות

NOI  643,009   762,166  817,010  מנדל"ן להשקעה  

NOI 141,250   200,230  215,609  ממכירת חשמל בניכוי עלויות ייזום  

  78,022   73,964  31,495  ללא שערוכי נדל"ן PSPשל  FFO-חלק ב

  130,288   126,910  139,903  ללא שערוכי נדל"ן CARRשל  FFO-חלק ב

  41,955   43,635  43,244  ללא שערוכי נדל"ן BOSTONשל  FFO-חלק ב

 Brockton-של חברות כלולות באמות, באנרג'יקס וב FFO-חלק ב
Everlast   10,324   15,252   24,885  

  27,508   32,666   5,142   ואחרות (בעיקר קרנות ברוקטון) הכנסות דיבידנד מהשקעות

  1,086,917   1,254,823   1,262,727   סך הכל הכנסות

  הוצאות

  258,232  284,157  300,932  מימון ריאלי, נטו

  75,910  109,966  111,462  הנהלה וכלליות

  32,404  53,308  59,816  מסים שוטפים

  227,148   281,859   295,084   המיעוט המיוחס לפעילות שוטפתחלק 

  593,694   729,290   767,294   סך הכל הוצאות

 FFO    495,433   525,533   493,223  

FFO (ש"ח) 2.89   3.05   2.87   למניה  
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  להלן טבלת ריכוז התוצאות העסקיות (באלפי ש"ח):    3.5.2

 
  1רבעון   2רבעון   3רבעון   4רבעון   לשנה

2020   2019   2018   2020  2020  2020  2020  

  באלפי ש"ח

  הכנסות ורווחים

  240,385   204,319  231,652  215,276  704,299  830,156  891,632  הכנסות מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה

  86,244   103,193   10,440  8,785  260,200  995,791  187,782  התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה 

  25,446  22,730   64,337  32,617  341,737  413,437  99,670  חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות, נטו
רווחים, נטו בקשר להשקעות בניירות ערך לזמן ארוך 

  9,153   11,558   1,220   4,241  33,150  24,711  15,250  ומיועדים למימוש
רווח מירידה בשיעור החזקה, מרכישה וממימוש של 

  124,245   26,483   45,848   4,377  47,676  96,680  200,953  חברות כלולות

  69,740  61,725  62,812  67,526  170,440  237,126  261,803  הכנסות ממכירת חשמל ותעודות ירוקות

  582   12   627   1,774  2,132  1,027   553  הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו 
1,250,473   2,598,928   1,559,634   313,478   416,936   155,058   365,001  

  עלויות והוצאות

  19,294  16,339  19,070  19,919  61,290  67,990  74,622  עלות השכרת נדל"ן להשקעה והפעלתו
עלות ייזום אחזקה ותפעול של מתקנים לייצור 

  11,614  8,836  7,024  10,091  38,509  30,482  37,565  חשמל

  16,183  18,873  28,592  18,950  46,683  60,549  82,598  פחת והפחתות

  30,909  28,839  30,462  34,814  88,406  121,799  125,024  הנהלה וכלליות 

  61,953  71,158  74,670  62,748  298,077  341,651  270,529  הוצאות מימון, נטו
590,338  622,471  532,965  146,522  159,818  144,045  139,953  

  225,048  11,013  257,118  166,956  1,026,669  1,976,457  660,135  רווח לפני מסים על ההכנסה

  69,920  5,701  36,973  93,458  275,569  528,382  194,650  הוצאות מסים על ההכנסה

  155,128  16,714  220,145  73,498  751,100  1,448,075  465,485  רווח נקי לתקופה

  חלוקת הרווח הנקי לתקופה:

  103,981  3,715  157,827  37,475  514,146  956,100  302,998  חלק בעלי מניות החברה

  51,147  12,999  62,318  36,023  236,954  491,975  162,487  חלק בעלי מניות המיעוט
465,485  1,448,075  751,100  73,498  220,145  16,714  155,128  

  

  

  



 

 דוח דירקטוריון 24

  

  :2019תוצאות הפעילות לשנת  ובין 2020בין תוצאות הפעילות לשנת  השוואה

מיליון ש"ח  830מיליון ש"ח לעומת סך של  892בתקופה המדווחת לסך של  הסתכמו -מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה  הכנסות
מהכנסות מנכסים חדשים שנרכשו על ידי  הגידול, נובעמיליון ש"ח מתוך  52-כסך של . 7%בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 

Brockton Everlast  מיליון ש"ח, נובעת מגידול הכנסות באמות עקב  9-יתרת הגידול בסך כובתקופה המדווחת.  2019במהלך שנת
שים שנרכשו, תוספת הכנסות בגין שטחים שהסתיימה הקמתם והחלו להניב ובניכוי השפעת היקף תוספת הכנסות מנכסים חד

  מיליון ש"ח, אשר הוכרו במלואן בתקופה המדווחת. 60- ההקלות הכולל לשוכרי המרכזים המסחריים של אמות בהיקף של כ
  

מיליון  188בתקופה המדווחת נרשמה התאמת שווי שלילית של נדל"ן להשקעה בסך של  –שווי הוגן של נדל"ן להשקעה  התאמת
  . ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדמיליון  996ש"ח לעומת התאמת שווי חיובית של 

עקבות השפעת משבר עיקר בשרשמה אמות במיליון ש"ח  144בסך של שלילית  מהתאמת שוויההפסד בתקופה הנוכחית נובע 
 ש"חמיליון  44בסך של תאמת שווי שלילית הכן כתוצאה מ, ובשל ירידת מדד המחירים לצרכן בתקופה המדווחתו נכסיהעל הקורונה 
הרווח בתקופה המקבילה  .הפחתת הוצאות רכישה של נכסים שנרכשו בתקופה המדווחתבשל  בעיקר Brockton Everlastשרשמה 

 מיליון 153נרשמו לראשונה הכנסות בסך  בתקופה המקבילה. כמו כן, 0.5%- בכ) באמות Cap rate ההיוון בשיעור מירידהבעיקר  בע
  .Brockton Everlast-ב להשקעה"ן נדל של הוגן שווי התאמת בגין"ח ש
  

  :בעיקר נובע המדווחת בתקופה הרווח -  נטו, כלולות חברות ברווחי הקבוצה חלק
  

  חלקה של הקבוצה ברווחיAH BOSTON – בסך של  רווחמיליון ש"ח לעומת  4בסך של  הפסדבתקופה המדווחת נרשם
בגין נכסי  ם שלילייםנובע בעיקר משערוכי AH BOSTON מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווחי 164

בוסטון שנרשמו בתקופה המדווחת בשל השפעת משבר הקורונה, לעומת שערוכים חיוביים שנרשמו בתקופה המקבילה 
בעו ב   .עיקרם מחתימת חוזי שכירות חדשים והעלאת שיעורי התפוסהאשתקד, אשר 

 

 חלקה של הקבוצה ברווחי PSP  -  מיליון  154מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של  13בתקופה המדווחת נרשם רווח בסך של
 ,2020השני של שנת  מהרבעון שהחל מכךנובע  PSP, רווחיחלק הקבוצה בש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ב

  בדוחותיה הכספיים של החברה. למכירה כמוחזקת מוצגת מאחר וההשקעה PSPהחברה אינה רושמת את חלקה ברווחי 

 

  חלקה של הקבוצה ברווחיCarr – מיליון  81בסך של  רווחמיליון ש"ח לעומת  129בתקופה המדווחת נרשם רווח בסך של
יותר בתקופה בוהים  היו אשרר משערוכי נדל"ן נובע בעיק Carr ברווחי הגידולש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

 .לעיל 3.3.5 בסעיףראה הסבר  אשתקד המקבילה תקופהל בהשוואה הנוכחית

 

בתקופה המדווחת ובתקופה המקבילה (הפסד) הרווח  -, נטו בקשר להשקעות בניירות הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד רווחים
אשתקד נובע מהתאמת שווי הוגן של ניירות הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד (לרבות קרנות ברוקטון). ההפסד בתקופה 

   של ההשקעות המסווגות בסעיף זה. שוויהמדווחת נובע בעיקר מירידת 
  

מיליון ש"ח נובע  201הרווח בתקופה המדווחת בסך של  –מוחזקות רווח מירידה בשיעור החזקה, מרכישה וממימוש של חברות 
  לעיל. 3.3.3ראה גם סעיף . PSPמניות  מיליון 3.1של ממכירה 

  
מיליון ש"ח בתקופה המדווחת ביחס לתקופה המקבילה  25הגידול בהכנסות בסך של  - הכנסות ממכירת חשמל ותעודות ירוקות

מיליון ש"ח  19- בסך של כ MWp62– 2בישראל (הליך  וולטאיים- פוטו מפרויקטים בהכנסה מהכרהבעיקר אשתקד, נובע 
  מיליון ש"ח, אשר טרם הופעלו מסחרית בתקופה מקבילה.  6- בסך של כ MWp82"ב (בארה פרויקטיםומ
  

הגידול בעלויות בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מהפחתת מערכות לייצור חשמל   - והפחתות  פחת
  .שלא היו מחוברות בתקופה המקבילה

  
עיקר הקיטון מיליון ש"ח בהוצאות המימון לעומת התקופה המדווחת אשתקד.  71של  קיטוןהמדווחת חל  בתקופה - מימון הוצאות

 בתקופה 0.3%בשיעור של  עליהלעומת  0.6% של בשיעור המדווחת בתקופה ירד אשר לצרכן המחירים מדד מהשפעת נובע
 בעקבותמיליון ש"ח,  33- בסך של כ פעמית חד הוצאה הקבוצהרשמה  אשתקד, המקבילה בתקופהכמו כן, המקבילה אשתקד. 

  .המימון בעקבות עליה בחוב הפיננסי של הקבוצהחל גידול בהוצאות מנגד, 'יקס. ואנרג אמות שביצעומוקדם ייזום של הלוואות  פרעון
  

. עיקר הקיטון מיליון ש"ח בהוצאות המסים לעומת התקופה המדווחת אשתקד 338של  קיטוןבתקופה המדווחת חל –הוצאות מיסים 
 , בעיקר בשל השפעת משבר הקורונה על שוויאשתקד מקבילה תקופה לעומתבתקופה המדווחת  יותר נמוכים מרווחיםנובע 

  .הנכסים של הקבוצה
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  :2018תוצאות הפעילות לשנת  ובין 2019בין תוצאות הפעילות לשנת  השוואה

בשנת מיליון ש"ח  704מיליון ש"ח לעומת סך של  830לסך של  2019בשנת  הסתכמו -מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה  הכנסות
בעו מנכסים חדשים שנרכשו על ידי 18%, גידול של 2018 בע בעיקרו מהכנסות ש בהיקף  2019בשנת  Brockton Everlast. הגידול 
    באמות שהקמתו הסתיימה. ToHa1מגדל  ומאכלוסמיליארד ש"ח  2.4- של כ

  
מיליון  996לסך של  2019בשנת מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה הסתכמו  הכנסות - שווי הוגן של נדל"ן להשקעה  התאמת

בע בעיקר 2018בשנת מיליון ש"ח  260ש"ח לעומת  בשנת . כמו כן, 0.5%- בכ) באמות Cap rate ההיוון שיעורב מירידה. הגידול 
  .Brockton Everlast-ב להשקעה"ן נדל של הוגן שווי התאמת בגין"ח ש מיליון 153נרשמו לראשונה הכנסות בסך  2019

  
  :בעיקר בע 2019בשנת  הרווח -  נטו, כלולות חברות ברווחי הקבוצה חלק

  
 של הקבוצה ברווחי  חלקהAH Boston –  מיליון  70מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של  164נרשם רווח בסך של  2019בשנת

בוהים יותר שנרשמו  AH Boston ברווחי . הגידול2018בשנת ש"ח  שנת לעומת  2019בשנת נובע בעיקר משערוכי נדל"ן 
 , הנובעים בעיקרם מחתימת חוזי שכירות חדשים וגידול בשיעורי התפוסה.2018

 ברווחי הקבוצה של חלקה PSP  -  מיליון ש"ח  136מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של  154נרשם רווח בסך של  2019בשנת
בוהים יותר שרשמה  נובע PSP . הגידול ברווחי2018בשנת  , וכן 2018שנת לעומת  2019בשנת  PSPמשערוכי נדל"ן 

. בשוויץ השונים בקנטוניםבעקבות הפחתת שיעורי המס  2019בשנת מהכנסות מיסים בעלות אופי חד פעמי שנרשמו 
אשר הקטינה  2019ובמהלך שנת  2018בסוף שנת  PSPעקב מכירת מניות  PSP-ב ההחזקה בשיעור ירידה הייתה, מנגד

 .PSPאת חלקה של הקבוצה ברווחי 

 הקבוצה ברווחי של  חלקהCarr - מיליון ש"ח  136מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של  81נרשם רווח בסך של  2019בשנת
לשנת בהשוואה  2019בשנת  Carrנדל"ן נמוכים יותר שרשמה  משערוכיבעיקר  נובע Carr . הקיטון ברווחי2019בשנת 

2018. 

  
נובע מהתאמת שווי הוגן של  2018- ו 2019בשנת הרווח  -, נטו בקשר להשקעות בניירות הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד רווחים
מיליון  18כולל רווח הון בסך של  ,2018בשנת בנוסף, הרווח  .ברוקטון(לרבות קרנות  והפסד רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים ניירות

ורכישת חברת   Brockton Everlastבמסגרת הקמת חברת ברוקטוןש"ח ממימוש חלקה של החברה בחברת הניהול של קרנות 
  .  Brockton Everlastהניהול על ידי 

  
בעיקר  נובעמיליון ש"ח  97של  בסך 2019בשנת הרווח  - מירידה בשיעור החזקה, מרכישה וממימוש של חברות מוחזקות  רווח

בעקבות  Carr-הנובע משינוי בשיעור החזקה ב "ח,שמיליון  42נרשם רווח בסך של  2018בשנת . PSP מניותאלפי  950 של ממכירה
ידול הג .PSPמיליון מניות  1"ח ממכירה של שמיליון  6וכן רווח בסך  ,מכלל ביטוח והגופים המנוהלים על ידהCarr גיוס הון שביצעה 

בוה יותר 2018לשנת ביחס  2019בשנת  PSPברווח ממכירת מניות    . 2019בשנת , נובע בעיקר ממחיר המימוש למניה שהיה 
  

, נובע מגידול 2018לשנת ביחס  2019בשנת מיליון ש"ח  67בהכנסות בסך של  הגידול -  ירוקות ותעודות חשמל ממכירת הכנסות
"ח אל מול השבהכנסות ממתקנים לייצור חשמל בפולין עקב עלייה בהיקף הייצור ובמחיר התעודות הירוקות, בקיזוז השפעת תיסוף 

 וולטאיות-פוטו ממערכות"ח ש מיליון 30-כ של בסך הכנסות נרשמו 2019בשנת כן,  כמו. 2019בשנת  9%הזלוטי הפולני בשיעור של 
  בתקופה המקבילה. שלא היו מחוברות

  
בשנת נובע מהפחתת מערכות לייצור חשמל שלא היו מחוברות  ,2018לעומת שנת  2019בשנת הגידול בעלויות   -והפחתות  פחת
  . 2019"חכירות" אשר נכנס לתוקף בינואר  IFRS-16, וכן מרישום הוצאות פחת בגין זכות שימוש בנכס בהתאם להוראות תקן 2018

  
 Brocktonנובע בעיקרו מהוצאות הנהלה וכלליות של  ,2018לעומת שנת  2019בשנת  בהוצאותהגידול   - הנהלה וכלליות  הוצאות

Everlast  2018אשר החלה את פעילותה במהלך הרבעון השני של שנת .  
  

 הוצאה הקבוצהרשמה  2019בשנת . 2018שנת מיליון ש"ח בהוצאות המימון לעומת  44חל גידול של  2019בשנת  – מימון הוצאות
 26 שלכן, חל גידול  כמו 'יקס.ואנרג אמות שביצעו מוקדם ייזום של הלוואות פרעון בעקבות, ש"ח מיליון 33- בסך של כ פעמית חד

 2018בשנת . מנגד, 2019לצורך מימון הנכסים שנרכשו על ידה בשנת  Brockton Everlastשנטלה  מהלוואות כתוצאהמיליון ש"ח 
  .למדד הצמדה בגין יותר בוהות הוצאות נרשמו

  
 בעיקר בע מיסים בהוצאות הגידול. 2018שנת  לעומת המסיםמיליון ש"ח בהוצאות  253חל גידול של  2019בשנת   -מיסים  הוצאות

  .PSP-ב השקעהה של חלקיבקשר למימוש  מיסים הוצאותמ וכן 2019בשנת  הקבוצה שרשמה יותר בוהים"ן נדל משערוכי
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 להלן מידע בדבר הרווח הכולל של הקבוצה (באלפי ש"ח): 3.5.3   

  1רבעון   2רבעון   3רבעון   4רבעון   לשנה
2020  2019   2018  2020  2020  2020  2020  

  באלפי ש"ח

  155,128   16,714   220,145   73,498   751,100   1,448,075   465,485   הרווח הנקי לתקופה:

  Carr 2)1) 135,706  230,763  105,841  91,322  14,664  51,178  21,458-ב (הפסד) מההשקעהרווח 
  PSP 1)  10,919  35,545  72,153  2,152   6,773   3,452  2,846 -רווח (הפסד) מההשקעה ב

  8,527  13,538  4,649  25,088  21,508  38,555  34,748  (1 רווח (הפסד) מההשקעה בנכסים בבוסטון

  BE3) 1)  30,408  16,016  960  4,603  19,213  24,261  20,757-רווח (הפסד) מההשקעה ב
סיווג רווח ממימוש השקעה בניירות ערך לזמן ארוך 

  8,956  7,887  18,183  1,309  13,066  5,885  36,335  4למימוש לדוח רווח והפסד (לפני מס) ומיועדים

  36,658  7,216  16,551   27,463  2,032   50,151   40,354  רווח (הפסד) מההשקעות אחרות

  7,360   2,429   10,779   13,711   35,909   875   1,999   השפעות מס

  26,180   88,625   15,820   165,649   221,273   377,790   264,634   רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה

  128,948   71,911   235,965   92,151   972,373   1,070,285   200,851   סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה

  חלוקת הרווח (ההפסד) הכולל לתקופה:
  94,281  87,473  165,251  115,940  737,787  596,962  56,119  חלק בעל מניות החברה

  34,667   15,562   70,714   23,789   234,586   473,323   144,732   המיעוטחלק בעלי מניות 
 200,851   1,070,285   972,373   92,151   235,965   71,911   128,948  

  

 

עקב השינויים בש"ח מול ות החברה הרווח (ההפסד) מייצג את הגידול (הקיטון) בהשקע –בגין מט"חרווח (הפסד) מההשקעה  )1(
) Forwardבתקופות המדווחות המוצגות לעיל. רווח (הפסד) זה מוצג בניכוי השפעת עסקאות אקדמה (מטבעות ההשקעה 

 . ותאשר יועדו לגידור ההשקע Cross Currency Swapועסקאות 

והפר"ש,  , הליש"טדולר ארה"באל מול  2.1%- ) ו3.7%), (7.0%חל פיחות או (תיסוף) של השקל בשיעור של ( בתקופה המדווחת
  בהתאמה. 

  , הליש"ט והפר"ש, בהתאמה. דולר ארה"ב) אל מול 6.1%-), ו4.9%), (7.8%חל תיסוף של השקל בשיעור של ( 2019בשנת 

  , הליש"ט והפר"ש, בהתאמה.דולר ארה"באל מול  7.1%-, ו2.4%, 8.1%חל פיחות של השקל בשיעור של  2018בשנת 

 

מיליון ש"ח,  12מיליון ש"ח ורווח בסך של  75כולל הפסד בסך של  2018- ן 2019בשנים  CARR-רווח (הפסד), נטו מההשקעה ב )2(
 .Carrבהתאמה בגין חלקה של החברה בשינויים בשווי ההוגן של עסקאות לקיבוע ריבית שביצעה 

 

יון ש"ח, מיל 2- מיליון ש"ח ו 4בתקופה המדווחת ובתקופה המקבילה אשתקד כולל הפסד בסך  BE-הפסד, נטו מההשקעה ב )3(
 .BEבהתאמה בגין חלקה של החברה בשינויים בשווי ההוגן של עסקאות לקיבוע ריבית שביצעה 

  

דוח רווח שסווג לרווח ממימוש השקעה בניירות ערך לזמן ארוך ומיועדים למימוש ה, 2018- ו 2019בשנה המדווחת וכן בשנים  )4(
  .3.3.3ראה פירוט בסעיף  – PSPהינו בגין מימוש מניות  והפסד
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  המזומנים תזרימי 3.6

2020  2019  2018  
  מיליוני ש"ח

בעו מפעילות שוטפת   620   706   754   סה"כ תזרימי מזומנים ש

  תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה
  BE    -    -   194השקעה בחברה כלולה על ידי 

  -    CARR    151   246-השקעה ב
  24   44   28   השקעה בנכסי בוסטון 

  PSP   1,359   440   364תמורה ממימוש 
  797   3,839   1,139   השקעה בנדל"ן להשקעה ורכוש קבוע

  319   481   628   השקעה במערכות לייצור חשמל 
  28   62   12   השקעה בקרנות ברוקטון

  91   65   10   החזר השקעה מקרנות ברוקטון 
  107   -    -    מימוש נדל"ן להשקעה

בל באנרג'יקס   75   124   137   קיטון (גידול) נטו בפקדונות משועבדים ומזומן מו
  94   19   25   תמורה (תשלום) עסקאות מגדרות שנפרעו

  17   12   39   אחר

  802   4,284   466   סה"כ מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

בעו מפעילות מימוןתזרימי    מזומנים ש
  206  1,582   428  קבלת הלוואות (הלוואות לזמן ארוך וניצול אשראי לזמן קצר מבנקים)

בי אופציה לאגרות חוב   1,325  2,745   2,300  תמורה מהנפקת אגרות חוב וכ
  754   1,260   1,705   פירעון התחייבויות (הלוואות לזמן ארוך, אגרות חוב והחזר אשראי לזמן קצר)

  Brockton Everlast    -    -   64תקבולים מהמיעוט בחברה 
  15  47   4  גיוס הון על ידי החברה 

  271  338   18  גיוס הון על ידי אמות (נטו מהשקעת החברה באמות בהנפקה)
  13  361   598  גיוס הון על ידי אנרג'יקס (נטו מהשקעת החברה באנרג'יקס בהנפקה)

  42   14   22   אמות ואנרג'יקס מהמיעוטרכישת מניות 
  424   460   457   תשלום דיבידנדים לבעלי מניות החברה ולבעלי מניות המיעוט באמות

  19   2   -    אחר

בעו מפעילות מימון   655   3,337   1,164   סה"כ מזומנים ש

  473   241   1,452   ביתרות מזומנים בתקופה (קיטון) סה"כ גידול

  5   1   9   השפעות אחרות

  1,014   772   2,215   יתרת מזומנים ושווה מזומנים לסוף תקופה
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   הון  3.7

  למניה הון   3.7.1

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום 
2020  2019  

  מיליוני ש"ח

  9,508   9,913   הון עצמי

  3,171   3,511   בניכוי חלק המיעוט

  6,337   6,402   מיוחס לבעלי המניות החברההון 

  NAV per share   37.04   36.68הון עצמי למניה (

  NNAV per share   44.16   44.91הון עצמי למניה ללא עתודות למס (

  הסבר לשינויים בהון    3.7.2

   :השינויים עיקרי להלן"ח. ש מיליון 65המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של  הוןה גדלהמדווחת  תקופהב
 לעיל 3.5.2נוספים בסעיף פרטים  ראה - "חש מיליון 303נקי המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של  רווח. 

 לעיל 3.5.3ראה פרטים נוספים בסעיף  - ש"ח  מיליון 247כולל אחר המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של  הפסד. 

 ח.ש מיליון 200מההון בעקבות דיבידנדים ששולמו בסך של  גריעה" 

 ח.ש מיליון 204בקרנות הון בעקבות רווח שנוצר בעת הנפקת הון בחברות מאוחדות בסך של  גידול" 

  

  החברה הון על חליפין שערי של השינויים השפעות   3.7.3 

 2020בדצמבר  31הרכב עודף הנכסים על התחייבויות על בסיס דוחות החברה (סולו מורחב) בחלוקה למטבעות נכון ליום  להלן
  (במיליוני ש"ח):

  
  %  נטו, נכסים  התחייבויות  נכסים  מטבע

  22%  1,414  2,532  3,946  "בארה דולר

  0%  21  179  200  שוויצרי פרנק

  9%  568  978  1,546  "טליש

  %2  124  26  150  קנדי ודולר פולני זלוטי(בעיקר  אחר

  33%  2,127  3,715  5,842  "חבמט התחייבויות על נכסים עודף

  67%  4,275  675  4,950  "חבש התחייבויות על נכסים עודף

  100%  6,402  4,390  10,792  2019 בדצמבר 31 ליום עצמי הון
 

 ח מול הששינויים של  בשל(לפני השפעת המס) ש"ח, נטו  מיליון 205- כשל החברה בסך של  ונהה קטן 2020 בשנת"
  (בעיקר שינויים מול דולר ארה"ב). המטבעות הזרים בהם פעילה הקבוצה

  

  .להלן 5.2.1החברה ראה סעיף של  המטבעיתבדבר מדיניות החשיפה  לפירוט

  דיבידנד    3.7.4

  (ד) לדוחות הכספיים.16ראה באור  - 2021דיבידנד לשנת מדיניות  ובדבר 2020בדבר דיבידנדים שחילקה החברה בשנת  לפרטים
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  בכירים עובדים תגמול    3.8

 לשנים 1.1.2019 מיום בתוקף המאמצת מסמך יישום מדיניות תגמול ,הכללית מדיניות תגמול האסיפה, אישרה 2018באוקטובר  9 ביום
 . תגמול אשר היתה בתוקף עד למועד זה, אשר החליפה מדיניות "התגמול  מדיניות:"להלן 2019-2021

 לפי, בהתאמה, קבעו את טווחי המענק השנתי במזומן 2019במרץ  19-ו 2019במרץ  14התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם מיום  ועדת
במזומן לפי מסגרת המענק להלן: "" 2019-2021 לשנים" "ליםהסמנכ(להלן: " בחברה משרה נושאי 3- ל התגמול מדיניות"י עפ נוסחה
  ."נוסחה
 לסמנכ"לים, בהתאמה, דנו וקבעו את המענק השנתי 2021 במרץ 16- ו 2021 במרץ 9התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם מיום  ועדת

הערך הכלכלי של המענק ההוני אשר יוענק לכל  ואתמדיניות התגמול מסגרת המענק במזומן לפי נוסחה ועפ"י "י עפ 2020בגין שנת 
  . התגמול למדיניות בהתאם, 2021בשנת  מהסמנכ"ליםאחד 
  :כי, היתר בין, וציינו, התגמול במדיניות המפורטים הקריטריונים כל את, בנפרד סמנכ"ל לכל ביחס, בדקו והדירקטוריון התגמול ועדת

  המוצעים הינם לטובת החברה בראיה ארוכת טווח.  המענקים )א(
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  21לרבות הרכיבים המשתנים, על פי תקנה  כל אחדמהסמנכ"ליםהתגמול הכולל של    )ב(

 לפעילות החברה ולתוצאותיה. סמנכ"לומיידיים), הינם בהתאם למדיניות התגמול ומהווים תמורה נאותה לתרומתו של כל 
 הם אינם סבורים שתהיה למענקים המפורטים לעיל השפעה על יחסי העבודה בחברה.  )ג(

  לפרק הפרטים הנוספים שבדוח התקופתי. 21נושאי משרה בחברה (סמנכ"לים), ראה פרוט בתקנה  2תנאי תגמול של  לעניין
  

   -מנכ"ל החברה  תגמול
 חברתהכללית הסכם ניהול חדש עם חברה בבעלות מר נתן חץ, מנכ"ל החברה (להלן: " האסיפה, אישרה 2018באוקטובר  9 ביום

. 2019 הסכם(להלן: " 2019 בינואר 1 ביום שתחילתה שנים שלוש של לתקופה, התגמול למדיניות בהתאם, וזאת"  הניהול  הסכם"
  .הכספיים לדוחות(א) 18 באור ראה נוספים לפרטים. החברה"ל מנכ עם קודם הסכם מחליף 2019

  
   -יו"ר דירקטוריון החברה  תגמול  

 החברה דירקטוריון"ר יו, ורטהיםחברה בבעלותו של מר אבירם  עםניהול  הסכםהכללית  האסיפה, אישרה 2018באוקטובר  9 ביום
(ב) 18 באור ראה לפרטים. החברה דירקטוריון"ר כיו מכהן הוא עוד וכל, 2019 בינואר 1 ביום השתחילת שנים שלוש של לתקופה
  .הכספיים לדוחות

  
   -נושאי משרה  תגמול
בוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או  בעלי תשעתתנאי כהונתם והעסקתם של  לעניין  בחברותהתגמולים ה

(מתוכם שלושה נושאי משרה בחברה עצמה),  1970"ל התשלתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)  21בשליטתה לפי תקנה 
  לפרק הפרטים הנוספים שבדוח התקופתי. 21ראה פירוט בתקנה 

בי הענקת לעניין בי הענקת לעניין. הכספיים לדוחות(ה) 16 באור ראה, החברה ועובדי משרה לנושאי אופציה כ  אופציה כ
  .הכספיים לדוחות 2(ג)(18 באור ראה, לדירקטורים

  

  הסביבתיות על פעילות הקבוצהניהול הסיכונים הסביבתיים, אחריות סביבתית וההשפעות  - קיימות ואחריות חברתית  .4

הקבוצה פועלת בכל זרועותיה בעולם, מתוך מודעות לאחריותה ולהשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותה. הקבוצה פועלת מתוך 
מחוייבות למזער את ההשפעות הסביבתיות של פעילותה, בדגש על קיימות. הקבוצה מכירה בכך שניהול נכון של הסיכונים הסביבתיים, 

בירו את יחסי האמון עם הקהילה. אשר על כן, הקבוצה פועלת לשילוב עשוי להניב לה יתרון עסקי, שיתרמ ו לה, לעובדיה וללקוחותיה וי
  שיקולים סביבתיים במערך קבלת ההחלטות העסקיות והניהוליות של חברות הקבוצה. 

  .ברמת דירוג פלטינה, החברה מדורגת בדירוג מעלה. נכון למועד הדוח, הקבוצה מדורגת 2006החל משנת 

  ן לאפיין את היבטי הקיימות והאחריות החברתית המיושמים בחברה במספר תחומים:נית

  

   -ממשל תאגידי  .1

בוהים של ממשל תאגידי, סטנדרטים אתיים מחמירים בהתנהלות העסקית ודוגלת  הקבוצה מתנהלת בהתאם לנהלים ולסטנדרטים 
בוהה. בין ערכי הליבה של הקבוצה: התנהלות עסקית  הוגנת, אחריות מנהלים על עובדיהם, שמירה על צנעת הפרט ברמת שקיפות 

 והפרטיות, שמירה על זכויות העובדים וערכי משפחה.

לחברה קוד אתי אשר מציג את ערכי הליבה הנ"ל, ואת מדיניותה בנושאים חברתיים, סביבתיים וקהילתיים ואשר מפורסם באתר 
  האינטרנט של החברה.

  מכהנים בדירקטוריון החברה הינה דירקטורים בלתי תלויים (כולל דח"צים).מהדירקטורים ה 60%- יצויין כי כ
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  –איכות הסביבה  .2
  

הקבוצה מקדמת שילוב של שיטות בנייה ירוקות בתוכניות הייזום, הפיתוח וההשבחה של חברות הקבוצה, בהתאם לתקנים מחמירים 
  הקיימים בענף הבנייה הירוקה המבטיחים שמירה על הסביבה ועל בריאות לקוחות חברות הקבוצה. ומתקדמים 

בנייה ירוקה, או בנייה בת קיימא, מתייחסת לתהליך אחראי סביבתי וחסכוני במשאבים לאורך כל מחזור החיים של הבניין. בניינים ירוקים 
בריאות האדם והסביבה הטבעית, הם עושים זאת על ידי שימוש יעיל  נועדו לצמצם את ההשפעה הכוללת של הסביבה הבנויה על

באנרגיה, מים ובמשאבים אחרים, ועל ידי הפחתת זיהום. בבניינים מותקנות מערכות אוויר יעילות וידידותיות לסביבה המודדות את איכות 
  ים חשמליים.האוויר הפנימית, מערכות לניצול מים לשימוש חוזר וכן מותקנות עמדות טעינה לרכב

 להלן מספר דוגמאות:
, אשר נוסח על ידי המועצה האמריקאית LEEDתקן  -") LEED(להלן: " Leadership in Energy and Environmental Designתקן   .א

; לבנייה ירוקה, כולל חמש קטגוריות מרכזיות כדלקמן: אתרים בני קיימא; שימוש יעיל במים; אנרגיה ואטמוספירה; חומרים ומשאבים
המחמירים  LEED-ואיכות הסביבה בתוך מבנה. כלל הפרויקטים בייזום ובהקמה של הקבוצה מתוכננים בהתאם לעמידה בתקני ה

בנה על ידי הקבוצה ברמת גן, זכה לקבלת תקן הLEED Goldאו  LEED Platinumביותר,   LEED-. יצוין כי פרויקט אמות אטריום ש
Platinum לאחריו, זכה בתקן האמור גם פרוייקט .“ToHa1”  בו שותפה הקבוצה. פרוייקט קמפוס אמות בחולון נמצא אף הוא

 .LEED Platinumבתהליך הסמכה לתקן 
התקן כולל מספר קטגוריות לבחינה, ובהן: אנרגיה, מים, חומרים, פסולת, בריאות,  - ) 5281התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י   .ב

, וכן מספר מדדים להגדרת מבנה ירוק. התקן מחולק בהתאם לסוגי מבנה שכיחים, לרבות בנייני מגורים, משרדים, תחבורה ועוד
מוסדות חינוך, מסחר ומבני ציבור. בהקשר זה נציין כי מגדל המשרדים "אמות פלטינום" בפתח תקווה הינו מגדל המשרדים שזכה 

בוה ביותר בישראל בקטגוריה זו.  בניקוד ה

שיטות הבנייה הירוקות הללו, הן לשלב הבנייה והן לשלב התפעול והאחזקה, נועדו בין היתר לאפשר לקבוצה להפחית את טביעת הרגל 
  .”Net Zero Carbon“הפחמנית בנכסיה כחזון להשגת תקן 

דמות, כדוגמת לצד העמידה בתקני איכות הסביבה המחמירים בבנייה, הקבוצה עושה כיום שימוש בטכנולוגיות בניה מתק  .ג
 הטכנולוגיות שלהלן: 

טכנולוגיה לחיפוי חיצוני של מבנים, באמצעות קיר זכוכית כפול (המספק בידוד  -" Double Skin Facadeקירות מסך מסוג " .)1
טרמי ואקוסטי) ומערכת הצללה אוטומטית אשר עוקבת אחרי זווית השמש ומאפשרת כניסת אור טבעי מקסימלי למבנה ללא 

 (המערכת נשלטת ע"י מערכת בקרה אוטומטית). קרינה ישירה
חברות הקבוצה מקפידות לעשות שימוש בחומרים בעלי תכולה ממוחזרת, זאת בהתאם  –שימוש בחומרים ממוחזרים  .)2

  .LEED Platinum-לדרישות המחמירות של תקן ה

לחינוך וחשיפת הדור הצעיר לתחום  בנוסף, הקבוצה באמצעות אנרג'יקס, פועלת לתמיכה והשתתפות במימון הקמת מרכזי מבקרים
 הקיימות, בדגש על איכות הסביבה ושמירה על משאבי כדור הארץ.

  

  -קרבה לתחבורה ציבורית  .3

הקבוצה פועלת, בזרועותיה השונות בעולם, לפיתוח פרוייקטים הסמוכים לאמצעי תחבורה ציבורית וזאת במטרה לצמצם את השימוש 
ת שימוש בכלים שאינם מזהמים את הסביבה, על ידי יצירת אזורים ייעודיים עבור חניית אופניים, בתחבורה פרטית מזהמת, וכן מעודד

 התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים וכיוצ"ב, בפרויקטים חדשים ובפרוייקטים בייזום.  

  

   –אנרגיה מתחדשת  .4

ותפעול של מערכות לייצור חשמל מאנרגיית הקבוצה עוסקת, באמצעות חברת אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, בייזום, הקמה 
השמש ומאנרגיית הרוח בישראל, ארה"ב ופולין. הקבוצה, באמצעות אנרג'יקס, הציבה לעצמה כיעד להיות יצרן חשמל פרטי, הלוקח חלק 

בטא באסטרטגיית ה : תרומה Triple Win - פעיל ומוביל במהפכת האנרגיה הירוקה. הקבוצה שמה דגש על יצירת ערך מוסף נוסף, המ
לסביבה, תרומה לקהילה ותוספת ערך לפעילות הקבוצה, כדוגמת הקמת פרויקטים בפריפריה, תוך השקעה בתשתיות ויצירת מאות 
מקומות עבודה אשר תורמים הן לקהילה, בסביבתה מוקם הפרויקט והן לסביבה. פרויקטים מסוג זה עוזרים לפיתוח הכלכלי של האזור 

  הכנסה נוסף לבעלים במקרקעין ומקורות לתשלום מיסים וארנונה המחזקים את המועצות המקומיות בפריפריה. על ידי יצירה של מקור
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   – אחריות חברתית .5

הקבוצה רואה עצמה כחלק בלתי נפרד מהקהילה בה היא נמצאת ובמסגרת זו, הקבוצה תומכת בארגוני צדקה רבים, החולקים ערכים 
השיוויון, סיוע וקידום אנשים צעירים, ארגונים ויוזמות הקשורים בבריאות ובחינוך ילדים ועוד.  להלן  בהם היא מאמינה כגון: הפחתת אי

  מספר דוגמאות לפעילות הקבוצה בנושא זה:

  מיליון ש"ח. 6.2-, תרמה הקבוצה בישראל סך של כ2020במהלך שנת  - תרומה לקהילה  
  קהילה בדרך של התנדבות ואף יוזמות ימי התנדבות מאורגנים חברות הקבוצה מעודדות את עובדיהן לתרום ל - התנדבות

לעובדים המעוניינים בכך. עובדי הקבוצה מתנדבים בין היתר בחניכה של בני נוער בדואים, בחקלאות, הגנה על שדות 
  חקלאיים, הכנת מארזי מזון, משטרת ישראל ועוד.

  יקס, יוצרת שיתופי פעולה עם הקהילה הבדואית בדרום הקבוצה, באמצעות אנרג' –הפחתת אי השיוויון בקבוצות מיעוט
 הארץ, לרבות קיום ימי העשרה וימי עיון וכן עם הקהילה הדרוזית בצפון הארץ, לרבות במתן מלגות למכינות קדם צבאיות.

  27%- מהמנהלים בחברות הקבוצה בישראל הן נשים ו 29%מעובדי חברות הקבוצה בישראל הן נשים.   45% –שיוויון מגדרי 
 מהדירקטורים בחברות הקבוצה בישראל הן נשים.

  בלויות, בהתאם לדין, מתוך הכרה בחשיבות זכות השיוויון לבעלי  מונגשים באופן מלאמרבית נכסי הקבוצה  -הנגשה לבעלי מו
בלויות.    מו

  וחת הציבור כדוגמת: גינות הקבוצה פועלת לפיתוח מתקנים נלווים בפרויקטיה השונים לרווחת לקוחותיה ולרו - פיתוח סביבתי
פתוחות ומוצללות (ע"י בניה לגובה ופינוי משאב הקרקע לציבור), בריכות נוי, גגות ירוקים שחלקם פתוחים לציבור הרחב, 

  אולמות כנסים, מסעדות ובתי קפה (גם כאשר אין בכך כדאיות כלכליות לקבוצה).
  ם מטרותיה ובהתאם, כלל עובדי החברה נהנים מתגמול הוני החברה רואה חשיבות רבה בהזדהות עובדיה ע -תגמול הוני - 

בי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש למניות החברה, בתנאים מועדפים, ובראיה  מידי שנה מקצה החברה, ללא תמורה, כ
  ארוכת טווח.

  ר על מצבת כוח האדם במהלך משבר הקורונה, ומתוך תחושת אחריות חברתית, ראתה הקבוצה לנכון לשמו - משבר הקורונה
  שלה ונמנעה מהוצאת עובדים לחל"ת ו/או מפיטורים ואף נמנעה מהפחתת שכר.  

בכוונת הקבוצה להמשיך לפעול, מתוך מחוייבות לאחריות הסביבתית והחברתית, תוך שילוב שיקולים סביבתיים וניהול סיכונים 
סביבתיים במערך קבלת ההחלטות העסקיות והניהוליות של חברות הקבוצה, וזאת על מנת להיטיב עם הסביבה, החברה והקהילה בה 

  פועלת הקבוצה. 

  

  שוק ודרכי ניהולםחשיפה לסיכוני   5
      

ביו ראה בדיווח על פי תקנה  מר   בדוח הפרטים הנוספים.  26נתן חץ, מנכ"ל החברה, אחראי על ניהול הסיכונים. פרטים ל
 

  :התאגיד חשוף אליהם השוק סיכוני תיאור  15.

 של מיתון עולמי חריף, ככל שיקרה, ישפיע על הכנסותיה של הקבוצה מפעילותה  הופעתוהנהלת החברה,  להערכת
עם  בביקושיםבנדל"ן המניב בארץ ובשווקים בהם היא פועלת. השפעות אלה עשויות לבוא לידי ביטוי בהאטה ו/או ירידה 

אפשרות לירידת המחירים ו/או ירידת שווי נכסי הנדל"ן המניב. ירידה במחירי מניות עלולה בין היתר, להשפיע לרעה על 
  עמידה ביחסים פיננסיים, עליה במחירי מימון, קושי בהשגת מקורות מימון וקושי במחזור הלוואות קימות.

 אמות ,Carr ,ובבוסטון הנכס חברות , - BE (בהתאמה) וחשופות  בבריטניהו"ב, בארההנדל"ן המניב בישראל, בשוק  פועלות
, עודף בניה ספקולטיבית, השכירויותלסיכונים הכוללים: האטות כלכליות, ירידה בביקוש לשטחים להשכרה, ירידה במחירי 

 של שוכרים עיקריים ועליה במחירי תשומות הבניה.  באיתנות פגיעהעליה בעלות גיוס ההון, 

 בישראל מניב"ן בנדל המחזיקות חברות של מניות החזקת באמצעות מבוצע, הקבוצה של הנמשכת הפעילות עיקר ,
"ן לנדל וביקושים החליפין שערי), עליהם הסיכון(ובמרווחי  הריבית בשיעורי לשינויים, כך עקב. בבריטניהו"ב בארה

המניות  וקיוש של לתנודתיות, בנוסף. הקבוצה של העסקיות התוצאות על מהותית השפעה להיות עלולה"ל, הנ במדינות
 וכאשר אם, בעתיד שווין ועל לממשן היכולת על השפעה להיות עשויה, הקבוצה מחברות חלקבהם נסחרות מניותיהן של 

 שנטלה להלוואות ביחס בטוחות לשווי הקשורות פיננסיות מידה אמות על וכן אלה השקעות לממש הקבוצה בקש
 .הקבוצה

 של  פעילותהBE  בכך ואי הוודאות הכרוכה ברקזיטיישום הסכם הלבקשר  התפתחויותמהמושפעת.  

 לתנודות נתונהבשוק ההון,  הקבוצהתלות בשוק ההון ובמערכת הבנקאית מהם היא מגייסת הון וחוב. פעילות  לקבוצה 
 אלו תנודות. עליהם השפעה אין לקבוצה אשר רגולטורים ושינויים ובעולם בארץ כלכליים מאקרו גורמים השפעת עקב

 על וכן הבנקאית המערכת שמעמידה האשראי מקורות היקף על, בבורסה הנסחרים הערך ניירות שערי על משפיעות
 לגיוס לרשותה שיעמדו האפשרויות ועל הקבוצה על להשפיע עלולות אלו תנודות. ההון בשוק הציבור של הפעילות היקף

 .פעילותה המשךל ידרשויש מימון מקורות
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 31ליום  מדד (בעיקר אגרות חוב). אי לכך, לקבוצה חשיפה לשינויים בשיעור המדד. צמודי שקלייםמקורות מימון  לקבוצה 
 מיליארד ש"ח 0.7) למדד המחירים לצרכן לסך של מורחב סולו החברה של נטו החשיפה הסתכמה, 2020בדצמבר 

'יקס (החלק הצמוד באנרגרואה בהשקעתה באמות ובחלק מהשקעתה  החברהש כיוון .(עודף התחייבויות על נכסים
, לחברה עודף נכסים על התחייבויות צמודות מדד בסך הארוך(בטווח כלכלית  מבחינהלמדד), כהשקעות צמודות מדד 

 .2020בדצמבר  31"ח ליום ש מיליארד 3.4של 

 לחברות כן כמו .פועלת היא בהם הבינלאומיים ווקיםבש ארוך ולזמן קצר לזמן הריבית בשיעורי לשינויים חשיפה לקבוצה ,
בי מרבית המטבעות . וכן עסקאות בנגזרים בגין הלוואות אלו הליבורמוחזקות הלוואות הצמודות לריבית  יופסק הציטוט ל

בי דולר אמריקאי, הוחלטריבית חלופיים.  ויפורסמו מדדי 2021שנת  בסוף הליבורהמחייב של ריבית   2020בדצמבר  ל
בשלב זה, אין באפשרות הקבוצה להעריך את השפעת . 2023סוף יוני לעד  ריביות הליבורלהאריך את משך הפרסום של 

 .ליבורה ריביתהפסקת השימוש ב

 השקעות ומקורות מימון במטבע חוץ. אי לכך, לקבוצה חשיפה לשינויים בשערי החליפין של אותם המטבעות  לקבוצה
 "ח.השלעומת 

 היא  חשופה לסיכון של ירידה במחירי התעודות הירוקות או ירידה בביקוש להן, ומשכך 'יקס,אנרג, באמצעות הקבוצה
. כמו כן, החברה חשופה לשינויים במחירי ובארה"ב הקבוצה בפולין מפרויקטיתזרימי ההכנסות חשופה להפחתה ב

 . ובארה"ב החשמל בפולין

 ובפולין, בין  , בארה"בבישראל הרגולטורית בסביבה להיות שעשויים שינוייםל חשופות חשמל ממכירת הקבוצה הכנסות
'יקס לעמוד על מנת לקבל את אנרגהיתר, בקשר לתעריפים שנקבעו למכירת חשמל, לתנאים השונים בהם צריכה 

 תהמתחדשו האנרגיות בחוק שינוייםל, תנאי האסדרה החדשה בפוליןלהרישיונות להקמת מתקני אנרגיה מתחדשת, 
 וולטאיים.-, לשינויים במשטר המס האמריקאי, כגון הפחתת הטבות המס הניתנות למתקנים פוטובפולין

 בחוות הרוח, ההכנסות מושפעות מעוצמת הרוח תנאי מזג האוירהכנסות הקבוצה ממכירת חשמל מושפעות מהותית מ .
וולטאיות, מעוצמת קרינת השמש (רמת הקרינה ושעות הקרינה), תנאי טמפרטורה ופרמטרים  –ובמערכות פוטו 

להביא גם לעיכובים בהקמת פרויקטים או במקרי קיצון,  עלוליםאקלימיים נוספים. כמו כן, תנאי מזג אויר קיצוניים 
 להשבתה זמנית של המערכות לייצור חשמל.

 
  :עסקיה תוצאות על, החברה הנהלת הערכת פי על, והשפעתם לעיל שתוארו הסיכון גורמי להלן

 
 גורם של ההשפעה מידת
  הקבוצה פעילות על הסיכון

  
  בינונית  גדולה

  :כלכליים מאקרו סיכון גורמי
 X  ריבית סיכוני

  X  החליפין בשערי שינויים
  X  חריף כלכלי ומיתון צמיחה העדר

  X  סחירים ערך ניירות בשווי שינויים
  X  בתחומי הבנקאות, שוק ההון והמיסוי רגולאטורים שינויים

 X  התעסוקה בשיעור שינוי
  X   האינפלציה בשיעורי שינויים

  X   בבריטניה ברקזיטיישום הסכם ה
  :ענפיים סיכון גורמי
  X  להשכרה לשטחים בביקוש שינוי

  X  במחירי השכירות  שינויים
  X  ספקולטיבית בניה עודף
  X  ההון גיוס בעלות עליה

  X  שוכרים של פיננסית איתנות
 האספקה בשרשרת עיכובים לרבות הלבניי התשומות במחירי עליה

  X  בייזום לפרויקטים
 X  בפולין הירוקות התעודות ובמחיר החשמל במחירי שינויים

בקשר עם פעילות  וארה"ב פולין ,בישראל הרגולטורית בסביבה ינוייםש
 X    במדינות אלו'יקס אנרג

  
  .הכספיים לדוחות 22 ביאור ראה מטבע וחשיפת אינפלציה, ריבית סיכוני בדבר פירוטים לעניין

  



 

 דוח דירקטוריון 33

  

  השוק סיכוני בניהול התאגיד מדיניות    5.2

מהונה של החברה "יוקצה"  35%-45% כדלהלן: בגין השקעותיה המטבעיתמדיניות של גידור חלקי של החשיפה  לחברה    5.2.1
, לרבות השקל, חשופה למטבעות השונים של החברה תהא 55%-65% של בהיקףיתרת ההון  .לשקל הנדרש ככל(באמצעות גידור 

אולם להנהלת החברה תהא הסמכות להגדיל או להקטין חשיפה בכל מטבע  מורחב סולו בסיס עלשווי שוק  לפייחס ההשקעות  לפי
  ומטבע.
  .לעיל 3.7.3השונים ראה סעיף חשיפת ההון העצמי של החברה למטבעות לעניין 
   .הכספיים לדוחות 22 באור ראה פיננסיים בנגזרים פוזיציותלעניין 

בוהה של נכסים לא  לקבוצה    5.2.2 בטא בגמישות פיננסית הנובעת משמירה על רמה  מדיניות של ניהול פיננסי שמרני המ
(למעט ניצול מסגרות לפי  תוך הקפדה על שמירת מסגרות אשראי לא מנוצלות ,התחייבויות פיננסיות ארוך טווח"מ ומחמשועבדים 

  ויחסי מינוף סבירים. הצורך לטווח קצר)
 מזומנים תזרים מייצרעם מגוון רחב היקף של אלפי שוכרים אשר  ,במאות נכסים מניבים במצטבר משקיעות הקבוצה חברות    5.2.3

  .טווח וארוך יציב, שוטף
ייזום משמעותי, מתקשרות עם קבלני ביצוע בחוזים הכוללים אבני דרך הנדסיות מובנות  מרכיב להןהקבוצה אשר  חברות   5.2.3

  לרבות מנגנונים להגנה מפני התייקרות עלויות הפרויקט. 

  התאגיד בניהול סיכוני שוק מדיניות ומימוש פיקוח אמצעי  5.3

עוקבים באופן שוטף אחרי ההתפתחויות בשווקים הרלבנטיים. במקרה של התפתחויות  ,שלה הכספים"ל וסמנכ החברה"ל מנכ
בחנים על ידם, ומידי פעם מתקבלות החלטות לפעול בשווקי הנגזרים על מנת להגן על  חריגות בשווקי המטבע והריבית, הנתונים 

  סיכוני ריבית והפרשי שער.
  .והיו במידה, שוק סיכוני ניהול בתחום ההתפתחויות על לרבעון אחת מקבל דיווחהחברה  דירקטוריון

  סייבר סיכוני  5.4

, כן פי על אף. בוהה איננה סייבר מהתקפת לה להיגרם היכול הנזק מידת כי מעריכה החברה. שונים מידע מאגרי קיימים לחברה
 מידע חטיפת סכנת, מידע אובדן, סייבר איומי מפני להגן שמטרתן מערכות רוכשת, מידע אבטחת לענייני ביועצים מסתייעת החברה

   .מתקפה של במקרה במהירות להתאושש ולאפשרות המידע לגיבוי פועלת וכן, זדוניים גורמים ידי על והשמדתו
  

  . ראה נספח ב להלן - 2020בדצמבר  31 וםלי הצמדה בסיסי לדוח -  הצמדה בסיסי דוח  5.5

הינם הסיכונים אשר להערכת הנהלת החברה יכולה להיות להם השפעה ספציפית על החברה  ,לעיל זה 5 בסעיף הנזכרים הסיכונים  
עשויה להיות השפעה על  ,כי לסיכונים נוספים שאינם דווקא ספציפיים לחברה מסוגה של החברה יצוייןבשל אופי והיקף פעילותה. 

יניות פיסקלית, משברים כלכליים  ומשברים גיאופוליטיים סיכוני מלחמה, מעשי איבה, סיכוני רגולציה, שינויים במד ובינהםהחברה 
  במדינות בהן פועלת הקבוצה.

  

  תאגידי ממשל היבטי. 6   

  ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים; החברה דירקטוריון  6.1

 בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.  5דירקטורים, מתוכם  7ליום פרסום דוח זה מונה דירקטוריון החברה  נכון
  . החברות בחוק כמשמעותו יםבלתי תלוי יםדירקטור הינם"צים) דח 2מחברי הדירקטוריון (מתוכם  4

  .98%של דירקטוריון החברה, כאשר ההשתתפות הממוצעת של חברי הדירקטוריון עמדה על  ישיבות 7התקיימו  2020שנת  במהלך
, החברה בדירקטוריון כיום המכהנים שוב ושלומי אקשטיין צבי' פרופ, גוברמן גתית, נתן חץ, ורטהיםה"ה אבירם -רואה ב החברה

 על הנוספים הפרטים לפרק 26 בתקנה כמפורט העסקי וניסיונם להשכלתם בהתאם וזאת, ופיננסית חשבונאית מומחיות כבעלי
  .התאגיד
 ממשל לשאלון(א) 9 סעיף ראה לחברה הראוי ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים של המזערי המספר אודות לפרטים
  .התקופתי לדוח המצורף תאגידי

  
   .דראה נספח  החברההחשבון של  הלפרטים בדבר רוא - החברה של החשבון רואה  6.2

  .גלפרטים בדבר מבקר הפנים של החברה ראה נספח  -  החברה של הפנים מבקר  6.3
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  פנימית אכיפה תכנית  6.4

אכיפה יעילה, אשר  לתכנית, אימצה החברה תכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות ערך, בהתאם לאמות המידה 2012במאי  21 ביום
, אימצה החברה 2019בנובמבר  20.  ביום 2013, אשר עודכנה בחודש אוגוסט 2011באוגוסט  15ידי רשות ניירות ערך ביום  - פורסמו על

 תכנית אכיפה פנימית חדשה בתחום ניירות ערך, אשר החליפה, ממועד זה, את התוכנית הקודמת.
  
  תרומות  6.5

מרווחי הקבוצה (ללא מרכיב התאמת  1.4%פי מדיניות החברה בנושא תרומות, נוהגת החברה להפריש באופן שוטף מידי שנה עד  על
 שווי הנדל"ן ורווחי הון) לצורכי תרומה לקהילה שיעודה בעיקרם לפעילות של תמיכה, חינוך ועזרה לנוער במצוקה. 

מיליון ש"ח לעמותות וארגונים שמטרותיהם כמצוין לעיל (שנת   6.2סך של  2020מדיניות זו, תרמה הקבוצה במהלך שנת  במסגרת
  מיליון ש"ח). 5.6: 2018מיליון ש"ח ושנת  6.3: 2019

 של סך על עלה, 2020ידיעת החברה, ועל פי בדיקה שערכה, לא קיימים קשרים בין גופים אשר היקף התרומות אליהם בשנת  למיטב
  מנהל כללי, למעט:  ו/או דירקטור ו/או רההחב לבין, שקלים אלף חמישים

  
אלפי ש"ח. עמותת חץ ומטרה היא עמותה אשר הוקמה על ידי  95תרמה הקבוצה לעמותת חץ ומטרה  2020שנת  במהלך .1

ב ואשר, החברה"ל מנכו דירקטורבנותיו של מר נתן חץ,  כמנכ"לית . העמותה בה מכהנת  ,בחברה דירקטורית, שרביט אדוה' ה
  מרכז לרכיבת אופניים לילדים ונוער בסיכון.מפעילה 

 
והאגודה לקידום החינוך בתל  24קדימה)- (חץ נוער בתי שלושה אחזקת לצורך, שנה 20- כ מזה החברה תורמת לה, לשובע עמותת .2

 .הפעילות מעלות %35בתשלום של , שלחו קבוצות נערים בסיכון לפעילות בעמותת חץ ומטרה 25אביב יפו
 

 .27וחבר הועד המנהל בתנועה לאיכות השלטון 26"ישראלי"מסע  בעמותת חבר הינו, החברה דירקטוריון"ר יו, ורטהיםאבירם  מר .3
  

  לאחר תאריך המאזן  אירועים  7

  לדוחות הכספיים. 25לאחר תאריך המאזן ראה באור בדבר אירועים  לפרטים

  חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי  8

  להלן. נספח ההדירוג ראה בדבר תעודות התחייבות שהונפקו על ידי החברה ולדוחות  לפרטים
  
  
  
  

  .בחברה שנתנו האמון על החברה של ערך בניירות למחזיקים מודה החברה דירקטוריון
  
  

  ורטהים אבירם  חץ נתן
 הדירקטוריון"ר יו  כללי ומנהל דירקטור

  
  
  

  התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון לדוח נספחים
  נתונים כספיים בדבר סולו מורחב  - א  נספח
  כספיות ליתרות הצמדה בסיסי מאזן -  ב נספח
  פרטים בדבר מבקר הפנים של החברה - ג נספח
  החשבון של החברה הפרטים בדבר רוא -  ד נספח
בי תעודות התחייבות שהונפקו על ידי החברה   - ה נספח   פרטים ל

  
  
  

                                                           
 אלפי ש"ח. 1,151תרמה החברה לעמותת לשובע  2020בשנת . 24
  אלפי ש"ח. 267יפו סך של - תרמה הקבוצה לאגודה לקידום החינוך תל אביב 2020בשנת  .25
 "ח.שאלפי  150ישראלי סך של  מסעתרמה הקבוצה לעמותת  0202 בשנת .26
 "ח.שאלפי  84סך של  לתנועה לאיכות השלטוןתרמה הקבוצה  2020 בשנת 27
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   מורחב סולו בדבר כספיים נתונים - א נספח

  מורחב סולו כספיים דוחות  1

- וב'יקס באנרג ,למעט ההשקעות באמות IFRS - סולו מורחב של החברה הינם תמצית דוחות החברה המוצגים על פי כללי ה דוחות
Brockton Everlast מוצגות על בסיס אקוויטי חלף איחוד דוחותיהן לדוחות החברה (שאר ההשקעות מוצגות ללא שינוי לדוח  אשר

 מהמידע חלק ואינם 27 בינלאומי חשבונאות בתקן כמשמעותם נפרדים דוחות מהווים אינם אלה דוחות. IFRS-המוצג על פי כללי ה 
 החוב אגרות ובעלי מניות בעלי, משקיעים, אנליסטים כי מאמינה החברה הנהלת, זאת עם יחד. ערך ניירות דיני פי על לפרסמו שנדרש
  .אלה נתונים מהצגת ערך בעל מידע לקבל עשויים

  

  "ח):ש(אלפי  מורחב סולו מאזן תמצית  1.1

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום 
2020  2019  

  באלפי ש"ח
  רכוש שוטף

  518,800   602,932   מזומנים ושווי מזומנים

  40,876   39,537   ניירות ערך סחירים

  -   200,311   השקעה בחברה כלולה המוחזקת למכירה

  32,781   105,791   חייבים, יתרות חובה ואחרים

     592,457   948,571   סך הכל רכוש שוטף

  רכוש בלתי שוטף

  203,803   186,335   ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  10,567,750   9,589,274   השקעות בחברות מוחזקות

  36,360   67,334   אחרים

  10,807,913   9,842,943   סך הכל רכוש בלתי שוטף

  11,400,370   10,791,514   סך הכל נכסים

  התחייבויות שוטפות

  350,002   347,541   אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך

  113,370   123,069   זכאים, יתרות זכות ואחרות

  463,372   470,610   סך הכל התחייבויות שוטפות

  התחייבויות שאינן שוטפות

  3,840,621   3,461,797   אגרות חוב

  358,987   593   הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

  396,322   446,365   מסים נדחים

  4,523   10,283   אחרות

  4,600,453   3,919,038   סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

  6,336,545   6,401,866   הון עצמי

  11,400,370   10,791,514   סך הכל התחייבויות והון עצמי
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  דוחות רווח והפסד סולו מורחב (אלפי ש"ח):  תמצית  1.2 

  
2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח
  הכנסות

  672,605   1,124,095   306,656   חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות, נטו
  47,676   96,680   200,953   רווח מירידה בשיעור החזקה, מרכישה וממימוש של חברות מוחזקות

  33,150   24,711   15,250   רווחים, נטו בקשר להשקעות בניירות ערך לזמן ארוך ומיועדים למימוש

  14,133   14,424   14,134   הכנסות אחרות, נטו
 506,493   1,259,910   767,564  

  הוצאות
  32,164   37,392   32,757   הנהלה וכלליות (כולל תרומות)

  107,411   97,410   96,659   הוצאות מימון, נטו
 129,416   134,802   139,575  

  627,989   1,125,108   377,077   רווח לפני מסים על ההכנסה

  113,843   169,008   74,079   הוצאות מסים על ההכנסה

  514,146   956,100   302,998   רווח נקי לתקופה

 

   :2020בדצמבר  31החברה (סולו מורחב) העומדות לפירעון לאחר  התחייבויות 2

  
  %  הכל-סך  הלוואות בנקאיות  אגרות חוב

  אלפי ש"ח
  9  345,591  791  344,800  חלויות שוטפות 

  11  405,560  593  404,967  שנה שנייה
  11  404,064  -    404,064  שנה שלישית 
  14  522,589  -    522,589  שנה רביעית 

  14  522,589  -    522,589  שנה חמישית 
  41  1,529,190  -    1,529,190  שנה שישית ואילך

  100  3,729,583  1,384  3,728,199  הכל פרעונות-סך
  99,103  אחרות

  147,707  על המט"ח forwardיתרת נכס בקשר עם עסקאות 
הכל חוב פיננסי (כולל התחשבות בשווי עסקאות -סך

forward (3,680,979  על המט"ח  
  

מיליון ש"ח כך  402-מול גוף פיננסי בישראל בהיקף כולל של כ Cross currency SWAP)החלפה  תאועסק השפעת כולל* 
. למידע נוסף מיליון דולר ארה"ב 90-ו מיליון פרנק שוויצרי 25שאגרות החוב (סדרה ט') בסכום האמור "הומרו" להתחייבות בסך של 

  לדוחות הכספיים. ג11ראה באור 
  

של הרחבת סדרה  בדרך') יב(סדרה  חוב אגרות.נ. ע"ח ש מיליון 137.5 החברה הנפיקה, 2021 ינואר בחודשהדוח,  תאריך לאחר** 
  .פרטית הצעהבאמצעות 

   לעיל. 3.4.3ראה סעיף  2020בדצמבר  31בדבר סך החוב הפיננסי של החברה (סולו מורחב) ליום  למידע
   



 

 דוח דירקטוריון 37

  

  כספיות ליתרות הצמדה בסיסי מאזן - ב נספח
  אחר  בש"ח  בש"ח  2020בדצמבר  31ליום 

(בעיקר זלוטי 
פולני דולר 

  סך הכל  קנדי)
  -התאמות 

פריטים לא 
  כספיים

  בדולר  בפרנק   בהצמדה  ללא  באלפי ש"ח
  סך הכל  בליש"ט  ארה"ב  שווצרי  למדד  הצמדה

  נכסים שוטפים
  602,932   -   602,932   3,731   46   1,632   16   -   597,507   מזומנים ושווי מזומנים

  39,537   -   39,537   -   -   -   -   -   39,537   ניירות ערך סחירים 
השקעה בחברה כלולה 

  200,311   200,311   -   -   -   -   -   -   -   המוחזקת למכירה

  105,791   4,700   101,091   -   -   -   30   -   101,061   חייבים, יתרות חובה ואחרים

  948,571   205,011   743,560   3,731   46   1,632   46   -   738,105   סך הכל נכסים שוטפים

  נכסים לא שוטפים
ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן 

  186,335   -   186,335   -   160,197   -   -   -   26,138   דרך רווח והפסד

  9,589,274   9,589,274   -   -   -   -   -   -   -   השקעות בחברות כלולות

  67,334   3,904   63,430   -   -   -   -   -   63,430   אחרים

  9,842,943   9,593,178   249,765   -   160,197   -   -   -   89,568   שוטפיםסך הכל נכסים לא 

  10,791,514   9,798,189   993,325   3,731   160,243   1,632   46   -   827,673   סך נכסים 

        התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר וחלויות 

שוטפות של התחייבויות לזמן 
  347,541   -   347,541   -   -   791   -   214,706   132,044   ארוך

  123,069   37,155   85,914   32   -   126   -   25,683   60,073   זכאים ויתרות זכות

  470,610   37,155   433,455   32   -   917   -   240,389   192,117   סך הכל התחייבויות שוטפות

          התחייבויות לא שוטפות

  3,461,797   -   3,461,797   -   -   -   -   448,435   3,013,362   אגרות חוב
הלוואות מתאגידים בנקאיים 

  593   -   593   -   -   593   -   -   -   ואחרים

  446,365   446,365   -   -   -   -   -   -   -  התחיבויות מיסים נדחים

  10,283   167   10,116   -   -   804   -   -   9,312   אחרות

  3,919,038   446,532   3,472,506   -   -   1,397   -   448,435   3,022,674   סך הכל התחיבויות לא שוטפות

  4,389,648   483,687   3,905,961   32   -   2,314   -   688,824   3,214,791   סך התחייבויות 
עודף נכסים על התחייבויות 

  6,401,866  9,314,502  2,912,636  3,699  160,243  682  46  688,824  2,387,118  (התחיבויות על נכסים)

  -  -  -  -  936,770  2,226,426  159,861  -  3,323,057  נגזרים פיננסיים
עודף נכסים כספיים על 
התחייבויות כספיות 

(התחיבויות כספיות על נכסים 
  6,401,866  9,314,502  2,912,636  3,699  776,527  2,227,108  159,815  688,824  935,939  כספיים)

(התחייבויות) לא חלוקת נכסים 
לפי בסיסי  - כספיים, נטו 

  -  9,314,502  9,314,502  119,531  1,344,915  3,640,873  181,175  4,110,614  82,606  הצמדה
עודף נכסים על התחייבויות 

  6,401,866  -  6,401,866  123,230  568,388  1,413,765  21,360  3,421,790  853,333  (התחייבויות על נכסים)

  "ח (אשר לא מוצגות בטבלה לעיל):המטעל  פורוורד"ח על שווי עסקאות בשעשינוי  השפעת
 

  1% של פיחות  1% של תיסוף

  "חש במיליוני(הפסד)  רווח

  22.3  22.3 "בארה דולר

  9.4  9.4  שטרלינג לירה

  1.6  1.6 שוויצרי פרנק

  33.3  33.3  "כ סולו מורחב סה

     
  במט"ח. אשראים"ח על נכסי הבסיס (השקעות החברה) וכן על בשע(*) לא כולל את השפעת שינוי 

  .הכספיים לדוחות 22 ביאור ראה, בנגזרים שביצעה הקבוצהעסקאות  בדבר נוספים לפרטים **
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  החברה של הפנים מבקר בדבר פרטים - ג נספח

  
  קנה ניהול בקרה בע"מ. פאהןמטעם חברת  בירץ ישראל: המבקר שם

  
  23.5.2017:  כהונה תחילת תאריך

  
מינויו של המבקר הפנימי הנוכחי (אשר הינו מבקר פנים מאותו המשרד של המבקר הפנימי הקודם של החברה) אושר   :המינוי דרך

קנה ניהול בקרה  פאהן. משרד 23.5.2017ועל ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  16.5.2017על ידי ועדת הביקורת בישיבתה מיום 
בחר (בישיבת הדירקטוריון מיום  בחנה על ידי ועדת הביקורת וזאת תוך מתן 18.8.2010בע"מ  ) מתוך מספר מועמדים שמועמדותם 

  קנה ניהול ובקרה בע"מ חברה בעלת מוניטין, ניסיון והיקף גדול של עובדים מיומנים בתחום ביקורת הפנים. פאהןמשקל רב להיות 
  

. CRMA מוסמך סיכונים מנהל ותואר אילן בר סיטתאוניבר של וכלכלה בחשבונאות בוגר תואר בעל הינו המבקר :המבקר כישורי
  .CIA Certified Internal Auditor-ו מוסמך חשבון רואה הינו המבקר

  
קנה ניהול ובקרה בע"מ. החברה הנ"ל שהינה חברה בת של  פאהןמעניק שירותי מבקר פנים כגורם חיצוני באמצעות חברת  המבקר

 שנה 30 במשך פנים וביקורת בקרה שירותי בתחום העוסקת חברה הינה GRANT THORNTON ISRAELקנה ושות' ( פאהן
  .CFE מעילות ומבקרי CISA מידע מערכות מבקרי), CIA פנימיים מבקרים, חשבון רואי: ייעודיים עובדים 80- כ ומעסיקה

 
. המבקר הפנימי משמש בחברה 2020בעבודת הביקורת שבוצעה על ידו בשנת  שעות 295השקיע מבקר הפנים   :העסקה היקף

'יקס ואילו באמות אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, שם הוא מונחה על ידי ועדת הביקורת של אנרגכמבקר פנים בחברה מאוחדת 
  השקעות בע"מ פועל מבקר פנימי נפרד המונחה על ידי ועדת הביקורת של אמות השקעות בע"מ. 

  
  :הדוח בתקופת ונידונו שהוגשו ביקורת ודוחות הביקורת תוכנית
  ., והיא נגזרת מתוכנית רב שנתיתשנתית תכנית הינה הפנים מבקר של הביקורת תכנית האחרונות בשנים
, הביקורת מטלות של השנתי התכנון. הפנים מבקר של בהצעתו דיון לאחר הביקורת ועדת ידי על מאושרת השנתית הביקורת תוכנית
  :הבאים מהגורמים מושפעים הביקורת ותדירות העדיפויות קביעת

ברות לקיומם של ליקויים ניהוליים  החשיפה  נושאים, קודמות ביקורות של ממצאים, ומינהליםלסיכונים של פעילויות ופעולות, ההס
בקשת בהם  והצורך חיצוניות או, פנימיות נוהל הוראות"י עפ, דין"י עפ המתחייבים נושאים, המנהלים המוסדות"י ע ביקורת מ

  .מחזוריות על בשמירה
  .השוטפת לשנה ביחס שנה כל בתחילת או הבאה לשנה שנה כל בסוף קורתיהב ועדת ידי על ומאושרת מתקבלת העבודה תכנית
בדצמבר  26וביום  2019-2022לשנים רב שנתית, על בסיס סקר סיכונים, אישרה ועדת הביקורת תכנית עבודה  2019במרץ  14ביום 
 .2020העבודה הרב שנתית הנ"ל, ביחס לשנת  , עודכנה תוכנית2019

  
  :הבאים הנושאים את הכוללת 2021הביקורת תכנית עבודה לשנת  אישרה ועדת 2020 בנובמבר 12 ביום

א) חשבונות בנק והשקעות שוטפות; (ב) מימון ותזרים מזומנים; (ג) בדיקה בדבר יישום המלצות דוח מבקר הפנים בנושא מערכות 
  התמודדות עם משבר הקורונה.(ד)  - מידע; ו

  
  פי שיקול דעתו הבלעדי.  על העבודה שנקבעה, מתכניתהפנים אינו רשאי לסטות  מבקר
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ב לחברה   1.1.2020 שמיום בתקופה   הביקורת ונדונו דוחות מבקר הפנים הבאים:  ולועדתועד יום פרסום דוח זה, הוגשו בכ
  

ב לחברה הגשתו מועד  הדוח נושא  בועדתהדיון  מועד  בכ
  הביקורת

 העבודה שעות
  שהוקדשו

 לפעילות מתייחס הדוח
 מתייחס/הדוח החברה

  65  13.5.2020  2020 אפריל  ומעילות הונאות סקר
 החברה פעילות

  בישראל

 החברה פעילות  90  17.8.2020  2020 יולי  מידע אבטחת
  בישראל

באמות  מיפוי הביקורת הפנימית
  השקעות בע"מ

 החברה פעילות  70  12.11.2020  2020יולי 
  בישראל

בדיקה ביחס לבקרה של אלוני 
  BEחץ על 

פעילות החברה מחוץ   70  12.11.2020  2020אוקטובר 
  לישראל

 
תוכנית הביקורת הפנימית מתייחסת לניהול החזקות החברה בתאגידים המהווים החזקות מהותיות  -  בתאגידים מהותיות אחזקות

'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ אשר בהן פועל ואנרגשל התאגיד והנשלטים על ידה, למעט בחברות המאוחדות אמות השקעות בע"מ, 
  מבקר פנימי, לכל חברה בנפרד.

  
"). הביקורת חוק" 1992- (א) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב3המבקר עומד בכלל התנאים הקבועים בסעיף  -  מקצועיים תקנים

(ב) לחוק  4המבקר הפנימי על פי הודעתו, עורך את הביקורת הפנימית בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים כאמור בסעיף 
  לחוק הביקורת.  8וסעיף  1999- תשנ"ט(ב) לחוק החברות ה 146הביקורת. המבקר עומד בהוראות סעיף 

  
  מנכ"ל החברה. - המבקר על הארגוני הממונה

  
למיטב ידיעת דירקטוריון החברה, אופי ורציפות הפעילות  - העבודה של המבקר הפנימי ותכניתאופי ורציפות הפעילות  היקף

  גשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד.ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי לה
  

, בכלל 1992- לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 9למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף  -  הפנימי למבקר חופשית גישה
  זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד, לרבות נתונים כספיים. 

  
אלפי ש"ח. התגמול עבור עבודת הביקורת הינו לפי תקציב   75-עמד על סך של כ 2020הטרחה למבקר בגין שנת  שכר -  תגמול

שעות עבודה של מבקר הפנים. לא קיים חשש כי התגמול המפורט לעיל, אשר הינו נגזרת מתקציב שעות עבודה בפועל של המבקר, 
   עשוי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר.
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  החברה של החשבון רואה בדבר פרטים - ד נספח

  
  שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים של החברה ושל חברות מאוחדות מהותיות של החברה (באלפי ש"ח):  להלן

  
2020  2019  

  שירותים  שירותי  שירותים  שירותי
  אחרים  ומס ביקורת  אחרים  ומס ביקורת  חשבון רואי  חברה שם

    אלמגור זהר ושות' ברייטמן  "מבע והשקעותנכסים -חץ אלוני
  30   545   82   520   טרחה שכר
  23  3,630  163  3,300  עבודה שעות

  אלמגור זהר ושות' ברייטמן  "מ (*)בע השקעות אמות
  117   600   181  646  טרחה שכר
  196  3,024  384  2,885  עבודה שעות

  רואי חשבון האפט זיו   אילותחברות  קבוצת
  -   297  -   331  טרחה שכר
  -   1,700  -   1,780  עבודה שעות

  אלמגור זהר ושות' ברייטמן  'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מאנרג
  -   590  410  630  טרחה שכר
  -    3,416  1,116  3,539  עבודה שעות

Deloitte פולין  
  -    180  -   137  טרחה שכר
  -    920   -   910   עבודה שעות

Deloitte ארה"ב  
  -    225  -   234  טרחה שכר
  -    240  -   325  עבודה שעות

              
Brockton Everlast Inc. **  Deloitte UK           

  1,030  660  407  686  טרחה שכר    
  639   1,232  270  1,451  עבודה שעות    

              
  1,177   3,097  1,080  3,184  שכר טרחה הכל-סך
  858  14,162  1,933  14,190  שעות עבודה הכל-סך

  

   "ח.ש אלפי 30-כ של בסך אחרים כולל לא *
  לתקופה. "ח ממוצעשעל בהתאם הינו"ט. התרגום לש"ח בלישהטרחה משולם  כרש **
  

היקף עבודתו המתוכנן של רואה החשבון המבקר של החברה  את 17.5.2020לבחינת הדוחות הכספיים בחנה בישיבתה מיום  הועדה
את  אישר 20.5.2020בגודל החברה ומורכבות דוחותיה. דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  בהתחשב 2020ואת שכרו המוצע לשנת 

. הועדה לבחינת הדוחות הכספיים בישיבתה מיום 2020פעולות ביקורת לשנת שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה בגין 
ע"י דירקטוריון החברה, כי היקף עבודתו של רואה  2020את דעתה, בסמוך לפני אישור הדוח התקופתי לשנת  הניחה 10.3.2021

  .הדיווח תבשנ הכספיים לדוחות ראויים וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח החשבון המבקר ושכר טרחתו בשנת
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בי תעודות התחייבות שהונפקו על ידי החברה  - ה נספח   פרטים ל
  28"ח)ש(באלפי  2020.31.12פרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה ליום  להלן

  
חוב (סדרה  אגרות

 29')יב
  ')יא(סדרה  חוב אגרות

  
(סדרה  חוב אגרות

  ')י
(סדרה  חוב אגרות

  ')ט
(סדרה  חוב אגרות

 "חש באלפי  ')ח
 

  1  ההנפקה מועד  2012 בפברואר 23  2015בדצמבר  1  2015בדצמבר  1  2019 באוגוסט 11 2019 באוגוסט 11

  2  ההנפקה במועד נקוב ערך  246,113  275,000  275,000  200,932  400,730
  3  31.12.20 -ל נקוב ערך  623,731  1,188,399  1,315,153  200,932  400,730

 - ל צמוד נקוב ערך  644,118  רלוונטי לא  רלוונטי לא  רלוונטי לא  רלוונטי לא
31.12.20  

4  

 הכספיים בדוחות ערך  663,141  1,217,069  1,332,783  198,052  397,502
 עלות(לפי  31.12.20 ליום

  מופחתת

5  

  6  31.12.20-ל בורסאי שווי  659,398  1,335,879  1,356,975  213,189  422,009

-ל שנצברה ריבית  356,24  38,378  607,2  498,4  8,127
31.12.20  

7  

 ריבית מעל 2.24%  2.66%  2.41%
 כפי, ישראל בנק

  לעת מעת שתהיה
  

 קבוע/מרווח ריבית שיעור  4.45%  3.85%
  לשנה

8  

  9  30הסדרה  מהותיות  כן  כן  כן  לא  כן
 שנתיים תשלומים 6

 ובשיעורים בשנים
 מקרן 10% 1: כלהלן

 אגרות של  הנקוב ערכן
 בכל') יא(סדרה  החוב
 -ו 2022  מהשנים אחת

 מקרן 25% 2 2023
 אגרות של  הנקוב ערכן

 בכל') יא(סדרה  החוב
- ו 2028 מהשנים אחת

 מקרן 15% 3- ו 2029
 אגרות של  הנקוב ערכן

 בכל') יא(סדרה  החוב
-ו 2030 מהשנים אחת

2031;  

תשלומים שנתיים,  6
במזומן או במניות 

החברה, לפי שיקול 
דעתה המוחלט של 

ראה סעיף  -החברה 
להלן, בשנים  13

 1ובשיעורים כלהלן: (
מקרן ערכן הנקוב   10%

של אגרות החוב 
(סדרה יא') בכל אחת 

 -ו 2022מהשנים  
מקרן  25% 2 2023

ערכן הנקוב  של אגרות 
החוב (סדרה יא') בכל 

- ו 2028נים אחת מהש
מקרן  15% 3- ו 2029

ערכן הנקוב  של אגרות 
החוב (סדרה יא') בכל 

-ו 2030אחת מהשנים 
2031;  

 4 ארבעה
 שנתיים  תשלומים
 25% של בשיעור

 ביום ייפרעו, מהקרן
 כל של בפברואר 28

 מהשנים אחת
2024-2027.  

:  שנתיים תשלומים 8
 4 ארבעה

 ראשונים תשלומים
 מהקרן 10% בשיעור

 ביום יפרעו אחד כל
 כל של בפברואר 28

 מהשנים אחת
וכן  ;2020-2023
) 4ארבעה (

 15%תשלומים של 
מהקרן, כל אחד, 

 28ייפרעו ביום 
בפברואר של כל 
אחת מהשנים 

2024-2027.  

 שנתיים תשלומים 8
 ראשון תשלום -

 5.5% בשיעור
 ביום ייפרע, מהקרן

 ;2016 בפברואר 24
וכן שבעה תשלומים 

מהקרן,  13.5%של 
כל אחד, ייפרעו ביום 

בפברואר של כל  24
-2017אחת מהשנים 

2023.  

  10  קרן תשלום מועדי

 כל של בפברואר 28-ב
 2020 מהשנים אחת
  (כולל) 2031 עד

 כל של בפברואר 28 -ב
 2020 מהשנים אחת
  (כולל) 2031 עד

 במזומן תשולם הריבית
 22.2.22 מיום החל או

 במניות או במזומן
 שיקול לפי, החברה

 של המוחלט דעתה
 13' ס(ראה  החברה

  .להלן

 תשלומים ארבעה
 28 בימים, בשנה

, במאי 31, בפברואר
 30 -ו באוגוסט 31

 כל של בנובמבר
 2016 מהשנים אחת
   (כולל) 2027 עד

 כל של בפברואר 28
-2016 מהשנים אחת

  (כולל). 2027

 כל של בפברואר 24
-2013 מהשנים אחת

  (כולל). 2023

  11  ריבית תשלום מועדי

  צמוד לא  צמוד לא  צמוד לא צמוד לא
 לצרכן המחירים מדד

 ינואר חודש בגין
2012  

(קרן  הצמדה בסיס
  וריבית

12  

בפברואר  28מיום  החל אין   13  המרה זכות אין  אין  אין

                                                           
  'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ.ואנרגהשקעות בע"מ  תלא כולל אגרות חוב שהונפקו על ידי אמו .28
 ').יבע.נ. אגרות חוב (סדרה  ש"חמיליון  137.5, סדרה הרחבת של בדרך, פרטית בהצעה החברה הנפיקה, 2021 פברואר בחודש, הדוח תאריך לאחר 29
ג לתקנות ניירות 9ה (לפי תקנה סדרת תעודות התחייבות הינה מהותית אם סך התחייבויות החברה על פיה לתום שנת הדיווח כפי שהן מוצגות במסגרת הדוח הכספי הנפרד של החבר .30

   או יותר מסך התחייבויות החברה כפי שהן מוצגות במסגרת הנתונים האמורים. 5%, מהווה 1970ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל, 
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חוב (סדרה  אגרות
 29')יב

  ')יא(סדרה  חוב אגרות
  

(סדרה  חוב אגרות
  ')י

(סדרה  חוב אגרות
  ')ט

(סדרה  חוב אגרות
 "חש באלפי  ')ח

 

, תהא החברה 2022
רשאית, לפי שיקול 

דעתה המוחלט 
, לשלם את והבלעדי
הקרן  פידיוןתמורת 

ו/או את הריבית, 
במניותיה, והכל 
 7כמפורט בסעיף 
  לאגרת החוב.

  
  

 המוחלט דעתה שיקול רלוונטי לא
  החברה של

  14  להמרה עיקריים תנאים  רלוונטי לא  רלוונטי לא  רלוונטי לא

  אין  אין אין
  

 לתשלום ערבות  אין  אין
  ההתחייבות

  

15  

של החלטת  במקרה
דירקטוריון הבורסה על 
הפסקת מסחר בשל 
ירידה בשווי החזקות 

הציבור בסדרה 
 6.1כמפורט בסעיף 

לשטר הנאמנות, 
בהתאם להנחיות 

הבורסה, וכן ביוזמת 
החברה בקרות 

אירועים מסוימים 
המהווים עילה לפירעון 

כמפורט בסעיף  מיידי
  לשטר הנאמנות. 6.2

של החלטת  במקרה
דירקטוריון הבורסה על 
הפסקת מסחר בשל 
ירידה בשווי החזקות 

הציבור בסדרה 
 6.1כמפורט בסעיף 

לשטר הנאמנות, 
בהתאם להנחיות 

הבורסה, וכן ביוזמת 
החברה בקרות 

אירועים מסוימים 
המהווים עילה לפירעון 

כמפורט בסעיף  מיידי
  לשטר הנאמנות. 6.2

) במקרה של 1
ן החלטת דירקטוריו

הבורסה על הפסקת 
מסחר בשל ירידה 

בשווי הסדרה 
בהתאם להנחיות 

)  2הבורסה; או (
ביוזמת החברה 
בקרות אירועים 

מסוימים המהווים 
; מיידיעילה לפירעון 

 בהתאם 3 או
 דירקטוריון להחלטת

 והכל החברה
 6.2 בסעיף כמפורט
  הנאמנות לשטר

של החלטת  במקרה
דירקטוריון הבורסה 
 על הפסקת מסחר
בשל ירידה בשווי 
הסדרה, בהתאם 
להנחיות הבורסה, 
וכן ביוזמת החברה 

בקרות אירועים 
מסוימים המהווים 

 מיידיעילה לפירעון 
 6.2כמפורט בסעיף 

  לשטר הנאמנות.

של החלטת  במקרה
דירקטוריון הבורסה 
על הפסקת מסחר 
בשל ירידה בשווי 
הסדרה, בהתאם 
להנחיות הבורסה, 
וכן ביוזמת החברה 

ת אירועים בקרו
מסוימים המהווים 

 מיידיעילה לפירעון 
 6.2כמפורט בסעיף 

  לשטר הנאמנות.

  16  מוקדם פדיון

 בעלי לטובת שעבודים  35אין  34אין  33אין  32אין  31אין
  החוב אגרות

17  

לא תיצור  החברה
שעבודים שוטפים על 
כלל רכושה (שיעבוד 

 negativeשלילי 
pledge אלא אם ,(

תפנה אל הנאמן  
ב קודם ליצירת  בכ
השעבוד ותודיע לו 

אודותיו וכן תיצור בעת 
ובעונה אחת עם יצירת 
השעבוד לטובת הצד 
השלישי שעבוד שוטף 
באותה דרגה פרי פאסו 

לטובת בעלי אגרות 
  '). יבהחוב (סדרה 

לא תיצור  החברה
שעבודים שוטפים על 
כלל רכושה (שיעבוד 

 negativeשלילי 
pledge אלא אם ,(

תפנה אל הנאמן  
ב קודם ליצירת  בכ
השעבוד ותודיע לו 

אודותיו וכן תיצור בעת 
ובעונה אחת עם יצירת 
השעבוד לטובת הצד 
השלישי שעבוד שוטף 
באותה דרגה פרי פאסו 

לטובת בעלי אגרות 
  החוב (סדרה יא'). 

לא תיצור  החברה
שעבודים שוטפים 

על כלל רכושה 
(שיעבוד שלילי 
negative pledge ,(

אלא אם תפנה אל 
ב קודם  הנאמן  בכ

ליצירת השעבוד 
ותודיע לו אודותיו וכן 
תיצור בעת ובעונה 

אחת עם יצירת 
השעבוד לטובת הצד 

השלישי שעבוד 
שוטף באותה דרגה 
פרי פאסו לטובת 
בעלי אגרות החוב 

  (סדרה י'). 

לא תיצור  החברה
שעבודים שוטפים 

על כלל רכושה 
לילי (שיעבוד ש

negative pledge ,(
אלא אם תפנה אל 

ב קודם  הנאמן  בכ
ליצירת השעבוד 

ותודיע לו אודותיו וכן 
תיצור בעת ובעונה 

אחת עם יצירת 
השעבוד לטובת הצד 

השלישי שעבוד 
שוטף באותה דרגה 
פרי פאסו לטובת 
בעלי אגרות החוב 

  (סדרה ט'). 

לא תיצור  החברה
שעבודים שוטפים 

על כלל רכושה 
עבוד שלילי (שי

negative pledge ,(
אלא אם תפנה אל 

ב קודם  הנאמן  בכ
ליצירת השעבוד 

ותודיע לו אודותיו וכן 
תיצור בעת ובעונה 

אחת עם יצירת 
השעבוד לטובת הצד 

השלישי שעבוד 
שוטף באותה דרגה 
פרי פאסו לטובת 
בעלי אגרות החוב 

  (סדרה ח'). 

בלות  יצירת עם בקשר ה
  נוספים שעבודים

18  

                                                           
לפירעון מיידי על פי הנסיבות הנ"ל. החברה רשאית בנסיבות מסוימות, ליתן שעבודים לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה יב') חלף העמידה בתניות מסוימות וכל עוד לא התגבשה העילה  .31

  לשטר הנאמנות. 5.4 נעשית בזאת הפניה לסעיף
לפירעון מיידי על פי הנסיבות הנ"ל. החברה רשאית בנסיבות מסוימות, ליתן שעבודים לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה יא') חלף העמידה בתניות מסוימות וכל עוד לא התגבשה העילה  .32

  לשטר הנאמנות. 5.4נעשית בזאת הפניה לסעיף 
. תן שעבודים לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה י') חלף העמידה בתניות מסוימות וכל עוד לא התגבשה העילה לפירעון מיידי על פי הנסיבות הנ"להחברה רשאית בנסיבות מסוימות, לי .33

  לשטר הנאמנות. 5.4נעשית בזאת הפניה לסעיף 
בתניות מסוימות וכל עוד לא התגבשה העילה לפירעון מיידי על פי הנסיבות הנ"ל. החברה רשאית בנסיבות מסוימות, ליתן שעבודים לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה ט') חלף העמידה  .34

  לשטר הנאמנות. 5.4נעשית בזאת הפניה לסעיף 
ל פי הנסיבות הנ"ל. פירעון מיידי עהחברה רשאית בנסיבות מסוימות, ליתן שעבודים לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה ח') חלף העמידה בתניות מסוימות וכל עוד לא התגבשה העילה ל .35

  לשטר הנאמנות. 5.3נעשית בזאת הפניה לסעיף 
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חוב (סדרה  אגרות
 29')יב

  ')יא(סדרה  חוב אגרות
  

(סדרה  חוב אגרות
  ')י

(סדרה  חוב אגרות
  ')ט

(סדרה  חוב אגרות
 "חש באלפי  ')ח

 

בלות  אין  אין  אין  אין  אין  לסמכות בקשר ה
 תעודות להנפיק

  נוספות התחייבות

19  

  20  השעבודים תקפות  רלוונטי לא  רלוונטי לא  רלוונטי לא  רלוונטי לא  רלוונטי לא
זה ראה סעיף  לעניין

  לשטר הנאמנות  5.4
זה ראה סעיף  לעניין

  לשטר הנאמנות  5.4
זה ראה סעיף  לעניין

  לשטר הנאמנות  5.4
זה ראה סעיף  לעניין

  לשטר הנאמנות  5.4
זה ראה סעיף  לעניין

  לשטר הנאמנות  5.3
 בתעודות תנאים

, לשינוי ההתחייבות
 ביטול או החלפה, שחרור
  שעבוד

21  

 בתעודות בתנאים שינוי  שינויים חלו לא  שינויים חלו לא  שינויים חלו לא  שינויים חלו לא  שינויים חלו לא
 לעניין ההתחייבות

 תקופת במהלך שעבודים
  הדוח

22  

  23  השינויים אושרו בה דרך  רלוונטי לא  רלוונטי לא  רלוונטי לא  רלוונטי לא  רלוונטי לא
 הדיווח שנת בתום האם  כן  כן  כן  כן  כן

 החברה עמדה ובמהלכה
 התנאים בכל

 שטר לפי וההתחייבויות
  הנאמנות

24  

התקיימו התנאים  האם  לא  לא  לא  לא  לא
להעמדת תעודות 

 מיידיההתחייבות לפירעון 
  או למימוש הבטוחות

25  

  26  ההפרה (אם חלה) תאור  רלוונטי לא  רלוונטי לא  רלוונטי לא  רלוונטי לא  רלוונטי לא
 על החברה נדרשה האם  לא  לא  לא  לא  לא

 פעולות לביצוע הנאמן ידי
  שונות

  

27  

בו נאמנויות  רזניק פז 
 בע"מ

  "ד מיכל אבטליון עו
 תל, 14 חרוצים יד' רח

  אביב
03-6389200  

בו נאמנויות  רזניק פז 
  בע"מ

  אבטליון מיכל"ד עו
 תל, 14 חרוצים יד' רח

  אביב
03-6389200  

בו  רזניק פז 
  נאמנויות בע"מ

  "ד מיכל אבטליון עו
, 14 חרוצים יד' רח

  אביב תל
03-6389200  

בו  רזניק פז 
  נאמנויות בע"מ

  אבטליון מיכל"ד עו
, 14 חרוצים יד' רח

  אביב תל
03-6389200  

בו  רזניק פז 
  נאמנויות בע"מ

  רזניק"ח יוסי רו
, 14 חרוצים יד' רח

  אביב תל
03-6389200  

  הנאמנות חברת שם
  הסדרה על האחראי שם

  כתובת
   טלפון

28  

 אסיפתהתקיימה  לא
  מחזיקים

 אסיפתהתקיימה  לא
  מחזיקים

, 19.7.2017 ביום
 אסיפתהתקיימה 

מחזיקים לצורך 
  אשרור כהונת הנאמן

, 19.7.2017 ביום
 אסיפתהתקיימה 

מחזיקים לצורך 
  אשרור כהונת הנאמן

 אסיפתהתקיימה  לא
  מחזיקים

  29  מחזיקים אסיפות

  30  דירוג          
    הדרוג חברת  מעלות  מעלות  מעלות  מעלות  מעלות

AA- באופק יציב  AA- באופק יציב AA- באופק יציב AA- ההנפקה למועד דירוג  רלוונטי לא  באופק יציב    
AA- באופק יציב  AA- באופק יציב  AA- באופק יציב  AA- באופק יציב AA- 36 20.31.12-ל דירוג באופק יציב    

            
    הדרוג חברת  מידרוג  מידרוג  מידרוג    מידרוג

Aa3 באופק יציב  - Aa3 באופק יציב  Aa3 באופק יציב A1 ההנפקה למועד דירוג באופק יציב    
Aa3 באופק יציב - Aa3 באופק יציב Aa3 באופק יציב Aa3 37 20.31.12-ל דירוג באופק יציב    

 
  
  
  

                                                           
הודיעה  2013בחודש ינואר  באופק יציב לאגרות החוב של החברה ש שבמחזור ולגיוס חוב באמצעות סדרת אגרות חוב חדשה, ilAהודיעה מעלות על אשרור דירוג  2012בחודש ינואר  36.

 2014והעלאת האופק מיציב לחיובי. בדצמבר  במחזורשלסדרות אגרות החוב  +ilAהודיעה מעלות על אשרור דרוג  2014באוקטובר  .העם תחזית יציב +A-מעלות על העלאת דירוג החברה ל
בחודש נובמבר עם אופק יציב.  -ilAA -החברה ל דרוג העלאת על מעלות הודיעה 2015 מאי בחודש. במחזורשעם אופק חיובי לסדרות אגרות החוב  +ilAהודיעה מעלות על אשרור דרוג 

להנפקת אגרות חוב חדשות (סדרה  עם אופק יציב -ilAAבחודש יולי קבעה מעלות דירוג  סדרה י').  - להנפקת אגרות חוב חדשות (סדרה ט' ו עם אופק יציב -ilAAקבעה מעלות דירוג  2015
  סדרה יב'). -יא' ו
הודיעה מידרוג על  2014בינואר  באופק יציב לאגרות החוב של החברה שבמחזור ולגיוס חוב באמצעות סדרת אגרות חוב חדשה A1על אשרור דירוג  מידרוג הודיעה 2012בחודש ינואר . 37

עם אופק חיובי  A1חזור מדרוג שבמ אגרות החובהודיעה מידרוג על העלאת דרוג  2014והעלאת האופק מיציב לחיובי. בדצמבר  שבמחזורסדרות אגרות החוב חברה ולל ilAאשרור דרוג 
 il Aa3קבעה מידרוג דירוג  2019סדרה י'). בחודש יולי  -להנפקת אגרות חוב חדשות (סדרה ט' ו עם אופק יציב il Aa3קבעה מידרוג דירוג  2015בחודש נובמבר עם אופק יציב.  Aa3לדירוג 

  להנפקת אגרות חוב חדשות (סדרה יב').  עם אופק יציב
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  38עדכניים  דירוג דוחות

 2021-01(מס' אסמכתא:  2021 במרץ 7שפרסמה החברה ביום  מיידיבע"מ ראה דוח  מידרוגדירוג עדכני של  לדוח-
027990. 

 ביולי 9שפרסמה החברה ביום  מיידיערך בע"מ ראה דוח -דירוג עדכני של מעלות, החברה הישראלית לדירוג ניירות לדוח 
  .2021-01-013551(מס' אסמכתא:  2021 בפברואר 1מיום  מיידי) וכן דוח 2020-01-066058(מס' אסמכתא:  2020

  
  
  
  
  

  
  

                                                           
  הנ"ל נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. םייהמייד ותהמידע המפורט בדוח 38.



דוחות כספיים מאוחדים

אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ



 

  תוכן עניינים
  
  
  

  עמודים    

 1-2  דוח רואי החשבון 

 3-4  דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 5  מאוחדים דוחות רווח והפסד 

 6  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

 7-9  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  

10-12  

   
  13-14  כללי  -1באור 

  14-28  עיקרי המדיניות החשבונאית   -2באור 

  29-30  פרטים נוספים על סעיפי הרכוש השוטף   -3באור 

  31-36  להשקעה; נדל"ן להשקעה בהקמה נדל"ן   -4באור 

  37  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד השקעות בניירות   - 5באור 

  37-53  השקעות בחברות מוחזקות   -6באור 

  54-56  מתקנים לייצור חשמל  -7באור 

  57-59  מתקנים לייצור חשמל בהקמה   -8באור 

  59  פקדונות משועבדים   -9באור 

  59  פרטים נוספים על סעיפי ההתחייבויות השוטפות   -10באור 

  60-66    אגרות חוב   - 11באור 

  66-71  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים, מסגרות אשראי ואמות מידה פיננסיות   -12באור 

  72-73  שעבודים, בטחונות וערבויות   -13באור 

  73  התחייבויות אחרות לזמן ארוך   - 14באור 
  73-74  התקשרויות והתחייבויות מותנות  -15באור   

 75-78  הון עצמי   - 16באור 

  79-81  פרטים נוספים על סעיפי ההכנסות וההוצאות   -17באור 

  90  עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין   -18באור 

  91  רווח למניה   -19באור 

  92-97  מיסים על ההכנסה   - 20באור 

  98-108  מגזרי פעילות   -21באור 

  109-116  מכשירים פיננסיים   -22באור 

  117-120  של מכשירים פיננסיים שווי הוגן   -23באור 

  121  שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון   -24באור 

  121  אירועים לאחר תאריך המאזן   - 25באור 



 

  

  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

  אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ 
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

  1970-ב (ג) בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9בהתאם לסעיף 
  

בדצמבר   31וחברות בנות (להלן ביחד "החברה") ליום    אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של  
. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על 2020

האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא  דיווח כספי ולהערכתם את  
 לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו. 

  
ביקו  נקבעו בהתאם לתקן  דיווח כספי שבוקרו  (ישראל)  רכיבי בקרה פנימית על  רואי    911רת  "ביקורת של של לשכת  חשבון בישראל 

) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות  1). רכיבים אלה הינם: ("911(ישראל)    ביקורת"תקן    להלן  רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" (
) מערכות מידע;  דיווח כספי ובקרות כלליות של  וניהול החוב2על תהליך העריכה והסגירה של  ) 4(  ;) השקעות בחברות3(  ;) גזברות 

להשקעה בע"  נדל"ן  השקעות  אמות  ברוקטון  מ בחברת  לימיטד  סטאאוורל  ובחברת  נדל"ן  )  5(  ;אינק  וניהול  שכירות  מדמי  הכנסות 
בע"מ  אמות השקעות  בחברת  להשקעה  ו  להשקעה  נדל"ן  שכירות  מדמי  לימיטד  סטאאוורל  ברוקטוןבחברת  הכנסות  רכש    )6(  ;  אינק 

(כל   ממכירת חשמל בחברת אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ הכנסות    )7(-ו  אנרגיות מתחדשות בע"מ   בחברת אנרג'יקס  פרויקטיםל
  אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים"). 

  
פי תקן זה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את -. על911  (ישראל)  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת

המהותיות.  רכיבי   הבחינות  מכל  אפקטיבי  באופן  קוימו  אלה  בקרה  רכיבי  אם  ביטחון  של  סבירה  מידה  ולהשיג  המבוקרים  הבקרה 
ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית 

רכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והע
רק  ביקורתנו התייחסה  לנסיבות.  כנחוצים בהתאם  אחרים כאלה שחשבנו  נהלים  ביצוע  גם  רכיבי בקרה, כללה  אותם  לגבי  ביקורתנו, 

המהותיים התהליכים  כלל  על  פנימית  מבקרה  להבדיל  המבוקרים,  הבקרה  דעתנו    לרכיבי  חוות  ולפיכך  הכספי,  הדיווח  עם  בקשר 
מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה 

יס נאות לחוות  שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בס 
 דעתנו בהקשר המתואר לעיל. 

  
בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן,  

מתאי  לבלתי  תהפוכנה  שבקרות  לסיכון  חשופה  כלשהי  נוכחית  אפקטיביות  הערכת  בסיס  על  העתיד  לגבי  מסקנות  בגלל הסקת  מות 
  שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

  
ליום   המבוקרים  הבקרה  רכיבי  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  אפקטיבי,  באופן  קיימה  החברה  ביקורתנו,  על  בהתבסס   31לדעתנו, 

  . 2020בדצמבר 
  

 2019-ו   2020בדצמבר    31ספיים המאוחדים של החברה לימים  ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכ
ביום  ו שהסתיימה  בתקופה  השנים  משלוש  אחת  מיום    2020בדצמבר    31לכל  שלנו,  בלתי  2021רץ  במ  16והדוח  דעת  חוות  כלל   ,

  מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו.  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
   רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network  
  

  2021 במרץ 16תל אביב, 
  

1



 

  

  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

  אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ 
  
  

בדצמבר   31החברה) לימים    -(להלן  אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ    ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של
השינויים  2019-ו  2020 הכולל,  הרווח  הפסד,  או  הרווח  על  המאוחדים  הדוחות  בהון)  בהון ואת  המזומנים  (גירעון  אחת  לכל ותזרימי 

החברה.  של  וההנהלה באחריות הדירקטוריון הינם אלה כספיים . דוחות2020בדצמבר   31 משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום
  .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה לחוות היא  אחריותנו

  
  

 17%-וכ 15%-מהווים כ  באיחוד הכלולים נכסיהן משותפות שאוחדו אשר  פעילויותו  חברות בנות של הכספיים הדוחות את ביקרנו לא 
הנכסים  והכנסותיהן 2019-ו  2020בדצמבר   31 לימים המאוחדים מכלל  כ באיחוד הכלולות  ,  כ 20%-מהוות  מכלל   17%-וכ   10%-, 

, בהתאמה. כמו כן, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים  2018-ו  2019,  2020בדצמבר    31ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  
מהחברות   חלק  לימים  משותפות    ועסקאותהכלולות  של  בהן  ההשקעה  אשר  המאזני,  השווי  בסיס    2019-ו  2020בדצמבר    31על 
בדצמבר    31בהתאמה, והחלק בתוצאותיהן לשנים שהסתיימו בימים    "חשמיליוני     5,536-כ ו  "חשמיליוני    4,013  -הסתכמה לסך של כ

 של ש"ח, בהתאמה. הדוחות הכספיים  מיליוני  315-מיליוני ש"ח וכ  350-מיליוני ש"ח, כ   167-של כ, הסתכם לסך  2018  -ו   2019  ,2020
 אותן בגין שנכללו לסכומים מתייחסת שהיא  ככל  ,דעתנו וחוות לנו הומצאו שדוחותיהםחשבון אחרים   רואי ידי על בוקרו חברות אותן

  .החשבון האחרים דוחות רואי על מבוססת חברות,
  
  

בישראל, ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו פעולתו רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות מקובלים  (דרך  רואה  של חשבון 
ביטחון שאין   של סבירה להשיג מידה במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים  פי-. על1973-ג"חשבון), התשל

ביקורת מוטעית הצגה הכספיים בדוחות התומכות של מדגמית בדיקה כוללת מהותית.  הכספיים.  ובמידע בסכומים ראיות  שבדוחות 
 החברה של הדירקטוריון וההנהלה ידי על שנעשו  המשמעותיים ושל האומדנים שיושמו החשבונאות כללי  של בחינה גם כוללת ביקורת

לחוות  נאות בסיס  מספקים  החשבון האחרים  רואי  ודוחות שביקורתנו  סבורים  בכללותה. אנו  בדוחות הכספיים ההצגה נאותות  וכן הערכת 
  .דעתנו

  
  

הדוחות חשבון רואי של הדוחות ועל ביקורתנו על בהתבססלדעתנו,   משקפים"הנ הכספיים אחרים,  הבחינות   מכל נאות, באופן ל 
ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים    2019-ו   2020בדצמבר    31לימים    של החברה והחברות הבנות שלה הכספי המצב את המהותיות,

לכל שלהן  המזומנים  ותזרימי  כספי    2020בדצמבר    31 ביום שהסתיימה בתקופה  השנים משלוש אחת בהון,  דיווח  לתקני  בהתאם 
  . 2010-) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עIFRSבינלאומיים (

  
את של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי",     911  (ישראל)  ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת

החב של  כספי  דיווח  על  פנימית  בקרה  ליום  רכיבי  מיום  ו   2020בדצמבר    31רה  שלנו  בלתי 2021במרץ    16הדוח  דעת  חוות  כלל   ,
  מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.  

  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network  
  

  2021 במרץ 16תל אביב, 
  

2  



  

   3תמצית דוחות כספיים

  

  |  דוחות מאוחדים על המצב הכספי "מבע והשקעות נכסיםחץ -אלוני
  
 

  בדצמבר  31ליום       

      2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח     באור  

      נכסים 
    

      נכסים שוטפים 
    

  771,749   2,214,781     א.3  מזומנים ושווי מזומנים 

  185,483   90,340     ד.3  פקדונות, ניירות ערך סחירים ומזומנים חסומים 

  43,783   60,565     ב.3  לקוחות 

  5,434   11,462     20  נכסי מס שוטפים, נטו 

  182,345   258,811     ג. 3  חייבים ויתרות חובה  

       2,635,959   1,188,794  

  -    200,311     ח. 6ז. 2  השקעה בחברה כלולה המוחזקת למכירה 
      

    
  1,188,794   2,836,270       סך הכל נכסים שוטפים    
      

    
      

    
      נכסים לא שוטפים 

    
  14,891,954   15,100,135     4  נדל"ן להשקעה  

  550,354   1,149,644     4  נדל"ן להשקעה בהקמה 

      השקעות לזמן ארוך : 
    

  203,803   186,335     5  ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד   

  השקעות בחברות כלולות   
י.,  6ט., 6ז.,  6ו.,  6

  יב 6יא., 6
  

 4,301,655   5,917,551  

  3,895   10,646     20  נכסי מסים נדחים 

      מתקנים לייצור חשמל: 
    

  1,252,562   1,635,328     7  מתקנים פעילים לייצור חשמל    
  160,614   198,657     7  נכס בגין זכות שימוש   

  682,153   781,818     8  מתקנים לייצור חשמל בהקמה   
  41,173   47,768     9  פקדונות משועבדים   

  77,898   94,257     7  רכוש קבוע, נטו 

  128,114   157,861       נכסים אחרים 

  23,910,071   23,664,104       סך הכל נכסים לא שוטפים    

  25,098,865   26,500,374       סך הכל נכסים      

          
  

        
  

  לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הבאורים 
   



  

   4תמצית דוחות כספיים

  |  דוחות מאוחדים על המצב הכספי "מבע והשקעות נכסיםחץ -אלוני
  

  בדצמבר  31ליום       

      2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח     באור  

          התחייבויות והון  

          
          התחייבויות שוטפות 

שוטפות של הלוואות לזמן  אשראי לזמן קצר וחלויות 
  351,368   148,333     א.10  ארוך 

  880,220   876,816     א.11  חלויות שוטפות של אגרות חוב 

  3,844   4,722       חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה 

  47,685   118,333     20  התחייבויות מס שוטפות, נטו 

  649,333   628,087     ב.10  זכאים ויתרות זכות 

  1,932,450   1,776,291       הכל התחייבויות שוטפות סך 

          התחייבויות לא שוטפות

  9,003,390   10,334,792     א.11  אגרות חוב 

  2,653,367   2,245,626     12  הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים 

  138,801   179,557       התחייבות בגין חכירה

  1,720,121   1,809,154     20  התחייבויות מסים נדחים 

  16,483   16,483     15  הפרשות

  126,418   225,641     14  התחייבויות אחרות  

  13,658,580   14,811,253       סך הכל התחייבויות לא שוטפות 

        16  הון 

  6,336,545   6,401,866       הון  המיוחס לבעלי המניות של החברה

  3,171,290   3,510,964       זכויות שאינן מקנות שליטה 

  9,507,835   9,912,830       סך הכל הון       

  25,098,865   26,500,374       סך הכל התחייבויות והון         

          
  .מהם  נפרד בלתי  חלק  מהווים המאוחדים התמציתיים הכספיים   לדוחות ים באורה

  

  

         בשם הדירקטוריון: 
           
    יו"ר הדירקטוריון        ורטהים אבירם   
           
 חבר הדירקטוריון ומנהל כללי         נתן חץ   
           
    סמנכ"ל כספים        אורן פרנקל   
           
           

         2021 מרץ ב 16
 ________________________        

        תאריך אישור הדוחות הכספיים 



  

   5תמצית דוחות כספיים

  
  

 |  דוחות רווח והפסד מאוחדים  "מבע והשקעות נכסיםחץ -אלוני

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום       

            

      2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   באור    

            

            
            הכנסות ורווחים 

  704,299   830,156   891,632   . א 17    הכנסות מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה 
  260,200   995,791   ) 187,782(   4    התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה  

  341,737   413,437   99,670     )2(. ו 6    חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות, נטו  
רווחים (הפסדים), נטו בקשר להשקעות בניירות ערך הנמדדים  

  33,150   24,711   ) 15,250(   . ד 17    בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
רווח מירידה בשיעור החזקה, מרכישה וממימוש של חברות  

  47,676   96,680   200,953   . ח 6    כלולות 
  170,440   237,126   261,803   7    הכנסות ממכירת חשמל ותעודות ירוקות 

  2,132   1,027   )553(       הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו   

       1,250,473   2,598,928   1,559,634  
            עלויות והוצאות 

  61,290   67,990   74,622   .ב 17    עלות השכרת נדל"ן להשקעה והפעלתו 
  38,509   30,482   37,565   .ה 17    עלות ייזום אחזקה ותפעול של מתקנים לייצור חשמל 

  46,683   60,549   82,598   א. 7    פחת והפחתות 
  88,406   121,799   125,024   .ג 7    הנהלה וכלליות 

  ) 21,185(   ) 21,739(   ) 9,270(   .ז 7    הכנסות מימון 
  319,262   363,390   279,799   . ו 7    הוצאות מימון 

       590,338   622,471   532,965  
  1,026,669   1,976,457   660,135       רווח לפני מיסים על ההכנסה 

  275,569   528,382   194,650   20    הוצאות מיסים על ההכנסה 

  751,100   1,448,075   465,485       רווח נקי לתקופה 

                                                                                                                                        
  514,146   956,100   302,998       בעלי המניות של החברה 

  236,954   491,975   162,487       זכויות שאינן מקנות שליטה 

       465,485   1,448,075   751,100  

        19    רווח נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח): 
            

  3.01   5.55   1.75       בסיסי             

            
  3.00   5.52   1.74       בדילול מלא      

            
הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש בחישוב הרווח  

            למניה (אלפי מניות) 
  170,744   172,170   172,784       בסיסי 

  171,013   172,992   173,060       בדילול מלא      
            
  

          
  הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

   



  

   6תמצית דוחות כספיים

  |  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל "מבע והשקעות נכסיםחץ -אלוני
 

    בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום       

      2020  2019  2018    

    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח      

              
    751,100   1,448,075   465,485       רווח נקי לתקופה 

              רווח (הפסד) כולל אחר 
              סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס 

    418,532   ) 464,344(   ) 375,228(       רווח (הפסד) מתרגום דוחות כספיים בגין פעילויות חוץ 
מימוש קרן הון הפרשי תרגום לרווח והפסד, בעקבות  

    ) 15,742(   3,021   ) 17,678(       אחזקה בחברה כלולה, נטו ממס ירידה בשיעור  
מימוש חלק החברה ברווח כולל אחר של חברה כלולה  
לרווח והפסד, בעקבות ירידה בשיעור אחזקה בחברה  

    426   ) 11,213(   8,977       כלולה, נטו ממס 
מימוש קרן הון הפרשי שער בגין אשראים ונגזרים שיועדו  

השקעה בחברה כלולה לרווח והפסד, בעקבות  לגידור 
    2,250   2,305   ) 13,250(       ירידה בשיעור אחזקה בחברה כלולה, נטו ממס 

רווח (הפסד) מהפרשי שער בגין אשראי ונגזרים שיועדו  
לגידור השקעות בחברות המהוות פעילות חוץ , נטו  

    ) 201,574(   171,859   122,483       ממס 
רווח (הפסד) מהפרשי שער ושינוי בשווי הוגן של  

    2,384   ) 21,672(   11,112       מכשירים המשמשים לגידור תזרימי מזומנים  
חלק החברה ברווח (בהפסד) כולל אחר של חברות  

    14,997   ) 57,746(   ) 1,050(       כלולות, נטו ממס 
    221,273   ) 377,790(   ) 264,634(       רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו ממס 

    972,373   1,070,285   200,851       סך הכל רווח כולל לתקופה  

              
              חלוקת הרווח (ההפסד) הכולל לתקופה

    737,787   596,962   56,119       בעלי המניות של החברה 
    234,586   473,323   144,732       זכויות שאינן מקנות שליטה 

       200,851   1,070,285   972,373    
  

            
  

  הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
  

 



  

   7תמצית דוחות כספיים

  
  (אלפי ש"ח) 2020בדצמבר   31|  דוחות מאוחדים על השינויים בהון לשנה שהסתיימה ביום  "מבע והשקעות נכסיםחץ -אלוני

  
  
  
  
  

  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות 

קרן הון 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
  פעילות חוץ 

קרן בגין  
בי  כ

אופציות  
לעובדים  

וקרנות הון  
  אחרות 

מניות החברה 
המוחזקות  

על ידי 
  עודפים  הקבוצה 

סך הכל 
מיוחס לבעלי  
המניות של  

  החברה 
זכויות שאינן מקנות 

  סך הכל הון   שליטה
  9,507,835   3,171,290   6,336,545   3,955,631   ) 589(   27,775   ) 305,687(   2,468,599   190,816   2020בינואר  1יתרה ליום 

  200,851   144,732   56,119   302,998   -   11,799   ) 258,678(   -   -   סך הכל רווח כולל לתקופה
  ) 200,446(   -   ) 200,446(   ) 200,446(   -   -   -   -   -   דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

  ) 256,507(   ) 256,507(   -   -   -   -   -   -   -   דיבידנד ששולם לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות
  3,687   -   3,687   -   -   ) 412(   -   3,983   116   מימוש אופציות לעובדים

בי אופציה לעובדים ונושאי משרה   23,725   20,395   3,330   -   -   3,330   -   -   -   זקיפת הטבה בגין כ

  611,395   407,522   203,873   -   -   203,873   -   -   -   הנפקת הון בחברות מאוחדות

  )22,290(   ) 21,048(   ) 1,242(   -   -   ) 1,242(   -   -   -   מאוחדתרכישת מניות מבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה 
  ) 1,578(   ) 1,578(                 שינוי בזכויות שאינן מקנות שליטה 

  46,158   46,158   -   -   -   -   -   -   -   הרכיב ההוני של הנפקת אגרות חוב הנתנות להמרה בחברה מאוחדת 

  9,912,830   3,510,964   6,401,866   4,058,183   ) 589(   245,123   ) 564,365(   2,472,582   190,932   2020בדצמבר  31יתרה ליום 

                    
 
  

  
  הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות 

קרן הון 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
  פעילות חוץ 

קרן בגין  
בי  כ

אופציות  
לעובדים  

וקרנות הון  
  אחרות 

מניות החברה 
המוחזקות  

על ידי 
  עודפים  הקבוצה 

סך הכל 
מיוחס לבעלי  
המניות של  

  החברה 
זכויות שאינן מקנות 

  סך הכל הון   שליטה
  8,138,489   2,286,986   5,851,503   3,271,030   ) 589(   ) 17,185(   ) 8,885(   2,417,916   189,216   2019בינואר  1יתרה ליום 

  ) IFRS 16   -   -   -   -   -   )2,940 (   )2,940 (   )1,142 (   )4,082השפעת היישום לראשונה של  
  8,134,407   2,285,844   5,848,563   3,268,090   ) 589(  ) 17,185(   ) 8,885(   2,417,916   189,216   לאחר היישום לראשונה  2018בינואר  1יתרה ליום 

  1,070,285   473,323   596,962   956,100   -   ) 62,336(   ) 296,802(   -   -   סך הכל רווח כולל לתקופה
  ) 268,559(   -   ) 268,559(   ) 268,559(   -   -   -   -   -   דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

  ) 191,916(   ) 191,916(   -   -   -   -   -   -   -   דיבידנד ששולם לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות
  47,093   -   47,093   -   -   ) 5,190(   -   50,683   1,600   מימוש אופציות לעובדים

בי אופציה לעובדים ונושאי משרה   24,672   21,322   3,350   -   -   3,350   -   -   -   זקיפת הטבה בגין כ

  703,353   588,235   115,118   -   -   115,118   -   -   -   הנפקת הון בחברות מאוחדות

  ) 14,269(   ) 8,287(   ) 5,982(   -   -   ) 5,982(   -   -   -   רכישת מניות מבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת
  2,769   2,769   -   -   -   -   -   -   -   הנפקת אופציות לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת

  9,507,835   3,171,290   6,336,545   3,955,631   ) 589(   27,775   ) 305,687(   2,468,599   190,816   2019בדצמבר  31יתרה ליום 

                    
 
  

  
    הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

   



  

   9תמצית דוחות כספיים
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  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות 

קרן הון 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
  פעילות חוץ 

קרן בגין  
בי  כ

אופציות  
לעובדים  

וקרנות הון  
  אחרות 

קרן הון בגין 
נכסים 

פיננסיים  
זמינים  
  למכירה 

מניות  
החברה  

המוחזקות  
על ידי 
  עודפים   הקבוצה 

סך הכל 
מיוחס לבעלי  
המניות של  

  החברה 

זכויות שאינן  
מקנות  
  סך הכל הון   שליטה 

  7,327,160   1,969,077   5,358,083   3,002,212   ) 589(   1,423   ) 20,495(   ) 215,421(   2,402,294   188,659   2018בינואר  1יתרה ליום 
  -   -   -   IFRS 9   -   -   142   )6,297 (   )1,423 (   -   7,578השפעת היישום לראשונה של  

  7,327,160   1,969,077   5,358,083   3,009,790   ) 589(   -   ) 26,792(   ) 215,279(   2,402,294   188,659   לאחר היישום לראשונה  2018בינואר  1יתרה ליום 
  972,373   234,586   737,787   514,146   -   -   17,247   206,394   -  -  סך הכל רווח כולל לתקופה

  ) 252,906(   -   ) 252,906(   ) 252,906(   -   -   -   -   -   -   דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 
  ) 171,576(   ) 171,576(   -   -   -   -   -   -   -   -   דיבידנד ששולם לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת

  14,633   -   14,633   -   -   -   ) 1,546(   -   15,622   557   מימוש אופציות לעובדים
בי אופציה לעובדים ואחרים    18,608   15,472   3,136   -   -   -   3,136   -   -   -   זקיפת הטבה בגין כ

  189,512   182,819   6,693   -   -   -   6,693   -   -   -   הנפקת הון בחברות מאוחדות
  ) 41,865(   ) 29,896(   ) 11,969(   -   -   -   ) 11,969(   -   -   -   רכישת מניות מבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת

  67,270   69,858   ) 2,588(   -   -   -   ) 2,588(   -   -   -   מימוש אופציות למניות בחברות מאוחדות
  5,097   6,463   ) 1,366(   -   -   -   ) 1,366(   -   -   -   גידול בזכויות שאינן מקנות שליטה 

  10,183   10,183   -   -   -   -   -   -   -   -   הנפקת אופציות לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת

  8,138,489   2,286,986   5,851,503   3,271,030   ) 589(   -   ) 17,185(   ) 8,885(   2,417,916   189,216   2018בדצמבר  31יתרה ליום 
 
  

  הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
  
  



  

 דוחות כספיים          
10  

  | דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים "מבע והשקעות נכסיםחץ -אלוני
  

  

    בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום     
    2020  2019  2018    
    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    
            

            פעילות שוטפת  -תזרימי מזומנים 
    751,100   1,448,075   465,485     רווח נקי לתקופה  

    ) 150,136(   ) 761,044(   240,159     מזומנים (נספח א') הכנסות, נטו שאינן כרוכות בתזרימי 
     705,644   687,031   600,964    

    18,593   19,399   48,681     שינויים בהון חוזר (נספח ב') 
בעו מפעילות שוטפת      619,557   706,430   754,325     מזומנים, נטו ש

            פעילות השקעה  -תזרימי מזומנים 
    ) 27,730(   ) 61,716(   ) 12,024(     השקעה בקרנות נדל"ן להשקעה  

    90,940   65,089   10,468     תמורה מהחזר השקעה בקרנות נדל"ן להשקעה 
    363,989   447,073   1,359,305     תמורה ממימוש השקעה בחברות כלולות, נטו ממס 

    107,420   -   -     תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה 
    ) 797,152(   ) 1,927,177(   ) 1,139,492(     ברכוש קבוע ובנדל"ן להשקעה  (כולל נדל"ן להשקעה בהקמה) השקעה  

    ) 318,817(   ) 481,320(   ) 627,883(     השקעה במערכות לייצור חשמל 
    ) 212,923(   )290,470(   ) 179,588(     השקעה בחברות כלולות 

בל      ) 26,011(   ) 156,730(   ) 35,658(     גידול בפקדון משועבד ומזומן מו
בל      101,388   32,798   172,981     קיטון בפקדון משועבד ומזומן מו

    -   )1,911,619(   -     רכישת חברות שאוחדו לראשונה (ראה נספח ה. להלן) 
    9,181   7,622   6,312     החזרי הלוואות שניתנו לחברות כלולות, נטו 

    -   -   3,250     החזר השקעה בחברה כלולה 
    2,366   ) 27,387(   ) 48,966(     ירידה (עלייה) בפקדונות וניירות ערך סחירים, נטו

בעו מעסקאות (ששימשו לעסקאות) אקדמה ואופציות שיועדו לגידור       ) 94,405(   19,145   25,070     מזומנים ש
    55   197   330     אחרות 

    )801,699(   ) 4,284,495(   ) 465,895(     מזומנים, נטו ששימשו לפעילות השקעה 
            פעילות מימון  -תזרימי מזומנים 

בי אופציה לאגרות חוב על ידי הקבוצה, נטו       1,325,014   2,745,048   2,299,631     תמורה מהנפקת אגרות חוב וכ
    ) 609,053(   ) 811,336(   ) 874,411(     פרעון אגרות חוב  

    205,876   1,581,523   427,769     בניכוי הוצאות גיוס (תשלום הוצאות גיוס) קבלת הלוואות לזמן ארוך  
    ) 82,950(   ) 364,337(   ) 664,092(     פרעון הלוואות לזמן ארוך 

בי אופציה     14,633   47,093   3,687     תמורה מהנפקות מניות וכ
בי אופציה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  בחברות  תמורה מהנפקת מניות וכ

    329,784   698,040   616,352     מאוחדות 
    ) 41,865(   ) 14,269(   )22,290(     רכישת מניות ואופציות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות, נטו  

    ) 62,326(   ) 84,047(   )165,270(     עלייה (ירידה) באשראי  לזמן קצר ובמסגרות אשראי מנוצלות לזמן ארוך מבנקים 
    ) 252,906(   ) 268,559(   ) 200,446(     דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

    ) 171,576(   ) 191,916(   ) 256,507(     דיבידנד ששולם לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות 
    254   -   -     אחרות 

בעו מפעילות מימון      654,885   3,337,240   1,164,423     מזומנים, נטו ש
    472,743   ) 240,825(   1,452,853     עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 

    546,268   1,014,115   771,749     יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
    ) 4,896(   ) 1,541(   ) 9,821(     השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים במטבע חוץ 

    1,014,115   771,749   2,214,781     יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 
            
  

          
  . הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 
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  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום     

    2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

          
          התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

          א. הוצאות (הכנסות) שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 
  ) 260,200(   ) 995,791(   187,782     שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח ממימושוהתאמת  

  ) 47,676(   ) 96,680(   ) 200,953(     רווחים משינוי בשיעור החזקה וממימוש השקעות בחברות מוחזקות, נטו
  12,489   )5,005(   ) 83,993(     הפרשי התאמה, ריבית ונכיון בגין התחייבויות לזמן ארוך ויתרות מזומנים  

  ) 35,386(   ) 17,591(   18,342     הפסד (רווח) מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
  ) 123,825(   ) 200,671(   131,507     והפחתות הון שהתקבלו חלק החברה בתוצאות חברות כלולות בניכוי דיבידנדים 

  15,358   -    -      מיוחס לפעילות השקעה  -תשלום מסים בגין מימוש נכסים 
  324   ) 11,437(   146     הפסד (רווח) מניירות ערך סחירים, נטו 

  223,165   481,049   81,935     מיסים נדחים, נטו 
  46,683   60,549   82,598     פחת והפחתות 

  18,608   24,672   22,537     זקיפת הטבה בגין תשלום מבוסס מניות 
  324   ) 139(   258     אחרות, נטו

     240,159   )761,044 (   )150,136 (  
          ב. שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות (שינויים בהון חוזר):

  5,801   ) 43,308(   ) 5,906(     ירידה (עלייה) בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה 
  27,689   10,628   ) 6,028(     ירידה (עלייה) בנכסי מס שוטפים, נטו 

  3,538   43,395   7,052     עלייה בזכאים ויתרות זכות   
  ) 18,435(   8,684   53,563     עלייה (ירידה) בהתחייבויות מס שוטפות, נטו 

     48,681   19,399   18,593  

          
          ג. פעילות שלא במזומן 

  -    8,082   1,205     מימוש אופציות עובדים כנגד חייבים 
  1,296   130,959   30,399     אי ספקים וזכאים רהשקעה במערכות לייצור חשמל כנגד אש 

  2,792   -    -      השקעה במערכות לייצור חשמל כנגד התחייבויות אחרות 
  -    47,626   57,691     גידול בנכס בגין זכות שימוש כנגד התחייבויות בגין זכות שימוש 

  15,072   99,675   11,210     השקעה בנדל"ן ורכוש קבוע כנגד זכאים ויתרות זכות אחרות 
          

 
 
  

  . לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם   הבאורים
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  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום       

      2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח      

            
  

          
            ד. מידע נוסף  

  333,728   369,241   398,748       ריבית ששולמה 
  4,734   6,045   17,022       ריבית שהתקבלה 

  80,962   29,972   63,109      מיסים ששולמו  (*) 
  38,805   6,436   2,586       מיסים שהתקבלו 

  240,262   231,712   283,888       דיבידנד ותקבולים עבור הפחתות הון שהתקבלו
  

          
            חברות שאוחדו לראשונה ה. רכישת 

  "חברות נכס בית":  שלושה בניינים באמצעות רכישת  BEרכשה    2019  שנתבמהלך  

            זרימת מזומנים ברכישה: 
    1,911,660         סה"כ עלות הרכישה (כולל עלויות עסקה) 

    ) 41(         מזומנים ושווי מזומנים  -בניכוי 
    1,911,619         תמורה, נטו 

  
          

            הסכומים שהוכרו במועד הרכישה בגין נכסים והתחייבויות: 
    1,934,545         נדל"ן להשקעה (כולל עלויות עסקה) 

    ) 15,983(         הון חוזר
    ) 6,943(         התחייבויות אחרות 

    1,911,619         סך הכל 
  

          
  .) 7. ד  20-ו. א 20 באורכוללין מסי שבח בגין מכירת נכסים ומסים ששולמו בגין הסכם שומות (ראה   2018(*) מסים ששולמו משנת  

 
 



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

 דוחות כספיים          
13  

  כללי  - 1באור 

  

  תאור כללי של החברה ופעילותה  א.

  
ומשרדה הרשום ממוקם ברמת   1993בחודש ינואר    בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  נרשמו למסחר  מניותיה התאגדה בישראל,    החברה

כהגדרתה   הקבוצה,  להלן,גבסעיף  גן.  (במדינות    בעיקר  מתמקדת  .  לה  ומחוצה  בישראל  המניב  הנדל"ן  טווח בתחומי  ארוכות  בהשקעות 
המתחדשות.  בנוסף מערביות).   האנרגיות  בתחום  השקעות  לקבוצה  המהותיות   2020בדצמבר    31ליום  ,  בהשקעות  הקבוצה  מחזיקה 

  לן: המתוארות לה 
 

   חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות  אמות (להלן: "  אמות השקעות בע"מ ב   57.06%החזקה של    –אמות ,("
   .ג6באור  ראה  המחזיקה בנדל"ן מניב בהיקף נרחב בישראל. למידע נוסף  ,ערך בתל אביב בע"מ 

 
 Carr-    של    מהזכויות  50.77%החזקה שלCarr Properties Holdings LP    :להלן)Carr Holdings"  .("Carr Holdings     הינה שותפות

של   בשיעור  בעקיפין  החזקה  (באמצעות  המחזיקה  ב87.05%אמריקאית  מניב  נדל"ן  המחזיקה  בשותפות    DCוושינגטון    מטרופולין) 
  .ז6 באור ראהנוסף  למידע  , ארה"ב.ובבוסטון 

 
 BE-    של    מהזכויות   96.02%החזקה שלBrockton Everlast Inc. Limited   להלן:  "BE  ברכישה, יזום, השבחה, הקמה    העוסקת", חברה

 . ד6 באור . למידע נוסף ראה  בבריטניה  ואוקספורד  קיימברידג'  ,מטרופולין לונדון ב ניהול ותחזוקה של נדל"ן מניב 
  

 1-ב   שניים  ם של בוסטון, מה  במטרופולין  נכס חברות    בשלוש   מהזכויות   55%של    החזקה-בוסטוןCBD   'של בוסטון ואחד במזרח קיימברידג  ,
  .ט6באור  ראה  ארה"ב. למידע נוסף

  
  הערך  שניירות ציבורית  חברה"),  אנרג'יקס(להלן: " אנרגיות מתחדשות בע"מ- אנרג'יקסמהון המניות של   53.96%-ב  החזקה -  'יקסאנרג  

  וחוות  סולאריותחשמל ממערכות    ומכירת  הקמה  בייזוםמ. אנרג'יקס עוסקת  " בעאביב  - בתל  ערך  לניירות  בבורסה  למסחר   רשומים   שלה
   .ה6 באור  ראה'יקס אנרג  אודות.  למידע נוסף  ובארה"ב בפולין ,בארץ   רוח

  

  2020מגיפת הקורונה העולמית ב.  

, הביאה למשבר  2020התפרצות נגיף הקורונה בסין, אשר הלכה והתפשטה לאזורים אחרים בעולם לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת  
ירידות חדות בשערי המניות, ועליות בתשואות של   בריאותי וכלכלי עולמי. שווקי ההון בעולם הגיבו בחריפות ובתנודתיות לאירוע, נרשמו 

בילו בצורה משמעותית את הגעת העובדים  אגרות החוב הקונצרניות . במרבית מדינות העולם פורסמו תקנות חדשות לשעת חירום, אשר ה
בלות תנועה בין   מדינתיות, נאסרה התקהלות   -למקומות התעסוקה, לרבות סגירת מרכזי מסחר ובילוי. בנוסף, הוטלו סגרים כלליים בערים, ה

אף נאסרה הכניסה למי שאינם תושבים. בהמשכה של השנה החלה התאוששות וזאת על רקע   אנשים במרחבים ציבוריים ובחלק מהמדינות 
ההתפתחויות בפיתוח החיסון נגד המגיפה. חברות התרופה הודיעו על תוצאות טובות מהצפוי בשלב השלישי של הניסוי הקליני ולקראת 

  לשימוש בחיסונים.  FDA- חלקן קיבלו את אישור ה 2020תום שנת 

  
  ב.4ביאור ראה   –השפעת המשבר על התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה לעניין 

  
כמו גם  ), Brockton Everlast-ו,  CARRלהערכת הנהלת החברה, האיתנות הפיננסית שלה ושל כל חברות הקבוצה (אמות, אנרג'יקס, 

הסכמי השכירות ואיכות נכסיהן, יאפשרו להן להתמודד עם מיתון. בנוסף, להערכת החברה מצב הנזילות, יתרות  תמהיל השוכרים, מח"מ
המזומנים ומסגרות האשראי של הקבוצה, מח"מ החובות, רמת מינוף, תזרים המזומנים השוטף שלה ונגישותה לאשראי בנקאי ולשוק ההון, 

  ויותיה.יאפשרו לה את המשך פעילותה ועמידה בהתחייב 
  

  הגדרות  .ג
  

  .וכן יישויות משפטיות בבעלות מלאה שלה במישירין ובעקיפין  חץ נכסים והשקעות בע"מ.- אלוני|  החברה
  

    .6בבאור  ניתנים  החברה והחברות המאוחדות שלה (כהגדרתן להלן). פרטים על השקעות בחברות הקבוצה המהותיות |  הקבוצה
  

  ותיהן הכספיים מאוחדים באופן מלא ) בהן, במישרין או בעקיפין, שדוחIFRS 10-חברות אשר לחברה שליטה (כהגדרתה ב|   חברות מאוחדות
  עם דוחות החברה.

 
1 .Central Business District 
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  (המשך) כללי – 1באור 

  

  .IAS28חברות בהן לחברה יש השפעה מהותית, כהגדרתה בתקן |   חברות כלולות 
  

  .  וחברות כלולות חברות מאוחדות באיחוד יחסי  , חברות מאוחדות|   חברות מוחזקות
   

  חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיים הסדר חוזי לשליטה משותפת. |  הסדרים משותפים
  

    .IAS 24 -כהגדרתם ב |  קשוריםצדדים 
  

  , על תקנותיו והתקנות מכוחו. 1968-כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח |  בעלי עניין
  

  רעייתו קלרה חץ במישרין ובאמצעות נתן חץ ו- שליטה) בעל(המועד בו חדלה החברה להיות חברה עם   26.11.2019עד ליום |  בעל שליטה
  תאגידים שבבעלותם ו/או דוד ורטהיים (באמצעות מ.ורטהיים (אחזקות) בע"מ). 

  

  מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. |  מדד
  

  . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח   א  32כהגדרתו בסעיף  |  מידע צופה פני העתיד
  

NOI  |Net Operating Income- נכסים והפעלתם, בנטרול פחת והפחתות. רווח מהפעלת  
  

KWp/KW   | .יחידות קילוואט שיא המשמשות למדידת ההספק המותקן לייצור חשמל של מערכות פוטו וולטאיות וטורבינות רוח  
  

MWp/MW   | 1,000  חשמל של  מערכות פוטו וולטאיות וטורבינות רוח.  לייצור המותקן  ההספקיחידות קילוואט שיא המשמשות למדידת    
   

  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

בי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים (  א.   ): IFRSהצהרה ל

שפורסמו על  ופרשנויות להם ")  IFRSתקני  "  - הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 
בי כל תקופות הדיווח  ).  IASBידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ( עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי ל

, למעט שינויים במדיניות החשבונאית שנובעים מהיישום לראשונה של תקנים חדשים, פרשנויות חדשות  המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים
  . להלן כט  2  באורבקונים לתקנים קיימים כמפורט  ותי

  

  ").  תקנות דוחות כספיים " -(להלן  2010-הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע  ב.
  

  :  התפעולי המחזור תקופת; הכספי המצב על דוח הצגת מתכונתג. 

תקופת המחזור התפעולי של החברה   בדוח על המצב הכספי בחלוקה לפריטים שוטפים ולא שוטפים.  והתחייבויות  נכסים  מציגה  הקבוצה
  חודשים.   12הינה 

  

 דוחות כספיים מאוחדים  .ד

  כללי   ) 1( 
  

ידי החברה,   על  ישויות, הנשלטות  או  הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל  במישרין 
בעקיפין. חברה משקיעה שולטת בחברה מושקעת כאשר היא חשופה, או שיש לה זכויות, לתשואות משתנות הנובעות מהחזקתה במושקעת,  

  וכאשר יש לה יכולת להשפיע על אותן תשואות באמצעות הפעלת כוח על המושקעת.
  

ווח, נכללים בדוחות הרווח והפסד המאוחדים של החברה, החל  תוצאות הפעילות של חברות בנות שנרכשו או מומשו במהלך תקופת הדי
  מהמועד בו הושגה השליטה או עד למועד בו הופסקה השליטה, לפי העניין.

  
  חברתיות.-לצורך האיחוד, מבוטלות באופן מלא כל העסקאות, היתרות, ההכנסות וההוצאות הבין 
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  (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

  
  זכויות שאינן מקנות שליטה    ) 2(
  

. זכויות אלו כוללות את הסכום  הקבוצהמוצג בנפרד במסגרת ההון של   ,חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו של חברות מאוחדות 
שאינן מקנות שליטה בשינויים שאירעו    הזכויותשל    ןת חלקוכן א  ,במועד הרכישה המקורי של צירוף עסקים  ,זכויות שאינן מקנות שליטההשל  

  בהון של התאגיד הנרכש מאז מועד צירופו. 
  

של הקבוצה בחברה מאוחדת כאשר    נוספתהשקעה  או מכירת    רכישתשעניינן    ,שאינן מקנות שליטה   זכויות  בעליתוצאות של עסקאות עם  
  השליטה בה נשמרת, נזקפות להון המיוחס לבעלים של החברה האם.

  

  הסדרים משותפים וחברות כלולות  .ה

הסדר משותף הינו הסדר שבו לשני צדדים או יותר יש שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר,  
בי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים חולקים שליטה.    אשר קיימת רק כאשר החלטות   ל

  
  קיימים שני סוגי הסדרים משותפים. סוג ההסדר תלוי בזכויות ובמחויבויות הצדדים להסדר:

  
 עסקה משותפת" הינה הסדר משותף אשר לצדדים לו יש זכויות בנכסים נטו המיוחסים להסדר. " )1( 

  
  בשיטת השווי המאזני.  בהסדרים משותפים המהווים עסקה משותפת, הקבוצה מכירה בעסקה המשותפת כהשקעה ומטפלת בה 

  השווי המאזני ראה סעיף ו. להלן  לעניין שיטת
  

 
  "פעילות משותפת" היא הסדר משותף אשר לצדדים לו יש זכויות בנכסים, ומחויבויות בנוגע להתחייבויות, המיוחסים להסדר.  )2( 

 
הפעילות  בנכסי  היחסי  בחלקה  הקבוצה  של  הכספי  המצב  על  בדוח  מכירה  הקבוצה  משותפת,  פעילות  המהווים  משותפים  בהסדרים 

והתחייבויותיה, לרבות נכסים המוחזקים והתחייבויות שהתהוו באופן משותף. דוח רווח והפסד כולל את חלקה היחסי של הקבוצה   המשותפת
  הפעילות המשותפת, לרבות הכנסות שהופקו והוצאות שהתהוו באופן משותף.והוצאותיה של  בהכנסותיה

  
  ף בקבלת החלטות הנוגעות למדיניותחברה כלולה הינה תאגיד אשר לקבוצה יש בו השפעה מהותית. השפעה מהותית הינה היכולת להשתת 

כאשר    , ככלל  , . השפעה מהותית מתקיימתאשר איננה מהווה שליטה בקבלת ההחלטות כאמור  , הכספית והתפעולית של החברה הכלולה
או יותר מכוח ההצבעה של התאגיד המושקע (אלא אם כן ניתן להראות בעליל שאין זה המקרה). השפעה מהותית   20%-מחזיקה ב   הקבוצה 

  , ובלבד שניתן להראות בעליל השפעה כזאת. 20%- במקום בו שיעור ההחזקה של הקבוצה בחברה הכלולה נמוך מ מתקיימת גם
  
  

  משותפות  ועסקאות תהשקעות בחברות כלולו  .ו

  השווי  שיטת  פי  על.  המאזנימשותפות, נכללים בדוחות כספיים אלה תוך שימוש בשיטת השווי    עסקאות  של  וההתחייבויות  הנכסים,  התוצאות
 בחלקה  הרכישה   לאחר  שאירעו   לשינויים  המותאמת   בעלות   המאוחד   הכספי  המצב   על   בדוח   נכללות  משותפות  בעסקאות  השקעות,  המאזני

  . הון קרנות לרבות,  נטו  בנכסים הקבוצה של
  

. לפי שיטת השווי המאזני, השקעות בחברה המאזני  השווי  בשיטת  שימוש  תוך  נכללים,  כלולה  חברה  של  וההתחייבויות  הנכסים,  התוצאות
בחלקה של הקבוצה בנכסים נטו של החברה כלולה מוצגות בדוח על המצב הכספי בעלות המותאמת לשינויים שאירעו לאחר הרכישה  

  הכלולה, לרבות קרנות הון. 
  

  קובעת   החברה ,  זו  לשיטה   בהתאם .  הרכישה  שיטת   את  מיישמת  החברה ,  עסק  המהווה  כלולה   חברה   של  לראשונה  רכישה  מבוצעת   כאשר 
השווי ההוגן של החזקות הקבוצה ו) של נכסים שניתנו, התחייבויות שהתהוו  רכישה תמורת הרכישה כשווי ההוגן המצרפי (למועד ה  את

טרם   הנרכשת   מתמורת  חלק  מהווה  אינו  המוכרים  המניות  בעלי   של  העסקה  בהמשך  המותנה  מותנית  תמורה  הסדר.  הרכישהבישות 
  .עתידיים עבודה שירותי עבור כתגמול בנפרד מטופל ,אלא  הרכישה

  
 והתחייבויות  התחייבויות, מזוהים נכסים  של  ההוגן בשווי  הקבוצה של חלקה  מעל משותפת עסקה  או כלולה חברה  של הרכישה עלות עודף 

 בחברה   ההשקעה  של   בספרים  בערך  נכלל   המוניטין.  כמוניטין  מוכר,  הרכישה   במועד  שהוכרו   המשותפת  העסקה   או   הכלולה  של   תלויות 
בחן ,  המשותפת  בעסקה   או  הכלולה    נכסים   של   נטו  ההוגן  בשווי   הקבוצה   חלק   של   כלשהו  עודף .  ההשקעה  של  כחלק   ערך   ירידת   לצורך   ו
 מיידית  מוכר,  חוזרת  הערכה  לאחר,  המשותפת  העסקה  או  הכלולה  החברה  של  הרכישה  עלות  על  תלויות  והתחייבויות  התחייבויות,  מזוהים

  . והפסד  הרווח בדוח
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 החברה כלולה, או עסקה משותפת של הקבוצה, מבוטלים בהתאם לחלק   לבין  הקבוצהאו הפסדים הנוצרים מעסקאות המבוצעות בין    רווחים
  .הרלוונטית המשותפת בעסקה החברהשל הקבוצה בזכויות 

  
הרווחים או ההפסדים שנצברו עד למועד המימוש, ושנזקפו לרווח כולל    של  החלק ,  כלולה   בחברה  ההחזקה  של   חלקי   מימוש   מבוצע   כאשר

  . בפועל שמומשו  המניות של היחסי לחלק בהתאם והפסד   לרווח נזקפים, שונות  בתקופותאחר, לרבות מרכישות 
  

  . השקעה בחברה כלולה המוחזקת למכירה ז

היא זמינה למכירה מיידית במצבה הנוכחי  ),  Highly Probableבוהה (השקעה מוצגת כמיועדת למימוש כאשר מכירתה הינה צפויה ברמה  
  ג הנכס הבלתי שוטף כמוחזק למכירה. וכן כאשר ההנהלה מחויבת לביצוע המכירה בתוך שנה אחת ממועד סיוו

ים זמן קצר. זקיפת ומוצגת בנכס  2020במרץ,  31מוצגת כנכס המיועד למימוש ("מוחזק למכירה") החל מיום  PSPלפיכך, השקעת החברה ב 
מתייחסים לנכס  חלק ברווחי (הפסדי) חברות כלולות לרווח או הפסד מופסקת החל ממועד סיווג ההשקעה בחברה כלולה. נתוני ההשוואה ה 

  המוחזק למכירה אינם מסווגים מחדש כאמור. 
  ייה ההוגן בניכוי עלויות מימוש. נמדדת לפי הנמוך מבין ערכה בספרים לבין שוו) PSPההשקעה בחברה כלולה המוחזקת למכירה (

  

  ירידת ערך השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני  .ח

במטרה לקבוע באם קיימות ראיות אובייקטיביות המעידות   , הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי את השקעותיה בחברות כלולות
ההשבה של השקעות אלו ביחס לערכן הפנקסני במטרה -כאמור, נאמד סכום ברעל קיומו של הפסד מירידה בערכן. במידה וקיימות ראיות  

  לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך בו יש להכיר, אם בכלל. הפסד מירידת ערך נזקף לדוח רווח והפסד.  
  

לא מיוחס    , הפסד המוכר מירידת ערך של ההשקעה ךבחינת ירידת ערך של ההשקעה נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה. בהתאם לכ
  לנכסים המרכיבים את חשבון ההשקעה, לרבות מוניטין, אלא מיוחס להשקעה  

  
בכללותה, ולפיכך הקבוצה מכירה בהיפוך של הפסדים שהוכרו בגין השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, כאשר בסכום בר ההשבה 

  חלה עלייה.   שלהן
  

השבה של ההשקעה. סכום בר השבה הינו  -במטרה לקבוע את סכום ההפסד הנוצר מירידת ערך, אם בכלל, מבוצעת אמידה של הסכום בר 
בוה מבין  שוויה ההוגן של ההשקעה בניכוי עלויות מימוש לבין שווי השימוש שלה. בקביעת שווי השימוש של ההשקעה הקבוצה אומדת   ה

את חלקה בערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהפעילות של החברה הכלולה ומימושה או הערך הנוכחי של אומדן  
בעו מדיבידנדים שיתקבלו מההשקעה ומהמימוש הסופי שלה.תזרימי המזומנים העתידיים, אשר     חזוי כי י

  

  על הרווח הכולל; דוח על תזרימי המזומנים   דוחדוח רווח והפסד;   .ט

פעילות הקבוצה ואופיין של הוצאותיה והכנסותיה מאפשרים, לדעת הנהלת החברה, הצגת סעיפי דוח רווח    -הצגת דוח רווח והפסד    אופן
  שלבית, מאחר ומתכונת הצגה זו עולה בקנה אחד עם היות החברה חברת השקעות והחזקות. - והפסד בשיטה החד

  
  דוח רווח והפסד ודוח על הרווח הכולל.    –שני דוחות נפרדים  בחרה מתכונת הצגה של  הקבוצה  -  הכולל הרווח  עלדוח  )1( 

  
דוח על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת מוצג על פי השיטה העקיפה; ריבית ששולמה והתקבלה על ידי    -  דוח על תזרימי המזומנים )2( 

נות לנכס כשיר אשר ההשקעה בו  מסווגת בדוח על תזרימי המזומנים במסגרת פעילות שוטפת, למעט עלויות אשראי המהוו   ,הקבוצה 
ובהקמתו מסווגת כפעילות השקעה; תזרימי המזומנים הנובעים ממסים על ההכנסה ומסים עקיפים מסווגים במסגרת פעילות שוטפת,  

דיבידנד מימון;  פעילות  נכלל במסגרת  דיבידנד ששולם  מימון;  פעילות  או  פעילות השקעה  עם  ספציפית  לזהותם  ניתן  כן  אם    ים אלא 
  במסגרת  יםת הון המוכרות כהכנסה בדוחותיה הכספיים, נכללומחברות מוחזקות ואחרות, לרבות חלוקה בדרך של הפחת  וקבל שהת

  פעילות שוטפת.  
  

  ההצגהמטבע פעילות ומטבע   .י

הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא   -  מטבע פעילות ומטבע ההצגה 
(להלן   הינו ש"ח. הדוחות "מטבע הפעילות"  – פועלת  ידה,  והתאגידים המוחזקים על  עיקר החברות  ושל  ). מטבע הפעילות של החברה, 

  ).  "מטבע ההצגה"  –הכספיים המאוחדים של החברה מוצגים בש"ח (להלן 
  

 –ן  עסקאות המבוצעות במטבע השונה ממטבע הפעילות של כל תאגיד בקבוצה (להל  -  תרגום עסקאות ויתרות שאינן במטבע הפעילות
) מתורגמות למטבע הפעילות, לצורך הכללתן בדוחות הכספיים של אותו תאגיד, לפי שערי חליפין שבתוקף במועד ביצוע כל  מטבע חוץ""

  עסקה. פריטי דוח על המצב הכספי שמקורם במטבע חוץ או הנקובים בו מתורגמים כדלקמן: פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים  
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כספיים הנכללים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי -לפי שערי חליפין שבתוקף לתאריך כל דוח על המצב הכספי; פריטים לא 

שבתוקף במועד ביצוע כספיים הנמדדים בעלות מתורגמים לפי שערי חליפין  -שערי חליפין שבתוקף במועד בו נקבע השווי ההוגן; פריטים לא
  כספי.-העסקה בקשר לפריט הלא 

  
ביהם הפרשי   -  אופן הרישום של הפרשי שער הפרשי שער נזקפים ככלל לדוח הרווח והפסד בתקופה בה הם נתהוו, פרט למקרים שלהלן, ל

  השער נזקפים ישירות לרווח הכולל:

 ). ח יראה סעיף אשר יועדו לגידור השקעה בפעילות חוץ, נטו (  ) על המט"חforwardהפרשי שער בגין הלוואות ועסקאות אקדמה ( 
  

לצורך הצגת דוחות כספיים מאוחדים, דוחות כספיים של    -  תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות שמטבע הפעילות שלהן שונה מש"ח
  מתורגמים לש"ח בהתאם לשערי החליפין  פעילויות חוץ שמטבע הפעילות שלהן שונה מש"ח מתורגמים לש"ח כלהלן: הנכסים וההתחייבויות  

שבתוקף במועד הדוח על המצב הכספי; פריטי הכנסות והוצאות מתורגמים לש"ח לפי שערי חליפין ממוצעים בתקופת הדיווח, אלא אם כן  
יפין במועד  קיימת תנודתיות משמעותית בשערי החליפין במהלך התקופה המדווחת כי אז תרגום פריטים אלה לש"ח נעשה לפי שערי החל

  הפרשיבו מבוצעות העסקאות. הפרשי התרגום נזקפים לסעיף "קרן הון מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ" ונזקפים לרווח כולל אחר.  
החוץ בגינה נוצרו הפרשי התרגום וכן בעת מימוש חלקי של פעילות   פעילות מלוא מימוש  במועד   הפסד או  לרווח במלואם מסווגים  אלו  שער

החוץ הכרוך באיבוד שליטה או במעבר מהשקעה המטופלת לפי השווי המאזני לנכס פיננסי. במימוש חלקי של חברה בת שכוללת פעילות  
כולל אחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן  של הסכום המצטבר של הפרשי השער שהוכרו ברווח    יחסי חוץ שאינו כרוך באיבוד שליטה, חלק  

של הסכום המצטבר של הפרשי השער שהוכרו ברווח כולל    היחסי מקנות שליטה באותה פעילות חוץ. בכל מימוש חלקי אחר, רק החלק  
  אחר מסווג מחדש לרווח או הפסד. 

  
  ).4.(יחראה סעיף  נטו ן גידור השקעה בפעילות חוץ  ילעני

  
  וניירות ערך סחירים  פיקדונות;   מזומנים ושווי מזומנים  .יא

  
קדונות לזמן קצוב אשר אין  ילמשיכה מיידית וכן פ  הניתניםקדונות בבנקים י מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פ

בלה בשימוש בהם ואשר מועד פ רעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים. כמו כן, סעיף זה כולל השקעה בקרנות ימ
  בישראל.  פיקדון  ותעודותכספיות 

  
בי השימוש בהם או אשר מועד פיפ בלה ל רעונם במועד ההשקעה בהם עולה על שלושה חודשים ואינו עולה על  יקדונות אשר קיימת מ

  קדונות וניירות ערך סחירים ברכוש השוטף.  ישנה, מסווגים במסגרת סעיף פ
  

 בהקמה  להשקעה"ן ונדלנדל"ן להשקעה   .יב

  
או שניהם) המוחזק על ידי הקבוצה לצורך הפקת דמי שכירות או לצורך עליית   -או חלק ממבנה    - נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן (קרקע או מבנה  

"). הנדל"ן להשקעה נדל"ן להשקעה"  – מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל (להלן  ערך הונית, או שניהם, ושלא לצורך שימוש למטרות  
של הקבוצה כולל מבנים וקרקעות המצויים בבעלות או בחכירה (בעיקר חכירות מקרקעין ממנהל מקרקעי ישראל), אשר היו מקיימות אחרת 

  כנדל"ן להשקעה.מסווגות ומטופלות אף הן  את ההגדרה הנ"ל של נדל"ן להשקעה,
  

שכר טרחה יועצים מקצועיים עבור    מס רכישה,  נדל"ן להשקעה מוכר לראשונה בעלות רכישתו הכוללת את עלויות העסקה הישירות, כדוגמת
עסקה  הלדוח רווח והפסד עלויות    זוקפת  הקבוצה,  IFRS  13, בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בנוסףשירותים משפטיים וכלכליים.  

שלאחר מועד ההכרה הראשונית, נמדד הנדל"ן להשקעה לפי שוויו ההוגן. רווחים או הפסדים    בתקופות תהוו בעת רכישת נכסים חדשים.  שה
ומוצגים בסעיף "התאמת שווי .   מתהווים  הם   בה  בתקופה  וההפסד  הרווח  בדוח  נכללים, להשקעההנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן  

  להשקעה".הוגן של נדל"ן 
  

ידי שמאיי מקרקעין   בעיקר, על הערכות שווי המבוצעות על  בססת הנהלת הקבוצה,  נדל"ן להשקעה, מ לצורך קביעת השווי ההוגן של 
. לאופן קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה הקבוצהחיצוניים בלתי תלויים בעלי ידע, ניסיון ומומחיות נדרשים וכן על ניסיונה של הנהלת  

  . להלן 4.כוסעיף   גםראה 
  

    . לעיל כאמור  הוגן בשווי  הוא  אףנדל"ן להשקעה בהקמה המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד  -  בהקמה  להשקעה"ן נדל
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   פעילים  חשמל לייצור ומתקניםכוש קבוע ר .גי

  כללי ) 1(
רכוש קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים, או להשכרה לאחרים, אשר חזוי כי ישתמשו  

  בו במשך יותר מתקופה אחת.  
  
  ומדידה  הכרה ) 2(

  . ערך מירידת  והפסדים שנצבר   פחת בניכוי   העלות לפי  נמדדים  ,לייצור חשמלוטורבינות רוח   וולטאיים  פוטוומתקנים   קבוע רכוש  פריטי
כוללת תשלומים הניתנים לייחוס במישרין לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה   העלות

הנהלה. הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ה  ולמצב ישיר, וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום  
  . הקבוע הרכוש של)  משמעותיים(רכיבים   נפרדים כפריטים  מטופלים  הם, שונה   חיים  אורך  יש משמעותיים קבוע רכוש   לחלקי  כאשר

  
 אחרות  הכנסות  בסעיף  נטו  ומוכרים,  בספרים  לערכו  הנכס  מגריעת  התמורה  השוואת  לפי  נקבעים  קבוע  רכוש   פריט  מגריעת  הפסד  או  רווח

  .  והפסד רווח בדוח,  העניין לפי, אחרות  הוצאות או
  
  פחת  ) 3(

  הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים.   פחת
  

בי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר  פחת בעל עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט.  -הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד ל
מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו   ,(כמפורט להלן) על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריטההפחתה מבוצעת באופן שיטתי 

  תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום החיים השימושיים.   ,המיועד 
  

בנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה ה ההפחתה של הרכוש    שיטת  קבוע משקפת את 
ביותר. הקבוצה מפחיתה את הרכוש הקבוע בשיעורים שנתיים שווים על בסיס האומדנים בדבר ערכי השייר. שיטת הפחת ואורך החיים  

  ספים. שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".  השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת כ
  

הישרב   נכסיה  את  מפחיתה  הקבוצה  הקו  החיים    נכסים.  שיטת  אורך  מבין   הקצר  פני  על  מופחתים  חכירה  הסדרי  במסגרת  החכורים 
  השימושיים הצפוי להם על פי אותו בסיס של נכסים בבעלות, או על פני תקופת החכירה.  

  
  בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:  השנתיים ים השימושיים ושיעורי הפחת אורך החי

  
  

  שיטת הפחת   פחת  %  אורך חיים שימושיים   

  קו ישר   ) 2(בעיקר   2-10  10-50  מבנים בשימוש עצמי 

  קו ישר   15  6.67  כלי רכב 

  קו ישר   6-33  3-16  ריהוט וציוד משרדי 

  קן ישר  3.33~  30  אנרגיית רוח - חשמלמערכות לייצור 

~  10-35  אנרגיה פוטו וולטאית (*) - מערכות לייצור חשמל 10-2.9   קו ישר  
  

  (*) למתקנים אלו מחושב ערך שייר משמעותי 
  

  
    חכירות .יד

  כללי: 
  וולטאיות וחוות רוח. -הקבוצה נוהגת לחכור קרקעות על מנת להתקין ולהפעיל מערכות פוטו 

  
  2018  בדצמבר 31המדיניות החשבונאית שלהלן יושמה עד ליום 

  
הסדרי חכירה אלו סווגו כחכירה תפעולית, כלומר: הנכסים החכורים לא הוכרו בדוח על המצב הכספי, לאור העובדה שכל הסיכונים וההטבות 

חכירת גגות מחושבים כשיעור מהתקבולים שקיבלה הנלוות לבעלות נותרו באופן מהותי בידי מחכיר הגגות או בעל הקרקע. דמי החכירה בגין  
החברה בגין אספקת החשמל לחברת החשמל ומוכרים ברווח והפסד בעת הזכאות לקבלת התקבולים מאספקת החשמל. בפרויקטים בהן  

  משלמת הקבוצה את דמי החכירה מראש, תשלום זה מוכר כנכס ומופחת כהוצאה בקו ישר על פני תקופת החכירה.  
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  2019בינואר  1מיום מיושמת החל   , המדיניות החשבונאית שלהלן

  
הקבוצה מעריכה האם חוזה הינו חכירה (או כולל חכירה) במועד ההתקשרות בחוזה. הקבוצה מכירה בנכס זכות שימוש מחד ובהתחייבות  

חודשים) וחכירות של נכסים בעלי ערך   12החוכר, למעט חכירות לטווח קצר (לתקופה של עד חכירה מאידך בגין כל חוזי החכירה בהם היא 
  נמוך בהן מכירה הקבוצה בתשלומי החכירה כהוצאה תפעולית על בסיס קו ישר על פני תקופת החכירה.

  
  קביעת תקופת החכירה 

ביה לחוכר יש את   הזכות להשתמש בנכס החכור יחד עם תקופות המכוסות על  תקופת החכירה הינה התקופה שאינה ניתנת לביטול של
בחנת בהתחשב, בין   ידי אופציה להארכת החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו. סבירות המימוש של אופציות ההארכה 

צפוי שתהיה להן הטבה כלכלית היתר, בהשקעות הוניות משמעותיות שבוצעו על ידי הקבוצה במושכר (הקמת מתקנים לייצור חשמל), אשר  
משמעותית לקבוצה בתקופת ההארכה, הארכת תקופת החכירה כך שתחפוף את תקופת ההפעלה הצפויה של המתקנים לייצור חשמל,  

  עלויות המתייחסות לסיום החכירה, מסגרת האסדרה בגין הנכס החכור, מיקום הנכס החכור והזמינות של חלופות מתאימות.
  

  ימוש נכס בגין זכות ש
נכס זכות השימוש נמדד לפי מודל העלות ומופחת בקו ישר על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים. 
עלות נכס זכות השימוש למועד תחילת החכירה נקבעת לפי סכום המדידה לראשונה של התחייבות החכירה (ראה להלן), תשלומי חכירה 

ילת החכירה או לפניו ועלויות ישירות ראשוניות. לאחר מכן, נכס זכות שימוש נמדד לפי העלות בניכוי פחת נצבר  כלשהם שבוצעו במועד תח
  והפסדים מירידת ערך. 

  
הפחתת הנכס נרשמת כהוצאות פחת ומתחילה ממועד תחילת החכירה, שהוא המועד בו המחכיר מעמיד את נכס הבסיס זמין לשימוש על  

  שנים בארה"ב.   35-שנים בפולין ו 30שנים בישראל,  23-20השימושים של הנכסים החכורים על ידי הקבוצה הינו ידי החוכר. אורך החיים 
  

נכסים בגין זכות שימוש מוצגים בסעיף נפרד בדוח על המצב הכספי. נכס הוצאות חכירת קרקע מראש שנרשם בתקופות קודמות בסעיף  
  בשם זה מצטרף לנכסי זכות השימוש החל ממועד החלת התקן.  

בהפסד מירידת ערך כלשהו   ירידת ערך נכסים על מנת לקבוע אם נפגם נכס זכות השימוש ולטפל  IAS 36הקבוצה מיישמת את הוראות  
  שזוהה.

  
  התחייבות בגין חכירה 

ב  להיפרע  עתידות  אשר  התחייבויות  הכספי.  המצב  על  בדוח  הארוך  בזמן  חכירה  בגין  התחייבות  בסעיף  מוצגת  החכירה    12-התחייבות 
  ספי.החודשים הקרובים נרשמות בסעיף חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה בזמן הקצר בדוח על המצב הכ

  
  תשלומי החכירה הנכללים במדידת התחייבות החכירה מורכבים מהתשלומים הבאים:

 ;תשלומים קבועים 
  .תשלומי חכירה משתנים אשר תלויים במדד, שנמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים במועד תחילת החכירה  
  

הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד תחילת החכירה,  התחייבות החכירה נמדדת לראשונה במועד תחילת החכירה לפי הערך  
מהוונים תוך שימוש בשיעור הריבית להיוון התוספתי של החוכר, מאחר ששיעור ההיוון הגלום בחכירה אינו ניתן לקביעה בנקל. לאחר המדידה 

על התחייבות החכירה בשיטת הריבית האפקטיבית   הראשונית, התחייבות החכירה תימדד על ידי הגדלת הערך בספרים על מנת לשקף ריבית
  ועל ידי הקטנת הערך בספרים על מנת לשקף את תשלומי החכירה שבוצעו. 

  
  הקבוצה מודדת מחדש את התחייבות החכירה (כנגד התאמה לנכס זכות השימוש) כאשר: 

  ידי היוון תשלומי ה על  חכירה המעודכנים תוך שימוש בשיעור היוון  חל שינוי בתקופת החכירה. במקרה זה התחייבות החכירה נמדדת 
  מעודכן; 

   הקבוצה מודדת מחדש תוך שימוש בשיעור הריבית המקורי של החכירה את התחייבות החכירה (כנגד התאמה לנכס זכות השימוש) כאשר
  חל שינוי בתשלומי חכירה עתידיים הנובע משינוי במדד המשמש לקביעת תשלומים אלה. 

 
% מתפוקת החשמל של המתקנים המותקנים  -תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בשער (לדוגמה, תשלומי חכירה שנקבעים כ 

על הנכסים החכורים), אינם נכללים במדידת התחייבות החכירה ונכס זכות שימוש. תשלומי חכירה אלה מוכרים כהוצאה בדוח על הרווח או  
  ירוע או התנאי שהפעיל תשלומים אלה. הפסד בתקופה בה התרחש הא
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  פיננסיים נכסים  .טו

  
  כללי    ) 1(
  

נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של המכשיר. השקעות בנכסים פיננסיים  
אלו מוצגות לראשונה לפי שוויין ההוגן בתוספת עלויות עסקה, למעט השקעות בנכסים פיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח  

  ויין ההוגן.  והפסד המוצגות בשו 
  

הנכסים הפיננסיים של הקבוצה מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן. הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו של הנכס הפיננסי,  
והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי, או בתקופות דיווח עוקבות במידה וניתן לסווג מחדש את הנכסים הפיננסיים לקטגוריה 

  אחרת:  
 וכן  ים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד;נכס  
  בעלות מופחתת הנמדדים נכסים פיננסיים  
  
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ) 2(

  
מדובר בהשקעות כאשר  נכסים פיננסיים מסווגים כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד" כאשר אותם נכסים מוחזקים לצורכי מסחר,  

או כאשר הם יועדו כנכסים פיננסיים בשווי הוגן  במכשירים הוניים שאינם מוחזקים לצורכי מסחר ולא יועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר  
רווח והמוצגים    דרך  לצורכי מסחר  המוחזקים  ניירות ערך סחירים  כוללים  זו  והפסד. הנכסים הפיננסיים של הקבוצה הנכללים בקטגוריה 

במטבע )  Forwardועסקאות אקדמה ( השקעות במכשירים הוניים לא סחירים המוצגים במסגרת הרכוש הלא שוטף  במסגרת הרכוש השוטף,  
  חוץ שאינן מגדרות.  

  
  ווג כמוחזק למטרות מסחר, אם: נכס פיננסי מס 

  
  הוא נרכש בעיקרו למטרת מכירה בעתיד הקרוב; או  
  על יחד  המנוהלים  מזוהים,  פיננסיים  של מכשירים  מתיק  חלק  מהווה  פעילות שבוצע  -הוא  לדפוס  ראיה  קיימת  ביהם  ול ידי הקבוצה 

  לאחרונה לצורך הפקת רווחים בזמן הקצר; או 
  ית או שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר מגדר.הוא נגזר שאינו חוזה ערבות פיננס  

 
נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד, מוצג בשוויו ההוגן לתאריך הדוח על המצב הכספי. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי  

ודיבידנדים  ההוגן, לרבות אלו שמקורם בשינויים בשערי חליפין, נזקפים לדוח הרווח והפסד בתקופה בה התרחש השינוי. הכנסות ריבית  
  . וכאלו מסווגים במסגרת אותו סעיף בדוח רווח והפסד. לעניין אופן קביעת השווי ההוגן ראה סעיף שמקורן בנכסים  

  
  בעלות מופחתת הנמדדים  נכסים פיננסיים  ) 3(

 
  מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים: 

   בות   תזרימי מזומנים חוזיים; וכן המודל העסקי של הקבוצה הינו להחזיק את הנכסים במטרה ל
  .התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים אשר מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד  
  

פיננסיים הנמדדים  נכסים  לקוחות, פקדונות, הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך ולזמן קצר, וחייבים אחרים עם תשלומים מוגדרים, מסווגים כ
בות תזרימי מזומנים חוזיים והתנאים החוזיים בעלות מופחתת , מאחר והמודל העסקי של הקבוצה הינו להחזיק את הנכסים הללו במטרה ל

  .  של הנכסים הללו קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים אשר מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד
  

ת של נכס פיננסי הינה הסכום שבו נמדד הנכס הפיננסי בעת הכרה לראשונה בניכוי תשלומי קרן, בתוספת או בניכוי ההפחתה עלות מופחת
המצטברת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, של הפרש כלשהו בין הסכום הראשוני לבין סכום הפירעון, מותאם בגין הפרשה להפסד  

  כלשהי.  
  

הינה שיטה המשמשת לחישוב העלות המופחתת של מכשיר חוב ולהקצאה ולהכרה בהכנסת הריבית ברווח או   שיטת הריבית האפקטיבית
  הפסד על פני התקופה הרלוונטית. 

  
  : בעלות מופחתתהנמדדים  ירידת ערך של נכסים פיננסיים )4(
  

  ירידת ערך של נכסים פיננסיים בעלות מופחתת מוכרת ונמדדת לפי הפסדי האשראי החזויים בגינם.  
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ברות להתרחשות כשל, גובה ההפסד במקרה של התרחשות כשל והחשיפה  המדידה של הפסדי אשראי חזויים הינה פונקציה של ההס
ברות להתרחשות כשל וגובה ההפסד מבוסס על נתונים היסטוריים המתואמים על ידי מידע המקסימלית להפסד  באירוע כשל. אומדן ההס

  צופה פני עתיד. 
  

בי לקוחות, חייבים בגין חכירה ונכסי חוזה לפי   הקבוצה בחרה ליישם את הגישה המקלה למדידת ההפרשה לירידת ערך לפי ,  IFRS 15ל
ברות לחדלות פירעון לכ  הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר הינם הפסדי האשראי החזויים  ).  lifetimeל אורך חיי המכשיר (הס

  הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים במהלך אורך החיים החזוי של המכשיר.  
  

בי  בגין נכסים פיננסיים אלה נאמדים תוך שימוש במטריצת הפרשות המבוססת על ני  חזויים הפסדי האשראי ה  סיון העבר של הקבוצה ל
והן של   והערכה הן של המגמה השוטפת של התנאים  ללווה, תנאים כלכליים כלליים  ומותאמת לגורמים שהם ספציפיים  הפסדי אשראי 

  . ה החזויה של התנאים במועד הדיווחהמגמ
  
  

  התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה   .טז
  התחייבויות פיננסיות מסווגות כהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד או כהתחייבויות פיננסיות אחרות. 

  
  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד  
  

)  Forwardהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד של הקבוצה כוללות נגזרים שונים כמפורט בסעיף יז. להלן ועסקאות אקדמה (
  במטבע חוץ שאינן מגדרות.  

  
ים לדוח הרווח והפסד.  התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצגת בשווי הוגן. כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן נזקפ

  רווח או הפסד בגין התחייבויות אלו כולל גם ריבית המשולמת בגינם. עלויות עסקה נזקפות במועד ההכרה הראשוני לדוח רווח והפסד.
  
  התחייבויות פיננסיות אחרות  

  
  לוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים.  התחייבויות פיננסיות אחרות בקבוצה, כוללות אשראי לזמן קצר, זכאים ויתרות זכות, אגרות חוב, וה

נמדדות  הראשונית,  המדידה  שלאחר  בתקופות  עסקה.  עלויות  ניכוי  לאחר  הוגן  בשווי  לראשונה  מוכרות  אחרות  פיננסיות  התחייבויות 
פות ככלל  ההתחייבויות הפיננסיות האחרות, ככל שתוצאות מדידה כאמור הן מהותיות, על בסיס עלות מופחתת, כאשר עלויות המימון נזק

בסס על שיטת הריבית האפקטיבית. לעניין הטיפול בהתחייבויות פיננסיות אחרות הצמודות למדד המחירים לצרכן   לדוח הרווח והפסד בה
  .יזראה סעיף 

 
  מכשירים הוניים  

  
הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה. מכשירים  

  נרשמים בגובה התמורה שהתקבלה בגינם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין להנפקתם. 
  

  בי אופציה לרכישת מניות החברה ו/או חברה מאוחדת   כ
  

בי אופציה לרכישת מניות החברה, המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש מספר קבוע של מניות רגילות בתמורה לסכום   תקבולים בגין הנפקת כ
בי אופציה". תקבולים בגין הנפקת אופציות על ידי חברות מאוחדות   קבוע של מזומן, מוצגים במסגרת ההון בסעיף "תקבולים על חשבון כ

. לעניין זה, סכום מימוש המשתנה בהתאם למועד המימוש, כאשר כבר במועד ההנפקה ניתן לקבוע את  ינן מקנות שליטהשאמוצגים בזכויות  
  מחיר המימוש בכל מועד מימוש אפשרי, נחשב לסכום קבוע.

  
  פיצול תמורה מהנפקת חבילה של ניירות ערך  

  
התמורה המתקבלת מהנפקת חבילה של ניירות ערך, מיוחסת למרכיבי החבילה השונים. התמורה מיוחסת תחילה להתחייבויות פיננסיות 
הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ולהתחייבויות פיננסיות אחרות, אשר נמדדות בשווי הוגן רק במועד ההכרה הראשונית, ואילו היתרה 

וניים. כאשר מונפקים במסגרת חבילת ניירות ערך מספר מכשירים הוניים, מיוחסת תמורת החבילה לפי שוויים ההוגן  מיוחסת למכשירים הה
בסס על מחירי השוק של ניירות הערך בסמוך לאחר   היחסי. השווי ההוגן של כל אחד ממרכיבי החבילה הנמדד בשווי הוגן כאמור, נקבע בה

  ל אחד הנפקתם. עלויות ההנפקה מוקצות בין כ 
ממרכיביה באופן יחסי לשווי שנקבע לכל רכיב שהונפק. עלויות ההנפקה שהוקצו להתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או  
הפסד נזקפות לרווח או הפסד במועד ההנפקה. עלויות הנפקה שהוקצו להתחייבויות פיננסיות אחרות מוצגות בניכוי מההתחייבות, ונזקפות 

  ו הפסד בשיטת הריבית האפקטיבית. עלויות הנפקה שהוקצו למכשירים הוניים מוצגות בניכוי מההון. לרווח א
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 נכסים והתחייבויות פיננסיים בהצמדה למדד   .יז
שווי הוגן דרך רווח והפסד. בגין נכסים והתחייבויות לקבוצה נכסים והתחייבויות פיננסיים הצמודים למדד המחירים לצרכן, שאינם נמדדים לפי  

אלה, נזקפות הכנסות או עלויות המימון לפי שיעור הריבית האפקטיבי, עליו מתווספים הפרשי הצמדה על פי השינויים במדד שהיו בפועל  
בתאריך הדוח על המצב הכספי   עד לתאריך כל דוח על המצב הכספי, באופן שיתרות בהצמדה למדד מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון

(מדד החודש שקדם למועד הדוח על המצב הכספי בכל תקופה), או בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח, בהתאם לתנאי  
  העסקה.

  
  מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור   .יח
  
  כללי ) 1(
  

  במטבע חוץ.)  Forwardעסקאות אקדמה ( לקבוצה מכשירים פיננסיים נגזרים הכוללים, בין היתר, 
    

על שערי מטבע במטרה לגדר חשיפות לשינויים  )  Forwardהקבוצה מתקשרת בעסקאות על מכשירים פיננסיים נגזרים, כגון עסקאות אקדמה ( 
י הוגן דרך רווח או  בשוובשערי חליפין של מטבעות חוץ. כמו כן, נוהגת הקבוצה לממן השקעות בניירות ערך המסווגים כנכסים פיננסיים  

  או השקעות בפעילות חוץ, נטו באשראי שנלקח במטבע החוץ שבו נקובות השקעות אלו.   הפסד
  

מכשירים פיננסיים נגזרים, מוכרים לראשונה במועד ההתקשרות ובכל תקופת דיווח שלאחר מכן, לפי שווים ההוגן. שינויים בשווי ההוגן של  
לל לרווח והפסד. עיתוי ההכרה ברווח והפסד של שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים,  מכשירים פיננסיים נגזרים, נזקפים ככ

ם אשר יועדו למטרת גידור, כאשר גידור זה הינו אפקטיבי ועונה לכל התנאים לקביעת יחסי גידור, מותנה באופי ובסוג הגידור, כמפורט בסעיפי
  ) להלן.  5) עד (2(
  

שירים פיננסים נגזרים, כיתרה שוטפת או בלתי שוטפת, נקבע בהתאם למשך הזמן החוזי של המכשיר הפיננסי ממנו  הסיווג המאזני של מכ
חודשים, מוצג הנגזר בדוח על המצב הכספי כפריט בלתי שוטף. כאשר יתרת   12הם נגזרים. כאשר יתרת הזמן החוזית של הנגזר עולה על  

  זר כפריט שוטף, כל עוד ההתחייבות בגין הנגזר מסולקת במזומן, או בהחלפת נכס פיננסי אחר. חודשים, מוצג הנג 12-הזמן החוזית פחותה מ 
  
  חשבונאות גידור ) 2(

  
  כמדיניותה החשבונאית. IAS 39הקבוצה מיישמת את מודל חשבונאות הגידור של  

  
(במקרה של סיכון מטבע חוץ), במטרה לגדר סיכון שווי  הקבוצה מייעדת לגידור מכשירים פיננסיים נגזרים או מכשירים פיננסיים לא נגזרים  

  הוגן או גידור השקעות מפעילות חוץ, נטו.
יחסי הגידור מתועדים במועד ההתקשרות בעסקת הגידור. התיעוד כולל זיהוי של המכשיר המגדר, הפריט המגודר, הסיכון המגודר, אסטרטגית 

מדיניות הכוללת של הקבוצה בכל סוג גידור. בנוסף, החל מתחילת יחסי הגידור הגידור המיושמת, ואת מידת ההתאמה של האסטרטגיה ל
תזרימי   או  ההוגן  בשווי  לשינויים  קיזוז החשיפה  לעניין  בה המכשיר המגדר אפקטיבי  המידה  תקופתם, מתעדת הקבוצה את  כל  ולאורך 

בוהה כאשר היחס שבהמזומנים של הפריט המגודר.   ין השווי ההוגן של המכשיר המגדר לבין השווי ההוגן  הגידור נחשב כבעל אפקטיביות 
  .80%-125%של הסיכון המגודר הוא בטווח של  

  
אם בתאריך הדוח על המצב    -סיווגם המאזני של מכשירים מגדרים נקבע בהתאם ליתרת התקופה של יחסי הגידור בתום תקופת הדיווח  

הכספי כנכס או התחייבות בלתי שוטפים; ואם בתום  דר בדוח על המצב  חודשים, מסווג המכשיר המג   12הכספי עולה יתרת התקופה על  
  חודשים מסווג המכשיר המגדר בדוח על המצב הכספי כנכס או התחייבות שוטפים. 12-תקופת הדיווח יתרת התקופה פחותה מ

  
  פעילות הגידור של הקבוצה כוללת את יחסי הגידור הבאים:  

  
  גידור שווי הוגן  ) 3(
  

הוגן,   סיכון שווי  לגידור  פיננסים המיועדים  שינויים בשער הפורוורד של מדד המחירים לצרכן  שינויים בשווי ההוגן של מכשירים  הכוללים 
מוכרים בדוח הרווח והפסד במקביל  במקרה של גידור שווי הוגן של אגרות חוב שקליות לא צמודות באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים,  

גידור מופסקת כאשר המכשיר המגדר פוקע או נמכר, מבוטל  ההוגן של הפריט המגודר המיוחס לסיכון המגודר. חשבונאות ה לשינויים בשווי 
  או ממומש, או כאשר יחסי הגידור אינם עומדים עוד בתנאי הסף לגידור.  

  
  גידור השקעה בפעילות חוץ, נטו  ) 4(

  
  ) Forwardכגון  שנלקחו באותו מטבע בו בוצעה ההשקעה ובאמצעות עסקאות אקדמה (גידור השקעה בפעילות חוץ, נטו באמצעות הלוואות  

במטבע חוץ, מטופל כך שהחלק האפקטיבי מוכר במסגרת סעיף "קרן הון מתרגום דוחות כספיים של פעילות      ,Cross Curency Swap-ו
חוץ" ברווח הכולל של החברה, ואילו החלק שאינו אפקטיבי מוכר מיידית בדוח הרווח והפסד. סכומים שנזקפו לרווח הכולל מסווגים לרווח  

  והפסד בעת מימוש ההשקעה בפעילות החוץ, נטו.  
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  גידור תזרימי מזומנים  ) 5(
  

הקבוצה מיישמת חשבונאות גידור תזרימי מזומנים בגין עסקאות עתידיות לרכישה של מטבע חוץ המיועדות להבטחת תשלום במטבע חוץ 
  .בגינן התקשרה הקבוצה בחוזי החלפת שערי ריביתוכן חשבונאות גידור תזרימי מזומנים בגין הלוואות הנושאות ריבית משתנה, אשר  

  
החלק האפקטיבי בשינויים בערכם של מכשירים פיננסיים המיועדים לגידור תזרימי מזומנים, מוכר ברווח הכולל האחר בסעיף "רווח (הפסד)  

  בגין גידור תזרים מזומנים" והחלק שאינו אפקטיבי, מוכר מיידית ברווח או הפסד. 
  

ונאות הגידור, הסכומים שנזקפו לרווח הכולל האחר, מסווגים לרווח או הפסד, כאשר הפריט המגודר או העסקה החזויה לאחר הפסקת חשב
  המגודרת נרשמים ברווח או הפסד.

  
בעת גידור עסקה חזויה על נכסים לא פיננסיים, רווחים או הפסדים שנזקפו לרווח הכולל האחר נזקפים לרווח או הפסד במהלך התקופה 

  תזרימי המזומנים החזויים המגודרים משפיעים על הרווח או הפסד.בה 
  

  החזקה במניות החברה    .יט
  מניות החברה המוחזקות על ידי הקבוצה מופחתות מההון העצמי של החברה לפי שיטת "מניות באוצר". 

  
  מיסים על ההכנסה   .כ
  
  כללי ) 1(
  

על ההכנסה ברווח והפסד כוללות את סך המיסים השוטפים וכן את סך השינוי ביתרות המיסים הנדחים, למעט    הוצאות (הכנסות) המסים
מיסים נדחים שמתייחסים לעסקה או אירוע אשר נזקפים ישירות להון העצמי או לרווח הכולל. תוצאות המס הנובעות מעסקה או אירוע אשר 

  כולל, נזקפות אף הן ישירות להון העצמי או לרווח הכולל. מוכרים כאמור ישירות להון העצמי או לרווח ה
  

  מסים שוטפים  ) 2(
  

בסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה וחברות הקבוצה במהלך תקופת  הוצאות (הכנסות) המסים השוטפים, מחושבות בה
הכנסות והוצאות אשר חייבים במס או  הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי  

ש  ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס או ניתנים לניכוי. נכסים והתחייבויות בגין מיסים שוטפים, נקבעים תוך שימו 
  בשיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו, או חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדוח על המצב הכספי. 

  
  חים מסים נד ) 3(

  
החברה וחברות הקבוצה מבצעות ייחוס מיסים בגין הפרשים זמניים בין ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים לבין בסיס המס  
בסס   שלהם ובגין הפסדים והטבות לצרכי מס, שמימושם צפוי. המיסים הנדחים מחושבים לפי שיעורי המס הצפויים לחול בעת מימושם, בה

וקי המס אשר נחקקו, או חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתום תקופת הדיווח. התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך  על שיעורי המס וח 
כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין  

עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי. כמו   כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי
וחברות בוסטון הנכללים  , BE, Carr כן, החברה רושמת בדוחותיה הכספיים עתודה למסים בגין חלקה ברווחי שיערוך והפרשי פחת של נכסי

וחברות בוסטון מוגדרות  ,  BE, Carr  מאחר ו  בהתאמה,  "חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות"  ו  םנדחי   מסים  הוצאות   בדוחות הכספיים במסגרת
  . ט6ו    ז.6 ד.6 באוריםראה   -   לכך אינן רושמות עתודה למס בספריהן   בארה"ב, ובהתאםו  בבריטניהלצרכי מס     REIT–כ 
  

לכוונת   אשר בהתאם  מוחזקות  במקרה של מימוש השקעות בחברות  שהיו חלים  מיסים  מובאים בחשבון:  לא  הנדחים  המיסים  בחישוב 
בי מקרים בהם לא צפויים תשלומי דיבידנדים   הקבוצה צפוי כי הן לא תמומשנה בעתיד הנראה לעין; מיסים בגין חלוקת רווחים בקבוצה ל

מיסים בגין רווחים של חברות בקבוצה שחלוקתם חייבת במס, אך אין בכוונת הקבוצה לחלקם כדיבידנד;   מחברות מוחזקות להתחייב במס;
  מסים בגין  

תקבולים שמחולקים בדרך של הפחתת הון על ידי חברות כלולות ולהערכת החברה התקבולים האמורים יסווגו בישראל כהכנסה הונית; 
אשר נרכש במסגרת עסקה שאיננה צירוף עסקים, אשר במועד ביצועה העסקה איננה   מיסים נדחים שהיו חלים בקשר לנדל"ן להשקעה

  משפיעה על הרווח החשבונאי וגם לא על ההכנסה החייבת במועד בו בוצעה העסקה. 
  

נדחים של כל חברה מוחזקת מוצגים בקיזוז כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים   נכסי והתחייבויות מסים
כנגד התחייבויות מסים שוטפים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי אותה רשות מס, ובכוונת אותה חברה מוחזקת 

  ל בסיס נטו.לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים ע
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  הפרשות   .כא

הפרשה נזקפת כאשר לקבוצה מחויבות (משפטית או משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, אשר לצורך סילוקה יותר סביר מאשר  
שיידרש תזרים שלילי של משאבים, כל עוד ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות העומדת לסילוק. )  more likely than notלא (

בי הסכומים שיידרשו ליישוב את המחויבויות שבתאריך הדוח על המצב הכספי  ההפרשות משקפות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה ל
  בהתחשב בסיכונים ואי הודאויות הכרוכים בהן.  

  
ר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בתאריך הדוח על המצב הכספי צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי, מכירה הקבוצה כאש

וכן ניתן לאומדו באופן  )  virtually certainלגובה ההפרשה שהוכרה, רק כאשר וודאי למעשה (  עד בנכס, בגין ההשבה,   שהשיפוי יתקבל 
  מהימן. 

  
ללים הפרשות בגין הליכים משפטיים והיטלי מס העומדים תלויים בתאריך הדוח על המצב הכספי, כנגד חלק מחברות הדוחות הכספיים כו

יועציה המשפטיים להליכים אלו, הינה יותר סבירה מאשר לא ( בססת על   moreהקבוצה שסבירות התממשותם, להערכת ההנהלה המ
likely than not  .(  

  

  תשלום מבוסס מניות   . כב

בעסקאות תשלום מבוסס מניות עם עובדים (כולל עם נושאי משרה ואחרים המספקים שירותים דומים) המסולקות במכשירי הון של הקבוצה  
בסס על שווים ההוגן במועד ההענקה ( בי אופציה), נקבעת ההטבה הגלומה במכשירים ההוניים המוענקים בה ). grant date(על פי רוב, כ

בי אופציה נאמד על בסיס מודלים לתמחור אופציות (כגון מודל בלק ושולס), כאשר בכל תאריך דוח על  - השווי ההוגן הגלום בהענקת כ
המצב הכספי אומדת הקבוצה את מספר המכשירים ההונים הצפוי להבשיל וכל שינוי באומדן ביחס לתקופות קודמות נזקף לדוח הרווח  

  הבשלה.  והפסד על פני יתרת תקופת ה
  

של המכשיר )  vestingההטבה האמורה נזקפת כהוצאה בדוח הרווח והפסד כנגד גידול בהון העצמי, בקו ישר על פני תקופות ההבשלה (
  ). graded vestingההוני שהוענק, באופן שכל תת הענקה נחשבת כסדרה נפרדת ( 

  
ואחרים המספקים שירותים דומים) המסולקות במזומן, מודדת הקבוצה בעסקאות תשלום מבוסס מניות עם עובדים (כולל עם נושאי משרה  

את שירותי העבודה ואת ההתחייבות שהתהוותה בגין תשלומים מבוססי מניות המסולקות במזומן, לפי השווי ההוגן של ההתחייבות. עד  
במועד הסילוק, כאשר שינויים כלשהם בשווי  לסילוק ההתחייבות, הקבוצה מודדת מחדש את השווי ההוגן של ההתחייבות בכל מועד דיווח ו

לשלם   ובהתחייבות  מכירה בשירותים שהתקבלו,  תנאי הבשלה, הקבוצה  כולל  וההסדר  במידה  לתקופה.  או הפסד  ברווח  מוכרים  ההוגן 
  בעבורם, על פני תקופת ההבשלה. 

  
  הכרה בהכנסה   .גכ

בייתן מוערכת כצפויה ב  נזקפות בדוחות הכספיים כל עוד  למדידה   נים ניתוהעלויות  ההכנסות    מימועד ההכרה בהן וכאשר סכו הכנסות 
בו לטובת   באופן מהימן.  הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנ

  צדדים שלישיים (כגון, מסים). 
  

נזקפות לדוח רווח והפסד עם הצטברותן על פני תקופת השכירות. בחוזי שכירות  הכנסות מדמי שכירות וניהול נכסי נדל"ן להשקעה,   )1( 
בהם דמי השכירות עולים בשיעור קבוע לאורך תקופת השכירות, נזקפת השפעת העלייה הקבועה בדמי השכירות לדוח הרווח והפסד,  

ב באופן שווה לאורך כל תקופת השכירות. ייתן מוערכת כצפויה במועד ההכרה בהן וכאשר  ההכנסות נזקפות בדוחות הכספיים כל עוד 
 סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן. 

 
מטפלת בוויתורים שהוענקו לחוכרים    אמות- החזוי חלף  פרעונםהנובעים מהסדרי חכירה תפעולית שמועד    חכירה  תשלומי  בגין  ויתור

המהווים תיקון חכירה, כגריעה של נכס פיננסי בהתאם לתקן    בהסדרי חכירה תפעולית בגין תשלומי חכירה שמועד פירעונם החוזי חלף,
. בהתאם לכך ולאחר הבאה בחשבון של הפסדי אשראי חזויים ככל וישנם,   19-3ולעמדת סגל רשות ניירות ערך מספר    IFRS9חשבונאות  

גורעת את יתרת החייבים בגין חכירה תפעולית לדוח על הרווח או הפסד במועד בו פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי מזומנים. בגין    אמות
  מילוני שקלים.   47 -הכנסה בסך של כ קיטון  אמות גריעת יתרת החייבים רשמה  

  
חכירה    - הסדרי חכירה תפעולית המשלבים דמי חכירה קבועים ודמי חכירה משתנים דמי  המשלבים  תפעולית  חכירה  בהסדרי 

מכירה בתשלומי החכירה הקבועים על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה. בהסדרי חכירה    אמותקבועים ודמי חכירה משתנים  
זה,   ניתנה הקלה לחוכרים המיוחסת למשבר הקורונה (מסוג  יותר  COVID-19במסגרתם  נמוך  ), לפיה הופחת הרכיב הקבוע לסכום 

רואה ברצפה המעודכנת של הרכיב הקבוע, כבסיס שיטתי אחר המייצג    אמותלתקופה קצובה, לצד הותרת הרכיב המשתנה על כנו,  
בנית שבה מתמעטת ההטבה מהשי    מוש בנכס הבסיס, וזאת חלף פריסת ההפחתה ברכיב הקבוע על פני  בצורה טובה יותר את ה
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מכירה בפער בין סך תשלומי החכירה בפועל לבין הסכום    אמותיתרת תקופת החכירה על בסיס קו ישר. בהתאם לכך, בכל תקופה  
זו הינה בהתאם לתקן חשבונאות  המתקבל על בסיס הקו הישר כתשלומי חכירה משתנים חיוב יים או שליליים. מדיניות חשבונאית 

IFRS 16    קיטון הכנסה בסך    אמות. בגין הפחתת הרכיב הקבוע לרצפה המעודכנת רשמה  19-3ולעמדת סגל רשות ניירות ערך מספר
  מילוני שקלים.  17 -של כ 

 
 לזכאות לדיבידנד. הכנסות מדיבידנד נזקפות לדוח רווח והפסד במועד הקובע   )2( 
  
, מוכרים בדוח רווח והפסד במועד השלמת עסקת המכירה עם  והשקעות בחברות כלולות  ווחים (הפסדים) ממימוש נדל"ן להשקעהר )3( 

 העברת השליטה בנכס לרוכש.  
 
 הכנסות ממכירת חשמל, נזקפות לדוח רווח והפסד עם הצטברותן על פני תקופת ההפקה. )4( 
 
דות על פי מחיר השוק של התעודות בתום החודש בו נצברו ונרשמו כנגד מלאי תעודות ירוקות. בעת  ההכנסות מתעודות ירוקות נמד )5( 

מימוש התעודה, מותאמות ההכנסות ממכירת תעודות ירוקות על פי מחיר המכירה בפועל, למעט במקרים של ירידת ערך התעודות.  
  . 7ראה באור ן תעודות ירוקות ירידות ערך וביטולן מוכרות בסעיפי ההוצאות ברווח והפסד. לעניי

 
הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו, שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח   )6( 

  והפסד. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.
  

  עלויות אשראי  .דכ

עלויות אשראי הניתנות לייחוס להקמה של נכסים כשירים, אשר הכנתם לשימוש המיועד להם או למכירתם מצריכה פרק זמן משמעותי,  
  מהוונות לעלות אותם הנכסים עד למועד בו נכסים אלו מוכנים בעיקרם לשימושם המיועד או למכירתם. 

  
  . של הקבוצה בעלות הנכס שהושקעה בפועלעלויות האשראי חושבו כמכפלה של שיעור הריבית הממוצעת 

  
  הכנסות הנובעות מהשקעה זמנית של אשראי ספציפי שהתקבל לצורך השקעה בנכסים כשירים, מנוכות מעלויות האשראי הכשירות להיוון. 

  
  כל יתר עלויות האשראי מוכרות ברווח והפסד במועד היווצרותן. 

  

  רווח  למניה  .הכ

מחושב על ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלי מניות רגילות של החברה, בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הרווח הבסיסי למניה  
  הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח. 

  
לצורך חישוב הרווח המדולל למניה, מתואמים הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, והממוצע המשוקלל של מספר המניות  

במחזור, בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות שמקורן בניירות ערך המירים של החברה, כל עוד הן מביאות לדילול    הקיימות
  ביחס לרווח הבסיסי למניה.  

  

  קביעת שווי הוגן   .וכ

לצורך יישום חלק מכללי המדיניות החשבונאית, נדרשת הקבוצה לאמוד את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים ושאינם פיננסיים. 
  ערכי השווי ההוגן נקבעים, בעיקר, על בסיס השיטות הבאות:  

  
נגזרים הנסחרים בשווקים פעילים (בעיקר  השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים שאינם    -  מכשירים פיננסיים נסחרים שאינם נגזרים )1( 

 מניות  
וניירות ערך אחרים), חושב על פי שערי הסגירה לתום תקופת הדיווח המצוטטים בבורסות השונות, כשהם מוכפלים בכמות המונפקת של  

  המכשיר הפיננסי הסחיר באותו מועד.  
 
השווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים הנסחרים בשוק פעיל  חושב על פי מחירי שוק מצוטטים    -  מכשירים פיננסיים נגזרים נסחרים )2( 

 לתום תקופת הדיווח. 
  

השווי ההוגן של מכשירים פיננסים, לרבות נגזרים, שאינם נסחרים בשוק פעיל (בעיקר עסקאות    -  מכשירים פיננסיים שאינם נסחרים )3( 
חוץ ונכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שאינם נסחרים) נאמד באמצעות    במטבע  Cross Currency Swap-ו  )Forwardאקדמה ( 

בסס על הנחות סבירות הנגזרות מהתנאים הכלכליים הקיימים בכל תום תקופת   טכניקות ומודלים כלכליים מקובלים להערכת שווי בה
 דיווח. שיטות ההערכה כוללות מודלים להמחרת אופציות וערך נוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים המהוונים בריבית ניכיון בשיעור  
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 הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי.המשקף, להערכת הנהלת החברה, את רמת 

  
 נדל"ן להשקעה  )4( 

  הנדל"ן להשקעה של הקבוצה מוצג לפי שוויו ההוגן, כאשר שינויים בשוויו ההוגן נזקפים לרווח והפסד כהכנסות או כהוצאות.  
  

בססת הנהלת הקבוצה, בעיקר, על הערכות שווי   המבוצעות על ידי שמאי מקרקעין  לצורך קביעת אומדן השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה, מ
חיצוניים בלתי תלויים בעלי ידע, ניסיון ומומחיות נדרשים. הנהלת החברה נוהגת לקבוע את השווי ההוגן לפי שיטות הערכה מקובלות לנכסי 

ה (ואצל נדל"ן בהקמה,  ) והשוואה של מחירי מכירה של נכסים דומים ונכסי הקבוצה בסביבה הקרובDCFנדל"ן, בעיקר היוון תזרימי מזומנים (
בעיקר לפי גישת ה"חילוץ"). כאשר נעשה שימוש בשיטת היוון תזרימי המזומנים, לשיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים, נטו, הצפויים 

בוע מהנכס השפעה משמעותית על שוויו ההוגן.       ל
 

מצבו הפיזי, איכות השוכרים ואיתנותם, תקופות השכירות, מחירי בקביעת השווי נלקחים בחשבון, בין היתר וככל שרלוונטי, מיקום הנכס ו 
שכירות לנכסים דומים, התאמות נדרשות למחירי השכירות הקיימים, מידת האכלוס בפועל והחזויה של הנכס ועלויות תפעולו. שינוי בערכו  

  ס כפי שאומדת אותו הנהלת החברה.  של מי ממרכיבים אלו, או בכולם, יכול להשפיע באופן משמעותי על שוויו ההוגן של הנכ
 

הקבוצה חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שניתן, אך עם זאת תהליך אמידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה כולל גם מרכיבים  
קעה במועד  סובייקטיביים, שמקורם בין השאר בניסיון העבר של הנהלת הקבוצה והבנתה את הצפוי להתפתח ולהתרחש בשוק הנדל"ן להש 

  שבו נקבע אומדן השווי ההוגן. לאור זאת, ולאור האמור לעיל בפסקה הקודמת, קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה מחייבת 
של   פעולותיה  ותוצאות  הכספי  מצבה  על  מהותי  באופן  להשפיע  יכולים  ההוגן  השווי  לקביעת  המשמשות  בהנחות  שינויים  דעת.  שיקול 

  .  הקבוצה
  
בי אופציה לעובדים ונושאי משרה  )5(      – כ
  

בסס על השווי ההוגן   בי אופציה לעובדים ונושאי משרה, המעניקים שירותים דומים, נקבע בה השווי ההוגן של ההטבה הגלומה בהענקת כ
ב אופציה במועד ההענקה שנאמד באמצעות מודל תמחור אופציות (כדוגמת מודל בלק    ושולס).  -של כל כ

  
ור  בקביעת השווי ההוגן נלקחים בחשבון בין היתר, מחיר המניה, מחיר המימוש, התנודתיות החזויה, אורך חיי האופציה, דיבידנדים חזויים ושיע

בסס על תנודתיות העבר של מחיר המניה; אורך חיי האופציה נקבע בהתאם לתחזית  ריבית חסרת סיכון. התנודתיות החזויה נאמדת בה
בי ת בי האופציה שהוענקו להם בהתחשב בתפקידם בחברה ובנההנהלה ל בי האופציה בכ סיון העבר של  יקופת ההחזקה של מקבלי כ

החברה בדבר עזיבתם של עובדים; באמידת הדיבידנדים החזויים מתחשבת החברה במדיניות חלוקת הדיבידנד הידועה למועד ההענקה; 
סיכון מבוסס על התשואה   הגלומה בהנפקות ממשלתיות, אשר יתרת התקופה שלהן שווה או דומה לתקופה אומדן שיעור ריבית חסרת 

  החזויה של האופציה המוערכת. 
  

    אומדנים ואי וודאויות עיקריים  .דכ

  
  אומדנים ואי וודאויות עיקריים  

  
תוספת מידע שלא היה בנמצא ברשות החברה במועד בו נערך האומדן, עשוייה להביא לשינויים בערכו הכמותי של האומדן, ולכן להשפיע 

  גם על מצבה הכספי של החברה ותוצאות פעולותיה.  
  

שלה בהתחשב בגורמים  לפיכך, אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת של הנהלת החברה, המבוסס על ניסיון העבר  
או   גם תוך הסתמכות על מומחים חיצוניים, ההשפעה הכמותית הסופית של עסקאות  לנסיבות של כל מקרה, וככל שרלבנטי,  הייחודיים 
בררים באופן סופי  ברר רק כאשר עסקאות או עניינים אלו מגיעים לסיומם. משכך, התוצאות בפועל, עת מ עניינים דורשי אמידה יכולה לה

עת הם  תו אלו  והערכות  באופן מהותי, מאומדנים  אף  לעיתים  עשויות להיות שונות,  והערכות,  קביעת אומדנים  אירוע הדורש  צאותיו של 
  נקבעים לראשונה ומתעדכנים על פני הזמן.  

  
בחנים באופן שוטף, ומתעדכנים בעקבות מידע שבא לידיעת הנהלת החברה או אירוע שהתרחש לאחר   האומדנים וההנחות שבבסיסם 
בחן לאחרונה. שינויים לאומדנים חשבונאיים   המועד האחרון בו נקבע האומדן, ואשר לא היו בידיה בתקופה הקודמת שבה נקבע האומדן, או 

כדי נזקפים בתקופה בה מבוצע ה יש בהשלכות השינוי  שינוי באומדן, או גם לתקופות עתידיות שלאחר התקופה בה מבוצע השינוי אם 
  להשפיע הן על התקופה הנוכחית והן על תקופות עתידיות.
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והע אומדן  ביצוע  מחייבת  הכספיים  בדוחות  ערכם  קביעת  אשר  עיקריים  תחומים  הנהלת הקבוצה השפעתם  להלן  להערכת  רכות, אשר 

  הצפויה הינה משמעותית במיוחד:  
  

 ד4באור ראה   -שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה.    
 

   החברה שיקול דעת בבחירת טכניקות הערכה נאותות למכשירים    מפעילה הנהלת  .23בבאור  כמתואר    - שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
פיננסיים, שאין להם מחיר שוק מצוטט בשוק פעיל. טכניקות ההערכה בהן עושה הנהלת החברה שימוש הינן כאלה המיושמות בידי  

בסס על היוון תזרימי המזומנים החזו בסס על הנחות  משתתפי שוק. השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים כאמור נקבע בה יים מהם, בה
אומדן השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים שאינם רשומים למסחר בשוק פעיל כולל מספר הנחות  הנתמכות במחירי שוק נצפים ושיעורם.  

  שאינן נתמכות במחירי ושיעורי שוק נצפים.  
 
 36החברה בוחנת ירידת ערך של השקעות בחברות כלולות בהתאם להוראות    -  ירידת ערך השקעות בחברות כלולות  IAS  . במסגרת  

ה למכלול אינדיקציות, בין היתר, למצב עסקי המושקעת, לשינויים בפעילותה התפעולית, למגמות  החבר  מתייחסת  הערך   ירידת  בחינת
שיעורי היוון, תזרימי מזומנים תפעוליים, יכולת החזר וגיוס  העולות מבחינת מדדים תפעוליים ומדדים פיננסיים כדוגמת שיעורי תפוסה,  

חוב, יחסים פיננסים, שווי נכסי למניה, דיבידנד למניה, משך התקופה בה עולה עלות ההשקעה על שווייה על פי מחירי הבורסה במידה  
נחזית להיות משמעותית על רקע של    ובמחירי הבורסה חלה ירידה נמשכת על פני תקופות ארוכות, או במידה והירידה במחירי בורסה

הרעה ריאלית בעסקיה של החברה המושקעת, וכיוצא בזה. באם לאחר בחינת מכלול הפרמטרים הנ"ל מתקבלת החלטה כי אין מדובר  
   בירידת ערך, לא עולה כלל הצורך לאמוד את סכום ההפסד.

  
   ביעות המשפטיות, כמו גם לקביעת הסבירות כי הם יתממשו    - הפרשות להליכים משפטיים לצורך בחינת הנפקות המשפטית של ה

בשים את   לרעת הקבוצה, מסתמכת הנהלת הקבוצה על חוות דעת של יועצים משפטיים ומקצועיים. לאחר שיועציה של הקבוצה מ
ביעה, או הליך, בין אם הקבוצה תצטרך לשאת בתוצאותיהם או שיש ביכולתה   עמדתם המשפטית ואת סיכויי הקבוצה באשר לנשוא ה

לדחותם, אומדת הנהלת הקבוצה את הסכום אותו יש לרשום בדוחות הכספיים, אם בכלל. פרשנות שונה מזו של יועציה המשפטיים של  
בי חוזי התקשרות, וכן שינויים שמקורם בפסיקה רלבנ טית או בתוספת  הקבוצה למצב חוקי קיים, הבנה שונה של הנהלת הקבוצה ל

עובדות חדשות, יש בהם כדי להשפיע על ערכה של ההפרשה הכוללת בגין ההליכים המשפטיים והמיסויים העומדים כנגד הקבוצה,  
  ובכך להשפיע באופן מהותי על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של החברה.  

 
   בוצה מכירה בהתחייבויות בגין מיסים לפי שיעורי המס  הקבוצה פועלת במספר מדינות בהן משטרי מס שונים. הק   - מיסים על הכנסה

. בקביעת ההפרשה למיסים שוטפים ונדחים מבצעת ההנהלה אומדנים  עליהןהחלים על חברות הקבוצה בהתאם לחוקי המס החלים  
וודאיים או סופיים. כאשר קיימת אי   ביהן שיעורי המס או חבות המס אינם  בי עסקאות ל וודאות, מעריכה הנהלת  והערכות, בעיקר ל

בסס על חוות דעת של יועצי מס שונים, באם יותר סביר מאשר לא ( ) שלקבוצה חשיפת מס  more likely than notהחברה, לרוב בה
נוספת, ואת האומדן הטוב ביותר של הוצאות המס הנוספות בהן תישא החברה. כמו כן, במקרים בהם מעריכה הנהלת החברה כי צפוי  

נ מכירה החברה  שיחול מס  מדינות בהן משטרי מס שונים,  פועלת במספר  היא  כי  ומעצם העובדה  הבינלאומיות  פעילותה  עקב  וסף 
 בהתחייבות מיסים נדחים על פי שיעורי המס הצפויים לחול.    

  
 במידה שצפוי שתהיה  נכסי מיסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצרכי מס והפרשים זמניים, שטרם נוצלו, – נכסי מיסים נדחים

הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש שיקול של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המיסים הנדחים שניתן להכיר  
בסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ומקורה וחוקי המס בטריטוריות מס שונות. ראה מידע נוסף בסעיף   . כבו בה

 

  חליפין ובסיס הצמדה  שערי  .חכ
 
יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפים לתום  

  תקופת הדיווח. 
  

שקדם לחודש של מועד  יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח (מדד החודש  
הדוח הכספי) או בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח (מדד החודש של החודש של מועד הדוח הכספי), בהתאם לתנאי  

  העסקה.
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עליית (ירידת) מדד המחירים לצרכן ושינויים בשער  להלן פרטים על מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין של המטבעות להלן מול הש"ח וכן

  החליפין של המטבעות שלהלן מול הש"ח: 

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   בדצמבר/לחודש דצמבר  31ליום   

  2020  2019  2018  2019  2019  2018  

        %  %  %  

              מדד המחירים לצרכן
              )2000(לפי בסיס 

  0.80   0.60   ) 0.69(   132.764  133.561  132.634  בישראל (מדד בגין) 

  1.20   0.30   ) 0.60(   133.157  133.561  132.766  בישראל (מדד ידוע) 

              שער חליפין מול הש"ח 
  7.09   ) 6.09(   2.10   3.807  3.575  3.650  פרנק שוויצרי 

  8.10   ) 7.79(   ) 6.97(   3.748  3.456  3.215  דולר ארה"ב 

  2.37   ) 4.86(   ) 3.68(   4.793  4.560  4.392  שטרלינג לירה 

  0.39   )8.81(   ) 6.17(   0.999  0.911  0.854  זלוטי 
  

  

 תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים  .כט

 קודמות: תיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח תקנים חדשים, פרשנויות חדשות ו
  

  תיקון לIFRS 16  הקלות חכירהבנושא : 
. ההקלה המעשית מאפשרת COVID 19-התיקון מעניק לחוכרים הקלה מעשית בטיפול החשבונאי בויתורים על תשלומי חכירה המתייחסים ל

מהווה תיקון חכירה. חוכר שמבצע בחירה זו יטפל בשינוי   COVID 19- לחוכר לבחור שלא לבחון אם ויתור על תשלומי חכירה המתייחס ל 
  כלשהו בתשלומי החכירה הנובע מויתור על תשלומי חכירה כאילו השינוי לא היה תיקון חכירה, אלא כתשלומי חכירה משתנים שליליים. 

ורק אם מתקיימים כל התנאים  אם    COVID-19ההקלה המעשית חלה רק על ויתורים על תשלומי חכירה המתרחשים כתוצאה ישירה ממגפת  
  הבאים: 

תוצאת השינוי בתשלומי החכירה היא תמורה מעודכנת עבור החכירה שהיא למעשה שווה או נמוכה מהתמורה עבור החכירה    .א
  מיד לפני השינוי; 

וגמה,  או לפניו (לד  2021ביוני    30הפחתה כלשהי בתשלומי החכירה משפיעה רק על תשלומים שמועד פירעונם המקורי חל ביום    .ב
או לפניו ותשלומי   2021ביוני   30ויתור על תשלומי חכירה יקיים תנאי זה אם התוצאה שלו היא תשלומי חכירה מופחתים ביום  

  ); וכן 2021ביוני  30חכירה מוגדלים הנמשכים לאחר 

  אין שינוי מהותי בתנאים אחרים של החכירה.   . ג

או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי. התיקון ייושם למפרע באמצעות התאמת  2020 ביוני 1התיקון חל לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
  יתרת הפתיחה של העודפים (או רכיב אחר בהון לפי הצורך) לתחילת תקופת הדיווח השנתית בה מיושם התיקון.

  

  תיקוןIFRS 3  ("בדבר הגדרת "עסק) "צירופי עסקים"  
  

כ"עסק", הנכסים והפעילויות הנרכשים חייבים לכלול, לכל הפחות, תשומה ותהליך מהותי אשר יחד תורמים  התיקון קובע כי על מנת להיחשב  
באופן משמעותי ליכולת ליצור תפוקה. התיקון משמיט את הצורך בבחינה האם משתתפים בשוק מסוגלים להחליף תשומות או תהליכים  

מה התיקון משמיט  בנוסף,  תפוקות.  ליצור  ולהמשיך  ומתמקד  חסרים  כלכליות אחרות  הטבות  או  מוזלות  עלויות  ו"תפוקות"  "עסק"  גדרת 
  במוצרים ושירותים המסופקים ללקוחות וכן מוסיף הנחיות המסייעות לקבוע האם נרכש תהליך מהותי.

ן של הנכסים ברוטו שנרכשו  כמו כן, התיקון מוסיף מבחן 'ריכוז שווי הוגן' אופציונלי, לפיו אין מדובר בעסק אם באופן מהותי כל השווי ההוג
  מרוכז בנכס מזוהה יחיד או בקבוצה של נכסים מזוהים דומים.

בי צירופי עסקים ורכישות נכסים שמועד הרכישה שלהם הינו החל מיום    .2020בינואר  1התיקון מיושם ל
  

  על דוחותיה הכספיים של הקבוצה.   השפעה הייתה לא ליישום 
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  סעיפי הרכוש השוטף פרטים נוספים על  - 3באור 

  מזומנים ושווי מזומנים   .א

  בדצמבר  31ליום   שיעור ריבית   

  2019  2020  בדצמבר  31ליום   

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   2020  

  %      
  356,539   1,031,529     מזומנים בתאגידים בנקאיים 

  335,015   1,183,252   0.05-0.21  פקדונות לזמן קצר בתאגידים בנקאיים 

  80,195   -     כספיות (*) קרנות 

     2,214,781   771,749  
  

  חודשים.  3(*) השקעה בקרנות נאמנות שקליות לטווח קצר אשר המח"מ הממוצע של מועד פרעונן במועד ההשקעה בהן אינו עולה על 
  
  

 לקוחות  .ב
  

  בדצמבר  31ליום   ) ההרכב: 1(

  2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

      
  26,169   37,146   חובות פתוחים 

ביה    3,824   8,298   המחאות ל

  20,311   29,520   הכנסות לקבל 

   74,964   50,304  

  ) 6,521(   ) 14,399(   בניכוי הפרשה לחובות מסופקים 

   60,565   43,783  
  

  

  בדצמבר  31ליום   )  תנועה בהפרשה לחובות מסופקים: 2(

  2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

  5,081   6,521   לתחילת השנה יתרה 

  ) 1,261(   ) 30(   סכומי חובות מסופקים שנמחקו 

  2,701   7,908   סכומים שהופרשו במשך השנה 

  6,521   14,399   יתרה לסוף השנה 
  
  

ועד   של הלקוח ממועד הענקת האשראי  באיכות האשראי  שינויים  בוחנת הקבוצה  לקוחות,  חובות  למועד  בקביעת סבירות הפירעון של 
בל, לאור היות בסיס הלקוחות גדול ועסקה עם כל אחד מהם איננה מהותית. החברה לא ערכה בחינה  הדיווח. ריכוז סיכוני האשראי מו

  נוספת קבוצתית כיון שלדעתה אין לה כל השפעה על הדוחות הכספיים והיא אינה מהותית.
  

  ניהול סיכון האשראי על ידי הקבוצה 
  

  סיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום להפסד פיננסי לקבוצה.  
לקבוצה אין חשיפה משמעותית לסיכון אשראי בגין לקוח מסוים או קבוצת לקוחות בעלת מאפיינים דומים. הקבוצה מגדירה לקוחות כבעלי  

בל בשל העובדה כי בסיס הלקוחות הינו גדול ואינו קשור זה לזה. לא חל  מאפיינים דומים אם הם ישויות קשורות. ריכו ז סיכון האשראי מו
שינוי בטכניקות האמידה או בהנחות מהותיות שבוצעו בתקופת הדיווח השוטפת. הקבוצה מוחקת חובות לקוחות כאשר קיים מידע המצביע 

   י להשבת החוב. למשל, כאשר הלקוח נכנס להליכי פירוק או פשיטת רגל. על כך שהלקוח נמצא בקשיים פיננסיים חמורים ואין סיכוי ריאל
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  פרטים נוספים על סעיפי הרכוש השוטף (המשך) - 3באור 

 
  חייבים ויתרות חובה  .ג

  בדצמבר  31ליום   

  2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

  4,544   1,865   ריבית, דיבידנד, דמי שכירות ואחרות   -הכנסות לקבל 

  17,837   24,551   מוסדות 

  3,872   5,738   הוצאות מראש 

  2,288   297   שותפים בעסקאות משותפות 

  6,676   8,055   הסדרים משותפים 

  11,405   1,432   חברות קשורות  

  20,335   22,892   תעודות ירוקות (*) 

  32,864   136,751   ) 23מכשירים פיננסיים נגזרים, אשר יועדו כפריטים מגדרים (ראה באור 

  38,098   18,348   י. 6  באורראה -חייבים בגין הסדר תמורה מותנית
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך לחברות מוחזקות המוצגות בשווי  

  5,294   5,262   מאזני 

  39,132   33,620   אחרים

   258,811   182,345  
  
  

ירוקות בהיקף של כ    GW 445-ייצרה אנרג'יקס כ  2020זלוטי לתעודה (בשנת    140.49-במחיר תעודה ממוצע של כ  GW 189-(*) תעודות 
  תעודות ירוקות). 

  
  
  

  בדצמבר  31ליום   פקדונות, ניירות ערך סחירים ומזומנים חסומים   .ד

  2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

      ניירות ערך סחירים 
  40,876   39,537   מניות    

  -   50,160   אגרות חוב 

  144,607   643   פיקדונות משועבדים לזמן קצר 

   90,340   185,483  
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  נדל"ן להשקעה; נדל"ן להשקעה בהקמה  - 4באור  

  הרכב ותנועה:   .א

  נדל"ן להשקעה   
נדל"ן להשקעה  

  סה"כ  בהקמה 

    ישראל (אמות)   ) BEבריטניה (  ישראל (אמות)   

  אלפי ש"ח   
  10,552,489   803,438   -    9,749,051   2019בינואר  1יתרה ליום  

  3,514,319   79,813   2,438,000   996,506   תוספות הנובעות מרכישות  
  ) 23,160(   -    ) 23,160(   -    השפעת שינויים בשערי החליפין 

  -    ) 502,390(   -    502,390   העברה מנדל"ן להשקעה בהקמה לנדל''ן להשקעה    
  394,401   161,665   6,260   226,476   השקעות ואחר 

  8,468   8,468   -    -    עלויות אשראי שהוונו 
  995,791   ) 640(   152,608   843,823   מהתאמה לשווי הוגן , נטו  (הפסד) רווח 

  15,442,308   550,354   2,573,708   12,318,246   2019בדצמבר  31יתרה ליום 
  686,917   232,352   452,292   2,273   תוספות הנובעות מרכישות  

  ) 13,797(   -    -    ) 13,797(   העברה מנדל"ן להשקעה לרכוש קבוע 
  ) 103,844(     ) 103,844(     השפעת שינויים בשערי החליפין 

  -    ) 187,537(   -    187,537   העברה מנדל"ן להשקעה בהקמה לנדל''ן להשקעה    
  -    207,099     ) 207,099(   העברה מנדל"ן להשקעה לנדלן להשקעה בהקמה 

  416,840   332,474   25,275   59,091   השקעות  
  9,137   9,137   -      עלויות אשראי שהוונו 

  ) 187,782(   5,765   ) 44,090(   ) 149,457(   מהתאמה לשווי הוגן , נטו (הפסד) רווח 
  16,249,779   1,149,644   2,903,341   12,196,794   2020בדצמבר  31יתרה ליום 

      5.77%-4.34%  7.75%-6.1%  2020שיעור היוון בשנת 
      5.7%-4.6%  7.25%-6.1%  2019שיעור היוון בשנת 

          
  

  א17באור ראה להשקעה, למידע בדבר הכנסות מדמי שכירות שמקורן בנדל"ן.  . 
  
 

 להשקעה"ן נדל של הוגן שווי התאמת  .ב
  

  אמות
מיליון ש"ח שיוחס בעיקר להשפעת משבר הקורונה על נכסי אמות ולמדד   144בתקופת הדוח רשמה אמות שיערוך נדל"ן שלילי בסך של  

  שלילי בתקופה. 
  

BE  
מיליון ש"ח) שיוחס בעיקר להפחתת הוצאות רכישה של נכסים   44מיליון ליש"ט (  10של  שיערוך נדל"ן שלילי בסך  BEבתקופת הדוח רשמה 

   מיליון ליש"ט של נכס.  4מיליון ליש"ט ולשערוך שלילי בסך של   6בסך של  
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  (המשך) נדל"ן להשקעה; נדל"ן להשקעה בהקמה - 4באור  

  :נדל"ן בהקמה ונדל"ן בייזום ופיתוח להשקעה,בשנת הדוח ולאחריה בקשר לנדל"ן עסקאות   .ג
  

  אמות
  

  רכישת מתחם לוגיסטי 
  
  

, לאחר תאריך המאזן, חתמה אמות על הסכם לרכישת מחצית מהזכויות במרכז לוגיסטי בקרבת קיבוץ חפץ חיים בתמורה 2021במרץ    3ביום  
  ). 50%-בשנה (חלק אמות ש"חמיליון  8.1בסך של  NOIשנים וצפוי להניב  10מיליון ש"ח. הנכס מושכר במלואו לתקופה של  71לסך של 

  
  בבנייה   פרוייקטים

  
  

 הכולל  הצפוי ההשקעה היקף. עילי ר"מ אלף   94- כ הינו בהם אמות חלק אשר ,הבנייה   התחלת  לקראת  או  בנייה בשלבי פרויקטים 4 לאמות
מיליארד ש"ח    0.8השנים הבאות הינה    5מיליארד ש"ח (חלק החברה) ויתרת ההשקעה הצפויה בהם במהלך    1.2-כ הינו  אלו  בפרויקטים 

  ). אמות(חלק  
  

  חולון  אמות
  

 במסגרת, בחולון  התעשייה באזור ידע עתירת ותעשייה משרדיםמבנה   פרויקט להקמת חולון עיריית שניהלה במכרז אמות זכתה 2016 ביולי
,  הפרויקט  .במבנה  מהזכויות  22.2%  העירייה   תקבל  לפרויקט   המקרקעין  להעמדת  בתמורההעסקה,    פי  על .  העירייה  עם  קומבינציה   עסקת
 תת   וחניון  ר"מף  אל  61-כ   של  כולל  עילי  בשטח  קומות  22  בן  משרדים  מגדלכולל    ,  בחולון '  ג  התעשייה  אזור  של  מערבי- הדרום  בחלקוהמצוי  
גמר סופיים של המבנה העילי וכן של מרתפי החניה,    בשלבי  נמצא  הפרויקט). נכון לתאריך הדוח,  77.8%  אמות   חלק ת ( קומו  5  בן  קרקעי
  מוערך   הפרויקט  בהקמת  אמות  של  ההשקעה  היקף(לא כולל עבודות התאמה לשוכרים).    2021  שנת  במהלך להסתיים    עתיד  הפרויקט כאשר  

  . ש"ח  מיליון 396-כ  בנכס  הושקעו, הכספי המצב  על הדוח לתאריך  עד  ש"ח מיליון  570-כ של בסך   ידה על
  

  מודיעין  אמות
  

מיליון    70-דונם באזור התעשייה במודיעין, וזאת תמורת סך של כ   34-מרשות מקרקעי ישראל מגרש בשטח של כ   אמות, רכשה  2016  בדצמבר 
") בהסכם לפיו תמכור  שופרסלעם חברת שופרסל בע"מ (להלן: "   אמות, התקשרה  2018, עבור דמי חכירה מהוונים והוצאות פיתוח. במאי  ש"ח 

ב"ר (מ   אלף   53-כ  של   להיקף,  במגרש  הבנייה  שטחי   להגדלת"ע  בהובילה    אמותמזכויות החכירה במקרקעין.    25%לשופרסל    אמות "ע  ה
אלף מ"ר ומבנה משרדים בהיקף    42.7-תקפה). במסגרת ההתקשרות בין הצדדים הוסכם כי הם יקימו במשותף, מרכז לוגיסטי בשטח של כ

שנים עם אופציה להארכת התקופה. זאת ועוד, על פי ההסכם   15אלף מ"ר. המרכז הלוגיסטי יושכר במלואו לשופרסל לתקופה של    9- של כ
ומוין מנדל"ן בהקמה לנדל"ן מניב. היקף ההשקעה הצפוי    2020בין הצדדים, המרכז הלוגיסטי החל להניב הכנסה החל מאמצע חודש יולי  

  לאמות). ההכנסה הצפויה  ש"חמיליון    320-ומוערך בכ  75%בהשקעה הינו    אמות(חלק    ש"חמיליון    420-בכלשותפות בבניית הפרויקט נאמד  
"ג בדגש על עבודות קבלן האוטומציה וכן  במרלולשנה. נכון לתאריך הדוח, הפרויקט נמצא בעבודות הגמר  ש"חמיליון   26-מוערכת בסך של כ 

  ).  75% אמות(חלק   ש"חמיליון   282-אריך הדוח על המצב הכספי הושקעו בנכס כ לקראת התחלת עבודות הגמר מבנה המשרדים. עד לת
  

  "י הלח  מתחם
  

") לפיו תמכור אליידנדל"ן בע"מ (להלן: "  אלייד על הסכם ותוספת להסכם, בהתאמה, עם חברת    אמות, חתמה  2018יולי ונובמבר    בחודשים
על הסכם חכירה מהוון חדש עם רשות מקרקעי ישראל) במגרש    אליידמחצית מזכויות החכירה המהוונות (בכפוף לחתימת    לאמות   אלייד

ברק,  -. המגרש ממוקם במתחם העסקים הצפוני של בני ש"חמיליון    100-ברק תמורת סך של כ- "י בבניהלחדונם ברחוב    16.4-בשטח של כ
סמיכות לקניון איילון. הצדדים פועלים במשותף לתכנון, הקמה ובנייה של פרויקט למשרדים  בצמוד לפארק הירקון ולמתחם רמת החייל וב 

קומות מסחר. ההשקעה בהקמת הפרויקט (כולל מרכיב    3קומות משרדים מעל    40אלף מ"ר עילי הכולל    82-ומסחר על המגרש, שיכלול כ
). הפרויקט נמצא בשלבי ביצוע מתקדמים של  50%  אמות(חלק  ש"ח מיליון  1,200-הקרקע ומרתפי חניה) מוערכת על ידי הצדדים בסך של כ 

  עבודות דיפון, חפירה וביסוס. 
  

  ToHa2 חניון
  

  סיום  בשלבי  נמצא   הפרוייקט   הדוח  לתאריך   נכון.  ב׳  שלב  הארץ  תוצרת  במתחם  החניון  להקמת  הכנה  בעבודות  מצויות  בפרוייקט  השותפות
  . תוצרת הארץ להלן) (ראה פרוייקט  החניון  דיפון   עבודות

  
  בשלבי תכנון וייזום  פרוייקטים

  
אלף    185-בהם הינו כ אמות שנים), אשר טרם נתקבלה החלטה להקימם. חלק   8-3פרויקטים בשלבי התכנון וייזום לטווח הבינוני ( 5 לאמות 

, בכפוף להשלמת זכויות נוספות  אמות(חלק    ש"חמיליארד    2.2- מ"ר עילי והיקף ההשקעה הכולל הצפוי בפרויקטים לשנים הקרובות הינו כ
  בירושלים). עלות הבניה כוללת את רכיב הקרקע ומרתפי חניה ואינה כוללת התאמות לשוכרים והיוונים.   Kבמתחם 
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ToHa 2  (תוצרת הארץ)  
  

ב   לאמות משותף    פרויקט  אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב,    2018). בחודש אוגוסט  50%ים בע"מ (חלקו של כל צד  -ולחברת 
אלף מ"ר עילי    140-) להקמת מגדל משרדים נוסף במתחם, בשטח של כ5000\"ע מקומית לתוספת זכויות בנייה (במסגרת ת"א בלהפקדה, 

)  נת״ע (בהתאם לפרסומי    M2-ו   M1קרקעי מהמתחם לתחנת המטרו לקווים  - ). במסגרת התוכנית תוכנן חיבור תת50%(חלק החברה  ברוטו  
  2,000-(כולל תשלומים עבור מרכיב הקרקע) מוערך בסך של כ   ToHa2ולרכבת הכבדה תחנת השלום. היקף ההשקעה להקמת פרויקט  

  ). 50% אמות (חלק   ש"חמיליוני 
  

  ירושלים  K  מתחם
  

) במתחם  Kדונם (המהווה את מתחם    4.5-כ נדל"ן בע"מ, במכרז לחכירת מגרש בשטח של    אלייד, יחד עם חברת  אמותזכתה    2020  בחודש יוני
שנים    98-שנה, עם אופציה להארכת התקופה ל   98"שער העיר" העתיד להיבנות בכניסה לעיר ירושלים. משך החכירה הינו לתקופה של  

אלף מ"ר  79-נוספות. המגרש מיועד להקמת מתחם לתעסוקה ומסחר מלווה רחוב עם אופציה למלונאות ודיור מיוחד להשכרה, בהיקף של כ 
בעיליים על פי   מקומות חניה בנויים בחניון ציבורי תת   200"ע שהופקדה, וכן זכות להצמדת  באלף מ"ר עיליים לפי    103-ע שבתוקף וכ "ה

). הצדדים פועלים במשותף לתכנון, הקמה ובנייה של הפרויקט על המגרש, וניהולו כנכס מניב, כאשר  50%  אמות קרקעי הצמוד למתחם (חלק  
  "חש מיליון   1,100-ההשקעה בהקמת הפרויקט, כולל מרכיב הקרקע, מוערכת על ידי הצדדים בסך של כ  .50%חלקו של כל צד בפרויקט הינו  

  .2021 שנת  במהלך  להתחיל  עתידות החפירה עבודות כאשר, התכנון בשלבי  הפרויקט נמצא, זה בשלב).  ש"חמיליון  550-כ  תאמו(חלק  
  

  לציון ראשון  1000-ה  מתחם
  

  הקרקע. על  ש"חמיליון    30-בראשון לציון מערב בתמורה לסכום של כ   1000-במכרז לרכישת קרקע במתחם ה   אמות, זכתה  2018יוני    בחודש 
  מצוי בשלבי תכנון ורישוי.   הפרוייקטאלף מ"ר. נכון לתאריך הדוח  19-בנייה להקמת מבנה לתעסוקה בשטח של כ זכויות

  
  שלב ב׳    פלטינום

  
אלף מ״ר ולהשלים זכויות בנייה נוספות על מנת לבנות מגדל תאום   17-בהיקף של כ   בפרוייקט מתכוונת לממש את יתרת זכויות הבנייה    אמות

  שלב א׳.   פלטינום למגדל 
  

 שאול   אמות
  

). החברה השותפה לפרויקט הינה 50%  אמותאלף מ"ר עילי (חלק   70-קרקע עם זכויות בנייה להקמת מבנים לתעסוקה בהיקף של כ  לאמות
  .  אינקחברת סנה טרסק 

  
BE  
  

  : הדוח  בתקופת עסקאות
  

Seacourt Tower 
  

מיליון    80-את רכישתו של פארק עסקים הממוקם בסמוך למרכז העיר אוקספורד בבריטניה, בתמורה לכ   BE, השלימה  2020בחודש ינואר  
- . פארק העסקים הכולל שטחי משרדים ומרכז מסחרי פתוח, בשטח השכרה כולל של כמיליון ש"ח) (לא כולל עלויות עסקה) 362-כ (ליש"ט 

שנתי בסך של   NOI ומניב   98%-של כ דונם). פארק העסקים מושכר בתפוסה    44-אקר (כ   11אלף מ"ר, ממוקם על חטיבת קרקע בשטח של    16
    .מיליון ליש"ט, כמחציתו משטחי המשרדים וכמחציתו משטחי המסחר 4-כ
 

בתמורה   , אשר בבעלותה בלונדון, צמודים לבניינים קיימים  בניינים   שניבתקופת הדוח    BE, רכשה  BEשל    היזמות  מתוכנית  כחלק   , בנוסף
  מיליון ש"ח) (לא כולל עלויות עסקה).  62- מיליון ליש"ט (כ  14 -כוללת של כ

  
  : הדוח  תאריך  לאחר עסקאות

  
418 & 436 Cambridge Science Park    

  
  70-כ   של  כולל  השכרה  בשטח  "Cambridge Sciense Park"בפארק המדע    מבנים  שני   לרכישת  הסכםעל    BE, חתמה  2021ינואר    בחודש 

 208- "ט (כליש  מיליון  45-ל  בתמורה  וזאת  דונם   17  של  בשטח  במתחם  ,שנים   150  של  לתקופהשל הקרקע    חכירה  זכות עם    רבוע   רגל   אלף
  . בבריטניה' קיימברידג העיר של   הצפוני בחלק נמצא   המתחם"). המתחםמיליון ש"ח) (לא כולל עלויות עסקה) ("

  
. המתחם מושכר בתפוסה מלאה  ופיתוח  מחקר   למרכז   המשמשים,  Life Science-ה   מתעשיית  לחברות,  2031  מאי  לחודש   עד  מושכר   המתחם 

  מיליון ש"ח).  10-מיליון ליש"ט (כ  2.2שנתי (בניכוי דמי חכירה) בסך של   NOI 2021וצפוי להניב בשנת 
  

  . בניה  זכויות של משמעותית הגדלה כדי תוך, מודרני  מדע  פארק להקמת  עתידי השבחה פוטנציאל  בעל  הינו המתחם 
  

בצעצופה כי השלמת העסקה הנ"ל,   BEהעסקה כפופה לתנאים מתלים.   השלמת  . 2021עד לסוף חודש מרץ  ת



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

 דוחות כספיים          
34  

  (המשך) נדל"ן להשקעה; נדל"ן להשקעה בהקמה - 4באור  

 
214-240 Cambridge Science Park   

  
דונם, עליו    33של    בשטח  )לעיל  המתואר  לנכס  בקרבה  הנמצא ( במתחםשנים  90חכירה לתקופה של   זכות  BE, רכשה 2021ודש פברואר בח

 בתמורה   וזאת "),  המדע   פארק " ("Cambridge Science Park"  המדע  בפארק אלף רגל רבוע,    200-בנויים חמישה מבנים בשטח כולל של כ 
  ). , בהתאמה "מתחם ה "- " והרכישה תמורת "(מיליון ש"ח) (לא כולל עלויות עסקה)    437"ט (ליש  מיליון  97-ל

  
  צמודים:   איזוריםהאמור כולל שני   המתחם 

 
  אלף רגל רבוע ואשר מושכרים במלואם עם    135-דונם עליו בנויים שלושה מבנים בשטח כולל של כ   19  - בשטח של כ  – א'    איזור

שנתי בסך    NOI  2021מעריכה כי המבנים יניבו החל מיולי    Life Science  .BE-שנים, לחברות מתעשיית ה   6.6מח"מ שכירויות של  
מיליון ש"ח)    279מיליון ליש"ט (  62- וי המיוחס לאיזור א' מסך תמורת הרכישה מוערך בכמיליון ש"ח). השו 15מיליון ליש"ט ( 3.3של 
 .שנים  מספר בתוךבעל פוטנציאל עתידי להכפלת זכויות הבנייה   והוא 

 
  דונם עליו בנויים שני מבנים המיועדים להריסה במהלך השנה הקרובה, ובמקומם מתוכננים להיבנות    14  - בשטח של כ  – ב'    איזור

ב"ע) בניינים חדשים לתעשיית ה  אלף רגל רבוע. השווי המיוחס לאיזור ב'   130-, בשטח כולל של כ Life Science-(בכפוף לאישור 
מעריכה כי סך עלות הבנייה הצפויה (ללא מרכיב הקרקע) תגיע    BEמיליון ש"ח).    158"ט (מיליון ליש  35מסך תמורת הרכישה הינו  

מיליון    4.5-) יגיע לכ2024השנתי הצפוי שיניב הפרוייקט בתום הבניה (במהלך שנת    NOI-מיליון ש"ח) וה  198מיליון ליש"ט (  44-לכ
  מיליון ש"ח).  20ליש"ט (

  
- מיליון ש"ח) והעמידה ל  207- מיליון ליש"ט (כ  46-לאחר תאריך המאזן, סך של כ   BEה בהון  לצורך רכישת המתחם האמור, השקיעה החבר

BE  מיליון ש"ח).    259-מיליון ליש"ט (כ   57-הלוואת גישור בסך של כBE    צפויה לפרוע את הלוואת הגישור במהלך השבועות הקרובים, עם
  נטילת אשראי בנקאי כנגד המתחם שנרכש. 

  
  להרשםמיליון ש"ח). עלויות אלו צפויות    43מיליון ליש"ט (  10של    להסתכם לסךרכישת שני המתחמים האמורים, צפויות    בגיןעלויות עסקה  

  . 2021הראשון של שנת   ברבעוןכהוצאה  
  

עלויות השקעה צפויות וצפי סיום בנייה,    היתכנות של פרוייקטים בייזום,   צפוי, הכנסות שכירות צפויות,  NOI  . זה, בדברגהאמור בסעיף  
  הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד.
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  (המשך)  נדל"ן להשקעה; נדל"ן להשקעה בהקמה - 4באור  

  

  קביעת שווי הוגן:  .ד
  

של    בעסקאות משותפות (לא כולל נדל"ן להשקעה    3הטבלה להלן מציגה את נכסי הנדל"ן להשקעה הנמדדים בשווי הוגן בהתאם לרמה  
  (ב).    23באור יה ראה אמות). להגדרות הרמות השונות בהיררכ

  
            אמות 

השקעות בנדל"ן  
להשקעה  
  בישראל 

  31שווי הוגן ליום 
תיאור הנתונים שאינם    טכניקת הערכה  2020בדצמבר 

  נצפים
טווח (ממוצע  

  שטח (מ''ר)   משוקלל)

  
  באלפי ₪ 

        

  6,126,355  משרדים 
היוון תזרימי  
מזומנים  

)DCF (  

דמי שכירות למ"ר  
  לחודש 

84  
  

  357,039  7.25%-6.1%  שיעור ההיוון 
    94.90%  שיעור התפוסה 

  2,535,251  מרכזים מסחריים 
היוון תזרימי  
מזומנים  

)DCF (  

דמי שכירות למ"ר  
  118  לחודש 

  
  125,986  7%-6.25%  שיעור ההיוון 

    97.20%  שיעור התפוסה 

  685,466  סופרמקטים 
היוון תזרימי  
מזומנים  

)DCF (  

דמי שכירות למ"ר  
  101  לחודש 

  
  35,038  6.25%-6.75%  שיעור ההיוון 

    100%  שיעור התפוסה 

פארקי תעשייה  
  2,577,256  ולוגיסטיקה 

היוון תזרימי  
מזומנים  

)DCF (  

    39  דמי שכירות למ"ר לחודש
  380,811  7.75%-6.5%  שיעור ההיוון 

    99.70%  שיעור התפוסה 

  205,306  אחרות 
היוון תזרימי  
מזומנים  

)DCF (  

דמי שכירות למ"ר  
  לחודש 

60  
  

  20,988  7%-6.25%  שיעור ההיוון 
    100%  התפוסה שיעור 

  -  -  -  השוואה  67,160  נכסים להשבחה 

  1,149,644  נדל"ן בהקמה  

השוואה,  
עלויות, היוון  

תזרימי 
מזומנים  

)DCF (  

-  -  -  

BE    
        

השקעות בנדל"ן  
להשקעה  
  בבריטניה 

  31שווי הוגן ליום 
  2020בדצמבר 

טכניקת הערכה 
)* (*  

תיאור הנתונים שאינם  
  נצפים

טווח (ממוצע  
  משוקלל)

  שטח 
)Square feet (  

          באלפי ₪   

  2,903,341  משרדים (*) 
היוון תזרימי  
מזומנים  

)DCF (  

דמי שכירות למ"ר  
  54£  לחודש 

  
  791,249  4.34%-5.77%  שיעור ההיוון 

    82.7%-100%  שיעור התפוסה 
            

  מסחרי פתוח. כולל שטחי משרדים וכן מרכז  BE(*) נכס אחד מבין חמשת הנכסים של 

  נקט השמאי בשיטת החילוץ.  BE(**) בעבור נכס אחד מתוך חמשת הנכסים של 
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  יאור תהליכי הערכה ששימשו בקביעת השווי ההוגן ת

. החברותהינו ההנהלה הבכירה של    3אשר אמון על מדידת תהליך הערכת השווי ההוגן של פריטים המסווגים ברמה    BE-וב הגורם באמות  
את ממצאי השווי ההוגן בגין נדל"ן להשקעה,    , בהתאמה BEשל אמות ו   ת לועדה לבחינת הדוחות הכספיים ומדווח   BEהנהלת והנהלת אמות 

  ת ההערכה אשר שימשו בקביעת השווי ההוגן.והן בוחנות את נאותות הנתונים ומתודולוגיי
  

מבוצעות התאמות על מנת לאמוד את השווי ההוגן בצורה המדויקת   , בחנות אחת לרבעון ובמידת הצורך   BE- והערכות השווי של אמות  
  .BE-ו  ביותר האפשרית לדעת אמות

  
בסס על טכניקות הערכה, כגון: גישת השוק  ת במחירים ובמידע רלוונטי אשר נוצר על ידי עסקאות גישה המשתמש  -השווי ההוגן נמדד בה

גישה הממירה סכומים עתידיים (לדוגמה, תזרימי    -בשוק הניתנות להשוואה ולהן מבוצעות התאמות כגון: שיטת ההשוואה. גישת ההכנסה
  ). DCFמזומנים עתידיים) לסכום נוכחי (מהוון) כגון: שיטת היוון תזרימי המזומנים (

  
שיעורי ההיוון המשמשים להיוון תזרמי המזומנים העתידיים, אורך תקופת השכירות, איתנות  , בין היתר ,ההוגן נלקחו בחשבון בקביעת השווי 

השוכרים, היקף השטחים הפנויים בנכס, אורך הסכמי השכירות ופרק הזמן אשר יידרש להשכיר את השטחים הפנויים של הנכסים, השלכות 
  וח, השלמת הפרויקט ו/או שמירה על הקיים, וניכוי של עלויות תפעול בלתי מכוסות וכד'. הנובעות מהשקעות שיידרשו לפית

  
, שוויו ההוגן מוערך על ידי אמידת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה לאחר השלמת הקמתו בניכוי  באמות  לעניין נדל"ן להשקעה בהקמה

בוע לצורך   השלמתו ובניכוי רווח יזמי, כאשר רלוונטי, תוך התחשבות בשיעור תשואה אשר  הערך הנוכחי של אומדן עליות ההקמה הצפויות ל
  מותאם בגין הסיכונים הרלוונטיים והמאפיינים של נכס הנדל"ן להשקעה.

  
  ניתוח רגישות:     .ה

  רים משותפים): מתוקנן (כולל הסד NOI) על בסיס Cap Rateלהלן ניתוח רגישות של שווי נדל"ן להשקעה של קבוצת אמות בשיעור ההיוון (
בסס על    456-) יביא לשינוי בשווי ההוגן בסך של כCap Rateבשיעור ההיוון (  0.25%מיליון ש"ח, כל שינוי של    806-שנתי בסך של כ  NOIבה

    מיליון ש"ח).  351-כ 23%מיליון ש"ח (בניכוי מיסים נדחים בשיעור של 
  

  : NOI) על בסיס Cap Rateבשיעור ההיוון ( BEלהלן ניתוח רגישות של שווי נדל"ן להשקעה של קבוצת  
בסס על    32 -כ) יביא לשינוי בשווי ההוגן בסך של Cap Rateבשיעור ההיוון ( 0.25%כל שינוי של  ,מיליון ליש"ט  35-שנתי בסך של כ  NOIבה
    מיליון ש"ח). 108-כ 23%(בניכוי מיסים נדחים בשיעור של    ש"ח)מיליון    140-כמיליון ליש"ט (

 
  מידע נוסף:   .ו

  . 13באור  למידע בדבר שעבודים ראה 
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     הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדבניירות ערך השקעות  - 5באור 

   

    

  
  בדצמבר  31ליום 

    

  
2020  2019  

    
  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   מטבע חשיפה 

          ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
  176,036   160,197   ליש"ט   ) 1(   קרן ברוקטון להשקעות בנדל"ן (שותפות)  

    השקעות אחרות בניירות ערך סחירים ואחרים  
  27,767   26,138   ש"ח  

       186,335   203,803  
  

 ") הקרנות(להלן "    ברוקטון להשקעות בנדל"ן  נותקר ) 1(
  

 Brockton Capital Fund I LP, Brockton capital Fund II LP, Brockton(נדל"ן  קרנות  החברה שותפה בשלוש    2020בדצמבר    31ליום  
Capital Fund III LP  (ש"חמיליון    160  הינוכולל  השווי  חלקה של החברה ב  )הקרנות נמצאות בתהליך של מימוש יתרת .  מיליון ליש"ט)  36
  . 2022צפוי להסתיים עד לתום שנת  הפורטפוליו שלהן, ה

  
מיליון    26מיליון ליש"ט) וקיבלה תקבולים מהקרנות בסך כולל של  6-מיליון ש"ח (כ 27בתקופה המדווחת השקיעה הקבוצה בקרנות סך של 

  מיליון ליש"ט), וזאת בגין חלקה של הקבוצה בתקבולים ממימוש נכסים בקרנות.   6-ש"ח (כ 
  
 .23  באור  ראהלמידע נוסף  ) 2(
 

  השקעות בחברות מוחזקות  - 6באור 

  
 חברות בנות מהותיות של הקבוצה  .א

  
   רשימת חברות בנות )1( 

 

  שם החברה הבת 
ראה  

  סעיף

מקום 
פעילות  

  עיקרי

שיעור ההחזקה 
בזכויות בהון  

  שיעור ההצבעה   מאוחדתחברה 
שווי החזקות בהתאם  

  למחירי הבורסה 
היקף ההשקעה בחברה 

  מוחזקת (*)

    
  

  בדצמבר  31ליום   בדצמבר  31ליום   בדצמבר  31ליום   בדצמבר  31ליום 

      2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  

    

  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %  %

    

  

                
  3,356,383   3,586,540   5,273,697   4,204,603   55.22%  57.06%  55.22%  57.06%  ישראל  .ג  אמות השקעות בע"מ(**)

אנרגיות מתחדשות -אנרג'יקס
  579,840   821,405   2,629,399   3,816,764   59.79%  53.96%  59.79%  53.96%  ישראל  .ה  בע"מ (**) 

Brockton Everlast Limited 
Inc  *) .** (   1,246,092   1,386,009   -   -   95.35%  96.02%  95.35%  96.02%  בריטניה  .ג 

                      
  . )) באמות9באנרג'יקס וללא אופציות (סדרה  )3ללא אופציות (סדרה ( תוהמאוחד  החברותחלק החברה בהון העצמי של (*) 

בי אופציה (סדרה   2,898,000סך של    2019בדצמבר    31ליום  החברה  החזיקה  (**) בנוסף   בי אופציה (סדרה   7,500,000סך של    2018בדצמבר   31וליום    'יקסאנרגשל   )3כ כ
  .) של אמות9

  , שותפות בגרנזיBrockton Holdings LP(***) באמצעות 
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  השקעות בחברות מוחזקות (המשך) - 6באור 

  

   לקבוצהחברות בנות שיש להן זכויות שאינן מקנות שליטה שהן מהותיות   .ב
    

  

    בדצמבר  31ליום   להלן מידע כספי תמציתי מדוחות אמות: 
    2019  2020  הסכומים להלן הינם קודם לביצוע ביטולים בין חברתיים:

    אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   
        

    44.78%  42.94%  שיעור הזכויות שאינן מקנות שליטה (בהון ובהצבעה) 
        

    117,901   717,798   נכסים שוטפים 
    13,456,642   13,925,944   נכסים בלתי שוטפים 
    1,178,191   940,033   התחייבויות שוטפות 

    6,293,098   7,387,662   התחייבויות בלתי שוטפות 
    6,103,254   6,316,047   סך הכל נכסים, נטו 

        
    2,736,849   2,718,897   הערך בספרים של הזכויות שאינן מקנות שליטה באמות 

        
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

        
  707,672   759,064   768,533   הכנסות מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה 

  262,975   847,259   ) 143,640(   התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו 

        
  566,887   1,070,423   289,455   רווח  

  ) 18(   ) 37(   -    כולל אחר  הפסד

  566,869   1,070,386   289,455   סה"כ רווח כולל 

        
        

  233,179   467,197   128,270   רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה באמות 

        
בעו מפעילות שוטפת   414,138   461,314   495,862   תזרימי מזומנים נטו ש

  ) 682,003(   ) 1,365,258(   ) 738,384(   תזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים נטו מפעילות  מימון ללא דיבידנד לבעלי הזכויות  
  422,995   855,517   1,008,682   שאינן מקנות שליטה 

  171,576   191,916   221,756   דיבידנד ששולם לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה  

        
   



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

 דוחות כספיים          
39  

  
  השקעות בחברות מוחזקות (המשך) - 6באור 

  
  

    בדצמבר  31ליום   להלן מידע כספי תמציתי מדוחות אנרג'יקס: 
    2019  2020  הסכומים להלן הינם קודם לביצוע ביטולים בין חברתיים:

    אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

        
    40.21%  46.04%  שיעור הזכויות שאינן מקנות שליטה (בהון ובהצבעה) 

        
    369,633   1,078,041   נכסים שוטפים 

    2,183,160   2,732,968   נכסים בלתי שוטפים 
    232,277   302,596   התחייבויות שוטפות 

    1,319,334   1,920,942   התחייבויות בלתי שוטפות 
    1,001,182   1,587,471   נכסים, נטו סך הכל 

        
    407,395   759,061   הערך בספרים של הזכויות שאינן מקנות שליטה באנרג'יקס 

        

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

        
  170,634   238,559   263,069   סך הכנסות 

        
  30,892   62,972   77,821   רווח  

  ) 4,037(   ) 48,557(   ) 39,366(   כולל אחר  הפסד

  26,855   14,415   38,455   סה"כ רווח כולל 

        
        

  10,782   24,207   34,359   רווח (הפסד) המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה באנרג'יקס 

        
בעו מפעילות שוטפת   72,453   151,588   171,318   תזרימי מזומנים נטו ש

  ) 251,447(   ) 606,273(   ) 490,742(   תזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים נטו מפעילות  מימון ללא דיבידנד לבעלי הזכויות  
  173,695   518,254   1,177,049   שאינן מקנות שליטה 

  -    -    34,751   דיבידנד ששולם לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה  
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  השקעות בחברות מוחזקות (המשך) - 6באור 

        :BEלהלן מידע כספי תמציתי מדוחות  
        הסכומים להלן הינם קודם לביצוע ביטולים בין חברתיים:

    בדצמבר  31ליום   
  2020  2019    
    אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   
        

    4.65%  3.98%  שיעור הזכויות שאינן מקנות שליטה (בהון ובהצבעה) 
        

    110,015   93,187   נכסים שוטפים 

    2,672,068   2,984,024   נכסים בלתי שוטפים 

    60,882   65,979   התחייבויות שוטפות 

    1,456,718   1,599,601   התחייבויות בלתי שוטפות 

    1,264,483   1,411,631   סך הכל נכסים, נטו 
        

    BE   25,622   18,391- הערך בספרים של הזכויות שאינן מקנות שליטה ב

        
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

        
  -    74,487   126,878   הכנסות מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה 

  -    152,608   ) 44,090(   הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו התאמת שווי 
        

  ) 27,920(   90,662   ) 3,519(   רווח (הפסד)  
  -    539   ) 4,417(   רווח (הפסד) כולל אחר 

  ) 27,920(   91,201   ) 7,936(   סה"כ רווח (הפסד) כולל 
        
        

  ) BE   )147 (   283   )6,427- רווח (הפסד) המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה ב
        

בעו מפעילות (ששימשו לפעילות)   תזרימי מזומנים נטו ש
  שוטפת 

 22,123   18,392   )7,360 (  

  ) 193,833(   ) 2,460,007(   ) 439,725(   תזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

  46,023   2,413,482   418,920   תזרימי מזומנים נטו מפעילות מימון  
        

  
  
  
  

  "אמות")  -אמות השקעות בע"מ (להלן  -מידע בקשר לחברות מאוחדות מהותיות   .ג
  

 עסקיה של אמות   ) 1(
  

, ואשר הינה חברה בת במישרין בשליטתה בע"מ  הינה חברה ציבורית, שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב   אמות
תאגידים בשליטתה, בהשכרה, ניהול ואחזקה של נכסים מניבים בישראל, וכן בייזום  אמות עוסקת במישרין ובעקיפין, באמצעות  של החברה.

. בבעלות קבוצת אמות, במישרין ובעקיפין, נכסי נדל"ן הכוללים משרדים,  בישראל  ופיתוח לשימושים עצמיים של מקרקעין לצרכי השכרה
  .  ולוגיסטיקה בני תעשיה מרכזים מסחריים, מרכולים, תחנת אוטובוס מרכזית, פארקים תעשייתיים ומ
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  השקעות בחברות מוחזקות (המשך) - 6באור 

  
  החזקותיה של החברה באמות   ) 2(

  
,  2018בשנים    ,כן  כמו  מיליון ש"ח בהתאמה.    415-ו  מיליון ש"ח    636,  מליון ש"ח    386של    בסךהון  אמות    גייסה  2020- ו  2019,  2018בשנים  

בי אופציה שהוחזקו על ידי במסגרת הנפקות שבהשקיעה החברה באמות     2020-ו   2019 , סך של  הצעה אמות, רכישות בבורסה ומימוש כ
 בהתאמה.  ש"חליון י מ 320  -ו  מיליון ש"ח  162, ש"ח מליון  157

  
ובדילול מלא, בהתחשב בניירות ערך המירים שהנפיקה אמות,   57.06%שיעור החזקתה של החברה באמות עומד על    ,2020בדצמבר    31ליום  

  בהתאמה).   55.59%ו   58.22%: 2018בהתאמה ובשנת  54.33%ו   55.22%: 2019(בשנת    56.05%יעמוד שיעור החזקה על 
  

  מלא). בדילול  56.05% -כ(  57%הינו מות בסמוך לפרסום הדוח הכספי שיעור האחזקה של החברה בהון המניות של א
  

  
  מדיניות חלוקת דיבידנד של אמות  ) 3(

  
ינואר   לפיה במהלך הרבעון הראשון של כל שנה קלנדרית תודיע אמות על סכום    2007בחודש  מדיניות דיבידנד,  אימץ דירקטוריון אמות 

לאותה שנה. הדיבידנד יחולק בסוף כל רבעון (החלק היחסי) בכפוף להחלטת דירקטוריון אמות, כל עוד חלוקת   המתוכנןחלוקת הדיבידנד  
הדיבידנד אינה פוגעת בתזרים המזומנים של אמות ותוך התחשבות בתוכניות העתידיות של אמות להשקעות, כפי שתהיינה מדי פעם ובכפוף  

ן אמות כי יהיה רשאי בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין, לשנות לכל דין. במסגרת החלטתו הנ"ל קבע דירקטוריו
  את מדיניות הדיבידנד הנ"ל, ולשנות את הסכומים שיחולקו כדיבידנד או להחליט שלא לחלקם כלל. 

  
  בהתאם להחלטה זו מודיעה אמות מידי שנה על הדיבידנד המינימאלי שישולם באותה שנה. 

  
בי השנים  בהתאם להחלט דיבידנד  דיבידנד שוטף ו  2018, שילמה אמות לבעלי מניותיה בגין שנת  2018-2020ות שקיבל דירקטוריון אמות ל

בסך מצטבר של    נוסףדיבידנד  דיבידנד שוטף ו  2019ליון ש"ח), בגין שנת  מי   239-החברה מיליון ש"ח (חלק    408נוסף בסך מצטבר של של  
  מיליון ש"ח).   212- מיליון ש"ח )(חלק החברה 381דיבידנד שוטף בסך של  2020ליון ש"ח). בשנת מי  259 -מיליון ש"ח (חלק החברה 459

  
-אגורות למניה, שישולם ב 100בכוונת אמות לחלק דיבידנד שנתי מינימלי בסך של  2021, קבע דירקטוריון אמות כי בשנת 2021בחודש מרץ 

 , בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון.  שווים תשלומים רבעוניים 4
אגורות למניה. סך    25בסך של    2021, על חלוקת דיבידנד לרבעון הראשון של שנת  2021בהמשך למדיניות זו, הכריזה אמות בחודש מרץ  

  מיליון ש"ח).   58 -כ - מיליון ש"ח (חלק החברה  102-, יעמוד על כ 2021הדיבידנד שתשלם אמות כאמור לעיל, במרץ  
  

 הסכם דמי ניהול עם אמות    ) 4(
  

  השנים הללו יהיו בסךכל אחת מולפיו דמי הניהול בגין    2019-2021חתמה החברה על הסכם ניהול עם אמות לשנים    2018בחודש דצמבר  
. ועדת הביקורת של החברה 1.11.2018ל אמות ביום  ש . ההסכם אושר באסיפה הכללית  2018צמוד למדד בגין יוני  לשנה  מיליון ש"ח    9  של

  .זה אשרו את התקשרות החברה בהסכם 21.11.2018ודירקטוריון החברה בישיבתו מיום   15.11.2018בישיבתה מיום 
  

 BE("2(להלן: " BROCKTON EVERLAST Inc. Limitedמידע בקשר לחברות מאוחדות מהותיות   .ד

 

  BEעסקיה של  )1(
 Brockton Capital, התקשרה החברה (באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה של החברה) עם השותפים הבכירים של  2018בחודש פברואר  

LLP  "  העוסקת,  BEחברה חדשה בשם    BEהחברה ביחד עם מנהלי  הקימה  על פיהם    במערך הסכמים   ) "  BEמנהלי  "- ו  "ברוקטון(להלן: 
את   BEרכשה    ,בנוסף  .בבריטניה  ואוקספורד'  קיימברידג,  מטרופולין לונדוןבניהול ותחזוקה של נדל"ן מניב    ,ברכישה, יזום, השבחה, הקמה

 י. 6  באור ראה ברוקטוןלפרטים נוספים אודות מיליון ליש"ט.    40 - כ ברוקטון בסכום של 
  

עמד    מועדמיליארד ש"ח) ושיעור התפוסה בהם לאותו    2.9מיליון ליש"ט (  665הינו    2020בדצמבר    31ליום    BEשוויים ההוגן הכולל של נכסי  
לפירוט בדבר עסקאות שביצעה ברוקטון לרכישת נדל"ן בתקופת הדוח    טווח ארוך.שוכרים שונים ל . הנכסים מושכרים בחוזים ל95.1%על  

  . לעיל.ג4ראה באור   – ולאחר תאריך המאזן 
  

 .2022שנת   עד לתוםלנהל את שלוש הקרנות הקיימות עד לסיום מימוש כל השקעותיהן, תהליך הצפוי להסתיים   ממשיכה ברוקטוןבמקביל, 
 

  . BE-מהזכויות ב  96.02% -החזיקה החברה, בעקיפין, בכ  2020בדצבמבר   31ליום 
 

  . Brockton Holdings LPמבוצעת באמצעות  BE-האחזקה ב 2
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות - 6באור 

  
 BEלהשקעות הוניות עתידיות בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה  התחייבות   ) 2(

מיליון    44סך של    2020במהלך שנת  הושקעו    כם ומיליון ליש"ט מת  BE  306של    השקיעה החברה בהונה  ועד למועד הדוח,   BEהקמת    מיום 
  ש"ח).   מיליון  207- מיליון ליש"ט (כ  46סך של   BE). כמו כן, לאחר תאריך המאזן השקיעה החברה בהונה של  ש"ח  מיליון 194ליש"ט (

  
התחייבות    אתהחברה    דירקטוריון  אישר,  המאזן  תאריך   לאחר מסגרת  (מעבר   נוספיםט  " ליש  מיליון  200-ב ,  BE- ב   ההשקעההגדלת 

הנכסים  BE-ל   יוזרם"ל  הנ  ההון.  "ט)ליש  מיליון  340  של  בסך  המקוריות   ההשקעה  להתחייבויות רכישת  ההון   בהתאם לקצב  כפי   ,ולצרכי 
  . BE  וןשיאושרו על ידי דירקטורי

  
 BEחלוקת דיבידנד והפחתות הון של   מדיניות ) 3(

BE  מוגדרת כ -REIT  המס בבריטניה והיא חייבת לעמוד בתנאים מסוימים, אשר כוללים, בין היתר, חובת חלוקת דיבידנד בשיעור של    לצרכי
 מההכנסה החייבת שלה לצרכי מס מפעילות הנדל"ן.   90%לפחות 

  
  מו ליון ליש"ט שישול מי  12של סך  2021תחלק לבעלי מניותיה במהלך שנת  BE , לפיה חלוקהמדיניות   BEאימץ דירקטוריון    2021בחודש מרץ  

בצע בחודש יוני    6החלוקה הראשונה בסך של  .  BEתשלומים, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון של    3-ב מיליון ליש"ט צפויה לה
  לבצע את החלוקה האמורה.  BEוליכולתה של    BEבכפוף להחלטה ספציפית של דירקטוריון    2021

  
  BEובקבוצת  BE -הממשל התאגידי ב  ) 4(

ב הגדולה  המניות  בעלת  תהא  החברה  עוד  של  BE  - כל  לדירקטוריון  הדירקטורים  מקרב  הרוב  את  למנות  רשאית  החברה  תהיה   ,BE  .
  שתחילתן,  שנים לפחות  8למשך   BEלנהל את  התחייבו   BE מנהלי  ועדת תפעול וועדת ביקורת בהן יהוו נציגי החברה רוב.  הקיםהדירקטוריון  

    .2018  פברואר בחודש 
  
בלת עבירות זכויות  ) 5(  ה

בלות על עבירות הזכויות ב BEבהסכם השותפות בו התקשרו החברה ומנהלי   בתקופה של ארבע שנים,  )  1(כדלקמן:    BE- , נקבעו מספר ה
ובתנאים המפורטים בהסכם    "העברות מורשות", לנעברים מסויימים   למעט,  BE-, לא תהא העברה של זכויות ב 2022שסיומה בחודש מרץ  

לצד שלישי,    BE-לחברה, ככל שהיא בעלת הזכויות היחידה הגדולה ביותר, תהא זכות למכור או להעביר את כל זכויותיה ב )  2; ( השותפות
זכויות  לחברה, ככל שהיא בעלת ה) 3; ( ), בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם השותפותDrag Alongולכפות מכירה זו על יתר בעלי הזכויות (

) למנהלי  Tag Alongלצד שלישי, בכפוף למתן זכות צירוף (  BE-היחידה הגדולה ביותר, תהא זכות למכור או להעביר חלק או את כל זכויותיה ב 
BE .כאמור, למנהלי  במקרהBE ;4( תהיה הזכות להצטרף למכירה האמורה, באותם תנאים וביחס שווה לשיעור מכירת הזכויות ע"י החברה  (

 Right ofהנעשות על ידי בעלי הזכויות שאינם החברה, כפופות לזכות סירוב ראשונה (  BE-ב  הזכויות  העברות  כלל  יהיו,  2022  מרץמ   החל
first refusal ( החברה של.  

  
 התחייבות לשיפוי  ) 6(

מנהלי   בוע   BEלשפות את    BEבהתאם לתנאי ההסכמים, התחייבו  ל להפסדים העשויים  ביחס  לרבות  והצהרות  מצגים  בגין הפרות של 
מפעילותה של ברוקטון לפני השלמת העסקה מעצם היותה יועצת השקעות לקרנות ברוקטון וזאת לתקופה שתסתיים במועד סגירת הקרנות. 

בלים לתמורה אותה קיבלו מנהלי ברוקטון ממימוש אחזקותיהם בברוקטון   . סכומי השיפוי מו
  

לעמוד בתנאים מסוימים לרבות חלוקת דיבידנד בשיעור    מחויבתלצרכי מס בבריטניה, לפיכך היא    REIT- כ  BEנרשמה    ,2020  מרץ  בחודש  ) 7(
 מההכנסה המתואמת שלה לצרכי מס.  90%של לפחות 

 
 . י 6  באורראה  Brockton Capital LLP - לעניין הטיפול החשבונאי ב ) 8(

  
  BEהינו מידע צופה פני עתיד והוא כפוף לקבלת החלטה באורגנים הרלוונטיים של   BEבדבר הדיבידנד הצפוי מ   המידע

  

 ") אנרג'יקס "-אנרגיות מתחדשות בע"מ (להלן-אנרג'יקס-מידע בקשר לחברות מאוחדות מהותיות   .ה

  
 - עסקיה של אנרג'יקס ) 1(

  
, ואשר הינה חברה בת במישרין בשליטתה בע"מ  הינה חברה ציבורית, שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב  אנרג'יקס

  של החברה. 
 

אנרג'יקס פועלת להקמת והחזקת מתקנים לייצור חשמל בתחום האנרגיות המתחדשות (אנרגיה פוטו וולטאית ואנרגית הרוח). למועד הדוח  
 . 7באור ראה    –MW 406-מתקנים המחוברים לחשמל בהספק כולל של כ  בבעלות אנרג'יקס 
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  השקעות בחברות מוחזקות (המשך) - 6באור 

  
בתוספת מתקנים הצפויים  המחוברים לרשת החשמל למועד הדוח  מכלל המתקנים    2021בשנת  סך ההכנסה השנתית המייצגת הצפוייה  

  מיליון ש"ח. 285-275  -כ הינה ,)(לפי חלק אנרג'יקס בתזרים  2021להתחבר לרשת החשמל במהלך שנת 
  

  הינו בגדר מידע צופה פני עתיד.  2021המידע בדבר סך ההכנסה השנתית המייצגת הצפויה בשנת 
  
  

  ד.   12באור הפרוייקטים ראה לעניין הסדרי מימון בקשר עם 
  

- ה מסוג פוטוחדשות וכן פרויקטים להקמאסדרות  בנוסף, אנרג'יקס פועלת ובוחנת את האפשרות להקמת מתקנים נוספים בישראל תחת  
  להלן.  8באור  ראה  ארה"בוב  בפולין  חוות רוח חדשות בישראל וולטאים ו/או  

  
 -החזקותיה של החברה באנרג'יקס  ) 2(

 
  2,998,600מיליון ש"ח במסגרת הנפקה לציבור. במסגרת ההנפקה הנ"ל, רכשה החברה    240, גייסה אנרג'יקס הון בסך של  2020בחודש ינואר  

 במסגרת"ח  ש  מיליון   232  של   בסך   הון'יקס  אנרגגייסה    2020יוני    בחודש  מיליון ש"ח.  34.5ע.נ. מניות רגילות של אנרג'יקס, בסכום כולל של  
  . לציבור הנפקה

  
בי  אלפי  11,108  מומשו  השנה  במהלך מתוכן מימשה החברה   "ח, שמיליון    93.6'יקס תמורת תוספת מימוש בסך  אנרג ) של  3אופציות (סדרה    כ

בי אלפי  2,898של   ךס   . ח"ש  מיליון  24.3בעלות של   )3(סדרה   אופציות  כ
  

  49.36%-(כ  מהון המניות של אנרג'יקס   53.96%מניות אשר היוו באותו המועד    260,352,283מחזיקה החברה ב    2020בדצמבר    31ליום  
  . בדילול מלא)

  
  בדילול מלא). 49.5% -כ(  53.9%בסמוך לפרסום הדוח הכספי שיעור האחזקה של החברה בהון המניות של אנרג'יקס הינו 

  
 'יקסאנרג מדיניות חלוקת דיבידנד של  ) 3(

  
אגודות למניה שישולם כדלקמן:   18לחלק דיבידנד שנתי בסך של    'יקסאנרגבכוונת    2021'יקס כי בשנת  אנרג  דירקטוריון  קבע ,  2021  מרץ  בחודש 

והרביעי של שנת    5-ו   2021אגורות למניה לרבעון הראשון והשני של שנת    4 , והכל כפוף להחלטה 2021אגורות למניחה לרבעון השלישי 
  ן. ספציפית של הדירקטוריון בתוםפ הרבעו

כ - (חלק החברה  מיליון ש"ח)   20  - אג' למניה (כ  4בסך של    2021על חלוקת דיבידנד לרבעון הראשון    אנרג'יקסהכריזה  בהמשך למדיניות זו,  
  . 2021, אשר ישולם בחודש אפריל מיליון ש"ח)  10
  
 הסכמי שכירות של אנרג'יקס בגין מתקני ייצור חשמל  ) 4(

 
ראה -וולטאיות ומערכות רוח. לעניין מדיניות חשבונאית- נוהגת לחכור קרקעות וגגות מבנים על מנת להתקין ולהפעיל מערכות פוטו  אנרג'יקס

 . די  2באור 
  

 - הסכם דמי ניהול עם אנרג'יקס  ) 5(
הסכם    .")החדש הניהול  הסכם":  להלן(   2023  ני ביו 30 ביום ימות יהמסת נוספות   שנים שלוששל    תקופהל עם אנרג'יקס    ניהול  הסכם  לחברה

  3"). הקודם  הניהול   הסכם":  להלן(  30.6.2020 ביום שהסתיים  הקודם  הניהול הסכם את  1.7.2020הניהול החדש מחליף החל מיום 
  מיליון ש"ח   1.2  המורכבים מתשלום קבוע בסך ניהול דמי לחברה אנרג'יקס משלמת הניהול שירותי תמורתלהסכם הניהול החדש,    בהתאם

מהעלות המקורית בספרי   על בסיס שנתי)  0.18%לרבעון (דהיינו    0.045%  מתשלום משתנה בשיעורו  לרבעון (צמוד למדד המחירים לצרכן)
בסך הכל,    .ואילך 1.7.2020ואשר החלו בהפעלה מסחרית מיום    (חלק אנרג'יקס) אנרג'יקס של מתקניה לייצור חשמל, המפיקים חשמל בפועל

דמי הניהול השנתיים  סך    התקרה המקסימלית של.  )המחירים  למדד(צמוד    בשנה  "חש  ןמיליו  3.2סך של    המשתנה לא יעלה עלהתשלום  
    .מיליון ש"ח (צמוד למדד המחירים)  8סך של   תעמוד על

הניהול   בהסכם  בישיבותיהם  החדשההתקשרות  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  ידי  על  אושרה  אנרג'יקס  -ו   13.5.2020מיום    עם 
  2020 יוני , ועל ידי האסיפה הכללית של אנרג'יקס בחודש , בהתאמה 20.5.2020

    .אלפי ש"ח, בהתאמה  4,178  - ו 4,811 , 5,075של  סך  על עמדו 2018-ו   2019, 2020  השנים בגין  לחברה ששולמו הניהול  דמי
  
  
  
  
  

 
 מתקניה סך של'יקס באנרג המקורית מהעלות 0.18% של שנתי מצטבר בשיעור משתנים ותשלומים"ח שאלפי  500שנתיים בסך של  קבועיםהניהול הקודם כלל תשלומים  הסכם 3

 "ח. ש מיליון 4.3 על  עמדה השנתיים  הניהול דמי סך תקרת. מסחרית הפעלה של בשלב המצויים
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 ההשקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות  .ו

 
  ההשקעותהרכב  )1(

  

  
 

  
 

  50%-זכויות בהצבעה (*)
  . מוצגת בנכסים השוטפים בסעיף השקעה בחברה כלולה המוחזקת למכירה 31.12.20ליום  PSPיתרת ההשקעה ב (**) 

 
 הרכב חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות, נטו   )2(

 

      פירוט רווחי אקויטי   ראה סעיף   שם החברה הכלולה
      בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום     
    2020  2019  2018      
      אלפי ש"ח    
              

PSP Swiss Property   (*)    .135,913   154,088   12,631   ח      
(**) Carr Properties Holdings LP .135,658   81,311   129,118   ז      

OPG 125 Summer REIT Investor (DE) LLC    .27,555   120,662   5,974   ט      

 OPG 745 Atlantic REIT Investor (DE) LLC    .18,696   13,861   ) 36,794(   ט      
Davenport REIT Investor (DE) LLC   .23,412   29,119   27,018   ט      

Brockton Capital LLP .20,719(   ) 34,161(   )36,539(   י (      
      1,332   )2,578(   ) 618(   יב.  ") 2("קרן אביב  2אביב ונצ'רס קפיטל  פנד  

      19,890   51,135   ) 1,120(   יא.  ואנרג'יקס) אחרות (בעיקר עסקאות משותפות של אמות 
     99,670   413,437   341,737      
              

  בחברה כלולה המוחזקת למכירה. כהשקעה השוטפים  ם(*) מסווגת בנכסי
  מיליון ש"ח. 22כוללים הפחתת עודף עלות בסך של  רווחי האקויטי 2019(**) בשנת 

  שם החברה הכלולה
ראה  

    סעיף

מדינת  
  התאגדות 

שיעור ההחזקה 
בזכויות בהון חברה  

  כלולה 
היקף ההשקעה בחברה 

  כלולה 
בורסת  
  שווי הוגן   מסחר

    
    

  בדצמבר  31ליום   בדצמבר  31ליום 
  

  בדצמבר  31ליום 

        2020  2019  2020  2019    2020  2019  

    
    

  אלפי ש"ח  %
  

  אלפי ש"ח

                

    
    

        
  

    
PSP Swiss Property     (**)  1,743,313   229,404   שוויץ   1,381,418   200,311   7.96%  1.16%  שוויץ   חברה כלולה   .ח  

Properties Carr 
Holdings LP  (**)  ז.  

יישות  
בשליטה  
  ארה"ב   משותפת

50.77%  
 (*)  

50.77%  
 (*)   3,004,322   3,135,978     -   -  

OPG 125 Summer REIT 
Investor (DE) LLC   ט.  

יישות  
בשליטה  
  -   -     477,845   462,997   (*)   55%  (*)   55%  ארה"ב   משותפת

 OPG 745 Atlantic REIT 
Investor (DE) LLC   ט.  

יישות  
בשליטה  
  -   -     117,535   68,960   (*)   55%  (*)   55%  ארה"ב   משותפת

Davenport REIT Investor 
(DE) LLC     

יישות  
בשליטה  
        249,072   246,273   (*)   55%   (*)   55%   ארה"ב   משותפת

Brockton  Capital LLP 49,617   60,386   100%  100%  בריטניה  חברה כלולה   .י     -   -  
  2אביב ונצ'רס קפיטל  פנד  

  -   -     17,788   12,915   10.00%  10.00%  ישראל   חברה כלולה   .בי  ") 2("קרן אביב  
עסקאות אחרות (בעיקר 

משותפות של אמות  
  -   -     488,298   445,802           . יא  ואנרג'יקס) 

             4,501,966   5,917,551        
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 (עסקאות משותפות)  Carr -החזקותיה של החברה ב  .ז
  

Carr Properties Holdings LP " :להלן)"Carr Holdings היא שותפות בשליטה משותפת של החברה עם קרן השקעות המנוהלת ע"י (
Special Situation Property Fund of JP Morgan Chase Bank  " :להלן)JPM נכון למועד פרסום הדוח .("Carr Holdings  מוחזקת במישרין

על כוונתה למכור לחברה  JPM ודיעהה, 2019 נובמבר בחודש .40.16%בשיעור של  JPMועל ידי  50.77%בשיעור של  החברהובעקיפין על ידי 
  . Carr-את מלוא אחזקתה ב

  
  "Carr"(להלן:   Carr Properties Partnership-ב 87.05%שליטה מלאה (באמצעות תאגיד בבעלותה המלאה) ובעלות של  Carr Holdings -ל

  . "Carr Properties" או
  

  . 34.96%הינו  JPM(ושל  44.19%עומד על   Carr Properties-ב החברהשיעור ההחזקה המשוקלל של  2020בדצמבר  31נכון ליום 
 

 Carr Holdingsהתקשרו במספר הסכמים בקשר לממשל התאגידי של    JPM-ו החברה) , 2013(אוגוסט  Carr Holdings-במועד ההשקעה ב
בלת Carr Holdings-כמו גם הסדרים ביחס לשליטה משותפת. כמו כן, בין בעלי המניות ב , קיימים הסכמים הכוללים מנגנונים ביחס לה

  עבירות זכויות. 
  

על  החברהנחשבת לעסקה משותפת אשר מוצגת בדוחותיה הכספיים של  Carr Holdings -ב החברהלאור האמור לעיל, ההשקעה של 
  .2013של שנת  3-ווי המאזני החל מהרבעון הבסיס שיטת הש

  
 1.06מיליון דולר ארה"ב ( 300מכלל ביטוח (בעבורה ובעבור גופים מוסדיים המנוהלים על ידה) סך של  Carr, גייסה 2018בחודש ינואר 

-החזיקו ב JPM-ואילו החברה ו 13.65%לאחר הגיוס האמור עמד על  Carr-"). שיעור ההחזקה של כלל בהשקעת כלל": מיליארד ש"ח) (להלן
Carr  מיליון דולר (כ 12 -של כ רווח בסך 2018בשנת  החברהבהתאמה. כתוצאה מהעסקה האמורה , רשמה  34.81%-ו 43.65%בשיעור של-

  .Carr-מיליוני ש"ח) הנובע מירידה בשיעור החזקה ב 42
  

  ללא שינוי הסכם השליטה המשותפת טרם השקעת כלל.  Carr-ק בשליטה משותפת בממשיכה להחזי JPMביחד עם  החברה
  

   .ז. להלן6ראה באור  זכויותובין כלל ביטוח (לרבות הוראות בקשר לעבירות של JPM לבין  החברהלמידע נוסף אודות ההסכמים בין 
 
  בתקופות המדווחות  Carr Holdings -השקעות ב )1(
  

מיליון  44-סך של כ החברהמיליון ש"ח), מתוכם השקיעה  320מיליון דולר ארה"ב ( 92.7סך של  מניותיהמבעלי  Carrגייסה  2020 יוני בחודש
  "ח). ש מיליון 151דולר (

  
  מיליון דולר.  812מסתכמת לסך של  31.12.2020ליום   Carr Holdings-ב החברהסך עלות השקעתה המצטברת של 

  
אשר מוצגת בדוחותיה הכספיים של הקבוצה על בסיס שיטת השווי  2020בדצמבר  31ליום   Carr Holdings-ב החברההשקעתה של 

  מיליארד ש"ח). 3מיליון דולר ( 934.5המאזני, מסתכמת לסך של 
  

  Carrעסקיה של  )2(
  

Carr  בהשקעה רכישה, ייזום ופיתוח של נדל"ן מניב לצרכי השכרה, לרבות ניהול ואחזקה של בנייני משרדים שבבעלותה באזורים  עוסקת
  ובוסטון מסצ'וסטס, ארה"ב. DCאורבניים במטרופולין וושינגטון 

  
) ובשווי Carrאלף מ"ר) (חלק  346מיליון רגל רבוע ( 3.7בנייני משרדים בשטח השכרה כולל של  Carr  13בבעלותה המלאה או החלקית של

שיעור התפוסה בנכסיה של  2020בדצמבר  31-). הנכסים מושכרים לטווחים שונים למאות שוכרים. נכון לCarrמיליארד דולר (חלק  2.9של 
Carr  92.6%(שיעור השכרה עומד על    90.5%הינו .  

 2בשטח כולל של  במטרופולין וושינגטון ופרויקט אחד בהקמה בבוסטון 3נכסים בפיתוח והקמה  Carr 4בבעלות  2020בדצמבר  31ליום 
דולר  מיליארד 1-כ לסך של םמסתכ 2020בדצמבר  31הכספיים ליום  בדוחות שוויםאשר  Carr)חלק  –מיליון רגל רבוע  1.8מיליון רגל רבוע (

  . Carrמיליארד דולר (חלק  1.4), בתקציב הקמה של Carr(חלק 
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  :במהלך התקופה המדווחת Carrלהלן עסקאות עיקריות שביצעה 
 

 עסקה לרכישת קומפלקס נכסים בבוסטון  )א(
  

 - מהזכויות בקומפלקס המאגד שני בנייני משרדים צמודים ומחוברים בינהם הממוקמים בבוסטון (ב Carr 50%רכשה  2020בחודש מרץ 
75-101 Federal Street " :מיליון דולר לקומפלקס כולו (חלק  485"), לפי שווי של הקומפלקס(להלןCarr – 242.5 .(מיליון דולר 

 
אלפי מ"ר) והוא ממוקם במרכז העסקים הראשי  73אלף רגל רבוע ( 853, בעל שטח השכרה כולל של Class Aהקומפלקס האמור, הינו מסוג 

 23-שנתי של כ NOI) בעיקר על ידי חברות היי טק ומניב 88.8% –(שיעור השכרה  86.2%בבוסטון. הקומפלקס מאוכלס כיום בתפוסה של 
  מיליון דולר. 

  
Carr מיליון דולר נגד שיעבוד הקומפלקס, כך שמרכיב ההון העצמי אותו השקיעה  280-והשותף נטלו הלוואה בסך של כCarr  בעסקה עמד
  מיליון דולר. 105-על כ

 
  
 חת ולאחר תאריך המאזןמימוש נכסים בתקופה המדוו  )ב(

 
). הנכסים הינם Carrמיליון דולר (חלק  218-נכסים הממוקמים במטרופולין וושינגטון די.סי, בתמורה ל שני  Carrמכרה 2020במהלך שנת 

  .Carrמיליון דולר (חלק  9שנתי מייצג של  NOI) אשר הניבו Carrאלף מ"ר) (חלק  41אלף רגל רבוע ( 436בעלי שטח השכרה של 
  

במטרופולין וושינגטון  מתהממוק פיתוחביחד עם שותף לצרכי  הוחזקהאשר  קרקע  Carr, מכרה2021 ינוארלאחר תאריך המאזן, בחודש 
  מיליון דולר (בדומה לשווי הנכס בספרים).   19-די.סי, בתמורה ל

  
  :Midtown Center הבנות למכירה חלקית של מתחם  מזכרעל  חתימה  )ג(
  

 DC בוושינגטוןMidtown Center -מהזכויות ומהחוב ב 49%על  מזכר הבנות למכירת  Carrחתמה  ,המאזן תאריך לאחר ,2021ינואר  בחודש
). משווי המתחם תנוכה 2020לסוף דצמבר  Carrלשווי בספריה של  הזההמיליון דולר (שווי  980"), לפי שווי כולל למתחם של המתחם"

 455), עומד על 100%), אשר מובטחת בשיעבוד המתחם, כך שהיקף העסקה (2029מיליון דולר (לפירעון באוקטובר  525הלוואה בסך של 
 מיליון דולר.  223של  מהזכויות במתחם, בניכוי ההלוואה כאמור, סך 49%לקבל בעבור   Carrמיליון דולר. אם וכאשר תושלם המכירה, צפויה 

 בהשכרה, מושכרים רבוע רגל אלפי 714 מהם, רבוע רגל אלף 869 של כולל השכרה שטח בעל הינו, במלואו מושכר אשר, המתחם כי יצויין
  בהשכרה ארוכת טווח.  We Work-אלף רגל רבוע מושכרים ל 100-ו Fannie Mae-ל, טווח ארוכת

ביצוע העסקה האמורה, מותנה   מיליון דולר. 46בסך של  NOI 2021שנים והוא צפוי להניב בשנת  13.1"מ השכירויות הממוצע במתחם הינו מח
בחתימה על הסכם מפורט ומחייב, קיום בדיקת נאותות לשביעות רצון הקונה ועמידה בתנאים מתלים, כמקובל בעסקאות בסדרי גודל דומים. 

Carr למת העסקה (צופה כי השClosing בצע  . 2021 שנת של השני הרבעון לסוף עד ת
  

  ) למכירה חלקית של מתחם מידטאון ובדבר ההכנסות העתידיות הינו מידע צופה פני עתיד.closingהמידע בדבר השלמת העסקה (
 
 להשקעה"ן נדל של הוגן שווי התאמת  )ד(

  
Carr  דולר  מליון 80בסך של  חיובי משיערוךמיליון דולר המורכב  2נטו בסך של  שלילירשמה בדוחותיה הכספיים בתקופה המדווחת שיערוך

 לישליהבשערוך  החברהמיליון דולר בגין נכסיה המניבים (חלקה של  82כתוצאה מרישום שערוך שלילי של  ובגין פרויקטים ביזמות, אשר קוזז
  מיליון ש"ח).  3-כמיליון דולר,  1-כאמור לפני מס הינו כ
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   Carrחוב פיננסי של   )ה(

  
  1.6ולחברות המוחזקות על ידה הלוואות מתאגידים בנקאיים ומסגרת אשראי מנוצלת בסך כולל של    Carr  -, ל 2020בדצמבר    31נכון ליום  

  שנים.   4.47ובמח"מ של   1.6%) בשיעור ריבית משוקלל של Carr(חלק  4מיליארד דולר 
 
יתרת   2020בדצמבר    31מיליון דולר. ליום    650מסגרות אשראי (ללא התחשבות בליווי בנקאי של נדל"ן בהקמה) בסך של    היקף   Carr-ל

     מיליון דולר. 83-הסתכמה ל  Carrהמסגרת הלא מנוצלת של 
  

     Carrוהפחתות הון של דיבידנדמדיניות חלוקת   )ו(
  

לצרכי המס האמריקאיים והוא חייב לעמוד בתנאים    REIT-מוגדר כ  Carr Properties  -ב   Carr Holdingsהתאגיד אשר באמצעותו מחזיקה  
  מההכנסה החייבת המתואמת שלו לצרכי מס.    90%מסוימים, אשר כוללים, בין היתר, חובת חלוקת דיבידנד בשיעור של לפחות  

  Carr-בהתאם לכך, סך התקבולים של החברה מ דולר למניה.    0.04לבעלי מניותיה חלוקה שנתית בסך כולל של    Carrחילקה    2020שנת    בגין
לבעלי מניותיה חלוקה    Carrתחלק    2021קבע כי בגין שנת   Carr  דירקטוריון מיליון ש"ח).  94.7מיליון דולר (  27.6- הסתכמו לכ  2020בגין שנת  

ליון דולר  מי   27.4  של  בסך  קבוליםת  Carr-. עד למועד הדוח קיבלה החברה מ מיליון דולר)  28.3(חלק החברה     דולר למניה  0.04שנתית של  
  .  2021מיליון ש"ח) בגין שנת   88.2(
  

  

   

 
  .  ground leaseבגין הסכמי  מיליון דולר 129בסך של  IFRS-16חכירה לפי לא כולל התחייבות  4
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  Carr Holdingsתמציתי של  כספימידע   )ז(

    בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018    

    אלפי דולר ארה"ב   

          
    177,223   242,543   247,596   הכנסות (ללא שערוכי נדל"ן) 

          
    9,727   ) 9,580(   ) 2,039(   התאמת שווי של  נדל"ן להשקעה (*) 

          
    70,232   60,704   80,535   רווח נקי מפעילות נמשכת 

    8,862   ) 44,156(   ) 186(   רווח (הפסד) כולל אחר 
    79,094   16,548   80,349   סך רווח כולל (לרבות חלק המיעוט ברווח) 

          
    37,974   29,354   37,694   באלפי דולר  CARRחלק החברה ברווח הנקי של 

    41,843   8,423   37,763   באלפי דולר   CARRחלק החברה ברווח הכולל של  

          
    135,657   102,836   129,118   באלפי ש"ח CARRחלק החברה ברווח הנקי של 

    148,077   27,855   129,120   באלפי ש"ח CARRחלק החברה ברווח (ההפסד) הכולל של 
          

,   וכן את חלקה של  Carr(*) הסעיף כולל את התאמת שווי נדל"ן להשקעה כפי שמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של 
Carr  .בהתאמות שווי של נדל"ן להשקעה של חברות כלולות שלה  

          
      בדצמבר  31ליום   

  2020  2019      
      אלפי דולר ארה"ב   
          

      2,805,605   2,796,120   נדל"ן להשקעה 
      437,148   646,316   נדל"ן בהקמה וקרקעות לפיתוח 

      215,639   318,983   השקעה בחברות מוחזקות  
      175,083   179,037   שוטפים אחרים נכסים לא 

      60,731   87,976   נכסים שוטפים אחרים 
      3,694,206   4,028,432   סך הכל נכסים 

          
      290,322   226,565   התחייבויות שוטפות 

      1,473,131   1,818,074   התחייבויות לא שוטפות 
      1,763,453   2,044,639   סך התחייבויות 

          
      1,787,439   1,840,754   הון עצמי המיוחס לבעלי המניות  

      143,314   143,039   זכויות שאינן מקנות שליטה
      1,930,753   1,983,793   הון עצמי (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה)

      3,694,206   4,028,432   סך הכל התחיבויות והון עצמי
          

      907,400   934,470   באלפי דולר -חלק החברה בנכסים נטו 

          
      3,135,978   3,004,321   באלפי ש"ח  –ערך בספרים של ההשקעה 
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  (המשך)  השקעות בחברות מוחזקות - 6באור 

  
 מהותיים  הסכמים   )ח(

  
ב  JPM  -ול   לחברה הנשלט  של תאגיד  לממשל התאגידי  ידי  100%-מספר הסכמים בקשר  "  Holdings  Carrעל  זה בלבד  ")  Carr(בסעיף 

 בכלל זה, בין היתר, נקבעו (או בוצעו בהתאמה) ההוראות הבאות: .Carrומערכת היחסים שלהם כבעלי זכויות בהון של 
  

  ממשל תאגידי:  ) 1(
  

  דירקטוריוןCarr שלושה נציגים שימונו על ידי  החברהשלושה נציגים שימונו על ידי הכוללים, בין היתר,  משמונה נציגים (בכל עת  מורכב ,
JPM(.  

  
  ושל לפחות שני נציגים שימונו    החברהתם של לפחות שני נציגים שימונו על ידי  והקוורום הנדרש בדירקטוריון לאישור פעולות הינו נוכח

  .JPMעל ידי 
  

 כות הדירקטוריון של  חלטות שהינן בסמהכל הCarr    והחברות הבנות שלה, יתקבלו בהסכמה של כל חברי הדירקטוריון שמונו על ידי
  אשר משתתפים בישיבה.   JPMואשר משתתפים בישיבה ושל כל חברי הדירקטוריון שמונו על ידי  החברה

  
  נציג אחד שמונה על ידי רההחב נציג אחד שמונה על ידי  - הדירקטוריון הקים וועדת תפעול, ובה שלושה נציגים ,JPM ו-Oliver Carr  כל .

 . JPM -ו  החברה החלטה של וועדת התפעול, תחייב את אישורם של שני הנציגים שמונו על ידי 
  

   ונציג אחד שמונה על ידי    החברהנציג אחד שמונה על ידי    -הדירקטוריון הקים וועדת ביקורת, תגמול ודוחות כספיים, ובה שני נציגיםJPM  
.  

   נתן חץ משמש כיו"ר הדירקטוריון שלCarr  כאשר ליו"ר הדירקטוריון של ,Carr  אין קול מכריע. לחברה ו-JPM    הזכות להחליף את היו"ר
 ג מטעמן כל שנתיים. המכהן כנצי

  
  : JPMהוראות בקשר לעבירות של זכויות בין החברה ל  ) 2(

 right ofעל ידי צד אחד לצד ג', כפופה להליך של זכות הצעה ראשונה (  Carrכל העברה של זכויות ישירות או עקיפות בהונה של    .א
first offer ) או זכות ההצטרפות (tag alongרשאי הצד  המציעלהעביר את זכויותיו (להלן: "הצד השני. כאשר צד מבקש  ) לטובת ,("

"). במקרה בו בחר הניצע שלא לרכוש  המחיר המוצע ") לרכוש זכויות אלו במחיר שיוצע על ידי המציע (להלן: "הניצעהשני (להלן: " 
  דרות הכלולותהעומד בהגאת הזכויות האמורות, יהיה רשאי המציע: (א) להעביר את הון המניות האמור למשקיע מוסדי מוסמך  

יחד עם המציע,    Carr   -) כמפורט להלן, על מנת לגרום לניצע למכור את זכויותיו בdrag alongהליך של גרירה (הפעיל  ל(ב)    -בהסכם ו
  . לצד שלישי

בתנאים הזהים  )  right of first refusal, ככל שצד ייזום הליך גרירה, לצד הניגרר תהיה זכות סירוב ראשונה (2023עד לחודש אוגוסט    .ב
לתנאים שהוצעו על ידי הרוכש המוצע במסגרת הליך הגרירה. במקרה בו יבוצע הליך גרירה, התמורה שתשולם לצד הניגרר בגין  

זכויותיו תהיה (   מימוש  נטו  (א) שווי נכסים  בוה מבין:  לפי סטנדרטים חשבונאיים מקובלים    Carr) של  NAVלא פחות מה שנקבע 
  ) המחיר המוצע.ג(  -או   IFRS -שנקבע לפי כללי ה   NAV -  (ב) ה ) US GAAPבארה"ב ( 

בלות העבירות המתוארת לעיל תסתיי  .ג יונפקו לראשונה מניות     מנהמ גיוס הון עצמי בסכום  IPOלציבור (   Carrבמועד בו  ) בהיקף 
 "). הנפקה מאושרת מליון דולר ארה"ב (להלן: "   100שיעלה על 

  
 לבין כלל:   JPM-החברה ורות של זכויות בין יהוראות בקשר לעב ) 3(

  הוראה ספציפית הקשורה למערכת היחסים שבין החברה לכלל.  כלולהזה לעיל),  באורשקעה של כלל (ראה ההסכם ה במסגרת
  

) שאינו במתווה של הנפקה לציבור  drag along, יחל הליך של גרירה (2.1.2022התחייבו כלפי כלל כי אם עד ליום    JPM-בנוסף, החברה ו 
לתוך חברה ציבורית קולטת, ובמהלכו יתנגד הרוכש העתידי שכלל תמשיך להחזיק במניותיה  Carrבבורסה בארה"ב או בהליך של מיזוג של 

ראטה) לכלל את ההפרש עד למחיר  - (על בסיס פרו   JPM-ישלמו החברה ו   ,$  1.54-יהיה נמוך מ אזי ככל שמחיר המכירה למניה    Carrשל  
  .ת הליך הגרירהרבמסג האמור לעיל בגין החזקותיה שימכרו

 
ב  -כמו כן, כולל ההסכם הנ"ל הוראות בדבר זכותה של כלל להצטרף (על בסיס פרו ראטה) לחברה במקרים בהם תממש החברה מניות א

 rightבין כתוצאה מהפעלת זכות ההצעה הראשונה (   JPM-או תרכוש החברה מניות מ  JPM) למכירות שתעשה  tag alongפות (זכות ההצטר
of first offer ) או זכות הסירוב הראשונה (right of first refusal אשר הוענקו לה על ידי (JPM כמתואר לעיל  .  

  

   



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

 דוחות כספיים          
50  

  (המשך)  השקעות בחברות מוחזקות - 6באור 

  הוראות ביחס לזכויות המיעוט:  ) 4(
  

   זכויות מיעוט רשאי להעביר את זכויותיו בשותפות בהסכמת ובלבד שכל העברה כאמור תהיה למשקיע מוסדי  JPM  -ו   החברהבעל   ,
  .JPM - ו  החברהותהיה כפופה לזכות סירוב ראשונה של 

   במקרים) זכויותיו בשותפות  זכאי לחייב את השותפות לרכוש ממנו את  זכויות מיעוט (למעט כלל)  עד למועד הנפקה מאושרת  בעל 
) של זכויותיו  NAVשווה לשווי הנכסים נטו (היה  ימסויימים לשותפות זכות לדחות את החיוב האמור). מחיר הרכישה של רכישה כאמור  

לפיכך, זכויות אלה    משווי הנכסים נטו של זכויות אלו בשותפות.  97%יהיה    Carrהמיעוט שאינם עובדי    בעלי זכויותל  ביחסובשותפות;  
 כהתחייבות.  carrמוצגות בדוחות הכספיים של 

  
  

 חברה כלולה –")  PSP(להלן: " PSP Swiss Property -החזקותיה של החברה ב  .ח
  

PSP   .הינה חברה אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בציריך, שוויץ  
  

זו,    מיליארד   1.36מיליון פר"ש (  371.6בתמורה לסך של    PSPמניות    מיליון   3.1מימשה החברה    2020במהלך שנת   ש"ח). כתוצאה ממכירה 
 מיליון ש"ח).  157-כ  –ס מיליון ש"ח (רווח הון לאחר מ 201בסך של רשמה החברה רווח (לפני מס) 

  
  . PSPמהון המניות של   1.16%אשר היוו   PSPמניות של   אלף 531-, החזיקה החברה ב2020בדצמבר  31ליום 

  
מיליון ש"ח). לאחר המכירה  42-מיליון פר"ש (כ 11.5בתמורה לסך של  PSPאלף מניות נוספות של  100לאחר תאריך המאזן, מימשה החברה 

  .PSPמהון המניות של  0.9%אשר מהוות   PSPמניות של  אלף  431האמורה, ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים מחזיקה החברה 
  

תן חץ כחברי הדירקטוריון שלה לתקופה מחדש את המינוי של ה"ה אבירם ורטהים ונ  PSP, אישרה האסיפה הכללית של  2020בחודש אפריל  
  דירקטורים.   8מתוך   PSPנציגים בדירקטוריון  2של שנה ממועד המינוי האמור. לאחר אישור האסיפה, לחברה  

  
על בסיס שיטת השווי המאזני , וזאת מאחר ולהערכת הנהלת    2020לתום הרבעון הראשון של שנת    עדהוצגה    PSP  -השקעת החברה ב 

  .PSP-פקטו ואפקטיבית ב -החברה ניתן להראות בעליל כי לחברה השפעה מהותית דה
  

לדעת   לפיכך,במהלך השנה הקרובה.    PSP-קיבלה החברה החלטה לממש את יתרת השקעתה ב  2020בסוף הרבעון הראשון של שנת  
"נכסים    IFRS 5כהשקעה "המוחזקת למכירה" בהתאם להוראות תקן    PSP-הנהלת החברה מתקיימים יתר הקריטריונים לסיווג ההשקעה ב 

זה בעניין  שהופסקו".  ופעילויות  למכירה  המוחזקים  שוטפים  באור    - לא  כלולה   ז.  2ראה  בחברה  השקעה  של  חשבונאית  מדיניות  לענין 
כהשקעה  2020במרץ  31, מוצגת בדוחותיה הכספיים של החברה החל מיום PSP-לאור האמור לעיל, יתרת ההשקעה ב המוחזקת למכירה. 

  בחברה כלולה "המוחזקת למכירה" המסווגת במסגרת הנכסים השוטפים.
  

  ש"ח). מיליון    200מיליון פרנק שוויצרי ( 54-של כ סך מסתכמת ל 2020 בדצמבר 31ליום  PSP-יתרת ההשקעה של החברה ב
  

  להלן. ) 2(. א 12ראה באור -, במהלך הרבעון השני מוקדם  וולונטרי  בפירעון, נפרעה  אשר"ש  פר מיליון 100 של  בסך   זר מבנק  הלוואה לעניין
  

  : PSP -תקבולי דיבידנד מ  בדברמידע   להלן ) 1(

 2019 בשנת. 2019מיליון ש"ח) בגין רווחי שנת    34.6מיליון פרנק שוויצרי ( 9.4תקבולים במזומן בסך של  PSP-מ  החברה קיבלה 2020 נתבש
  .2018מיליון ש"ח) בגין שנת  57.6 - מיליון פרנק שוויצרי (כ 16.1-תקבולים במזומן של כ PSP-מ  החברה קיבלה

  
  

  חברות כלולות  –החזקותיה של החברה בבוסטון   . ט
  

 מזכויות השליטה (באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה),  50%-מהזכויות בהון ו  55% -כ  מחזיקה החברה  ,2020בדצמבר  31ליום  ) 1(
ששווים    )מזרח קיימברידג' אחד ב ו   של בוסטון(מרכז העסקים הראשי)    CBD-ב  2(  משרדים  במצטבר שלושה מגדליהמחזיקות  חברות  בשלוש  

שותפתה של החברה בתאגידים בבוסטון    ") .שותפויות בוסטון(להלן, יחד: "   מיליארד ש"ח)   2.5( מיליון דולר    765הינו    2020הכולל לתום שנת  
"   Oxford Properties Groupהינה   (  ) "Oxford(להלן:  נכסים  ניהול  שירותי  הזהים    , ) בתנאים שסוכמוasset managementאשר מעניקה 

 לתנאי שוק.
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  השקעות בחברות מוחזקות (המשך) - 6באור 
  

עומד   2020בדצמבר  31המשוקלל ליום אלף מ"ר) ושיעור התפוסה  81אלף רגל רבוע (  870הבניינים הינו שלושת שטח ההשכרה הכולל של 
בסס על חוזים חתומים, גם אם  -השכרה (קרי שיעור    93.05%על    .94.5%עומד על    31.12.2020ליום    טרם אוכלסו)שיעור השטח המושכר, בה

  ליון ש"ח).  י מ 114(מיליון דולר  33של  2020שנתי כולל בשנת  NOIהניבו שלושת הבנינים 
ש"ח)  מיליארד    1(מיליון דולר    322סך כולל של  למסתכמת    2020בדצמבר    31יתרתן ליום    אשרהלוואות לזמן ארוך  נטלו  שותפויות בוסטון  

 .3.9%בריבית משוקללת של 
  

  CBD  –בבוסטון (אחד משני הבנינים ב    Atlantic  745אלף רגל רבוע בבניין    131, אשר שכרה  We Workהחליטה    2021בתחילת חודש מרץ  
), לעזוב את הבניין. לאור האמור לעיל, הוגשה בקשה לחילוט הערבות הבנקאית  "ל הנ   בבניין מסך שטחי ההשכרה 76%מהווה  השל בוסטון) (

פועלות להשכרת השטח ובמקביל    Oxford  - ו   . החברה , המייצגים שישה חודשי שכירותמיליון דולר   3.5בסך של    We Workאשר העמידה  
  .Life Science-לבניין מעבדות לתחום ה בוחנות את האפשרות של פרויקט יזמי להפיכתו של הבניין מבניין משרדים  

  
מיליון דולר,    12  –מיליון דולר (חלק הקבוצה    21בגין שלושת הנכסים בסך מצטבר (לפני מס) של    שלילייםנדל"ן    שיערוכינרשמו    2020בשנת  

    .מיליוני ש"ח) 41-כ
  

  מיליון ש"ח).   798(מיליון דולר   248מסתכמת לסך של   2020בדצמבר   31החברות בבוסטון ליום בשלוש יתרת ההשקעה של הקבוצה  
  
בלת עבירות של זכויות    ) 2(   ה

  
ו/או המלאה  םבה במסגרת מערך ההסכמים   בקשר עם שותפויות   Oxfordעם    התקשרה החברה, באמצעות חברות בבעלותה החלקית 

בלת עבירות של הזכויות בשלוש שותפויות בוסטון כדלקמן:, נקבעו מספר הוראות בקשר עם בוסטון    ה
  

 מכירה של זכויות תיעשה בדרך של מכירת כל הזכויות למשקיע כשיר, כהגדרתו בהסכם, בכפוף למתן זכות הצעה  –   זכות הצעה ראשונה
  פה למתן זכות הצעה ראשונה., למעט מכירה או העברה לצדדים קשורים, אשר אינה כפוראשונה לשותף הנותר, באופן המפורט בהסכם 

   בחלוף חמש שנים ממועד ה–מכירה כפויה-closing    מכירה  , לפי העניין,   2022או פברואר    2020של כל עסקה, המסתיימות בדצמבר
של זכויות לצד שלישי, בכפוף למתן זכות הצעה ראשונה לשותף הנותר, כאמור לעיל, תקנה לצד המוכר זכות לכפות על הצד הנותר  

  ר את זכויותיו לאותו צד שלישי, בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.למכו
 זכות להפעלת מנגנון רכישה–  מכירה - רכישה מכירה, באמצעות מתן הודעה בלתי הדירה לשותף האחר,  -לכל אחד מהשותפים תהא 

 באופן המפורט בהסכם. 
  

 
  מדיניות חלוקת דיבידנד והפחתות הון    ) 3(
  

המס האמריקאיים והם חייבים לעמוד  דיני  לצרכי    REIT  - כ  מוגדרים   , באמצעותם מחזיקה הקבוצה בבניני המשרדיםאשר    הזרים התאגידים  
  מההכנסה החייבת המתואמת שלהם לצרכי מס.    90%בתנאים מסוימים אשר כוללים בין היתר חובת חלוקת דיבידנד בשיעור של לפחות 

  
  מיליון ש"ח). 33(מיליון דולר    10בוסטון בסך כולל של  משותפויותהפחתות הון  בגין  כן תשלומים וקיבלה הקבוצה דיבידנדים   2020בשנת  

  
  

  PLLCapital Brockton-השקעה ב  .י
  

 המנהלת את קרנות")  Brockton LLP(להלן: "  Brockton Capital LLP  - מלוא הזכויות ב  את    BEרכשה    ,2018מרץ    בחודש  ד.6  באור כאמור ב
  .מיליון ש"ח) 194(  מיליון ליש"ט  40סך של תמורת ברוקטון, 

  
Brockton LLP    אין    לחברה.  )2022(הצפוי עד תום    למימוש כלל נכסי הקרנות תמשיך לנהל את שלוש הקרנות הקיימות של ברוקטון עד

קרנות  למידע נוסף בדבר השקעותיה של החברה ב   מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.  Brockton LLP  , לפיכךו   שליטה על פעילות זו  
  לעיל. 5 באורראה   –ברוקטון 
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  זרימת מזומנים ברכישה: 
  

 
  אלפי ש"ח  אלפי ליש"ט  

  193,787  39,748  תמורה ששולמה במזומן 
  
  

  הסכומים שהוכרו בגין נכסים והתחייבויות:  
 

  אלפי ש"ח  אלפי ליש"ט  
 1,212 249  הון חוזר  

 2,899 595  קבוע רכוש 
 8,288 1,700  ) 1שם מסחרי (

 17,064 3,500  ) 2חוזים קיימים ( 
 139,199  28,551  )3סכום המיוחס להסדר תמורה מותנית עם שותפי ברוקטון (

  ) 27,421(  ) 5,624(  עתודה למס 
 52,546 10,777  ) 4מוניטין (

 193,787  39,748 סך הכל 

  
  

בהכנסות    משמעותיותומך באופן    2005במאי    Brockton LLP" נמצא בשימוש מאז היווסדה של  Brocktonהשם המסחרי "  – שם מסחרי   ) 1(
והנכס יופחת על בסיס קו ישר לאורך  )  2018(מחודש מרץ  שנים    15. אומדן אורך החיים השימושי לשם המסחרי הינו  Brocktonקבוצת  

 תקופה זו.   
 
  לאורך  יופחת שנים והנכס    3הינו    IIIוקרן ברוקטון    IIאומדן אורך החיים השימושי לחוזים הקיימים מניהול קרן ברוקטון    –קיימים    חוזים  ) 2(

  תקופה זו.  
  

במהלך  יפרשו    BE  ומנהלי   היהנקבע כי    Brockton LLPבמסגרת הסכם רכישת    –   BEסכום המיוחס להסדר תמורה מותנית עם שותפי   ) 3(
ליש"ט. בנוסף,    1  תמורת  BE-תהא הזכות לחלט את החזקותיהם של השותפים ב  BE- , ל2025התקופה שממועד הרכישה ועד דצמבר  

מיליון ליש"ט (ככל ששווין    28.6-, יהיה עליהם להשלים במזומן את שווי המניות המחולטות ל2021ויפרשו שותפי ברוקטון עד דצמבר    היה
  2025  דצמבר  לחודש  עד  BE  מנהלי  ידי  על   שיסופקו  עתידיים  לשירותים  מיוחס   זה  סכום,  IFRSלכללי    בהתאםיפחת מהסכום האמור).  

 .השירות תקופת פני  על והפסד רווח לדוח  זקףיי אשר  מניות   מבוסס  תגמול מהווה  ולפיכך
 

מטופל כתשלום מבוסס מניות המסולק במכשירים הוניים ויתרת הסכום   BE– ב  BE  מנהלימיליון ליש"ט אשר הושקע על ידי   12.9סך של 
המיוחסת לתשלום המסולק במזומן מוצגת במסגרת סעיף היתרה    מטופל כתשלום מבוסס מניות המסולק במזומן.ליש"ט    מיליון  15.7בסך  

במכשירים הוניים מוצגת בסעיף "זכויות שאינן מקנות שליטה" (זכויות   "חייבים ויתרות חובה" ואילו היתרה המיוחסת לתשלום המסולק
  המיעוט). 

  
  להלן שיעורי ההפחתה על פני התקופה:

  
 שיעור פחת שנתי   
   

2018  16.27% 
2019-2021  21.69% 
2022-2025  7%-1.6% 

  
זכויות הקבוצה בשווי ההוגן נטו של הנכסים המזוהים,    -מוניטין   ) 4( מייצג את עודף עלות הרכישה על  מוניטין שנוצר ברכישה של ישות 

   ההתחייבויות המזוהות וההתחייבויות התלויות של הישות שהוכרו במועד הרכישה. 
BE   בוהה יותר אם יש סימנים המעידים על ירידת ערך אפשרית. לצורך בוחנת האם חלה ירידת ערך של המוניטין מידי שנה או בתדירות 

מזומנים לה הוקצה המוניטין.  ה  תמניב   היחידה אומדן של שווי השימוש של    BEהנהלת    ביצעהמוניטין,  ההקביעה האם חלה ירידת ערך של  
המזומנים, וכן את    מניבת  מהיחידה את אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, הנובעים    BE  חישבהש  לצורך חישוב שווי השימו

הניכיון המתאים בכדי לחשב את הערך הנוכחי. בוה 2020בדצמבר    31ליום    שיעור  מניבת המזומנים  , סכום בר השבה של היחידה 
  מערכה בספרים ולפיכך לא נדרשת ירידת ערך של המוניטין. 
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 ממס נטו , נכסים בלתי מוחשיים כמפורט לעיל   מיליון ש"ח) בגין הפחתת  29מיליון ליש"ט ( 6בתקופה המדווחת רשמה הקבוצה הפסד בסך 

  -ו מיליון ש"ח)    28מיליון ליש"ט ( 6בסך  ממס  נטו, רשמה הקבוצה הפסד  2018-ו  2019  בשנים). 96% –(מתוכו החלק המיוחס לבעלי המניות 
  - ו  93%  – בגין הפחתת נכסים בלתי מוחשיים כמפורט לעיל (מתוכו החלק המיוחס לבעלי המניות  , בהתאמה,  "ח)ש מיליון    23מיליון ליש"ט (   5

  בהתאמה).  77%
 

   עסקאות משותפות לא מהותיות  .יא
  
  
 

    בדצמבר  31ליום   

  2020  2019    

    אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

        
סך הכל ערך בספרים של עסקאות משותפות אשר לכשעצמן אינן  

    488,602   446,114   מהותיות 

        

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

        
  19,919   51,137   ) 1,133(   חלק הקבוצה ברווח של עסקאות משותפות 

          
        

  משותפות אלה בעיקר אצל אמות (*) עסקאות  
  
 

 חברות כלולות שדוחותיהן הכספיים צורפו/לא צורפו לדוחות החברה   .יב
  

  . CARR Holdingsהחברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של 
,  OPG 125 Summer REIT Investor (DE) LLCקרן אביב, של    של,  PSP  החברה אינה מצרפת לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של

ושל העסקאות   Brockton Capital LLP, של  Davenport REIT Investor (DE) LLC, של  OPG 745 Atlantic REIT Investor (DE) LLCשל  
  ביחס לדוחות הכספיים של החברה.  ותמהותי ן אינהחברה בהן   שהשקעותהמשותפות באמות באנרג'יקס כיוון 
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  לייצור חשמלפעילים מתקנים  - 7באור 

  

    :של מתקנים פעילים לייצור חשמל, רכוש קבוע ונכס זכות שימוש הרכב ותנועה  .א
            

  

מערכות  
-פוטו

  מערכות רוח   וולטאיות

סך הכל  
מתקנים  

  רכוש קבוע   לייצור חשמל 
נכס בגין זכות  

  סך הכל   שימוש 

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   
              עלות

  1,547,936   -    100,829   1,447,107   810,574   636,533   2019בינואר  1יתרה ליום  
  IFRS 16      -    -    -    -   121,184   121,184יישום לראשונה 

  ) 229(   -    ) 229(   -    -    -    גריעות במהלך השנה 

  ) 74,721(   )2,835(   3   ) 71,889(   ) 71,889(   -    השפעת שינויים בשער חליפין 
סיווג ממערכות בהקמה למערכות  

  66,246   -    -    66,246   -    66,246   מחוברות 

  52,640   47,626   5,014   -    -    -    תוספות במשך השנה 

  1,713,056   165,975   105,617   1,441,464   738,685   702,779   2019בדצמבר  31יתרה ליום 
סיווג ממערכות בהקמה למערכות  

  509,196     -    509,196   -    509,196   מחוברות 
  1,648   1,648   -    -    -    -    הפרשי הצמדה 

  ) 1,377(     ) 1,377(   -    -    -    גריעות במהלך השנה 

  ) 78,338(   ) 6,591(   ) 65(   ) 71,682(   ) 45,003(   ) 26,679(   (**)   השפעת שינויים בשער חליפין

  80,831   50,366   21,918   8,547   -    8,547   תוספות במשך השנה (*) 

  2,225,016   211,398   126,093   1,887,525   693,682   1,193,843   2020בדצמבר  31יתרה ליום 

        -        -  
              פחת שנצבר 

  168,391   -    23,233   145,158   72,646   72,512   2019בינואר  1יתרה ליום  

  60,549   5,361   4,514   50,674   24,388   26,286   תוספות במשך השנה 

  ) 28(   -    ) 28(   -    -    -    גריעות במהלך השנה 

  ) 6,930(   -    -    ) 6,930(   ) 6,930(   -    השפעת שינויים בשער חליפין 

  221,982   5,361   27,719   188,902   90,104   98,798   2019בדצמבר  31יתרה ליום 

  82,589   7,380   5,234   69,975   23,159   46,816   תוספות במשך השנה (***) 

  ) 1,107(     ) 1,107(   -    -    -    גריעות במהלך השנה 

  ) 6,690(   -    ) 10(   ) 6,680(   )6,315(   ) 365(   (**)   השפעת שינויים בשער חליפין

  296,774   12,741   31,836   252,197   106,948   145,249   2020בדצמבר  31יתרה ליום 

        -        -  
  -        -        עלות מופחתת 

  1,928,242   198,657   94,257   1,635,328   586,734   1,048,594   2020בדצמבר  31יתרה ליום 

      0      0  

  1,491,074   160,614   77,898   1,252,562   648,581   603,981   2019בדצמבר  31יתרה ליום 
              

  . הדוח בתקופת בהקמה  למערכות  שהוונו  אשראי  עלויות בגין ש"ח מיליון   16-(*) כולל סך של כ 
  (**) שינויים בשערי חליפין נובעים בעיקר מפעילות הקבוצה בפולין וארה"ב. השינוי בשערי החליפין נזקף לקרן הון. 

  ובינוניות בישראל. בגין החלפת פנלים במערכות קטנות   ש"חמיליון  8-(***) מתוך סך זה כ 
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  :קס'יאנרגפירוט מערכות   .ב

    בדצמבר  31ליום   הכנסות בשנת              

    

חלק 
  תעריף   אנרג'יקס

מועד 
    2019  2020  2019  2020  מדינה  הפעלה 

  הפנייה  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  מיליוני ש"ח             

  נאות חובב 
- פוטו

  MWp 37.5  וולטאי 
ש"ח  0.65

  231,023   218,931   44.6   44.5   ישראל  2014  לקוט"ש 
  .ג

פרוייקטים קטנים 
  (*) (**)  ובינוניים

- פוטו
   MWp 137.8  וולטאי 

0.51-2.22   ₪
  לקוט"ש 

2010-
  .ג  372,958   491,544   45.3   63.0   ישראל  2015

  1וירג'יניה  יםפרוייקט
 (***)  

- פוטו
  .ד  -   338,156   -   6.7   ארה"ב   2020  מחירי שוק MW 47.6  וולטאי 

(שלב   Banieפרויקט 
  מחירי שוק  MW 106  חוות רוח   א+ב) 

2015-
  579,083   523,861   134.0   135.3   פולין   2016

  .ה

Iława   .ה  69,498   62,836   14.5   12.9   פולין   2016  מחירי שוק MW 13.2  חוות רוח   פרוייקט 

    1,252,562   1,635,328   238.4   262.4             סך הכל נכסים, נטו 
  

מיליון  3-הינו כ 2019-ו 2020וחלקה בהכנסות לשנים  50%'יקס מחזיקה בה אנרגזה אינו כולל את נתוני שותפות המטופלת בשיטת השווי המאזני אשר  סעיף(*)  
    , הנכללות בסעיף "הכנסות מרווחי חברות כלולות".שנהש"ח בכל 

  . 2020שני בשנת החוברו במהלך רבעון ראשון ו 38MWpוסך של  2019חוברו ברבעון הרביעי של שנת  MWp 24(**) מתוך הספק כולל זה סך של  
  .2020של שנת  3-ו 2חוברו במהלך רבעונים  הפרוייקט(***) מתקני 

 
  בישראל וולטאי -הפוטו בתחוםפרויקט   .ג
  

וולטאי בישראל מבוססת על אסדרות שמפורסמות על ידי רשות החשמל, לפיהן לפרויקטים שבבעלות  -'יקס  בתחום הפוטואנרגפעילותה של  
או    Feed In Tariffשנה, צמוד מדד, כתלות באסדרה שמכוחה הוקמו הפרויקטים (מכסת   20-23'יקס זכות לתעריף קבוע לתקופות של אנרג

  מתקנים  להקמת  מובטח   לתעריף   תחרותיים  הליכים ,  2020  משנת   החל,  ככללחרותי על תעריף).  זכיה בתעריף קבוע למכסה במסגרת הליך ת 
  שנה.  25 -כ  הפרויקטים מוקמים על שטחים שנחכרים לתקופות של עד. אגירה  משולבי הינם בישראל וולטאי -הפוטו  בתחום

  
  .להלן  8 באור  ראהלפרטים אודות פרוייקטים בהקמה ובייזום מתקדם 

  
  . )1ד.(12באור ראה לפרטים אודות תנאי מימון 

  

  "ב בארה וולטאי -הפוטו בתחוםפרויקט   .ד
  

  כללי
של   הפוטו   'יקס אנרגפעילותה  של  -בתחום  בפרויקטים  שייוצר  חשמל  ממכירת  הכנסות  על  מבוססת  בארה"ב    בארה"ב  'יקס אנרגוולטאי 

). מכירת החשמל והתעודות הירוקות יכולה להיעשות RECsוממכירת תעודות ירוקות להם זכאים פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ( 
רבות בדרך של התקשרויות בעסקאות לגידור מחיר או עסקאות למכירה עתידית במחיר  במחירי שוק או במסגרת התקשרויות ארוכות טווח, ל

 ) חשמל  לייצור  המערכת  לזמינות  התחייבות  תמורת  נוספת  הכנסה  לקבל  ניתן  מסוימים  החשמל    Capacity)קבוע. במקרים  חברת  כלפי 
  המקומית.

  
כנגד חבות מס פדרלית   לקיזוז) אשר ניתנת  ITC - Investment Tax Creditוולטאים בארה"ב זכאים להטבת מס ( - פרויקטים פוטו  -מס    שותף

שותף המס    ").שותף מס "   -הרוכש ל"שותף מס" בתמורה לסכום שיושקע על ידו בפרויקט (להלן    הפיכתשל    בתצורה",  ימוש"מלבארה"ב או  
על השקעתו.   מוסכםשיעור תשואה    שישיגמהתזרים הפנוי עד    לחלק  וכן   הפרוייקטים  בגין  מס  לצורך  פחת  תלהוצא  גם   ITC  -ל   בנוסףזכאי  

וקמה ליזם הזכות לרכוש    בהסכםלאחר הגעה לשיעור התשואה כאמור, יורד חלקו של שותף המס ברווח ובתזרים לשיעור מינימאלי כקבוע 
 את זכויותיו של שותף המס בפרויקט בתנאי שוק. 

  
וירג'יניה ארה"ב, ואשר מחודש אוגוסט  'יקס הקימה בשאנרג: הינו צבר הפרויקטים הראשון  MWp82  -בהספק של כ  1פרויקטים וירג'יניה  

 'יקס בעסקאות כדלקמן:  אנרגהפרוייקט והפעלתו התקשרה   הקמתמצוי כולו בהפעלה מסחרית מלאה. במסגרת  2020
   יקס עם חברת  אנרגהתקשרה    2019הבטחת מחירי החשמל מהפרויקטים (עסקת גידור): בחודש אוגוסט'Shell Energy North 

America (US), L.P  לכ ומכירת כלל התעודות    80%-בהסכם ארוך טווח לגידור מחירי החשמל  הייצור הצפוי לפרויקט  מהספק 
. המכירה בפועל של מלוא החשמל המיוצר במתקנים אלה  2020שנים החל מחודש מאי    12הירוקות מהפרויקט לתקופה של  

  רי שוק.  שנים במחי 13תעשה בהתאם להסכמים שנחתמו מול חברת החשמל המקומית למשך 
  בהסכם עם   אנרג'יקסהתקשרה  2019התקשרות עם שותף מס: בחודש ספטמברMorgan Stanley   ") לפיו, שותף  שותף המס  (" 
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  מתקנים פעילים לייצור חשמל (המשך)  -7באור  
כ     השקיעהמס   של  כ  47-סך  בפרויקטים,  זכויות  כנגד קבלת  דולר  סלעיל  מפורטמיליון  מוצג במסגרת  הסכום שהושקע  עיפי  . 

 לזמן קצר ולזמן ארוך, בהתאם למועדי הסילוק החזויים של ההתחייבויות כאמור.  -התחייבות בגין הסכם עם שותף המס  
  שנה. 35הפרויקטים מוקמים על שטחים שנחכרים לתקופות של עד  

  
  . ג 8 ראהבארה"ב,  אנרג'יקספרוייקטים בשלב הקמה על ידי   לפרטים נוספים אודות 

  

  בפולין הרוח אנרגיית בתחום יםפרויקט  .ה
 

  כללי
הפרויקטים בהפעלה .  'יקס בתחום הרוח בפולין מבוססת על אסדרות שונות, כתלות במועד פיתוח והקמת הפרויקטיםאנרגפעילותה של  
יוני  אנרגמסחרית של   "). בהתאם לתנאי האסדרה הקודמת ("  2016'יקס כפופים להוראות האסדרה שהיתה בתוקף בפולין עד סוף חודש 

ירוקות, הנסחרות בבורסת התעודות הירוקות,   ידם, לקבלת תעודות  האסדרה, פרויקטים אלו זכאים, בנוסף למכירת החשמל שמיוצר על 
ככלל הפרויקטים מוקמים על שטחים שנחכרים לתקופות של  שנה ממועד תחילת ההפעלה המסחרית של חוות הרוח.    15למשך תקופה של  

  שנה. 30עד 
  
  תקשרות למכירת חשמל ותעודות ירוקות ה
  

חוות הרוח שבהפעלה מסחרית לברוקר חשמל הפועל בפולין.   2- באמצעות חברות הפרויקט, מוכרת את מלוא החשמל המיוצר באנרג'יקס, 
בהתאם להסכם, מכירת החשמל תעשה על פי מחיר החשמל בבורסת החשמל המקומית או בהתאם למחיר קבוע שייקבע כחלק מעסקת  

בוצע בין הצדדים, לפי בחירת  , והכל בניכוי התאמות שנקבעו בהסכם, ובכללן התאמות בגין פרופיל ייצור החשמל  אנרג'י'קס קיבוע מחיר ש
בבורסת התעודות  מכירה  במסגרת  הירוקות מבוצעת  ייצור בפועל). מכירת התעודות  ושעות  היתר, בהספק  בין  (כתלות,  חוות הרוח  של 

"), בהן מתקשרת עסקאות לקיבוע מחיר(" חירן בבורסה, וכן באמצעות עסקאות למכירה עתידית במחיר קבוע מראשהירוקות בפולין לפי מ 
  מעת לעת עם ברוקרים מקומיים.   אנרג'יקס

  
,  ירוקות  ותעודות  חשמל  מחיר   לקיבוע  קבועים  במחירים  מכירה  עסקאות ),  הפרוייקט   חברות(באמצעות    'יקסאנרגל לתאריך אישור הדוח,  

    :כדלקמן
  
  ): מסחרית  בהפעלה(פרוייקטים   חשמל  מחיר לקיבוע  עסקאות  .א
 

  שנה
שיעור מקובע מתוך  

 היקף הייצור (*) 
ממוצע   מחיר 

 (**) 

2021 86%  236 

2022 84%  248 

2023 84%  250 

2024 38%  275 
 

 
 נכון למועד הדוח. יקס  'אנרגחוות הרוח בהפעלה מסחרית של  2-(*) צפי היקף יצור החשמל ב

  .5, לפני התאמות לפרופיל הייצור בפועל1MWh-ל בזלוטי (**) מחיר ממוצע
  
 :  )מסחרית  בהפעלה(פרוייקטים   עסקאות לקיבוע מחירי תעודות ירוקות  .ב
 

 שנה
שיעור מקובע מתוך  

 היקף הייצור (*) 
ממוצע   מחיר 

 (**) 

2021 79%  143 

2022 65%  143 

2023 23% 145 

   
 

 'יק'ס נכון למועד הדוח.אנרגחוות הרוח בהפעלה מסחרית של  2-(*) צפי היקף התעודות הירוקות שיונפקו ב
  (**) מחיר ממוצע בזלוטי לתעודה.

  
 

 
 החשמל משק כלל של השעתי  הממוצע התעריף  לבין, בפועל הייצור שעות פי על הרוח חוות של המשוקלל השעתי התעריף בין הפער  בגין הינן  בפועל הייצור לפרופיל התאמות 5
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     ובייזום מתקדם , הקמה לקראת , חשמל בהקמהמתקנים לייצור  - 8באור 
  

      בדצמבר  31עלות ליום   

  2020  2019      

    הפנייה   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   
בוה הליך תחרותי שני בהספק של כ       62MWp   -   141,670-פרוייקטים במתח 

בוה הליך תחרותי שלישי ורביעי בהספק כולל של כ  -פרוייקטים במתח 
139MWp   171,413   1,912  א.    

    .א  90MWp     1,294   547 - פרויקט במתח עליון בשלב ייזום מתקדם בהספק של כ
    .ב  110MW     43,922   36,304 -אר"ן בהספק של כ -פרוייקט בתחום הרוח בישראל  

      82MWp   -   214,977 -בהספק של כ  1פרויקטים וירג'יניה 
    ג.  140MWp     209,269   62,160 -בהספק של כ  2פרויקטים וירג'יניה  

וולטאי בארה"ב (פרויקטים  -פרויקטים בייזום מתקדם בתחום הפוטו
  20,020   10,729   ) 3,4וירג'יניה 

  ג.
  

- ו MW126 (Banie3 -חוות רוח בבעלות מלאה בהספק כולל של כ
Sepopol(   110,411   26,864  

  .ד
  

    -   Banie     1,111שלב ד' לפרויקט  - MW56-חוות רוח בהספק של כ
  

    א. , ד.   177,699   233,669   ורוח בישראל, ארה"ב ופולין   PVפרוייקטים אחרים בייזום 
      682,153   781,818   סך הכל נכסים, נטו 

  
 בישראלוולטאי -הפוטו בתחום יםפרויקט  .א

פועלת לקידום הליכי הפיתוח והתכנון של פרויקט בהספק   אנרג'יקס –  MWp90 -מתקדם בהספק של כ   ייזוםבמתח עליון בשלב   פרויקט
 שפרסמה  הראשוןהליך התחרותי  ה  מסגרתב  זכתהבמסגרת מכסה לתעריף מובטח בו    להקים במתח עליון שבכוונתה    MWp90של עד  

משלה מ שרה היא  הדוח  שבתקופתעל ידי הועדה לתשתיות לאומיות, לאחר    מקודמת  הפרויקט  להקמת  התכניתרשות החשמל למתח עליון.  
  לפרויקטיםהתחרותי  ההליך במסגרתשנקבע  מובטח תעריף ל זכאי  יהיה הפרויקט . לאומית  תשתית כפרויקט כי התקיימו התנאים לקידומו 

שנים ממועד הפעלתו המסחרית של המתקן כתלות בהשלמת הקמת   23מיוצר (צמוד מדד), למשך    KWh1לכל  אג'    15.6במתח עליון בסך של  
פרויקט  בלמועד הדוח יתרת ההשקעה   "ח. ש  מיליוני 240-280: לפרוייקט  הצפוייה ההקמה עלות. 2023הפרויקט עד לרבעון הרביעי לשנת 

  אינה מהותית.
  

'יקס פועלת לקידום הליכי הפיתוח של  אנרג –  180-200MWpבשילוב אגירה) בהספק של    PV(  השני   התחרותי  בהליך  הזוכים  הפרויקטים 
בוה   זכתה בתעריף מובטח ביחס להספק זה   2020), לאחר שבחודש דצמבר  180-200MWp  )80MW AC  של  בהספקמתקנים במתח 

וולטאית בשילוב קיבולת - לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו  מערכותרשות החשמל להקמת    ידי במסגרת ההליך התחרותי השני שפורסם על  
לות בהקמת מתקנים מכוח מכסה זו עד  כת  2045בדצמבר    29(צמוד מדד), וזאת עד ליום    1KWh-אג' ל  17.45  הינו אגירה. התעריף שנקבע  

 "ח.ש  מיליוני  480-540: צפויה הקמה עלות .2024בינואר  30ליום 
  

בוה הליך תחרותי שלישי ורביעי בהספק כולל של כ 'יקס פועלת לקידום הליכי הפיתוח של מתקנים אנרג - 139MWp -פרוייקטים במתח 
 השלישי והרביעיזכתה בתעריף מובטח ביחס להספק זה במסגרת ההליך התחרותי  2020, לאחר שבחודש דצמבר  139MWp של בהספק

(צמוד    1KWh-אג' ל   18  -כ  הינווולטאית. התעריף שנקבע  -לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו   מערכותרשות החשמל להקמת    ידישפורסם על  
  . מדד)

  

   110MW -ל כאר"ן בהספק ש -בתחום הרוח בישראל  פרוייקט  .ב
ו   100%  - מחזיקה ב  אנרג'יקס זכויות ניהול (לרבות מינוי כל חברי הדירקטוריון)  זכות לקבלת   73%  -מהמניות המקנות  מהמניות המקנות 

"   110MW-דיבידנד בחברה פרטית המחזיקה בזכויות לייזום ופיתוח פרויקט להקמת חוות רוח ברמת הגולן בהספק של כ חברת  (להלן 
   " בהתאמה).פרויקט אר"ן" ו"הפרויקט

  
ממשיכה לקדם את פיתוח הפרויקט במטרה לקבל     ואנרגיקס התכנית להקמת הפרויקט אושרה כפרויקט תשתית לאומית על ידי הממשלה  

בנוסף   בניה.  היתר  לקבלת  מתקדם  בשלב  ונמצאת  להקמתו,  כתנאי  הנדרשים  האישורים  אישור אנרגאת  תהליך  להשלמת  נערכת  'יקס 
ומתן,  ריתמסח  הפעלה  ממועד  שנה  20- ל,  התעריף במשא  מצויה  וכן  הפיננסית,  הפרויקט.   מתקדם  והסגירה  עבור  טורבינות  ספקי  עם 

  "ח. ש  מיליון  550-650: הצפויה ההקמה עלות. 2022כי מועד ההפעלה המסחרי של הפרוייקט הינו המחצית השנייה של   מעריכה'יקס אנרג
  

    מיליוני ש"ח, המוצגת במסגרת סעיף מערכות בהקמה וייזום.  43.9-למועד הדוח יתרת ההשקעה בפרויקט עומדת על סך של כ
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  , ובייזום מתקדם   הקמה לקראתמתקנים לייצור חשמל בהקמה,   - 8באור 
 

 "ב בארהוולטאי -הפוטו בתחום יםפרויקט  .ג
אנרג'יקס  (חלקה של    פרויקטים אלה  6דות ההקמה של  ו נמצאת בעיצומן של עבאנרג'יקס    –   MWp140  -בהספק של כ  2פרויקטים וירג'יניה  

להלן מידע נוסף אודות סטטוס סגירה פיננסית (הסכמים    .)58%חלקה    MWp25  -וביחס ל   100%חלקה של אנרג'יקס    MWp115  -ל   ביחס(
 להבטחת מחירי החשמל והתקשרות עם שותף מס): 

  
 (הסכמי מכירת חשמל/עסקת גידור) למכירת מלוא   שנה 12-15 -ל הפרויקטים הסכמים  6מתוך    3 -: להבטחת מחירי החשמל 

החשמל והתעודות ירוקות שיונפקו בגין ייצור החשמל באותם הפרויקטים, מול חברות חשמל מקומיות או צרכן סופי אחר. ביחס  
חברת    עםנה וש  12  -התקשרה עם חברת החשמל המקומית בעסקאות למכירת התעודות הירוקות ל   החברהליתר הפרויקטים,  

 .  שנים 6  של תקופהל מהספק הייצור הצפוי באותם פרוייקטים),  80%-(ביחס לכאנרגיה מובילה לקיבוע מחירי החשמל 
 נמצאת במגעים מתקדמים עם גוף פיננסי מוביל במטרה שישמש כשותף מס של הפרויקטים.  אנרג'יקס :  התקשרות עם שותף מס

מיליון דולר כנגד קבלת    54-57-כ ככל והמגעים ישתכללו לכדי עסקה מחייבת, ההשקעה הצפויה של שותף המס מוערכת בסך של  
הוצאות הפחת לצורך מס בגין הפרויקטים וכן  ) וITCזכויות בפרויקטים, כמקובל בעסקאות מסוג זה, שעיקרן הטבת המס הפדרלי ( 

   . מתזרים הפרויקטים למשך חלק משנות הפעלתם של הפרויקטים 20%-30%כנגד תשלום בשיעור של 
  

  אנרג'יקס   ,הדוח ולתאריך אישור הדוח   למועד :  )3,4'יניה  וירג"ב (פרויקטים  בארהוולטאי  -הפוטו  בתחום  מתקדם  בייזום   פרויקטיםקידום  
קס  יחלקה של אנרג'. מתוך הספק זה  345MWp  -ממשיכה בהשלמת הליכי פיתוח של פרויקטים בייזום מתקדם בוירג'יניה בהספק כולל של כ 

 בבעלותה המלאה.  225MWp-וכ  58%הינו  120MWp-ב
  

מעלות הקמת פרויקט    5%האמריקאי, רכישת ציוד בשיעור של לפחות  בהתאם להוראות הדין  :  בהקמה  מערכות   חשבון   על   פנלים   רכישת 
, ובלבד שהקמת הפרויקט תושלם עד לשנת 30%תאפשר לאותו פרויקט לשמר את שיעור הטבת המס ברמה של    2019בשנת    דכלשהו עו

דולר אשר צפויים לשמש    מיליון  65-כ  של  בסך  החברה  של  עתידיים  פרויקטים  עבורפנלים    2019במהלך שנת    'יקסאנרג  רכשה. בהתאם,  2025
הדוח, לולא רכישת הפנלים    בתקופתלתיקון חקיקה שאומץ בארה"ב   בהתאם(אשר   30%ברמה של   ITC  - לשימור שיעור הטבת מס ה אותה

  .2025), ביחס לפרויקטים שתקים בארה"ב עד לתום שנת 10%היה פוחת בהדרגה עד לשיעור של 
  

, התקשרה 2021במרץ   13מועד הדוחות הכספיים, ביום   לאחר  : 150MWpוולטאי בארה"ב בהספק של  -פוטו  פרוייקטהבנות לרכישת    מזכר
בוירג'יניה. הפרויקט מצוי בשלבי ייזום    MWp150  - וולטאי בהספק של כ- מהזכויות בפרויקט פוטו  100%אנרג'יקס במזכר הבנות לרכישת  
  הצדדים.  לאנרג'יקס  מהותי  שאינו  בסכום  הנה  הרכישה   תמורתחיבור מחייב לרשת החשמל והיתר בניה.  מתקדמים ולו זיקה לקרקע, סקר  

  ליום   עד,  אנרג'יקסבדיקת נאותות לשביעות רצונה של    בהשלמת  כתלות,  מחייב  הסכם   על  לחתימה  ולהגיע  ומתן  המשא  את  להשלים   יפעלו
  .זה מסוג לעסקאות  המקובלים  בתנאים, 2021 במרץ 31
 

  פוליןב הרוח בתחום פרוייקטים  .ד
חוות רוח בבעלות   2החלה בעבודות הקמה של  אנרג'יקס    – ) Sepopol-ו  MW126  )Banie3  - חוות רוח בבעלות מלאה בהספק כולל של כ

), אשר זכו במכרז רוח לתעריף מובטח. במסגרת תנאי המכרז, כל אחת מחוות הרוח  Sepopol-ו   MW126   )Banie3  - מלאה בהספק כולל של כ
 65%-שנים ביחס לתפוקת חשמל בשיעור ממוצע של כ  15שזכו, במהלך הפעלתן המסחרית, תהא זכאית לתעריף מובטח, צמוד מדד, למשך  

י שוק, או במסגרת עסקאות לקיבוע מחיר, בדומה לעסקאות במחיר  אנרג'יקסמצפי ייצור החשמל בכל אחת מחוות הרוח. היתרה תימכר על ידי  
   .בהפעלה מסחרית  קסיאנרג'כאמור בקשר עם תפוקת החשמל בפרויקטים של  

  
  מיליון ש"ח בגין חובות מותנים.  19 -מיליון ש"ח, מתוכם כ  110 -בנכסים בהקמה בגובה של כ  אנרג'יקסלמועד הדוח הכירה  

  . 2022-2023עסקאות לקיבוע מחירי החשמל בקשר עם פרויקטים המצויים בהקמה לשנים  אנרג'יקסלתאריך אישור הדוח ביצעה  
  להלן שיעור המחיר המקובע (על פי מחיר מכרז ובעסקאות לקיבוע מחיר) מסך היקף הייצור:

  

 שנה
שיעור מקובע מתוך  

 היקף הייצור (*) 
ממוצע   מחיר 

 (**) 

2022 73%  264 

2023 75%  262 
   

 

  .5 , לפני התאמות לפרופיל הייצור בפועל1MWh-(*) מחיר ממוצע ל 

  
מזכויות הבעלות בחוות רוח בהספק    68%  אנרג'יקס רכשה    2019במהלך שנת    -   Banie4שלב ד' לפרויקט    -  MW56-חוות רוח בהספק של כ

להשלים, על חשבונה, את    אנרג'יקס  , וזאת בתמורה להתחייבותה של  Banie, הממוקמת בסמוך לשטח שלב ג' של פרויקט  56MW-של כ
  מוחזקות על ידי שותף אירופאי.  )32%פיתוח חוות הרוח והסדרת חיבורה לרשת. יתרת הזכויות בפרויקט (

  מל שפורסם על ידי רשות החשמל הפולנית. זאת, בהתאם  זכה הפרויקט במכרז רוח לתעריף מובטח לייצור חש 2020בחודש דצמבר 
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  ובייזום מתקדם    , הקמה לקראת חשמל בהקמה, מתקנים לייצור  - 8באור 
  

להסדרה המבוססת על מכרזי תעריף שבתוקף לתקופת הדוח. במסגרת תנאי המכרז, חוות הרוח, תהא זכאית עם הפעלתה המסחרית 
מצפי ייצור החשמל בחווה. היתרה תימכר על  80%-ים ביחס לתפוקת חשמל בשיעור ממוצע של כ שנ  15לתעריף מובטח, צמוד מדד, למשך 

במחירי שוק, או במסגרת עסקאות לקיבוע מחיר, בדומה לעסקאות כאמור בקשר עם תפוקת החשמל בפרויקטים של החברה   אנרג'יקסידי 
  .בהפעלה מסחרית

  
חשמל בהקמה, לקראת הקמה ובייזום מתקדם, בקשר לצפי היקף ייצור החשמל, צפי   זה לעיל, ביחס לפרוייקטים לייצור   8המידע בבאור  

היקף התעודות הירוקות שיונפקו, המועדים הצפויים להקמתם ולהפעלתם המסחרית של הפרוייקטים ועלות ההקמה הצפוייה, הינם בגדר 
 ס אין שליטה על התקיימותו בפועל, באופן המתואר.מידע צופה פני עתיד, המבוסס על הערכותיה של הנהלת אנרג'יקס ואשר לאנרג'יק

  

    פקדונות משועבדים - 9 באור 
  

בל לזמן ארוך הינה בעיקר מזומן   ה על פי הסכמי נהפקידה בקרנות רזרבה לשירות חוב כנדרש ממ  'יקסשאנרגלמועד הדוח, יתרת מזומן מו
  . 13 באור ראה המימון בקשר עם הלוואות שנלקחו ממוסדות פיננסיים. לפרטים נוספים 

  
  פרטים נוספים על סעיפי ההתחייבויות השוטפות   - 10 באור

      

  ההרכב: 
ריבית שנתית ליום  

  בדצמבר  31ליום   בדצמבר  31

  2020  2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   %  הלוואות לזמן ארוך אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של   .א

        
        הלוואות לזמן קצר  

  P+0.7   95,084   265,491  ) 1( בש"ח ללא הצמדה (בריבית משתנה)  

  84,761   46,796   . .א12באור   חלויות שוטפת של הלוואות לזמן ארוך  
  1,116   6,453     מרכיב הריבית בהרחבת אגרות חוב  

     148,333   351,368  
  

 הלוואות לזמן קצר   ) 1(
    ."חש מיליון 265בסך  ,  פרעה הקבוצה את האשראי לזמן קצר2020בחודש פברואר  

  )P+0.7%(   2.3%של    בשיעור  ריבית  נושאת  ההלוואה  "ח,ש  מיליון   95  של  כספי  בהיקף   בנקאי  ממוסד  קצר  לזמן  הלוואה  הקבוצה  קיבלה,  2020  מרץ  בחודש
 . 2021ותיפרע בחודש מרץ 

  בדצמבר  31ליום   

  2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   זכאים ויתרות זכות   .ב

      
  200,017   168,309   ריבית לשלם בגין הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב 

  3,163   3,033   ריבית לשלם בגין התחייבויות  חכירה 
  160,302   158,379   ספקים ונותני שירותים   

  26,029   28,626   עובדים ומוסדות בגין שכר 
  7,756   18,109   מוסדות 

  41,562   38,517   הכנסות מראש 
  31,340   28,618   הוצאות שנצברו  

  115,610   57,805   זכאים בגין נדל"ן להשקעה 
  9,141   9,372   ) 23מכשירים פיננסיים נגזרים, אשר יועדו כפריטים מגדרים (ראה באור  

  1,242   1,265   התחייבויות לשותפים 
  -    33,540   התחייבות לזמן קצר בגין הסכם עם שותף מס 

  53,171   82,514   אחרים (*) 

   628,087   649,333  

      
 בפרוייקטים  לייזמים"ח בגין התחייבויות לשלם  שמיליון    20-מיליון ש"ח וכן סך של כ  14-כ  בסך   בפולין   מקרקעין  מס  לתשלום  הפרשה, בין היתר,  כולל(*)  

  בהקמה בפולין. 
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  אגרות חוב   - 11באור 
  

 ההרכב:   .א
  

  בדצמבר  31ליום   בדצמבר  31ליום   

  2020  2019  

  

חלויות  
  שוטפות

אג"ח זמן  
  סך הכל   ארוך 

חלויות  
  שוטפות

אג"ח זמן  
  סך הכל   ארוך 

  ש"ח אלפי    אלפי ש"ח   

  900,316   684,324   215,992   663,141   448,435   214,706   להלן  .ב – אגרות חוב (סדרה ח') 

  1,357,179   1,225,135   132,044   1,217,069   1,085,025   132,044   . להלן ג-אגרות חוב (סדרה ט')

  1,336,392   1,336,392   -    1,332,783   1,332,783   -    . להלן ד-אגרות חוב (סדרה י') 

  197,685   197,685   -    198,052   198,052   -    . להלן ה-אגרות חוב (סדרה יא')

  397,085   397,085   -    397,502   397,502   -    . להלן ו-אגרות חוב (סדרה יב')

  109,304   -    109,304   -    -    -    להלן  .ז  -אגרות חוב של אמות (סדרה ג')  

  1,287,675   869,189   418,486   846,334   430,339   415,995   . להלן ח- אמות (סדרה ב') אגרות חוב של  

  1,753,728   1,753,728   -    1,730,681   1,730,681   -    . להלן ט- אגרות חוב של אמות (סדרה ד')  

  1,103,227   1,103,227   -    1,113,358   1,003,901   109,457   להלן  .י-אגרות חוב של אמות (סדרה ה')  

  1,003,668   1,003,668     2,024,339   2,024,339   -    להלן  .יא -אגרות חוב של אמות (סדרה ו') 

  -    -    -    804,011   804,011   -    להלן  .בי -אגרות חוב של אמות (סדרה ז')  

  13,942   9,548   4,394   9,491   4,877   4,614   להלן   .יד-אגרות חוב של אמות לאחרים  

  423,409   423,409   -    423,796  423,796     להלן   .טו- אגרות חוב של אנרג'יקס (סדרה א')
  .טז-) של אנרג'יקס (סדרה ב' להמרה אגרות חוב

  -    -    -    451,051   451,051   -    להלן 

   876,816   10,334,792   11,211,608   880,220   9,003,390   9,883,610  
  

  החברה

  
  אגרות חוב (סדרה ח')    .ב

  
, הן בדרך של הרחבת ליון ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח'), הן בדרך של הנפקת אג"חימ  1,234הנפיקה החברה     2012-2019במהלך השנים  

בי אופציה (סדרה     סדרת אג"ח ליון ש"ח נטו (הנ"ל כולל  ימ  1,384) לאגרות חוב (סדרה ח'), תמורת סך כולל של   13והן בדרך של מימוש כ
(סדרה   בי האופציה  (סדרה ח'), את תמורת ההנפקה בגין כ ), ואת התמורה שהתקבלה בגין 13את תמורת ההנפקה בגין אגרות החוב 

  סדרות הנ"ל ובניכוי הוצאות הנפקה). הריביות שנצברו למועדי הרחבות ה
  

יתרת  מ  1/3(   שוויםתשלומים שנתיים    שלושהבעומדות לפירעון    31.12.20ליום    אגרות החוב (סדרה ח')  של  הקרן הבלתי מסולקת  יתרת
לשנה וצמודות (קרן וריבית)    4.45%(כולל), נושאות ריבית בשיעור של    2021-2023, בחודש פברואר של כל אחת מהשנים  ) הקרן, כל אחד

  . 1.83%אגרות חוב (סדרה ח') הינו . שיעור הריבית האפקטיבית הכוללת בגין  2012למדד שפורסם בגין חודש ינואר  
  

  416מועד פרסום הדוחות הכספיים הינה  נקוב ול מיליון ש"ח ערך   624הינה    2020בדצמבר   31ליום  ) שבמחזור  ח'  יתרת אגרות החוב (סדרה
  מיליון ש"ח ע.נ.

  
מינוס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת   Aהחוב כוללות מנגנון עדכון ריבית כדלקמן: ככל שדירוג החברה יהיה נמוך מדירוג    אגרות

משתנים הקיימים    3משתנה אחד מתוך    "נוטש" אחד (דהיינוהורדה של  לכל    0.25%  -הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ח'), ב
  אך לא יותר מתוספת של אחוז אחד.  כתתי מדרגות בכל קטגוריית דירוג) 

  
ותנאים מקובלים נוספים להעמדתן לפירעון מיידי, הדומות בעיקרן להתניות הפיננסיות של  אגרות החוב (סדרה ח') כוללות התניות פיננסיות  

  להלן. '  הבס"ק   פירוט ראהיב'. -ט', י', יא' ו אגרות החוב מסדרות
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  אגרות חוב (המשך) - 11באור 
  
  
 אגרות חוב (סדרה ט')    .ג
  

מיליון ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ט'), הן בדרך של הנפקת אג"ח, הן בדרך של הרחבת   1,320הנפיקה החברה     2015-2018במהלך השנים 
בי אופציה (סדרה    מליון ש"ח נטו (הנ"ל כולל    1,408) לאגרות חוב (סדרה ט'), תמורת סך כולל של   14סדרת אג"ח והן בדרך של מימוש כ

(סדר בי האופציה (סדרה  את תמורת ההנפקה בגין אגרות החוב  ), ואת התמורה שהתקבלה בגין 14ה ט'), את תמורת ההנפקה בגין כ
  הריביות שנצברו למועדי הרחבות הסדרות הנ"ל ובניכוי הוצאות הנפקה). 

  1,056ולמועד פרסום הדוח הכספי הינה  מיליון ש"ח ע.נ.     1,188עמדה על    2020בדצמבר    31ליום  שבמחזור  יתרת אגרות החוב (סדרה ט')  
  מיליון ש"ח ע.נ.

  
התשלומים    שלושהתשלומים שנתיים (  בשבעהעומדות לפירעון    31.12.2020ליום    אגרות החוב (סדרה ט')  שלהקרן הבלתי מסולקת    יתרת

הקרן, כל אחד, בחודש פברואר של    יתרתמ  16.67%הקרן וארבעת תשלומים האחרונים בשיעור של  ה  יתרתמ  11.11%הראשונים בשיעור של  
לשנה ואינן צמודות. שיעור הריבית האפקטיבית הכוללת בגין אגרות   3.85%(כולל), נושאות ריבית בשיעור של    2021-2027כל אחת מהשנים  

מינוס, יעלה שיעור   A. אגרות החוב כוללות מנגנון עדכון ריבית כדלקמן: ככל שדירוג החברה יהיה נמוך מדירוג  3.09%חוב (סדרה ט') הינו  
יותר   0.25%  -הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ט'), ב "נוטש" אחד אך לא  לכל הורדה של 

    מתוספת של אחוז אחד.
 

ק מאגרות מול גוף פיננסי בישראל אשר המירה את התזרימים השקליים של חל   Cross Currency Swapת  אועסק בנוסף, בצעה החברה  
 3.69%בריבית (בדולר ארה"ב) של    מיליון ש"ח, לתזרימים במטבע דולר ארה"ב לאורך כל חיי אגרות החוב   341חוב (סדרה ט') בהיקף של  

 עסקאות אלו מיועדות לגידור חשבונאי של השקעות נטו בפעילות חוץ.  .לשנה
  

ותנאים מקובלים נוספים להעמדתן לפירעון מיידי, הדומות בעיקרן להתניות הפיננסיות של אגרות החוב (סדרה ט') כוללות התניות פיננסיות  
    להלן. '  הבס"ק ראה  ב'.י-אגרות החוב מסדרות ח', י', יא' ו

  
  אגרות חוב (סדרה י')   . ד
  

מיליון ערך נקוב אגרות חוב (סדרה י'), הן בדרך של הנפקת אג"ח והן בדרך של הרחבת   1,315הנפיקה החברה     2015-2019במהלך השנים  
ליון ש"ח נטו (הנ"ל כולל את תמורת ההנפקה בגין אגרות החוב (סדרה י') ואת התמורה שהתקבלה ימ  1,342סדרת אג"ח, תמורת סך כולל של   

  צאות הנפקה). בגין הריביות שנצברו למועדי הרחבות הסדרות הנ"ל ובניכוי הו
  

  מיליון ש"ח ע.נ.   1,315עמדה על   ולמועד פרסום הדוחות  2020בדצמבר   31יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה י') ליום 
   

 2024-2027מהקרן בחודש פברואר של כל אחת מהשנים   25%אגרות החוב (סדרה י') עומדות לפירעון בארבעה תשלומים שנתיים בשיעור  
ריבית שנתית משתנה במרווח של   נושאות  לריבית הממוצעת    2.24%(כולל),  ואינן  מעל  ישראל הממוצעת לתקופה  המשוקללת של בנק 

. אגרות החוב כוללות מנגנון עדכון ריבית כדלקמן: ככל  2.10%הכוללת בגין אגרות חוב (סדרה י') הינו    צמודות. שיעור הריבית האפקטיבית
מינוס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה י'),   Aשדירוג החברה יהיה נמוך מדירוג  

    לכל הורדה של "נוטש" אחד אך לא יותר מתוספת של אחוז אחד. 0.25% -ב
  

התניות הפיננסיות של הדומות בעיקרן לותנאים מקובלים נוספים להעמדתן לפירעון מיידי  אגרות החוב (סדרה י') כוללות התניות פיננסיות  
  להלן. ' הבס"ק ראה   יב'.-יא' ו אגרות החוב מסדרות ח',ט', 

 
 אגרות חוב (סדרה יא')   .ה
 

ע.נ. אגרות חוב (סדרה יא'), תמורת סך של    201הנפיקה החברה    2019בחודש אוגוסט   מיליון ש"ח ברוטו (לפני הוצאות   201מיליון ש"ח 
 הנפקה).  

אגרות החוב (סדרה יא') הינן שקליות ואינן צמודות (קרן וריבית) למדד כלשהו או למטבע כלשהו. אגרות החוב (סדרה יא') עומדות לפירעון  
  10%) 1בפברואר בשנים ובשיעורים כלהלן: ( 28ה תשלומים (במזומן או במניות החברה לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה) ביום  בשיש

מקרן ערכן   15%)  3(-ו   2029-ו   2028מקרן ערכן הנקוב בכל אחת מהשנים    25%)  2; (2023ו    2022מקרן ערכן הנקוב בכל אחת מהשנים   
וזו תשולם    2.66%. הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של  2031-ו  2030הנקוב  בכל אחת מהשנים 

עד    2020בפברואר של כל אחת מהשנים    28  -במניות החברה לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה) ב   28.2.2022(במזומן או החל מיום  
  . 2.89%דרה יא') הינו (כולל). שיעור הריבית האפקטיבית בגין אגרות חוב (ס  2031

  
אגרות החוב (סדרה יא') כוללות התניות פיננסיות אשר העיקריות שבהן מפורטות להלן ואשר התקיימותן תהווה עילה לפירעון מיידי של 

  :6אגרות החוב 
  

 
  .החברה של החוב אגרות לכלל ביחס  נכון"ל הנ הפיננסיות ההתניות תיאור 6
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דוחותיה הכספיים המאוחדים, לא יפחת במועד הדוחות הכספיים (א) ההון העצמי (בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה) של החברה על פי  
  .7מיליארד ש"ח  2.1הרלוונטיים ובמשך ארבעה רבעונים רצופים, מסכום בשקלים חדשים השווה לסך של  

ם האחרונים  (ב) היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין שווי החזקות החברה, על בסיס דוחות סולו מורחב כמפורט בדוחות המבוקרים או הסקורי
  בתום הרבעון במשך ארבעה רבעונים רצופים.   0.8של החברה, לא יעלה על 

על בסיס סולו מורחב של החברה, כמפורט בדוח התקופתי השנתי של החברה לא יעלה על     FFO-(ג)  היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה 
  במשך שתי שנים קלנדריות רצופות. 25

  .8מיליארד ש"ח   2.1-כתוצאה ממנו יפחת ההון העצמי אל מתחת ל אשר (ד) החברה תכריז על דיבידנד  
(ה) החברה תכריז על דיבידנד בסכום העולה על הסכום המותר (כהגדרתו בשטר הנאמנות), במועד בו ההון העצמי של החברה, לרבות 

  .9מיליארד ש"ח  2.5שווה לסך של כתוצאה מחלוקת הדיבידנד, יהיה נמוך מסכום בשקלים חדשים ה
 מינוס במשך שני רבעונים רצופים (למעט הורדת דירוג טכני, כמשמעו בשטר הנאמנות).  BBB(ו) אם דירוג אגרות החוב הנו נמוך מדירוג 

  
(ג) לעיל  - הנזכרים בס"ק (ב) וג לעיל לא תהיינה תקפות במידה והחברה, בקרות האירועים  -למרות האמור לעיל, התניות המפורטות בס"ק ב ו

עד תום תקופת הריפוי בגין האירועים הנ"ל, תשעבד נכסים בשעבוד קבוע ראשון בדרגה לטובת מחזיקי אגרות החוב וכל עוד השעבוד הנ"ל  
  בתוקף.

  
) חלה הרעה מהותית 1להלן: ((סדרה יא') כוללות תנאים מקובלים נוספים להעמדתן לפירעון מיידי, לרבות ביחס לאירועים    בנוסף, אגרות החוב

 ) והוצאה לפועל; (3) שינוי מבנה ומיזוג; (2בעסקי החברה;  והליכי מימוש נכסים, הקפאת הליכים  כינוס  פירוק,  בתנאים    ) שינוי שליטה4) 
)  9כספיים; (   ) אי פרסום דוחות8) הפסקת תשלומים; Cross Default; (7))  6) הפסקת מסחר והשעיית מסחר באגרות החוב; (5; (מסויימים

) חלוקת דיבידנד כאשר ההון  11) מחיקה מהמסחר או שהחברה חדלה להיות תאגיד מדווח כהגדרותו בחוק ניירות ערך; (10הפסקת דירוג; (
  העצמי נמוך מסף מסוים וכיוצא בזה.

  
מ    יהיה נמוך  ריבית ככל שדירוג החברה  יא') כוללות מנגנונים לעדכון  (סדרה  או במקרה בו החברה לא תעמוד בתניות   -Aאגרות החוב 

  . לעילת  והמפורט פיננסיותה
  

    מיליון ש"ח ע.נ. 201עמדה על   ולמועד פרסום הדוחות  2020בדצמבר   31יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה יא') ליום 
  

 אגרות חוב (סדרה יב')   . ו
  

יב'), תמורת סך של    401הנפיקה החברה    2019בחודש אוגוסט   ע.נ. אגרות חוב (סדרה  מיליון ש"ח ברוטו (לפני הוצאות   401מיליון ש"ח 
של הרחבת סדרה   בדרך')  יב (סדרה    חוב   אגרות.נ.  ע"ח  ש  מיליון   137.5  החברה   הנפיקה ,  2021  ינואר  בחודשהדוח,    תאריך   לאחרהנפקה).  

   401עמדה על    2020בדצמבר    31') שבמחזור ליום  יביתרת אגרות החוב (סדרה    .מיליון ש"ח  144תמורת סך של    פרטית  הצעהבאמצעות  
  מיליון ש"ח.  538.5ולאחר פרסום הדוחות עמדה על  מיליון ש"ח ע.נ.

 
  

הסילוקין של אגרת חוב (סדרה יב')  אגרות החוב (סדרה יב') הינן שקליות ואינן צמודות (קרן וריבית) למדד כלשהו או למטבע כלשהו. לוח  
 2.41%זהה ללוח הסילוקין של אגרות חוב (סדרה יא') לעיל. הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

וב (סדרה יב')  (כולל). שיעור הריבית האפקטיבית בגין אגרות ח  2031עד    2020בפברואר של כל אחת מהשנים    28  - וזו  תשולם במזומן ב
  .2.54%הינו 

  
) כוללות התניות פיננסיות ותנאים מקובלים נוספים להעמדתן לפירעון מיידי הזהות להתניות הפיננסיות והתנאים יב' אגרות החוב (סדרה  

 '). יאביחס לאגרות החוב (סדרה  לעיל 'הבסעיף המפורטים  הנוספים 
  

יב') כוללות מנגנונים לעדכון ריבית ככל שדירוג החברה יהיה נמוך מ    (סדרה  או במקרה בו החברה לא תעמוד בתניות   -Aאגרות החוב 
  . לעיל  .הבסעיף כמפורט  פיננסיות

  
  לאגרות החוב (סדרה ט') לאגרות החוב  ,  נכון לתאריך הדוח עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות ביחס לאגרות החוב (סדרה ח')

   

 
"ח אך שמיליארד    1.8בסך של    מינימאלי   עצמי  הון  נקבע ')  י(סדרה  -ו')  ט(סדרה    החוב  ובאגרות"ח  ש  מיליארד  1.2  של   בסך  מינימאלי  עצמי  הון  נקבע')  ח(סדרה    החוב  באגרות  7

  מיליארד ש"ח.  2.1בין הסדרות, הרי שההון המינימאלי בפועל עבור כל הסדרות הינו  Cross Defaultהואיל וקיים 
  1.8(סדרה י') נקבע הון עצמי מינימאלי בסך של  -(סדרה ט') ו  במיליארד ש"ח ובאגרות החו  1.3דיבידנד בסך של    לחלוקתבאגרות החוב (סדרה ח') נקבע הון עצמי מינימאלי    8

  מיליארד ש"ח.  2.1בין הסדרות, הרי שההון המינימאלי בפועל עבור כל הסדרות הינו  Cross Default"ח אך הואיל וקיים שמיליארד 
(סדרה י') נקבע הון  -(סדרה ט') ו  במיליארד ש"ח ובאגרות החו  1.8בסך של  דיבידנד העולה על הסכום המותר    לחלוקתבאגרות החוב (סדרה ח') נקבע הון עצמי מינימאלי    9

  מיליארד ש"ח.  2.5בין הסדרות, הרי שההון המינימאלי בפועל עבור כל הסדרות הינו  Cross Default"ח אך הואיל וקיים שמיליארד  2.1עצמי מינימאלי בסך של 
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  . , לאגרות החוב (סדרה יא') ולאגרות החוב (סדרה יב')(סדרה י') 
  

אינן   , אגרות החוב (סדרה יא') ואגרות החוב (סדרה יב') )אגרות החוב (סדרה י' ,  אגרות החוב (סדרה ח'), אגרות החוב (סדרה ט') – בטחונות 
  מובטחות בשעבודים. 

   
) כי Negative Pledge), התחייבה החברה בשעבוד שלילי (, סדרה יא' וסדרה יב' סדרה י'  ,במסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה ח', סדרה ט' 

ב (סדרה לא תיצור שעבודים שוטפים כלשהם על כל רכושה, אלא אם כן תיצור שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פסו לטובת בעלי אגרות החו 
  . ), סדרה יא', וסדרה יב'י' , סדרהח', סדרה ט'

  
  אמות

  
  אגרות חוב (סדרה ג') של אמות    . ז

) ונושאות  2009מיליון ש''ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') צמודות מדד (בגין נובמבר    762הנפיקה אמות    2015ועד יוני    2009החל מדצמבר  
עד    2013תשלומים שנתיים שווים בסוף חודש דצמבר של כל אחת מהשנים    8-לפירעון ב  עמדו לשנה. אגרות החוב    4.9%ריבית בשיעור של  

(כולל). הריבית האפקטיבית המשוקללת על אגרות החוב,    2020עד    2010בכל דצמבר בין השנים    שולמו ל אגרות החוב  . הריבית ע2020
 בוצע פדיון מלא וסופי של אגרות החוב (סדרה ג').  2020בדצמבר   30ביום  .3.55%היא 

  
 אגרות חוב (סדרה ב') של אמות   .ח
  

) ונושאות 2012מיליון ש''ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') צמודות מדד (בגין יוני,  1,360  אמותהנפיקה   2016ועד אוקטובר   2012החל מיולי 
ועוד    2019ביולי,    2ביום    10%תשלומים שנתיים, תשלום ראשון בשיעור    4-לשנה. אגרות החוב עומדות לפירעון ב   4.8%ריבית בשיעור של  

ביולי של כל אחת מהשנים    2  -. תשלומי הריבית ישולמו ב2022ביולי,    2ועד ליום    2020ביולי,    2כל אחד, מיום    30%לומים בשיעור  שלושה תש
  .2.97%(כולל). הריבית האפקטיבית המשוקללת על אגרות החוב, היא   2022עד   2013

  
(סדרה   ותנאים מקובלי של אמות    ')באגרות החוב  פיננסיות  להתניות כוללות התניות  בעיקרן  הדומות  מיידי,  להעמדתן לפירעון  נוספים  ם 

  .' להלןיגבס"ק ראה  . ב' עד ח' של אמותהפיננסיות של אגרות החוב מסדרות 
  

 אגרות חוב (סדרה ד') של אמות   .ט
 
) ונושאות 2014מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד') צמודות מדד (בגין יולי,    1,650  אמותהנפיקה    2018ועד מאי    2014החל מיולי  

ביולי של כל אחת מהשנים   2) תשלומים שנתיים לא שווים, אשר ישולמו ביום 6לשנה וניתנות לפירעון בשישה (  3.2%ריבית שנתית בשיעור 
ביולי של כל    2מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, כל אחד, ישולמו ביום    20%  (כולל) כדלקמן: (א) שני תשלומים  בשיעור  2028עד    2023

ביולי  2מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, כל אחד, ישולמו ביום    15%כולל. (ב) ארבעה תשלומים בשיעור של    2024- ו  2023אחת מהשנים  
(כולל). הריבית האפקטיבית   2028עד    2015כל אחת מהשנים     ביולי של  2-כולל. תשלומי הריבית ישולמו ב   2025-2028של כל אחת מהשנים  
  .  2.09%על אגרות החוב, היא  

  
(סדרה   החוב  להתניות של אמות    ')דאגרות  בעיקרן  מיידי, הדומות  לפירעון  נוספים להעמדתן  ותנאים מקובלים  פיננסיות  כוללות התניות 

  ' להלן.יגבס"ק . ראה  ב' עד ח' של אמותהפיננסיות של אגרות החוב מסדרות 

  
 סדרה ה') של אמות : ( אגרות חוב   .י

 
מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'). קרן אגרות החוב (סדרה ה') תעמוד    1,085  אמות הנפיקה    2018ועד מאי    2016החל ממרץ  

  2022עד    2021בינואר של כל אחת מהשנים    4מהקרן, כל אחד, ביום    10%תשלומים בשיעור של    2לפירעון בשישה תשלומים שנתיים:  
הריבית האפקטיבית על    (כולל).  2026עד    2023בינואר של כל אחת מהשנים    4מהקרן, כל אחד, ביום    20%(כולל), תשלומים בשיעור של  

  .2.05%רות החוב היא  גא
 2017בינואר של כל אחת מהשנים    4לשנה, תשולם בתשלומים שנתיים ביום    3.39%הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') הינה בשיעור של  

  (כולל).  2026עד 
  בית של אגרות החוב (סדרה ה') אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו. הקרן והרי

  
כוללות התניות פיננסיות ותנאים מקובלים נוספים להעמדתן לפירעון מיידי, הדומות בעיקרן להתניות  של אמות    ')האגרות החוב (סדרה  

  ' להלן.יגבס"ק ראה  . ב' עד ח' של אמותהפיננסיות של אגרות החוב מסדרות 
  

  עסקאות גידור מול מוסדות פיננסיים בישראל אשר המירו ריבית שקלית שנתית   אמותבהמשך להנפקת אגרות החוב (סדרה ה'), ביצעה  
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    מיליון ש"ח.  875, בהיקף קרן כולל של 2.49%- 2.125%לקרן צמודת מדד וריבית צמודה בשיעור שבין    3.39%בשיעור של 

  
 סדרה ו') של אמות : ( אגרות חוב  .יא
 

מיליון ש"ח ע"נ. התמורה נטו הכוללת   2,069לציבור, אגרות חוב (סדרה ו') בהיקף של    אמות, הנפיקה  2020ועד אפריל    2019החל מיוני  
ו' מגלמת ריבית אפקטיבית צמ  2,024  - בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ  אמותשהתקבלה ע"י   ודת מדד  מיליון ש"ח. אגרות חוב סדרה 

  .1.5%בשיעור של 
  

לשנה. אגרות החוב עומדות לפירעון   1.14%) ונושאות ריבית שנתית נקובה בשיעור של  2019אגרות החוב (סדרה ו') צמודות מדד (בגין מאי,  
י תשלומים , שנ2026באוקטובר    3וביום    2025באוקטובר    3כל אחד אשר ישולמו, ביום    10%תשלומים שנתיים, שני תשלומים בשיעור    5-ב

אשר ישולם ביום    20%. תשלום חמישי ואחרון בשיעור  2028באוקטובר    3וביום    2027באוקטובר    3כל אחד, אשר ישולמו ביום    30%בשיעור  
  (כולל).    2029עד   2019באוקטובר של כל אחת מהשנים   3 - . תשלומי הריבית ישולמו ב2029באוקטובר  3
  

(סדרה   להתניות של אמות    ')ו אגרות החוב  מיידי, הדומות בעיקרן  להעמדתן לפירעון  נוספים  ותנאים מקובלים  פיננסיות  התניות  כוללות 
  ' להלן.יגבס"ק ראה  . אמותב' עד ח' של  הפיננסיות של אגרות החוב מסדרות 

  
 סדרה ז') של אמות : ( אגרות חוב  .יב

 
בי אופציה    אמות, הנפיקה  2020החל מפברואר ועד דצמבר   (כמפורט   לאגרות חוב)  10(סדרה  לציבור בדרך של הנפקה ובדרך של מימוש כ

ז') בהיקף של    , להלן) (סדרה  ע"י    800אגרות חוב  בי    בגין ההנפקה  אמות מיליון ש"ח ע"נ. התמורה נטו הכוללת שהתקבלה  כ ומימושי 
  . 2.60%מיליון ש"ח. אגרות חוב סדרה ז' מגלמת ריבית אפקטיבית שקלית בשיעור של  804 - ת בסך של כמסתכמ )10האופציה (סדרה 

  
עסקאות גידור מול מוסדות פיננסיים בישראל אשר המירו ריבית שקלית שנתית   אמותבהמשך להנפקת אגרות החוב (סדרה ז'), ביצעה  

  מיליון ש"ח.  784, בהיקף קרן כולל של  1.365%-1.025%של לקרן צמודת מדד וריבית צמודה בשיעור  2.44%בשיעור של  
  

(סדרה    קרן  בינואר של כל אחת   5מהקרן, כל אחד, ביום    25%תשלומים שנתיים בשיעור של    בארבעה') תעמוד לפירעון  זאגרות החוב 
 5שולם בתשלומים שנתיים ביום  לשנה, ת  2.44%') הינה בשיעור של  ז הריבית בגין אגרות החוב (סדרה    (כולל).   2032עד    2029מהשנים  

  ') אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו. ז(כולל). הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה   2032עד   2021בינואר של כל אחת מהשנים 
  

(סדרה   מיידי, הדומות בעיקרן להתניות של אמות    ') זאגרות החוב  נוספים להעמדתן לפירעון  ותנאים מקובלים  פיננסיות  כוללות התניות 
  .' להלןיגבס"ק ראה  . אמותב' עד ח' של  הפיננסיות של אגרות החוב מסדרות 

 
 : של אמות  (סדרה ח')  אגרות חוב   .יג

  
"ח ע"נ. התמורה נטו  שמיליון    450') בהיקף של  חלציבור, אגרות חוב (סדרה    אמות, הנפיקה  המאזן  תאריך  לאחר,  2021  פברואר  בחודש 

' מגלמת ריבית אפקטיבית צמודת חמיליון ש"ח. אגרות חוב סדרה    446  -בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ   אמותהכוללת שהתקבלה ע"י  
  . 1% -מדד בשיעור של כ 

  
')  חהחוב (סדרה    אגרותלשנה.    0.92%) ונושאות ריבית שנתית נקובה בשיעור של  2021,  ינואר') צמודות מדד (בגין  חהחוב (סדרה    אגרות

  אחד  שכל  באופן(כולל)   2032 עד 2029כל אחת מהשנים  של בינואר  5 ביום שוויםשנתיים   תשלומים ) 4(   בארבעה(קרן)  ירעוןתעמודנה לפ
של כל אחת מהשנים    בינואר  5  - '). תשלומי הריבית ישולמו בח(סדרה    החוב   אגרות  של   הכולל  הנקוב   ערכן  מקרן  25%  יהווה   מהתשלומים 

  (כולל).    2032עד  2022
  

ז') ואגרות החוב    החוב  אגרות (סדרה  ו'), אגרות החוב  (סדרה ד'), אגרות החוב (סדרה ה'), אגרות החוב (סדרה  ב'), אגרות החוב  (סדרה 
  הכוללים, בין היתר, אירועים כדלהלן:  מסויימיםעם התרחשות אירועים   מיידיכוללות תנאים להעמדתן לפירעון   (סדרה ח') של אמות

 מסויימיםשליטה בתנאים  שינוי ; 
 ח. שמיליארד   2.2במועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים ובמשך שני רבעונים רצופים מסך של  יפחת לא אמות  של עצמי הון" 
 חוב פיננסי נטו (בניכוי שווי נדל"ן להשקעה בהקמה) ל  יחס-  NOI    במשך שני רבעונים רצופים; (חוב פיננסי נטו:    14על    יעלהמתוקנן שנתי

ים בנקאיים, למוסדות פיננסיים אחרים ולבעלי אג"ח על כל סוגיו בניכוי מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות,  לתאגיד  אמותחובה המצרפי של  
 ). אמותקרנות כספיות, בטוחות סחירות והכל כשווים בדוח על המצב הכספי המאוחד של  

 יהיה נמוך מדירוג ח אגרות החוב (סדרה   דרוג ('BBB -  )BBB יפות;  מינוס) במשך שני רבעונים ברצ 
 סחירות   בטוחות  ובניכוי  מזומן   ושווי  מזומן   בניכוי  אמות   של  המאזן   מסך   22.5%- מ  יפחת  נטו   נדחים  מיסים  התחייבות  בתוספת  עצמי  הון  

 ;רצופים  רבעונים שני  במשך
  החוב   אגרות   מיתרת  125%  של   מסך  או "ח,  ש  מיליארד   1  של  מסך   רצופים  רבעונים   שני   במשך   יפחת  לא  משועבדים   אינם   אשר   הנכסים   שווי  

בוה') ח (סדרה   .כ
 אביב בתל ערך  לניירות  בבורסה הנסחרת חוב אגרות  או   מהותית  הלוואה של, הוסרה  שלא, מיידילפירעון   דרישה . 
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  בלת הוראות  ; מסוימים  תנאים התקיימות עם דיבידנד  חלוקת  למ

  
) פירוק,  2) שינוי מבנה ומיזוג; ( 1לרבות ביחס לאירועים להלן: (  מיידי, אגרות החוב כוללות תנאים מקובלים נוספים להעמדתן לפירעון בנוסף

  וכיוצא בזה.  Cross Default) 4) הפסקת מסחר; (3כינוס והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל; (
  

עומדת   לתאריך הדוח  (סדרה    אמותנכון  לאגרות החוב (סדרה  בבכל אמות המידה הפיננסיות ביחס לאגרות החוב  החוב,    ') לאגרותד'), 
') לאגרות חלאגרות החוב (סדרה  ו  ') לאגרות החובז') לאגרות החוב, לאגרות החוב (סדרה  ו לאגרות החוב (סדרה    ,') הלאגרות החוב (סדרה  

  . החוב
  

') אגרות החוב (סדרה ו'), אגרות החוב (סדרה  ה'), אגרות החוב (סדרה  ד'), אגרות החוב (סדרה  ב(סדרה    של אמות  אגרות החוב–בטחונות  
  אינן מובטחות בשעבודים.   ')ח אגרות החוב (סדרה ו  ')ז
   

) כי לא תיצור שעבודים שוטפים כלשהם על כל Negative Pledgeבשעבוד שלילי (  אמות, התחייבה  הנ"לבמסגרת הנפקת אגרות החוב  
  . אגרות החובאותן סו לטובת בעלי  רכושה, אלא אם כן תיצור שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פ 

  
 

 אגרות חוב של אמות לאחרים   .יד
 

לשנה, ועומדות לפרעון בתשלומים חצי שנתיים עד    6.5%  -   5.5%אגרות חוב של אמות לאחרים צמודות למדד נושאות ריבית בשיעור של  
  . 2022לשנת  

  
  אנרג'יקס

  
  אנרג'יקסשל (סדרה א')  אגרות חוב   . טו
  

מיליון ש"ח ע.נ. בתמורה נטו (בניכוי עמלות ועלויות ישירות   427הנפיקה אנרג'יקס אגרות חוב (סדרה א') בסך כולל של    2019בדצמבר    בחודש
(שמונה עשר) תשלומים חצי שנתיים שווים,    18-קרן אגרות חוב (סדרה א') תיפרע ב   מיליון ש"ח.  423  -בגין אגרות החוב) בסך כולל של כ 

 2.05%בשיעור של  שנתית  (כולל). אגרות החוב נושאות ריבית    2030עד    2022באוגוסט של כל אחת מהשנים    1-בפברואר ו  1שישולמו בימים  
בימים    )צמוד  לא( ו  1אשר תשולם פעמיים בשנה,  אגרות החוב אינן    (כולל).  2030עד    2020כל אחת מהשנים    באוגוסט של  1-בפברואר 

  .2.16%הריבית האפקטיבית על אגרות החוב היא    מובטחות בשעבוד והקרן והריבית של אגרות החוב אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו.
  
  

        מול גוף פיננסי בישראל אשר המירה את התזרימים השקליים   Cross Currency Swapת  אועסק אנרג'יקס  בצעה    2020בחודש ינואר  בנוסף,  
לאורך כל חיי אגרות החוב בריבית   מיליון זלוטי  300-בסך של כ מיליון ש"ח, לתזרימים    272') בהיקף של  אשל חלק מאגרות חוב (סדרה  

  . ת חוץלשנה. עסקאות אלו מיועדות לגידור חשבונאי של השקעות נטו בפעילו 4.11%) של זלוטי(
  

  ' להלן.טזלעניין תניות פיננסיות ואחרות של אגרות חוב (סדרה א') ראה ס"ק 
  

 ') של אנרג'יקס  ב (סדרה להמרה אגרות חוב   . טז
  

מיליון ש"ח ערך נקוב. אג"ח (סדרה ב') עומדות    500אגרות חוב ניתנות להמרה (סדרה ב') בסך של    הנפיקה אנרג'יקס  2020בחודש ספטמבר  
(לא צמוד). הריבית תשולם פעמיים בשנה   0.25%ונושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של    2027באוגוסט    1לפירעון בתשלום אחד ביום  

החל ממועד ההנפקה ועד   אנרג'יקסלל). אג"ח (סדרה ב') ניתנות להמרה למניות  (כו  2027באוגוסט    1ועד ליום    2021בפברואר    1החל מיום  
 2023בינואר  1והחל מיום   אנרג'יקסש"ח ערך נקוב של אגרות החוב ניתן להמרה למניה רגילה אחת של   18, כך שכל  2022בדצמבר    31ליום  

אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד והקרן   .אנרג'יקסש"ח ערך נקוב ניתן להמרה למניה רגילה אחת של    100כל    2027ביולי    22ועד ליום  
  והריבית של אגרות החוב אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו. 

  
החוב   אנרג'יקסאגרות  של  ב')  מור  (סדרה  פיננסי  מכשיר  במסגרת מהוות  המוצג  התחייבותי  לרכיב  מופרד  ההנפקה  במועד  אשר  כב, 

ורכיב הוני המוצג במסגרת הון החברה.  ההתחייבויות לזמן ארוך (למעט החלויות השוטפות, המוצגות במסגרת ההתחייבויות השוטפות) 
בסס על שיעור הריבית למכשירי חוב    אנרג'יקס דומים, אשר אינם כוללים אופציית המרה. קבעה את השווי ההוגן של הרכיב ההתחייבותי בה

). יתרת התמורה בגין אגרות החוב להמרה 1.85%רכיב זה מטופל מכאן ואילך בעלות מופחתת על פי שיטת הריבית האפקטיבית (בשיעור של  
קופות עוקבות. עלויות יוחסה לאופציית ההמרה הגלומה באג"ח. רכיב זה נזקף להון בניכוי השפעת מיסים על ההכנסה ואינו נמדד מחדש בת

  ההנפקה הוקצו באופן יחסי לרכיבי המכשיר הפיננסי המורכב בהתאם להקצאת התמורה.  
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אשר העיקריות שבהן מפורטות להלן ואשר  דומות  של אנרג'יקס כוללות התניות פיננסיות    ')בהחוב (סדרה    ואגרות אגרות החוב (סדרה א')  
  התקיימותן תהווה עילה לפירעון מיידי של אגרות החוב: 

  
  תשעבד נכסים כאמור בשטר הנאמנות של האג"ח.  אנרג'יקס, אלא אם  להלןהעדר עמידה בתניות פיננסיות לפירעון מיידי, כמפורט  

 -  מיליון ש"ח במשך תקופה של שני רבעונים רצופים.  500ההון העצמי לא יפחת מסך של  

 -  במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים.    80%היחס בין החוב הפיננסי נטו סולו לבין המאזן נטו סולו, לא יעלה על שיעור של  

 -   היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין ה-EBITDA    במשך תקופה של    18המתואם לא יעלה על
  ארבעה רבעונים רצופים. 

 בוה יותר,    35%  -רידה בשיעור ההחזקה של אלוני חץ אל מתחת ל במקרה של י בחברה, כאשר ישנו בעל מניות אחר המחזיק בשיעור 
 פלוס.  BBBחודשים רצופים לדירוג הנמוך   6הורד במהלך  אנרג'יקסוכתוצאה מכך דירוג  

   אם דירוג אגרות החוב הינו נמוך מדירוגBBB   ורדת דירוג טכני (כהגדרת מונח זה בתנאי  מינוס במשך רבעון אחד, למעט כתוצאה מה
 האג"ח). 

  אינו בתחום ייצור חשמל.  הבאופן שעיקר פעילות  אנרג'יקס שינוי עיקר פעילותה של 
   או סדרת אג"ח (אחת או יותר) שאינה נסחרת או הלוואה (אחת או יותר)   אנרג'יקס הועמדה לפירעון מיידי סדרת אג"ח נסחרת אחרת של

מיליון ש"ח    250או  אנרג'יקס  או יותר מסך ההתחייבויות הפיננסיות של  20%לפירעון מיידי, מהווה (במצטבר)   שיתרתה במועד העמדתה
בוה, והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה/נפרעה, תוך   יום.  30צמוד למדד, לפי ה

   אג"ח. כאשר "מכירה של רוב נכסי  ולא התקבלה למכירה כאמור מראש הסכמת מחזיקי ה  אנרג'יקסאם בוצעה מכירה של רוב נכסי
  40%חודשים רצופים, ששווים, בניכוי עלות רכישתם עולה על שיעור של    12במהלך  (במאוחד)    אנרג'יקסהחברה" פירושה מכירת נכסי  

 במאוחד.   אנרג'יקסמסך נכסי  
  וכיוצ"בשל אג"ח, כגון פירוק, כינוס, הפסקת דירוג, הפסקת סחירות  עילות מקובלות נוספות להעמדה לפירעון מיידי. 
  

התחייבה   ב')  (סדרה  חוב  ואגרות  א')  (סדרה  החוב  אגרות  הנפקת  (אנרגבמסגרת  בשעבוד שלילי  תיצור  Negative Pledge'יקס  לא  כי   (
 האמורות פסו לטובת בעלי אגרות החוב שעבודים שוטפים כלשהם על כל רכושה, אלא אם כן תיצור שעבוד שוטף באותה דרגה פרי 

  
  .התחייבה  להן הפיננסיות המידה אמות  בכל'יקס  אנרג  עומדת הדוח  למועד   נכון

  
  הדוח לא התקיים באנרג'יקס אירוע המקנה למחזיקים זכות להעמדת האג"ח לפירעון מיידי.  למועד

  
  . להלן 13באור ראה -שיעבודים   .יז
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 הרכב, תנאי הצמדה ושיעורי ריבית:   .א
  

  בדצמבר  31ליום   בדצמבר  31ליום   ריבית שנתית (*)  

  2019  2020  בדצמבר  31ליום   

  2020  
חלויות  
  שוטפות

הלוואות זמן  
  סך הכל   ארוך 

חלויות  
  שוטפות

הלוואות זמן  
  סך הכל   ארוך 

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   %  
                הלוואות מתאגידים בנקאיים 

                במטבע חוץ או בהצמדה אליו 
  2,337   1,487   850   1,383   593   790     1.5%ליבור +   בדולר ארה"ב  

  1,408,136   1,408,136   -    1,585,862   1,585,862   -      . הבליש"ט 
  357,500   357,500   -    -    -    -        ) 2בפר"ש ב.(

     790   1,586,455   1,587,245   850   1,767,123   1,767,973  
   ),  2(  ד),  1( ד בהצמדה למדד  

  970,155   886,244   83,911   705,177   659,171   46,006   4.6%-2.5%  ) 3( ד
סך הכל הלוואות מתאגידים  

  2,738,128   2,653,367   84,761   2,292,422   2,245,626   46,796     בנקאיים 

                
  .0.24%ל עמד ע  2020בדצמבר  31על דולר ארה"ב לשלושה חודשים (במונחים שנתיים) ליום  שיעור הליבור
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    של החברה  הסדרי מימון  .ב
  

  , 2019  ינואר  מחודש  מסגרת  הסכם  המחליף,  ")הבנק בישראל (להלן: ", נחתם הסכם מסגרת בין החברה לבין בנק  2020בחודש ינואר   ) 1(
") לפירעון  תקופת הניצול " להלן:  (  ממועד החתימה על ההסכםשל שנה  לתקופת ניצול  מיליון ש"ח    150בדבר העמדת מסגרת אשראי בסך של  
המסגרת   נחתם הסכם  2021בחודש ינואר    הסכם המסגרת איננו מובטח בשעבודים.  ").המסגרתהסכם  עד תום שנתיים מתום תקופת הניצול ("

של שנה, המאפשרת   והוא מתייחס לתקופת זמינות תזרימית  הקודםאשר עיקריו זהים להסכם המסגרת    מחדש לתקופת ניצול נוספת של שנה
 ", לפי העניין).הסכם המסגרת החדש" -" ו תקופת האשראי ניצול מסגרת מימון עד שלוש שנים מיום הקמתה (להלן: "

  
מרווח   בור על פי המטבע המנוצל) ובתוספתעלות הגיוס של הבנק (של הפריים ו/או הלי האשראי המנוצל יישא ריבית שנתית בשיעור של

  שמועד פירעונו עולה על שנה מיום  בגין אשראי  2.2%שמועד פירעונו הינו לתקופה של עד שנה ומרווח של באשראי  2%בשיעור  
  

  העמדתו. 
  

  התחייבה החברה, בין השאר, על יחסים פיננסיים כלהלן: החדש המסגרת  והסכם במסגרת הסכם המסגרת  
  

  ;0.3יחס הון עצמי לסך מאזן של לפחות   ) א (
  ;0.7של החברה (על בסיס סולו מורחב) לבין שווי החזקות החברה לא יעלה בכל עת על )  LTVיחס החוב פיננסי נטו (   ) ב(
המהותיות בהן    רבעונים רצופים ואשר נתקבלו בפועל עד מועד הבדיקה מהחברות  4-היחס בין סכומי הדיבידנדים השוטפים שהוכרזו ב  ) ג(

  ; 1.2-, לבין סך כל תשלומי הריבית של החברה בתקופה, לא יפחת ממשקיעה החברה
רבעונים רצופים   4-היחס בין מזומנים ושווי מזומנים על פי הדוחות הכספיים העדכניים של החברה, בתוספת תזרים צפוי מדיבידנדים ב  ) ד (

  ;1-חודשים רצופים מ  6במשך עת לבין סך כל הפירעונות הצפויים על בסיס סולו מורחב, לא יפחת בכל  
  ;40%-כל עת משיעור החזקות החברה במניות אמות לא יפחת ב   ) ה(
  בבורסה;  Carrאלא במקרה של הנפקה של  30%-לא יפחת בכל עת מ Carrשיעור החזקות החברה במניות   )ו (
  במשך שנתיים רצופות;  25לא יעלה בכל עת על  FFO-היחס בין החוב הפיננסי נטו (סולו מורחב) לבין ה   ) ז(
) האשראי שהועמד לחברה ללא בטחונות  2של החברה במניות שאינן משועבדות לא יפחת בכל עת מכפל (פי    שווי ההחזקות    ) ח (

 מנוצלות אך למעט אג"ח).   בארץ ובחו"ל (לרבות מסגרות אשראי מאושרות, בין מנוצלות ובין שאינן 
  

  נקבע בהסכם המסגרת ובהסכם המסגרת החדש כי: ,  בנוסף
  
        לקיצור תקופת האשראי לשנה ממועד השינוי, בכל אחד מהמקרים הבאים:לבנק זכות  

 - ; ו/או10%אם יפחתו, או עשויים לפחות, שיעורי הבעלות או שיעורי ההחזקה של נתן חץ משיעור מינימאלי של   ) א(
בוה יותר מ  ) ב(   הסכםהחתימה על    (שיעור ההחזקה של מר נתן חץ במועד  14.5%-אם צד ג' כלשהו יחזיק בהחזקות באלוני חץ בשיעור 

 - ); ו/או החדש  המסגרת
 אם צד ג' כלשהו ירכוש שליטה באלוני חץ.   )ג(
  

  בין אם כתוצאה מפעולה של אלוני חץ ובין אם כתוצאה מפעולה של צד ג' כלשהו ללא פעולה של אלוני חץ או   – כל זאת 
גמל,    במשותף ולמעט מחזיקים מוסדיים בקרנות פנסיה, עניין זה, צד ג' משמעו לרבות מספר צדדי ג'  ל  מעורבות כלשהי של אלוני חץ.

  וכיוצ"ב.   ניהול תיקיםקרנות השתלמות,  קרנות נאמנות,  
  

 יחסים2; (מיליארד ש"ח  2.2בסך      ) הון עצמי מינימאלי של החברה1(  התחייבה לשמור על תניות פיננסיות שעיקריהן הינם:    החברה (  
) התחייבות בלתי חוזרת של החברה לא  4(  -" ו Cross Default) " 3פיננסיים תזרימיים ותפעוליים שונים בקבוצה ובחברות מושקעות; (

 ליצור כל שעבוד צף כללי על כלל נכסיה לטובת צד שלישי.
  

 למועד הדוח, החברה לא ניצלה את מסגרת האשראי החדשה. 
  

מיליון פרנק    100בסך    הלוואה    לקבלת ,  שתוקן מעת לעת    כפיזר  בנק    עם הסכם מימון  ברה  ב הח  התקשרה   2015חודש אוקטובר  ב ) 2(
    .וולונטרי  מוקדם  בפירעון ההלוואה יתרת מלוא, פרעה החברה את 2020הרבעון השני של שנת  במהלך . שוויצרי

 
 : ביחד גוף מוסדי ישראלי (להלן  עם ,2018תיקון מחודש אוגוסט  ב  שתוקןעל הסכם מסגרת  החברה חתמה  2016בחודש ינואר   ) 3(

. האשראי  2022מאי  ב   31-המסתיימת ב מיליון ש"ח לתקופה    250מסגרת אשראי בסך של  בהתאם להסכם, הועמדה לחברה  ")  ההסכם "
. המסגרת  )- A(כפוף להתאמות כאשר הדירוג יהיה נמוך מ    2.15%המנוצל יישא ריבית שנתית בשיעור של בנק ישראל בתוספת מרווח של   

  אינה מנוצלת. המסגרת   2020בדצמבר  31ליום אינה מגובה בביטחונות כלשהם. 
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  , בין השאר, על יחסים פיננסיים כלהלן:  במסגרת הסכם מסגרת האשראי התחייבה החברה
  במשך שנתיים רצופות;   25, לא יעלה על FFO - ) היחס שבין החוב הפיננסי נטו לבין ה1(
  נכסיה במשך ארבעה רבעונים רצופים מסך   70%) של הקבוצה (על בסיס סולו מורחב) לא יעלה על LTV) יחס החוב פיננסי נטו (2(

  את בהתאם לנוסחאות חישוב שנקבעו בהסכם;  ,וז
  ;  במשך רבעון אחד, יהווה עילה לפירעון מיידי) 0.2(יחס של   במשך ארבעה רבעונים רצופים  0.3) יחס הון עצמי לסך מאזן של לפחות  3(
  טרם מועד הבדיקה,  חודשים   12ל בתקופה ש  על בסיס סולו מורחב)) יחס בין הכנסות דיבדנד לבין הוצאות הריבית התזרימיות (4(

  . 1.2 -יפחת מלא 

) הינם:  שעיקריהן  פיננסיות  תניות  על  לשמור  החברה  התחייבה  בחברה 1בנוסף,  שליטה  שינויי   (10) של  2;  מינימאלי  עצמי  הון   (  
) יחסים פיננסיים תזרימיים ותפעוליים שונים בקבוצה  3; (מיליארד ש"ח  1.8לא יפחת במשך ארבעה רבעונים רצופים מסך של    החברה

התחייבות בלתי חוזרת של החברה לא ליצור כל שעבוד צף כללי על כלל נכסיה לטובת צד  )5; ("Cross Default" ) 4ובחברות מושקעות; (
) הפסקת ניהול עסקים/שינוי תחום עיסוק ו/או מכירת  8) חדלות פירעון, פירוק וכיוצ"ב; (7בלת הסכמה; () מיזוג/פיצול ללא ק6; (שלישי

  .) השעיית מסחר10; ((מינוס) - BBB) דירוג מתחת ל 9מרבית הנכסים; ( 
  

ב תיקון מחודש      אחזקותיו,בעל עניין בחברה מכוח  הינו  , אשר  גוף מוסדי, נחתם הסכם בין החברה לבין  2017בחודש ינואר   ) 4( אשר תוקן בכ
(קרי,    המקורי  ההסכם  חתימתשנים מיום    6מיליון ש"ח לתקופה של    100") בדבר העמדת מסגרת אשראי בסך של  ההסכם"   (להלן:   2019מאי  
(כפוף להתאמות כאשר הדירוג    0.7%של  בתוספת מרווח    הפריים). האשראי המנוצל יישא ריבית שנתית בשיעור  2023ינואר  ב  25  יוםלעד  

 . המסגרת אינה מגובה בביטחונות כלשהם. נכון למועד פרסום הדוח המסגרת אינה מנוצלת. )- Aיהיה נמוך מ 
  

  ) לעיל. 3לאלו המוזכרים בס"ק (הדומים בעיקרם  תנאים פיננסיים ו יחסיםעל  במסגרת הסכם מסגרת האשראי התחייבה החברה
  

    .זה. ב בסעיף  המוזכרותלא ניצלה החברה את מסגרות האשראי  הדוחות ולמועד פרסום  2020 בדצמבר 31ליום 
  

  . זה.המוזכרות בסעיף בעומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות   2020בדצמבר  31ליום 
  

  הסדרי מימון של אמות:   .ג
 

 פירעון מוקדם של הלוואות בנקאיות ביוזמת אמות  )1(
  

מיליון ש"ח (לא כולל עמלת   243- ביוזמתה פירעון מוקדם של הלוואה ממוסד בנקאי בהיקף כספי של כ אמות, ביצעה  2020בחודש פברואר 
מיליון ש"ח הוצאות מימון חד פעמיות אשר שולמו במזומן במועד    24- , כ2019, בשנת  אמותפירעון מוקדם). בעקבות הפירעון המוקדם רשמה  

  הפירעון.
  
 קצר:מסגרות אשראי לזמן ארוך ולזמן   )2(

  
 מיליון ש''ח.  1,080מסגרות אשראי מבנקים מסחריים וגוף מוסדי בישראל בסך כולל של  ארבעלקבוצת אמות    –קווי אשראי   .א

  . 2021בדצמבר,  28- מיליון ש"ח, בתוקף עד ל 400מסגרת אשראי מבנק בסך של  .1
  . 2023בדצמבר,  31-מיליון  ש"ח, בתוקף עד ל  200מסגרת אשראי מבנק בסך של  .2
  .2021בדצמבר,   29- מיליון  ש"ח, בתוקף עד ל 100מסגרת אשראי מבנק בסך של  . 3

  
כולל של   .4 בהיקף  בישראל  מגוף מוסדי  ל  200מסגרת אשראי  עד  בתוקף  . מסגרת  2022במאי    31  - מיליון ש"ח, 

ביחסים ובתניות    אמות האשראי אינה מגובה בבטחונות כלשהם וניתנת למשיכה בכל עת בהתאם לעמידתה של  
  נסיים שונים.פינ

. מסגרת האשראי  2023מיליון ש"ח, בתוקף עד חודש מרץ    180מסגרת אשראי מגוף מוסדי בישראל בהיקף כולל של   . 5
ביחסים ובתניות פיננסיים    אמותאינה מגובה בבטחונות כלשהם וניתנת למשיכה בכל עת בהתאם לעמידתה של  

 שונים. 
  

  על אמות לעמוד בתנאים הבאים: אלואשראי  ת  ומסגרלצורך ניצול  

   שיעור ההון העצמי מסך הדוח על המצב הכספי של החברה (בניכוי מזומנים ושווי מזומנים ובניכוי ניירות ערך
  .25%- בקשר עם פעילות שהופסקה) על בסיס מאוחד מורחב לא יפחת בכל עת שהיא מ

  בהקמה) של החברה לבין ההיחס בין החוב הפיננסי נטו (בניכוי נדל"ן להשקעה-NOI    לא יעלה בכל עת על יחס 

 
  (בדרוג של מעלות) או דירוג מקביל לו.  A“- “-ורטהיים (אחזקות) בע"מ, לא תחשב הפרה אם דירוג החברה לא ירד מתחת ל לעניין זה, הפסקת שליטה בחברה של נתן חץ ו/או מ. 10
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  . 10של 
  .החברה בעלת שליטה באמות 

  
  כלהלן: , בין השאר, לשמור על יחסים פיננסיים כאשר העיקריים בהם הינם  אמותבמסגרת ההסכמים, התחייבה  

 למשך רבעון אחד;   20%-רבעונים רצופים או מ  4במשך   25%-חס הון עצמי לסך המאזן נטו לא יפחת מ י  
  היחס שבין החוב הפיננסי נטו של אמות לבין ה-CAP 70%, לא יעלה על;  
  היחס שבין החוב הפיננסי נטו של אמות בניכוי שווי נדל"ן להשקעה בהקמה לבין ה-NOI    המתוקנן השנתי של

  במשך שני רבעונים רצופים;  10, לא יעלה על אמות
  דירוג שלא יפחת מ-  -   A )A;מינוס) במועד כל משיכה  

  
פיננסיות ונוספות שהעיקריות שבהן הינן: שינויי שליטה באמות בתנאים    בנוסף, התחייבה אמות לשמור על תניות

 Crossמיליארד ש"ח; יחסים פיננסיים תזרימיים ותפעוליים שונים;  "  1.2  -מינימאלי של אמות  מסוימים; הון עצמי  
Defaultט שעבוד  ";  התחייבות של אמות לא ליצור כל שעבוד שוטף כללי על כלל נכסיה לטובת צד שלישי (למע

קבוע). לשעבוד  נלווה  שהינו  הליכים    שוטף  כגון  מיידי  לפירעון  האשראי  להעמדת  עילות מקובלות  כולל  ההסכם 
  משפטיים מהותיים (פירוק, כינוס נכסים, מיזוג ועוד). 

  
ות  מיליון ש"ח. בנוסף, עומדת אמות בכל אמ  1,020לאמות מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של    2020בדצמבר    31ליום  

 ).covenantsהמידה הפיננסיות (
  

  

  הסדרי מימון של אנרג'יקס:   .ד
 

 הלוואה למימון פרוייקט נאות חובב )1( 
  

  מיליון ש"ח.   259יתרת האשראי למימון פרויקט נאות חובב, שהועמדה על ידי קונסורציום של גורמים מוסדיים, למועד הדוח, הינה 
  

והוא מובטח בנכסי הפרויקט    Project Financeבתנאים המקובלים לעסקאות  קס  ילחברת פרוייקט בבעלות מלאה של אנרג'המימון הועמד  
  ). Non-Recourseזכויותיה ואמצעי השליטה בה (  ,והכנסותיו, במניות חברת הפרוייקט

  
שינוי שליטה של אנרג'יקס בחברת :  בין אירועי ההפרה  .הסכם המימון כולל מכלול מצגים ואירועי הפרה כמקובל בהסכמי מימון פרויקטים

  ADSCRביחד עם    1.05  -(במועד חישוב רבעוני) נמוך מ   DSCR12  -ו  1.1  -נמוך מ    ADSCR11נימאליים של   הפרוייקט, אי עמידה ביחסי כיסוי  מי
    .)1.2 -החזוי הנמוך מ 

  
  הצמודה למדד המחירים לצרכן  3.20%, בריבית של  2032שמסתיימת בחודש דצמבר ההלוואה תוחזר (בתשלומים רבעוניים) על פני תקופה  

    .3.05%שהריבית בגינה הינה  המיוחסת לתוספת המימון  מיליון ש"ח 57.4למעט היתרה בסך 
  

  (ג). 7 באור ראה ים נשואי הסכם המימון הנ"ללמידע בדבר הפרוייקט
  

 הסכם מימון כנגד מערכות קטנות ובינוניות )2( 
 

  מיליון ש"ח.  53הינה   למועד הדוח  למימון מערכות קטנות ובינוניות  , באמצעות שותפות לווה,יתרת האשראי שניתן לאנרג'יקס
  

כולל  מיהסכ פרויקטים    יםהמימון  מימון  בהסכמי  כמקובל  הפרה  ואירועי  מצגים  חריגים    Non-Recourseבתנאי  מכלול  מספר  (למעט 
המתייחסים להפרות מצידה של השותפות ו/או ביחס לנכסים שמושכרים על ידה לצורך המתקנים המשועבדים), כנגד שעבוד מערכות קטנות 

  ובינוניות בהספק.  
  
  

 
11  ADSCR-Annual Debt Service Cover Ratio-או השנה העוקבת למועד   התזרימי  העודףשבין    היחס הפנוי לשירות החוב לתקופה של השנה הקודמת למועד החישוב 

  החישוב, לבין סך יתרת הקרן והריבית של ההלוואה לתקופה האמורה. 
12  DSCR-Debt Service Cover Ratio -סך  לבין,  החישוב  למועד  העוקב  הרבעון  או  החישוב   למועד  הקודם  הרבעון  של  לתקופה  החוב  לשירות  הפנוי  התזרימי  העודף  שבין  היחס  

  .האמורה לתקופה  ההלוואה של והריבית הקרן יתרת
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  16ל ש תקופה  על פני  שנתיים    חצי או רבעוניים  ת בתשלומים וומוחזר   4.25%  -  4.6%של  בטווח  ת מדד ונושאת ריבית שנתית  וצמוד ות ההלווא
  . 2032ת  ימות בשנשמסתישנים  

  
 - )בהתאמה, 62MWp -ו 90MWp - (הספק כולל של כ והשניראשון הלפרויקטים במסגרת הליך תחרותי  ותהלווא )3( 
  

נפרדים  לקבלת מימון   מיםבהסכ יםמוסדי  םפיהתקשרה אנרג'יקס (באמצעות שותפות בבעלותה המלאה) עם גו 2017-2018  השנים במהלך
  ,נהתוחזר   ותוואההל.  ).א  8  באור(ראה    בהתאמה ,  62MWp  - ו  90MWpמיליון ש"ח להקמת פרוייקטים בהיקף  (*)    180  -ו   240בסך של   

  .2.885%-2.504% של  שנתית ריבית תונושא ו , צמודת מדד בהתאמה 2041-ו  2040עד לשנים   , בתשלומים רבעוניים
  

הפרוייקט  הועמדהאמור  המימון   לעסקאות    יםלשותפות  המקובלים  והכנסותיו,    Project Financeבתנאים  הפרויקט  בנכסי  מובטח  והוא 
מכלול מצגים ואירועי הפרה כמקובל    יםהמימון כולל  מיהסכ ).  Non-Recourseבזכויות שותפות הפרוייקט, זכויותיה ואמצעי השליטה בה (

  סי כיסוי  מינימאליים שלבהסכמי מימון פרויקטים וכוללים בין אירועי ההפרה: שינוי שליטה של אנרג'יקס בחברת הפרוייקט, אי עמידה ביח
13 ADSCR  1.1 - נמוך מ.  

  יליון ש"ח. מ 393 הינה יתרת ההלוואות למועד הדוח 
  

מיליון ש"ח נוספים כהרחבת מסגרת של הלוואה לפרוייקטים במסגרת הליך תחרותי שני,    10משכה  השותפות    2021(*) בחודש פברואר  
  .1.794%בריבית של 

  
 -  (הליך תחרותי שלישי ורביעי) MWp139עסקת מימון לפרויקטים בהספק של עד  )4( 
 

בהסכם לקבלת מימון    "),השותפות המצוי בשליטתה (להלן:"  ישראלי, באמצעות מיזם   י מוסדגוף  , עם  אנרג'יקס  התקשרה   2020בחודש דצמבר  
המוקמים במסגרת מכסה בה זכתה כחלק מההליכים    139MWpוולטאים בהספק של עד  -מיליון ש"ח, למימון פרויקטים פוטו   380בסך של עד  

פוטו  למתקנים  והרביעי  השלישי  הפרוי-התחרותיים  הקמת  השלמת  לאחר  החשמל.  רשות  ידי  על  בוה שפורסמו  במתח  קטים  יוולטאים 
מסך עלויות ההקמה   85%זכות להגדיל את סכום המימון בסכום נוסף אשר יעמיד את היקף המימון על    לשותפותאים שנקבעו,  ועמידתם בתנ 

  של כלל הפרויקטים. 
  

-Non המימון יועמד לשותפות כהלוואת מסגרת בתנאים המקובלים לעסקאות מסוג זה ויובטח במלוא הזכויות בשותפות ונכסיה, על בסיס
Recourse   על מלוא סכום    ף המוסדיהגו ערבות חברה לטובת    אנרג'יקסביחס לתקופת ההקמה. במהלך תקופת ההקמה תעמיד    למעט

  המימון שיועמד, אשר יופחת באופן יחסי עם הפעלתו המסחרית של כל מתקן הנכלל במסגרת העסקה. 
  

  של  ממשלתית במח"מ דומה בתוספת מרווח  תשואת אג"חההלוואה צמודה למדד ותישא ריבית שנתית שתיקבע במועד המשיכה בשיעור  
  .מסחרית מהפעלה  החל על בסיס רבעוני) (שנים  22כקבוע בהסכם. ותיפרע באופן יחסי על פני תקופה של  ,2.1%

  

מינימלי    LLCR14-ממוצע ומינימאלי ו   ADSCRשותפות לעמוד ביחסי כיסוי כדלקמן:  הכתנאי למשיכה מחויבת    -עיקרי ההתניות הפיננסיות  
- יהיו נמוכים מ  LLCR(היסטורי או חזוי) או    ADSCR  . שותפות הפרויקט תימצא בהפרה של הסכם המימון במידה ויחסי הכיסוי1.4של לפחות  

1.08 .  
  

  . של ההלוואה  האשראי מסגרת את  ניצלה טרם 'יקס  אנרג  הדוח למועד
  
 )(חוות רוח בפולין Banieפירעון מוקדם מרצון של מימון פרוייקט  )5( 

  
חתמו אנרג'יקס, באמצעות חברת הפרויקט, על הסכם עם קונסורציום של שלושה מוסדות פיננסיים בפולין בעסקה למימון    2016בחודש מאי  

, ביצעה אנרג'יקס פירעון מוקדם, מרצון, של  2019"). בחודש דצמבר  ההלוואה("  זלוטי מיליון 347-כ  של בסך Banie פרויקטלי של חוות הרוח 
מיליון   9-'יקס בהפסד בסך של כ אנרגמיליון ש"ח). למועד פירעון ההלוואה הכירה    269- מיליון זלוטי (כ  295  -יתרת הלוואה בסך כולל של כ 

ן ההלוואה וזקיפה לרווח והפסד של יתרת קרן הון בחובה , אשר נזקף לסעיף הוצאות מימון, בגין הפחתה מיידית של יתרת הניכיון בגיש"ח 
  בגין גידור תזרים מזומנים לקיבוע ריבית בקשר עם ההלוואה. 

  

 
13  ADSCR -Annual Debt Service Cover Ratio-או השנה העוקבת למועד   התזרימי  העודףשבין    היחס הפנוי לשירות החוב לתקופה של השנה הקודמת למועד החישוב 

  החישוב, לבין סך יתרת הקרן והריבית של ההלוואה לתקופה האמורה. 
14  Loan Life Cover Ratio-LLCR-  ההלוואה  יתרת  לבין,  ההלוואה  בתקופת  החברה  שבחשבונות  המזומנים  ויתרות  החוב  לשירות  התזרימי  העודף  של  הנוכחי  ערכו  שביןהיחס  

  . החישוב במועד
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 : BEהסדרי מימון של   .ה
  

מיליון ליש"ט    364-בסך כולל של כ  Non-Recourseהלוואות מסוג    BE, נטלה  למועד הדוח  שבבעלותה"ן  הנדל   נכסי  חמשת  רכישת  מימון  לצורך
  את חמשת הנכסים לטובת המלווה בשיעבוד ראשון בדרגה.    BEההלוואות, שעבדה   להבטחת "ח).ש מיליארד   1.6-כ(
  

  : האמורות להלוואות בנוגענוספים   פרטים להלן 
  

היקף באלפי 
  מועד פרעון  גידור ריבית   (*) ריבית שיעור   ליש"ט

  LTVיחס 
  מקסימלי

יחס כיסוי ריבית  
  מינימלי

 119,880  LIBOR +1.70%   עסקתCAP15   1.80  70%  2022אפריל   0.5%ליבור מקסימלי של  

 132,300  LIBOR +1.45%   עסקתCAP   1.95  75%  2024אפריל   2%ליבור מקסימלי של  

 63,360  LIBOR +1.90%   עסקתSWAP   1.50  65%  2022דצמבר   0.7%ליבור קבוע של  

 48,780 (**)  LIBOR +2.00%   עסקתCAP   2.00  75%  2025פברואר   2%ליבור מקסימלי של  
  
  

  .  0.03%- עמד על כ 2020בדצמבר  31לשלושה חודשים (במונחים שנתיים) ליום  "טהליש שיעור ריבית הלייבור על (*)  
  

  מיליון ליש"ט  49בסך של    Non-Recourseהלוואה בנקאית מסוג    , 2020  שנת ב  BEנטלה    , לעיל  בטבלה  מפורט ה  ההלוואות   סך   מתוך (**)  

. קרן ההלוואה  2%16נושאת ריבית לייבור בתוספת מרווח שנתי של   ההלוואה .ג4כמפורט בבאור  Seacourt Towerלצורך מימון רכישת 
  שנים.    5תיפרע בתום 

  

  SOFRלשימוש בריביות   ולעבור  LIBORהבנקאות והפיננסים העולמית צפויה להפסיק את השימוש בריביות  מערכת  -  הליבורהשינוי בריבית  ניהול
)Stated Overnight Financing Rate  לסוף עד  יתרחש  מרבית המטבעות, המעבר  בי  ל הדוח,  2021).  למועד  נכון   .BE    יודעת את    לאמודאינה 

  ועדיין לא החלה במו"מ להסבת הסכמי ההלוואה הקיימים.  SOFR לריבית   LIBORהשפעות המעבר מריבית  
  

  
ההתניות להן התחייבה במסגרת ההלוואות   ולמועד הסמוך לפרסום הדוחות הכספיים עומדת הקבוצה בכל 2020בדצמבר   31נכון ליום   .א

  . לעיל .ה-ב. בסעיפים המוזכרות 
  

  .13באור ראה  -שעבודים    .ב
  

  
  

   

 
  . ההלוואה  יתרת מתוך"ט ליש   מיליון  117 בעבור  נעשתה  הגידור עסקת 15

  . 2.5%-מ יפחת לא, שיעור הריבית הכולל בגין ההלוואה (ריבית לייבור בתוספת המרווח) המימון להסכם  בהתאם 16
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  שעבודים, בטחונות וערבויות  -13אור ב
ששועבדו    אור ההתחייבויות המובטחות בשעבוד על נכס מנכסי הקבוצה או שהקבוצה נתנה בטוחה כלשהיא לפירעונן ותאור הנכסים ילהלן ת  .א

  : 2020בדצמבר  31או ניתנו כבטוחה ליום 
            

  הנכס המשועבד   

ערך פנקסני  
של 

  ההתחייבות 
ערך פנקסני של  
  הערות   סוג השעבוד   הנכס המשועבד 

  

  
  בדצמבר  31ליום 

    

  

  
2020  2020  

    

    אלפי ש"ח     

  

            התחייבויות חברות מאוחדות:
        

    

        התחייבויות אנרג'יקס :
    

) שיעבוד כל נכסי חברת  1(  ש"ח מליון  370הלוואה בגובה 
הפרוייקט, אנרג'יקס נאות חובב 

בע"מ וזכויותיה של אנרג'יקס 
  239,468  258,861   בחברת הפרוייקט. 

שעבוד קבוע מדרגה 
    )  1ד. (  12ראה באור   ראשונה

) פיקדון בבנק (קרן רזרבה  2(
          לשירות החוב)

) שיעבוד כל נכסי שותפות  1(  "חשמיליון  240הלוואה  בגובה 
, שותפות 2פרוייקט פרוייקטים 

בלת וזכויותיה של אנרג'יקס  מו
  265,134   218,636   בשותפות

שעבוד קבוע מדרגה 
    ) 3ד. (  12ראה באור   ראשונה

) פיקדון בבנק (קרן רזרבה  2(
          לשירות החוב) 

) שעבוד נכסי כל שותפות  1(  "ח שמיליון  180הלוואת מסגרת שיקלית  בסך 
, שותפות 3פרוייקט  פרוייקטים 

בלת וזכויותיה של אנרגקיס   מו
  202,215   174,692   בשותפות

שעבוד קבוע מדרגה 
    ) 3ד. (  12ראה באור   ראשונה

בבנק (קרן רזרבה  ) פיקדון 2(
      לשירות החוב)

    

 ) שעבוד כל נכסי הפרוייקטים1(  ש"חמיליון  45בהיקף מצטבר של  הלוואה
  19,480   25,241   1בשותפות פרוייקטים 

שעבוד קבוע מדרגה 
  ראשונה

  )  2ד. (  12ראה באור 

  

) פיקדון בבנק (קרן רזרבה  2(
      לשירות החוב)

  

) שיעבוד כל נכסי שותפות  1(  ש"ח מיליון  35הלוואה בסך 
פרוייקט מיתרים, שותפות 

בלת וזכויותיה של אנרג'יקס  מו
  26,138   27,748   בשותפות

שעבוד קבוע מדרגה 
    )  2. (ד  12ראה באור   ראשונה

) פיקדונות בבנק (קרן רזרבה  2(
      לשירות החוב) וציוד 

    

        התחייבויות אמות:  
    

) נכסי נדל"ן להשקעה וחלק  1(   אגרות חוב פרטיות בהצמדה למדד של אמות
מההכנסות הנובעות מהנכסים  

  9,926   9,491   שבבעלותה 
שעבוד ו/או משכנתא 
מדרגה ראשונה על 
  זכויות אמות בנדל"ן 

  

  
) מחצית מההכנסות בגין נכס 2(

  נדל"ן להשקעה  

  

        : BEהתחייבויות 
    

נכסי נדל"ן להשקעה לרבות   מיליון ליש"ט 364 כולל של הלוואות בסך 4 
מניות של חברות הנכס  

וההכנסות הנובעות מנכסי  
  הנדל"ן

 1,585,862  2,903,341  (*)  

שעבוד קבוע מדרגה 
  ראשונה ושיעבוד שוטף 

  ה.  12באור ראה 

            
  . ארוך לזמן אחרים נכסים במסגרתמוצג  אשרשכר דירה  הכנסותבגין מיצוע  "חשמיליון  18-כ של סכום  כולל לא(*) 
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  שעבודים, בטחונות וערבויות  - 13באור 
  
 ערבויות שניתנו על ידי הקבוצה   .ב

  
  הערבויות כדלקמן: קיימות התחייבויות תלויות בגין   2019- ו  2020בדצמבר,   31ליום 

      

      

      

      

  בדצמבר  31ליום   

  2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

      
  129,171   148,638   ערבויות שניתנו על ידי חברות מאוחדות:

      

      
  

    התחייבויות אחרות לזמן ארוך - 14באור 
  

   

  בדצמבר  31ליום   

  2019  2020  הרכב הסעיף: 

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

  3,057   2,973   מעביד  - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
  155   634   בניכוי הפקדות ליעודה לפיצויים 

   2,339   2,902  
  26,374   26,619   הכנסות מראש ופיקדונות משוכרי מבנים ודמי חכירה לשלם 

  39,622   43,249   דמי חכירה לשלם 
כפריטים מגדרים (ראה  מכשירים פיננסיים נגזרים אשר יועדו 

  38,915   17,175   ) 24באור 

  -    106,227   התחייבות לזמן ארוך בגין הסכם עם שותף מס 

  5,252   8,495   התחייבות בקשר עם פרוייקט בהקמה 

  13,353   21,537   אחרות 

   225,641   126,418  
  

  התקשרויות והתחייבויות מותנות  - 15באור 
  

  ומיסויים  נגד קבוצת אמותהליכים משפטיים   .א
  

ביעות משפטיות, הליכים מיסויים   23וצדדים אחרים תלויות ועומדות נכון למועד הדיווח ולמועד אישור הדוחות הכספיים  אמות  קבוצתנגד 
בעת  אמותקבוצת  מיליון ש"ח, שחלקה של   61- ודרישות לחיובי ארנונה, אגרות והיטלים בקשר לנדל"ן להשקעה בסכום כספי כולל של כ כנ

  מיליון ש"ח.    56-בגינן מסתכם לסך של כ
ביעות המתנהלות נגד הקבוצה ובגין חשיפות להיטלי מס נרשמו בדוחות הכספיים הפרשות בסכום כולל של כ מיליון ש"ח ליום    20-בגין ה

. לדעת הנהלת הקבוצה, המסתמכת לשלם)(תחת סעיף הפרשות וסעיף הוצאות   2019בדצמבר   31מיליון ש"ח ליום   18 -ו  2020בדצמבר   31
  על חוות דעת של יועצים משפטיים ומקצועיים, ההפרשות הנ"ל הינן מתאימות בנסיבות כל ענין. 
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  התקשרויות והתחייבויות מותנות (המשך) - 15באור 
  

  ועדים: ולשנים שהסתיימו באותם מ 2019-ו  2020בדצמבר  31להלן הרכב יתרת ההפרשות והתנועה בהן לימים 
 

  2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

  16,483   16,483   יתרת הפרשה לתום שנה 
  

  
  

ביעות הנ"ל, אשר הסכומים המפורטים בגינן הינם בערכים נומינליים למועד הגשתן, אלא אם כן צוין   ביעות המהותיות מבין ה להלן תיאור ה
  אחרת: 

  
ירושלים בע"מ (מקבוצת נצבא)     אמותרכשה    1965בשנת   )1(  מזכויות הבעלות במקרקעין עליהם    50%מחב' תחנת אוטובוסים מרכזית 

הורה ביהמ"ש המחוזי בירושלים לרשום עיזבון    2000"). בנובמבר  מקרקעי הפרויקטבנתה התחנה המרכזית החדשה בירושלים (להלן: " 
ונצבא כתוצאה מחלקה שהיתה במחלוקת   אמותפרויקט במשותף במושע יחד עם  ממקרקעי ה  3.097%-") כבעלים של כהעיזבוןמנוח (להלן: "

  ").  החלקה שבמחלוקתבין נצבא לצדדי ג' (להלן:"
ביעה שהוגשה כנגד    2006ביוני   ונצבא על ידי העיזבון, לפיו נקבע כי העיזבון    אמותנתן בית משפט השלום בירושלים פסק דין הצהרתי ב

לש ראוי בקשר  שכר  כ  אמות ימוש הבלעדי שעשו  זכאי לקבל  בשיעור של  מ  3.097%-ושותפתה בנכס,  -מהפירות שהפיקו מהנכס החל 
ביעה כספית כנגד העיזבון לתשלום    2008, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד קבלת כל תשלום. החברות  הגישו בשנת  24.10.2000

ההשקעות שהושקעו בבניית התחנה המרכזית ע"י החברות ובניכוי  מ  3.097%מיליון ש"ח המבטא את החזר החלק היחסי של    9.3-סך של כ 
  הסכומים המגיעים לעיזבון כרווחים שוטפים כאמור. 

על בסיס חוות דעת מומחית שקבעה את גובה עלויות ההקמה מהם נגזר החלק היחסי שעל העיזבון להשתתף בו ואת הסכומים המגיעים  
פסק דין על ידי ביהמ"ש לפיו דחה כב' ביהמ"ש את טענות   2.4.2020, ניתן ביום  30.6.2019  ועד  24.10.2000-לעיזבון בגין התקופה שהחל מ 

. העזבון הגיש ערעור על פסק הדין. נצבא התחייבה כלפי 30.6.2020  - מיליון ₪ נכון ל  1.1העיזבון וקבע כי יתרת חוב העיזבון לחברות הינו  
בי שיפוי    אמות ביעה בהתחייבות בלתי חוזרת, הן במסגרת כ והן מכח הסכם הרכישה, לשפותה על כל נזק שייגרם לה, בין היתר, בגין ה

החלקה  מחצית  רישום  אי  בגין  וכן  שבמחלוקת  מהחלקה  הנובעות  שלישיים  צדדים  ידי  על  החברה  כנגד  שתוגש  ביעה  כל  ובגין  הנ"ל 
סעדים על פי דין ועל פי הסכם הרכישה. לאור כל  כלפי שותפתה ל   אמותבלשכת רישום המקרקעין. בנוסף, זכאית   אמותשבמחלוקת על שם  

בסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, לא צפויה  אמותהאמור לעיל, להערכת הנהלת     חשיפה בגין הנ"ל.   לאמות , בה
   
 

  
 

  התחייבויות ואמות מידה עיקריות:    .ב
  

  לעיל.  12 -ו  11באורים  בדבר התחייבויות ואמות מידה עיקריות של הקבוצה מול בנקים ואחרים, ראה 
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  הון עצמי - 16באור 

  

  הרכב הון המניות בש"ח נומינליים   .א
  

  2019בדצמבר  31ליום   2020בדצמבר  31ליום   

  מונפק ונפרע   ר ש ו ם   מונפק ונפרע   ר ש ו ם   

  אלפי מניות   אלפי מניות   

  172,828   500,000   172,945   500,000   ש"ח ע.נ. (*)  1מניות רגילות בנות 

  -    500,000   -    500,000   ש"ח ע.נ. (**)  1מניות בכורה בנות 
  

  אביב. כמות המניות כוללת את המניות הרדומות המוחזקות בידי החברה.  -המניות רשומות על שם ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל   (*) 
  המניות צוברות, משתתפות ורשומות על שם.     (**) 

   

  התפתחויות בהון המניות     .ב
  
  

  להלן התפתחות בהון המניות של התאגיד בשלוש השנים האחרונות:
  

          

  ע.נ. באלפים   פרטים   תאריך 
תמורה (ברוטו) באלפי  

  מחיר המניה בש"ח   ש"ח  

          
          2018שנת 

  26.27   14,633   557   מימושי אופציות לעובדים   

          
          2019שנת 

  29.43   47,093   1,600   מימושי אופציות לעובדים   

          
          2020שנת 

  31.51   3,687   116   מימושי אופציות לעובדים   
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  (המשך)  הון עצמי - 16באור 
  

  יתרת מניות החברה המוחזקות על ידי החברה   .ג
  

- ו  0.049%המהוות  ש"ח ערך נקוב כ"א,    1אלפי מניות רגילות של החברה בנות    85מחזיקה החברה ב    2019-ו   2020בדצמבר    31לימים  
    בהתאמה מסך כל הון מניותיה המונפק והנפרע לאותם מועדים. %050.0

 
  דיבידנד ששולם ודיבידנד שהוכרז לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי   .ד

  

מדיניות לפיה תודיע הנהלת החברה בתחילת כל שנה מהו סכום הדיבידנד אשר בכוונת החליט דירקטוריון החברה לאמץ   2001בחודש מרץ  
תשלומים אשר ישולמו בתום כל רבעון קלנדרי, כאשר    4-החברה לחלק (בכפוף לכל דין) בשנה העוקבת. סכום הדיבידנד השנתי יחולק ל
רשאי הדירקטוריון לבצע התאמות בגובה הסכום המחולק.    בהתחשב בתוצאות העסקיות של החברה על פי הדוחות הכספיים האחרונים יהיה

מודגש כי הדירקטוריון יהיה רשאי בכל עת בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין, לשנות את הסכומים שיחולקו כדיבידנד 
  או להחליט שלא לחלקם כלל. 

 
  שישולם באותה שנה.  השוטף בהתאם להחלטה זו מודיעה החברה מידי שנה על הדיבידנד 

  
בארבעה אשר ישולם  אגורות למניה,    116בסך של    2020לשנת  , קיבל דירקטוריון החברה החלטה בדבר מדיניות דיבידנד  2020מרץ  בחודש  

אגורות למניה   116, שילמה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך של  2020בהתאם, במהלך שנת    .אגורות למניה  29של  תשלומים רבעוניים  
    .מיליון ש"ח) 200(
  
  122של  כולל  דיבידנד בסך   2021לפיה ישולם בשנת   2021קיבל דירקטוריון החברה החלטה בדבר מדיניות דיבידנד לשנת  ,  2021מרץ  חודש  ב

 31אגורות למניה, ובתום הרבעון השלישי והרביעי   30כדלקמן: בתום הרבעון הראשון והשני  תשלומים רבעוניים 4-ב שישולם  אגורות למניה, 
 בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון, בהתחשב בשיקולים העסקיים ובהתאם להוראת כל דין).  (  למניה אגורות 

אשר ש"ח)  מיליוני    52(  אגורות למניה  30בסך    2021על דיבידנד לרבעון הראשון של שנת    2021במרץ    בהתאם לאמור לעיל, הכריזה החברה
  . 2021אפריל  ישולם בחודש 

  
 34.5(  למניהאגורות    20, בסך של  2020על חלוקת דיבידנד נוסף בגין שנת    2021, החליט דירקטוריון החברה בישיבתו מחודש מרץ  בנוסף
  "ח).ש  מיליוני

  
  "ח). ש  מיליון 86.5( למניה  אגורות 50 על יעמוד  2021 אפריל  בחודש  החברה שתשלם למניה הדיבידנד  סך,  לעיל לאמור  בהתאם

  
    ש"ח.  מיליון ,0584של לחברה יתרת עודפים (רווחים ראויים לחלוקה) בסך  2020בדצמבר  31יום ל
  

  להלן פירוט הדיבידנדים ששילמה החברה, מתוך רווחיה הראויים לחלוקה, בשנתיים האחרונות:  

        
  אלפי ש"ח  דיבידנד למניה  תאריך הכרזה   תאריך תשלום 

        
09/04/2018  21/03/2018  0.65  111,012  

11/06/2018  23/05/2018  0.27  46,118  

06/09/2018  23/08/2018  0.28  47,861  

09/12/2018  22/11/2018  0.28  47,918  

08/04/2019  28/03/2019  0.70  120,337  

16/06/2019  06/06/2019  0.28  48,167  

10/09/2019  01/09/2019  0.29  49,980  

10/12/2019  01/12/2019  0.29  50,079  

07/04/2020  29/03/2020  0.29  50,104  

09/06/2020  31/05/2020  0.29  50,108  

14/09/2020  03/09/2020  0.29  50,108  

13/12/2020  02/12/2020  0.29  50,126  

  721,918  4.2    סה"כ 
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  (המשך)  הון עצמי - 16באור 
  

  תשלום מבוסס מניות    .ה
  

  :2020בדצמבר  31התוכניות לתגמול בעלי תפקידים ועובדים בתוקף ליום פרטים בדבר להלן 
  

   תכנית מסגרת לתגמול הוני  ) 1(
  

לחוק    20בהתאם להוראות תיקון    ,  2019-2021לשנים  לנושאי המשרה בחברה  אושרה מדיניות תגמול    ,9.10.2018באסיפת בעלי המניות מיום  
  .שכללה אף היא מרכיב של תגמול הוני לנושאי משרה בחברה החברות, אשר החליפה תוכנית תגמול קודמת

 2018מבפרואר    כחלק ממדיניות התגמול, לחברה תוכנית מסגרת לתגמול רב שנתי על בסיס הוני לעובדי החברה ולנושאי המשרה שלה
בי אופציה לא סחירים בערך  יוקצו לעובדים ולנושאי המשר ,בכל שנה בסמוך לפרסום הדו"ח השנתי  ,ולפיה  (שהחליפב תוכנית קודמת) ה כ

"). המנה השנתית שתוקצה תהיה לתקופת הבשלה השנתית   המנההאורגנים הרלוונטיים בחברה (להלן: "כלכלי כפי שייקבע מעת לעת על ידי  
 )Vesting (    של שנתיים, ותהיה ניתנת למימוש עד תום שלוש שנים ממועד הענקתה. מחיר המימוש של כל מנה שנתית כאמור, יקבע על פי

בוה מבין: (  ההחלטה על הענקת המנה השנתית; ימי המסחר שקדמו למועד    20- ) ממוצע משוקלל של שערי המניה של החברה בבורסה ב1ה
בי האופציה, בתוספת  ) שער המניה בתום יום המסחר בבורס2( (בתכנית הקודמת .4%ה שקדם ליום החלטת הדירקטוריון על הענקת כ

  . תוספת המימוש הינה נומינלית והיא מותאמת דיבידנד  ).8%
בי נושאי משרה גם אישור ועדת תגמול).  ה   קצאת המנה השנתית, בכל שנה, תהיה כפופה לאישור פרטני על ידי דירקטוריון החברה (ול
  

, למעט  ודומה לה בעיקרה  2014אימץ הדירקטוריון תכנית מסגרת חדשה לתגמול הוני אשר מחליפה את התכנית מאוגוסט    19.2.2018ביום  
בי האופציה שהוענקו במקרה של סיום כהונה של דירקטור.    הוספת רכיב האצת הבשלת כ

כי מחיר   נקבע  במסמך יישום מדיניות התגמול החדשה   .2019-2021שרה האסיפה הכללית מדיניות תגמול חדשה לשנים  יא  9.10.2018ביום  
בוה מבין ( ימי המסחר שקדמו   20- ) ממוצע משוקלל של שערי המניה של החברה בבורסה ב1המימוש של כל מנה שנתית ייקבע על פי ה

בי  שער המניה בתום יום המסחר בבורסה שקדם ליום החלטת הדירקטו )2למועד ההחלטה על הענקת המנה השנתית; ( ריון על הענקת כ
  במדיניות התגמול הקודמת).  8%(במקום  4%האופציה בתוספת 

 האמורים, הקצתה החברה מנות שנתיות מתוכנית המסגרת  לתגמול הוני  ותכנית המסגרת כפי שהייתה מעת לעת,    , במסגרת מדיניות התגמול
  : )2018מפברואר תכנית המסגרת מדיניות התגמול החדשה ועל פי על פי   ן הינ 2018שנת  מ  החל ות (ההקצא  כלהלן לתגמול הוני

  
  

  
מספר  
  מקבלים 

בי   מספר כ
  אופ' 

שווי כלכלי ביום  
  ההענקה, אש"ח 

תוספת מימוש  
לאופ' בש"ח (לפני  

  התאמות) 

תקופת  
הבשלה  
  בשנים 

תאריך  
  פקיעה

  21.2.19  2  29.79  2,945  1,107,600  (*) 18    2016שנת 
  30.4.20  2  37.64  3,132  833,283  *) (18  2017שנת 
  30.4.21  2  35.18  3,197  920,619  (*) 18      2018שנת 
  21.8.21  2  38.92  27.5  7,676  (**) 1  2018שנת 
  30.4.22  2  41.22  3,411  735,338  (*) 18  2019שנת 
  30.4.23  2  49.64  3,378  1,512,495  (***)  17  2020שנת 
  30.4.24  2  44.96  3,399  365,010  (***)  15  2021שנת 

  
  
  

  . 18ראה באור  - דירקטורים. לפרטים נוספים על גמול דירקטורים ונושאי משרה  6(*) כולל יו"ר הדירקטוריון וכן 
  .2018(**) דח"צ שמונה בחודש יולי  

  .18ראה באור  - דירקטורים. לפרטים נוספים על גמול דירקטורים ונושאי משרה 5(***) כולל יו"ר הדירקטוריון וכן 
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  (המשך)  הון עצמי - 16באור 

 
בי האופציה   ) 2(       הפרמטרים אשר שימשו בחישוב ההטבה הגלומה בכ

  
בי האופציה אשר היו בתוקף ליום    2019  מרץ,  2018אוגוסט  ,    2018(תכניות מרץ    2020  בדצמבר   31עלות ההטבה הכוללת הגלומה בכל כ

בסס על השווי ההוגן במועד הענקתם, נאמדה בסך של כולל של ) 2020ומרץ     2020בדצמבר   31מיליון ש"ח, מתוכו הופחת עד ליום  10, בה
בי האופציה שהוענקו כאמור לעיל    7.5סך של   מיליון ש"ח. סכום זה מופחת לדוח הרווח והפסד על פני תקופות ההבשלה. השווי ההוגן של כ

  ). הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כלהלן: Black and Scholes(  נד שולס נאמד תוך יישום מודל בלק א 

                  

  תוכנית 
  מרץ

2021  
מרץ  

2020  
מרץ  
2019  

אוגוסט 
2018  

מרץ  
2018  

מרץ  
2017  

מרץ  
2016    

    27.58   34.85   32.57   36.04   39.63   38.66   43.23  מחיר מניה (בש"ח) 
    29.79   37.64   35.18   38.92   41.22   49.64   44.96  מחיר מימוש (בש"ח) 

    19%  19.72%  19.76%  18.79%  18.55%  20.66%  34.09%  תנודתיות צפויה משוקללת (*) 
בי האופציה (בשנים)      2.75   2.86   2.86   2.75   2.87   2.87   2.88  אורך חיי כ

    0.37%  0.59%  0.46%  0.65%  0.74%  0.43%  0.27%  שיעור ריבית חסרת סיכון 
    -    -    -    -    -    -      שיעור דיבידנד צפוי  (**) 

    2,945   3,132   3,197   28   3,411   3,378   3,399  הטבה כוללת (אלפי ש"ח) 
  סכום ההפחתה (באלפי ש"ח) 

                

  -    -    366   10   1,676   1,278   -  2020בשנת  
  

  -    391   1,632   14   1,314   -    -  2019בשנת  
  

    368   1,566   1,199   3   -    -    -  2018בשנת  
 
 

בי האופציה הממוצע נקבע בהתאם    (*)  התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה של החברה. אורך חיי כ
בי האופציה שהוענקו להם בהתחשב בתפקידם בחברה   בי האופציה בכ בי תקופת ההחזקה של מקבלי כ ובניסיון  לתחזית ההנהלה ל

  העבר של החברה בדבר עזיבתם של עובדים.
  תוספת המימוש מותאמת דיבידנד  (**)

  
בי האופציה אשר הוענקו לעובדי החברה ונושאי משרה בה:    ) 3(   להלן התפתחות בכ

   

  2020  2019  

  

בי   מספר כ
  אופציה 

ממוצע  
משוקלל של  

  מחיר המימוש  
בי   מספר כ

  אופציה 

ממוצע  
משוקלל של  

  המימוש מחיר 

  ש"ח   באלפים   ש"ח   באלפים   
  31.33   2,515   35.47   1,650   בינואר  1יתרה ליום 

  41.22   735   49.64   1,528   הענקות בשנה 
    -    45.53   ) 11(   חילוטים בשנה 

  29.43   ) 1,600(   31.69   ) 116(   ) 1מימושים בשנה (
  בדצמבר   31יתרה ליום 

 3,051   41.49   1,650   35.47    

        
בי אופציה ניתנים למימוש ליום       28     810   בדצמבר  31כ

בי האופציה שבמחזור נכון ליום   תמורה צפויה ממימוש יתרת כ
    58,512     126,587   בדצמבר (באלפי ש"ח)  31

  
בשנת   )1(  שמומשו  האופציה  בי  כ בגין  האופציה  בי  כ מימוש  ביום  המניה  מחיר  של  המשוקלל    ש"ח    46.11היה    2020הממוצע 

  ש"ח).  43.29 –  2019
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  פרטים נוספים על סעיפי ההכנסות וההוצאות  - 17באור 
  

 הכנסות מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה   .א
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   
  653,402   778,992   842,920   )  1דמי שכירות (

  50,897   51,164   48,712   ניהול נדל"ן להשקעה  

   891,632   830,156   704,299  
  

הסכום המצרפי של הכנסות דמי שכירות מינימליים עתידיים על בסיס הסכמי שכירות    -הכנסות מדמי שכירות מינימאליים עתידיים   ) 1(
 שאינם ניתנים לביטול הינו כדלקמן:  2020בדצמבר   31חתומים בתוקף ליום 

  

    בדצמבר  31ליום   

  2020  2019    

    אלפי ש"ח   
    811,676   765,339   בשנה הראשונה 

    673,331   662,313   בשנה השניה
    536,561   465,661   השלישית בשנה 

    373,714   357,380   בשנה הרביעית 
    285,669   283,040   בשנה החמישית 

    974,128   917,227   בשנה השישית ואילך 

   3,450,960   3,655,079    
  

  
  

 עלות השכרת נדל"ן להשקעה והפעלתו  .ב
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

  45,630   50,065   50,963   הוצאות אחזקה וניהול נכסים  

  5,098   6,659   5,002   מיסים ואגרות 

  8,783   8,745   10,083   שכר ונלוות 

  1,779   2,521   8,574   אחרות  

   74,622   67,990   61,290  
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  (המשך) פרטים נוספים על סעיפי ההכנסות וההוצאות  - 17באור 

  
 

 הוצאות הנהלה וכלליות   .ג

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020   2019   2018  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

  46,498   66,589   70,265   שכר ונלוות, דמי ניהול ומענקים  

בי אופציה     11,345   14,385   15,738   הפחתת הטבה בגין כ

  1,138   1,016   940   שכר ונלוות לדירקטורים   

  14,039   18,788   19,774   שירותים מקצועיים   

  4,280   5,599   5,751   תרומות 

  11,106   15,422   12,556   אחרות  

   125,024   121,799   88,406  
  
  
  

 למימוש , נטו בקשר להשקעות בניירות ערך לזמן ארוך ומיועדים (הפסדים)  רווחים  .ד

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  17,636   -   -   רווח ממימוש ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
התאמת שווי הוגן של ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד, 

  15,514   24,711   ) 15,250(   נטו 

  )15,250 (   24,711   33,150  
   

 

 - עלות ייזום אחזקה ותפעול של מתקנים לייצור חשמל   .ה
  

לפיכך הוצאות     IFRS-16הקבוצה מיישמת את תקן    2019מיליון ש"ח. החל משנת    7-הוצאות שכירות בסך של כ   2018  בשנתההוצאות כוללות  
  . 2020- ו 2019 בשנים אלה אינן כלולות בסעיף זה 
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  פרטים נוספים על סעיפי ההכנסות וההוצאות (המשך)  - 17באור 

  

 הוצאות מימון    .ו

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

  6,909   6,562   8,808   ריבית בגין אשראי לזמן קצר 

  51,103   82,630   74,396   ריבית בגין הלוואות מבנקים לזמן ארוך 

  -    33,172   -    עמלת פרעון מוקדם 

  -    IFRS-16    -   2,602 יהוצאות מימון לפ

  218,585   214,027   230,759   ריבית (כולל הפחתת ניכיון),  בגין אגרות חוב 

   313,963   338,993   276,597  

  4,791   3,302   3,782   הפרשי הצמדה למדד בגין הלוואות

  43,910   18,274   ) 25,575(   הפרשי הצמדה בגין אגרות חוב 

  325,298   360,569   292,170   סך הכל עלויות אשראי

  ) 1,841(   ) 8,411(   ) 16,293(   בניכוי עלויות אשראי שהוונו למערכות בהקמה

  ) 10,731(   ) 8,468(   ) 9,137(   להשקעה בהקמה עצמית בניכוי מימון שהוון לנדל"ן  

   266,740   343,690   312,726  

  6,536   19,700   13,059   אחרות, נטו  

   279,799   363,390   319,262  
  
  

 הכנסות מימון   .ז
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

        
פיקדונות בבנקים, תעודות סל וקרנות  ריבית על 
  1,882   3,931   2,074   כספיות

  1,041   -    2,469   הפרשי שער, נטו 

  6,907   -    -    רווח מרכישת הלוואות (*) 
ריבית בגין הלוואות לחברות המטופלות בשיטת השווי  

  6,757   6,009   4,646   המאזני 

  4,384   171   -    רווחים מעסקאות בנגזרים פיננסיים  

  -    11,604   -    רווח מניירות ערך סחירים המוחזקים לצורכי מסחר 

  214   24   81   אחרות, נטו  

   9,270   21,739   21,185  
  

ומלוא זכויותיהם בהלוואות בעלים   Iławaהחזקותיהם של השותפים האחרים בפרוייקט  מלוא    רכישתבגין  לאנרג'יקס  (*) רווח שנוצר  
  נחותות שהעמידו לפרוייקט. 
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  עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין  - 18באור 

  

  הסכם ניהול עם מנכ"ל החברה    .א
  

"אדוהייעוץ פיננסי בע"מ (בס"ק זה להלן: "-, התקשרה החברה בהסכם ניהול עם אדוה 2018נובמבר  בחודש   ") (חברה חברת הניהול" או 
ב' קלרה חץ בחלקים מ   26.11.2019י שהיה עד ליום  בבעלות מר נתן חץ (מנכ"ל החברה, דירקטור ומ בעלי השליטה בחברה) ובבעלות רעייתו 

אשר לאחריה ניתן יהיה להאריך את ההסכם  ,  1.1.2019שווים) לקבלת שירותי ניהול על ידי מר נתן חץ, לתקופה של שלוש שנים שתחילתן ביום  
וזאת  שנים נוספות בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים בחברה ובכפוף למדיניות התגמול של החברה שתהיה באותה עת,    בשנית בשלוש

  . 31.12.2018"). הסכם הניהול מחליף הסכם קודם אשר הסתיים ביום  הסכם הניהול("  2018  אוקטובר בהתאם לאישור האסיפה הכללית מחודש  
  

  : 2020להלן עיקרי הסכם הניהול, על בסיסם שילמה החברה לאדוה בגין שירותי הניהול של מנכ"ל החברה, בשנת 
  

, בתוספת מע"מ (בכל מקרה לא  2018אלפי ש"ח, צמודים למדד בגין חודש דצמבר    275דמי ניהול חודשיים בסך של    -  17מרכיב קבוע   ) א (
    ."חשאלפי    275עמדו על סך של   2020הניהול בגין דצמבר  יפחתו דמי הניהול מהסכום הנומינאלי הנ"ל). דמי 

ימים בגין תקופת חופשתו השנתית    25)  1דמי הניהול ישולמו גם בגין תקופות בהן לא תעניק חברת הניהול לחברה שירותי ניהול כדלקמן: (
  ימים). 90עד  -ירה ל ימי עסקים בשנה קלנדרית מחמת מחלה של מר נתן חץ (הניתנים לצב 30) עד 2של מר נתן חץ; ( 

  
  מיליון ש"ח אשר ישולם באופן ובתנאים הבאים:   2.4מענק בסך  -  מענק שנתי  ) ב(

 1.2 מיליון ש"ח ישולמו בכל שנה בה עלתה תשואת ה -FFO   6%בתחילת אותה שנה) על 18השנתית (בהתאם להון . 
   במידה ותשואת השנות ההסכם    3יתרת המענק אשר לא שולמה בכל מדידה שנתית, תשולם בתום -FFO    הממוצעת בתקופת שלוש

 . 6%שנות ההסכם עלתה על 
  . 2019-2021שיפורסם על ידי החברה בדוחות הדירקטוריון שלה (הנכללים בדוח התקופתי) בגין השנים  FFO-הינו ה FFO-* ה

  
תשלם החברה לחברת   2021 באפריל .2019מיליון ש"ח מענק במזומן בגין שנת   1.2, שילמה החברה לחברת הניהול סך של 2020בשנת  

  . 2020מיליון ש"ח מענק במזומן בגין שנת  1.2הניהול סך של 
  
  

 :תנאים נוספים  ) ג(
 
בכל מקרה של הפסקת ההסכם (בין אם בשל סיומו ובין אם בשל ביטולו על ידי מי מהצדדים), תהא חברת הניהול זכאית לקבל את   )1

 החודשים הנוספים הנ"ל.  3חודשים נוספים מיום סיום ההסכם לרבות מענק שנתי, עד לתום   3המגיע לה על פי ההסכם למשך 
ב של   ) 2 חודשים    6לחברה ו/או לחברת הניהול הזכות לבטל את ההסכם בכל עת לפני מועד הסיום וזאת על ידי מתן הודעה מראש ובכ

 חץ ימשיך לתת את שירותי הניהול לחברה), בדבר רצונה להביא את ההסכם לידי סיום.  (בהם ימשיכו לחול הוראות ההסכם ומר נתן
החברה תעמיד רכב לרשותו של מר נתן חץ ותשא בעלויות אחזקתו, עלות המס בגין העמדת הרכב לרשות מר נתן חץ, תחול על מר   )3

 ילותו של נתן חץ כמנכ"ל החברה כמקובל בחברה. נתן חץ. כן תישא החברה בכל הוצאותיהם של נתן חץ ו/או חברת הניהול בגין פע
ולמדיניות התגמול, נכללת בהסכם הוראה לפיה חברת  "),  חוק החברות"   (להלן:  1999-לחוק החברות, התשנ"ט   20בהתאם לתיקון   )4

סכומים ששולמו לה או שאמורים להיות משולמים לה כחלק מתנאי ההסכם, אם הסכו  מים  הניהול תחזיר או תקבל, לפי העניין, 
בררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות החברה.   ששולמו לה שולמו על בסיס נתונים שה

זכאי לשיפוי וביטוח כמשמעותם בסימן ג' לפרק שלישי, חלק שישי לחוק החברות,    חץ  נתןבגין כהונתו כנושא משרה בחברה, יהיה   )5
כיסוי במהלך כל תקופת כהונתו כנושא משרה    חץ   לנתן בסכומים ובהיקף כפי שייקבע מעת לעת על ידי החברה. הביטוח הנ"ל יעניק 

זכאי לפטור    חץ   נתן ושא משרה בחברה יהיה  כאמור וכן לתקופה של שבע שנים לאחר שיחדל לכהן כנושא משרה. בגין כהונתו כנ
  כמשמעותו בסימן ג' לפרק שלישי חלק שישי לחוק החברות כפי שיהיה מקובל בחברה מעת לעת. 

  
  הסכם ניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה   .ב

  
") (חברה בבעלות מר אבירם ורטהים  חברת הניהול" או "אורוור, התקשרה החברה בהסכם עם אורוור בע"מ (להלן: "2018  נובמברבחודש  

בהיקף  (יו"ר דירקטוריון החברה) ורעייתו, בחלקים שווים) לקבלת שירותי ניהול על ידי מר אבירם ורטהים, כיו"ר דירקטוריון, במשרה חלקית  
וזאת בהתאם    ,רקטוריון החברה , כל עוד מכהן אבירם ורטהים כיו"ר די31.12.2021ועד ליום   1.1.2019שמיום  לתקופה    19הנדרש למילוי תפקידו 

  . 2016מחליף הסכם קודם ממאי   2019הסכם "). 2019הסכם (" 2018  אוקטוברלאישור האסיפה הכללית מחודש  

 
"ר דירקטוריון בשתי חברות בנות ציבוריות של החברה: יו(ללא תמורה) כ החברה"ל  מנכשלחברה החזקות בה. בנוסף, מכהן  PSPלא כולל שכר דירקטורים בגין חברות בדירקטוריון  17

בבוסטון    Oxford Properties-חברות משותפות לחברה ולבו  Brockton Everlast  -ב,   Carr Properties  -ב אנרגיות מתחדשות בע"מ, בחברות,    –אמות השקעות בע"מ ואנרג'יקס  
  ובחברות מקבוצת.

  הסתכם לסך של  2019בשנת    PSP-. סך התגמול שקיבל היו"ר מPSP-"ל החברה לגמול השתתפות על פי תוכניות התגמול לדירקטורים במנכזכאי   PSPבגין כהונתו כדירקטור בחברת  
  אלף פרנק שוויצרי.  83הסתכם לסך של  2020י ובשנת ראלף פרנק שוויצ 91
  , והכל משוקלל זמן.אותה השנהדיבידנדים מיוחדים במהלך ), בתוספת גיוסי הון ובניכוי .2031.12( לתחילת השנה הרלוונטיתהון  –הון החברה  18
 40%-היקף המשרה מוערך ב 19
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  (המשך) עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין  -  18באור 
  
  :2020, על בסיסם שילמה החברה לאורוור בגין שירותי הניהול של יו"ר הדירקטוריון, בשנת  2019להלן עיקרי הסכם 

  

אך לא פחות מהסכום    2018דצמבר  צמודים למדד בגין חודש  ש"ח, בתוספת מע"מ,  אלפי    50דמי ניהול חודשיים בסך של    -  20מרכיב קבוע )1( 
  ש"ח. אלפי   50דמי הניהול החודשיים על סך של עמדו , 31.12.2020ליום הנומינלי הנ"ל. נכון 

, כאשר המענק  21השנתית של החברה על ההון של החברה   FFO-שייגזר מגובה תשואת ה)  2021-2019(בגין השנים  מענק שנתי במזומן )2( 
 אלפי ש"ח.    600ומעלה) הינו  10%של   FFOאלפי ש"ח והמענק המקסימאלי (בתשואת    360) הינו 6%של  FFOהמינימאלי (בתשואת 

ה   FFO-ה השנים    FFO-משמעו  בגין  שלה  הדירקטוריון  בדוחות  החברה  ידי  על  למדד  2019-2021שיפורסם  צמודים  הנ"ל  המענק  סכומי   .
ולא יפחתו מהסכומים הנומינאליים. גובה המענק בין הרצפה לתקרה מחושב באופן ליניארי. המענק    2018  דצמברודש  המחירים לצרכן בגין ח 

כאמור לעיל, יוגדל או יופחת בהתאם לדירוג החברה עפ"י חברות דירוג אשראי, כך שדירוג האשראי    FFO- השנתי, שנקבע על פי תשואת ה
(דירוג של מידרוג))   B3(דירוג מעלות)   (    - Bהמענק ליו"ר מחד (במקרה בו הדירוג ירד מתחת ל  עשוי לגרום להפחתת המענק עד כדי ביטול 

) (דירוג מידרוג) במידה והדירוג של חברות הדרוג Aa1( דירוג מעלות) (  AAAמאידך (במקרה בו הדירוג יעלה על    10%עד  -או להגדלה שלו ב 
  לא יהיה זהה, החישוב יעשה לפי ממוצע הפקטור של שתי חברות הדירוג;  

 של סך    , תשלם החברה2021. באפריל  2019אלפי ש"ח בגין מענק במזומן לשנת    554, שילמה החברה לחברת אורוור סך של  2020בשנת  
  ., בהתאם לנוסחת המענק המפורטת לעיל2020ין שנת בגין המענק במזומן בג ש"ח אלפי  481
 
  
חודשים נוספים מיום סיום ההסכם, לרבות מענק שנתי (מחושב    6אורוור זכאית למענק פרישה בגובה של דמי ניהול בגין    –  תנאים נוספים )3( 

 החודשים הנוספים הנ"ל.   6באופן יחסי), עד לתום  
שלישי, חלק שישי    על פי ההסכם, בגין כהונתו כנושא משרה בחברה, יהיה אבירם ורטהים זכאי לשיפוי וביטוח כמשמעותם בסימן ג' לפרק

לחוק החברות, בסכומים ובהיקף כפי שייקבע מעת לעת על ידי החברה. הביטוח הנ"ל יעניק לאבירם ורטהים כיסוי במהלך כל תקופת כהונתו  
כנושא משרה כאמור וכן לתקופה של שבע שנים לאחר שיחדל לכהן כנושא משרה. בגין כהונתו כנושא משרה בחברה יהיה אבירם ורטהים  

  י לפטור כמשמעותו בסימן ג' לפרק שלישי חלק שישי לחוק החברות כפי שיהיה מקובל בחברה מעת לעת.זכא
  

  ) להלן. 2(  ג 18 באורלעניין התגמול ההוני אשר הוענק בשנים האחרונות למר אבירם ורטהים, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, ראה  
  

בהסכם הוראה לפיה תחזיר אורוור או תקבל, לפי העניין, סכומים ששולמו לה   לחוק החברות ולמדיניות התגמול נכללת  20בהתאם לתיקון  
בררו כמוטעים והוצגו מחדש   או שאמורים להיות משולמים לה כחלק מתנאי ההסכם, אם הסכומים ששולמו לה שולמו על בסיס נתונים שה

  בדוחות החברה.
  

 תגמול לדירקטורים   .ג
    -  מול דירקטוריםג )1( 

לדירקטור    החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת מאותו יום עפ"י תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות  11.12010ביום  
"), כי תקנות ההקלות ("  2000  - ") ועפ"י תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) התש"סתקנות הגמול("   2000-חיצוני), התש"ס 

לדירקטורים החיצוניים וכן לדירקטורים האחרים שאינם דירקטורים חיצוניים ושאינם מועסקים על ידי    1.4.2010החברה תשלם, החל מיום  
החברה גמול שנתי השווה לסכום המקסימלי כמפורט בתוספת השנייה לתקנות הגמול כפי שיהיה מעת לעת והכל בהתאם לדרגת החברה 

לעת. מעת  שתהיה  בישיבו   כפי  השתתפות  בגין  ההשתתפות  בתוספת גמול  כמפורט  הקבוע  הסכום  בגובה  הינו  וועדותיו  הדירקטוריון  ת 
עבור השתתפות בישיבות של הדירקטוריון ו/או ועדות הדירקטוריון באמצעות אמצעי תקשורת ועבור השתתפות    השלישית לתקנות הגמול.

נ"ל סכום חלקי מהסכום הקבוע בשיעורים  בהחלטות של הדירקטוריון או ועדות הדירקטוריון בלא התכנסות בפועל ישולם לדירקטורים ה
  לתקנות הגמול.   5שנקבעו בתקנה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
שלחברה החזקות בה. בנוסף, מכהן מר ורטהים (ללא תמורה) כדירקטור בשתי חברות בנות ציבוריות של החברה: אמות  PSPלא כולל שכר דירקטורים בגין חברות בדירקטוריון  20

בבוסטון. בגין   Oxford Properties-וחברות משותפות לחברה ול  Carr Propertiesאנרגיות מתחדשות בע"מ, בחברות בנות פרטיות של החברה, לרבות  –השקעות בע"מ ואנרג'יקס 
  הסתכם לסך של 2019בשנת  PSP-. סך התגמול שקיבל היו"ר מPSP-זכאי יו"ר הדירקטוריון לגמול השתתפות על פי תוכניות התגמול לדירקטורים ב PSPכהונתו כדירקטור בחברת 

  אלף פרנק שוויצרי. 83הסתכם לסך של  2020אלף פרנק שוויצקי ובשנת  107
 בתוספת גיוסי הון ובניכוי דיבידנדים נוספים במהלך התקופה.  .202031.12ההון ליום  –"הון החברה"  21
 



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

 דוחות כספיים          
84  

  

    (המשך) עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין -  18באור 
  

-2019החלטת דירקטוריון החברה לתגמול הדירקטורים כמפורט לעיל, תואמת גם למדיניות התגמול החדשה של החברה (החלה בשנים  
אלפי   3הינו  אלפי ש"ח וגמול ההשתתפות הקבוע בישיבה    111נכון ליום פרסום דוחות כספיים אלו, הגמול השנתי המקסימאלי הינו    ).2021

  ). ש"ח (הסכומים הנ"ל מתעדכנים מעת לעת בהתאם למנגנון העדכון הקיים בתקנות הגמול
  

"ה ה  ללא ,  דירקטורים   7(  2020סך התשלומים להם זכאים הדח"צים והדירקטורים בחברה (למעט ה"ה נתן חץ ואבירם ורטהים), בגין שנת  
  אלפי ש"ח.  675) הסתכם בסך של  כאמור, ורטהים  ואבירם חץ  נתן

   -תגמול הוני לדירקטורים  )2( 
  

  תגמול הוני  
  

תוכנית  לפקודת מס הכנסה במסלול הוני עם נאמן (להלן: "   102תוכנית אופציות חדשה על פי סעיף  , אימץ דירקטוריון החברה  19.2.2018ביום  
מאוגוסט    המסגרת"), תוכנית  המסגרת לדירקטורים שכהונתם  2014דומה במהותה לתכנית האופציות הקודמת לה  ביחס  , למעט הוראה, 

בי אופציה שלא הבשילו עד למועד סיום הכהונה , יבשילו בעת סיום הכהונה ולא יפקעו והם יהיו ניתנים למימוש עד תום  הסתיימה, ולפיה כ
  שנה ממועד סיום הכהונה.

  
לאשר הענקה, לדירקטורים (לרבות לאדוה שרביט (בתו    החברה של  הכלליתהאסיפה  החליטה  9.10.2018מיום  ו  31.3.2016 מיום  בישיבותיה 

ה בחברה)) שאינם מועסקים על ידי החברה, של אופציות בהתאם לתכנית אופציות  מבעלי השליט 26.11.2019של נתן חץ, מי שהיה עד ליום 
, בהתאמה. שוויין של האופציות שיוענקו מדי שנה, יעמוד  2019-2021-ו  2016-2018תקפה של החברה כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון בשנים  

) לו זכאים חברי הדירקטורי 50%על סכום השווה למחצית  (לא כולל גמול בגין השתתפות ) מהגמול השנתי  ון בשל חברותם בדירקטוריון 
בי האופציה. מחיר המימוש, תקופת ההבשלה, מועדי המימוש, הזכאות למימוש   בישיבות) בגין השנה הקלנדרית שהסתיימה לפני הענקת כ

בי אופציה שטרם מומשו במקרה של הפסקת כהונה ושאר תנאי האופציות ייקבעו בהתאם להוראות סע   יפים מדיניות התגמול הקיימת.כ
  

בי    2018-2021הוענקו לדירקטורים הזכאים בשנים    ולהחלטות האסיפות הכלליות המוזכרות לעיל,  בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול כ
  .המסגרת תוכניתאופציה על פי תנאי 

בה יכהן כיו"ר דירקטוריון מענק    2019-2021למר ורטהים יוענק בכל שנה מהשנים  בהתאם להחלטת האורגנים המוסמכים בחברה,  בנוסף,  
בי אופציה לא סחירים בערך כלכלי (מחושב לפי מודל כלכלי מקובל) בסך של   אלפי ש"ח (צמוד למדד בגין דצמבר   300הוני ע"י הקצאת כ

  ום הנומינלי הנ"ל). ובכל מקרה לא פחות מהסכ  2018
בי פירוט להלן     :2018-2021 השנים  ביןלדירקטורים וליו"ר הדירקטוריון בהתאם לאמור לעיל,    להעניקםהוחלט /שהוענקו האופציות כ
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  .2018שהינם מחצית משנת  מעוגל לחודשים שלמים  2018חלקית, באופן יחסי לתקופת כהונתו של שלומי שוב במהלך   (*) הקצאה   

בי האופציה טרם הוקצו בפועל    (**) כ
  

  
  האופציות הוענקו בתנאים המפורטים לעיל ובכפוף לתנאי תכנית המסגרת החלה.  

  הדירקטורים הניצעים   מועד ההחלטה 
(דירקטורים זכאים המכהנים  

  במועד קבלת החלטת ההענקה) 

מספר  
  דירקטורים 

בי   סך כמות כ
אופציה  

  שהוענקה  
(מגלמת שווי  

מהגמול   50%
השנתי המשולם  

לכל אחד  
מהדירקטורים  
הנ"ל (ללא גמול  

  השתתפות)  
  

ב   מחיר המימוש לכ
אופציה במועד  

  ההקצאה 
  בש"ח 

(לא צמוד, כפוף  
  להתאמות) 

ההטבה הכוללת  עלות 
בי האופציה   הגלומה בכ

  לדירקטורים   שהוקצו
בסס על השווי ההוגן   בה
על פי מודל בלק ושולס  

)Black and Scholes (
במועד הענקתם בהתאם  
להנחיות תקן דיווח כספי  

  2בינלאומי מספר 
  "תשלום מבוסס מניות"  

  בש"ח 

דירקטוריון   החלטת 
במרץ,    21מיום  

2018  

ה"ה: ירום אריאב (דח"צ), גתית  
גוברמן (דירקטורית בלתי תלויה),  
עמוס ידלין (דירקטור בלתי תלוי),  

שהיה   מי אדוה שרביט (בתו של 
באותו מועד בעל שליטה  

בחברה) אהרן נחומי וצבי  
  אקשטיין 

6  95,016  35.18  330,000  

  272,000  78,448  1  ורטהים  אבירם 

דירקטוריון   החלטת 
באוגוסט,    22מיום  
2018  

  27,500  38.92  (*)  7,676  1  ה"ה: שלומי שוב 

דירקטוריון   החלטת 
במרץ,    19מיום  

2019  

ה"ה: גתית גוברמן (דירקטורית  
בלתי תלויה), עמוס ידלין  

(דירקטור בלתי תלוי), אדוה  
  באותו שהיה מישרביט (בתו של  

בעל שליטה בחברה) אהרן   מועד 
  נחומי צבי אקשטיין ושלומי שוב 

6  71,856  41.22  333,342  

  300,000  41.22  64,667  1  ורטהים  אבירם 

דירקטוריון   החלטת 
במרץ,    18מיום  

2020  

ה"ה: גתית גוברמן (דירקטורית  
בלתי תלויה), עמוס ידלין  

(דירקטור בלתי תלוי), אדוה  
  שרביט צבי אקשטיין ושלומי שוב 

5  124,565    49.64  278,200  

  301,803  49.64   135,132  1  ורטהים  אבירם 

דירקטוריון   החלטת 
במרץ,    16מיום  

2021  

(דירקטורית  ה"ה: גתית גוברמן 
בלתי תלויה), עמוס ידלין  

(דירקטור בלתי תלוי), אדוה  
שרביט, צבי אקשטיין ושלומי  

  שוב 

5  30,005 (**)  44.96  279,450  

  300,000  44.96  (**) 32,212  1  ורטהים  אבירם 
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  2223ביטוח שיפוי ופטור  )3( 

  
באמות  בחברה,  המשרה  ונושאי  הדירקטורים  את  הכולל  הקבוצה,  לכל  מטריה  הסדר  הוא  משרה,  ונושאי  דירקטורים  לביטוח  ההסדר 
ובאנרג'יקס וכן נושאי משרה המכהנים כדירקטורים מטעם החברה בחברות הבנות ובחברות שלחברה אחזקה בהן שאינה בעלות או שליטה  

  מלאות.  
אישרה האסיפה הכללית של החברה עדכון לכיסוי הביטוחי שיחול על הדירקטורים ויתר נושאי המשרה בחברה במסגרת   12.7.2018ביום  

הסדר ביטוחי חדש. ההסדר החדש יחול גם על דירקטורים ויתר נושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביהם, היות וההסדר החדש עומד  
") , ועל מנכ"ל החברה, מכוח  תקנות ההקלות ("   2000-ת בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס) לתקנות החברות (הקלו5ב(א)(1בתנאי תקנה  

  .23.5.2018לתקנות ההקלות, וזאת בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום   1א1תקנה 
  "): 2018הסדר עקרונות ההסדר החדש בקבוצה הם כדלקמן (" 

 .1.7.2018ביטוח אשר לא תעלינה במצטבר על שש שנים שתחילתן ביום רכישת הפוליסות כאמור תיעשה למספר תקופות  . א
ביעה ובמצטבר,    75בול האחריות לביטוח אחריות נושאי משרה בביטוח המטרייה יהיה עד    .  ב (שבעים וחמישה) מיליון דולר לאירוע 

  . בתוספת כיסוי הוצאות משפטיות
ידי כל      .1ג נושאי  סך כל דמי הביטוח השנתיים שישולמו על  חברות הקבוצה במצטבר בעד שנת ביטוח כלשהי, עבור ביטוח אחריות 

"). ככל שתקופת  הפרמיה השנתיתדולר ("  112,500) להלן, על  2משרה במסגרת פוליסת המטריה, לא יעלה, בכפוף לאמור בס"ק ג(
  דולר.  112,500הביטוח תהיה קצרה משנה, דמי הביטוח ייקבעו באופן יחסי לסך הנ"ל של 

אם בשנות הביטוח הבאות תתייקר פרמיית הביטוח שיהיה על החברה לשלם, יחולו הכללים הבאים: הפרמיה שתשולם ביחס לשנת      .2ג.
לשנה יהיה מותנה   25%  -לכל שנה מעל לסכום הפרמיה השנתית, ובלבד שגידול בפרמיה במעל ל  50% -הביטוח לא תעלה ביותר מ 

טוח לדירקטורים ולנושאי משרה שהשפיעו באופן מהותי על תעריפי הפרמיה המקובלים  בקיומם של שינויים משמעותיים בשוק הבי 
בולות אלו, בהתאמה, תהיה טעונה אישור האסיפה הכללית.   בנסיבות העניין. חריגה מ

נוסף בפוליסה   לפי שיקול דעתה, לרכוש ביטוח  (לרבות החברה עצמה) נשמרת האפשרות להחליט,  נפרדת  לכל חברה בקבוצה 
ביעה ובמצטבר, בתוספת    25ועצמאית שלה או בפוליסה משותפת, בסכום כיסוי של עד   (עשרים וחמישה) מיליון דולר נוספים ל

"). יובהר כי ככל והפוליסה הנוספת תירכש  הפוליסה הנוספת ) לעיל) ("2דולר (בכפוף לאמור בס"ק ג(  37,500פרמיה שלא תעלה על 
חברות אחרות בקבוצה), תישא החברה במלוא תוספת הפרמיה ובמקרה של רכישה משותפת,    עבור החברה לבדה (ולא יחד עם 

  תחולק הפרמיה בהתאם לעקרונות שבס"ק ט' להלן.
  לא תחול השתתפות עצמית כלשהי על נושאי המשרה והחברה היא זו שתישא בהשתתפות העצמית בסכום שיוסכם עם המבטח.    . ד
בטחנה את אחריות    .  ה נושאי המשרה בחברה, נושאי משרה בחברות בנות ובתאגידים נשלטים אחרים של החברה, נושאי  הפוליסות 

משרה של החברה המכהנים כדירקטורים מטעם החברה בחברות בנות ובתאגידים נשלטים אחרים וכן בחברות ובתאגידים אחרים  
  שלחברה החזקות בהם שאינן בעלות או שליטה מלאות, כפי שיהיו מעת לעת.  

בטחנה, ככל הניתן, גם בגין אירועים אותם ניתן לבטח על פי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך     .  ו הפוליסות שתירכשנה 
על פי חוק  2011-(תיקוני חקיקה), התשע"א  דין אחר בעניין ביטוח  תחרות ה חוק  ("   1988  -, התשמ"חהתחרות הכלכלית,  ") ו/או כל 

ביטוח נושאי משרה בגין אכיפה מנהלית בפרט, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בהתאם להוראות  נושאי משרה בכלל ו/או בעניין  
  .התחרות הכלכליתטז לחוק 50ח לחוק ניירות ערך ו/או להוראות סעיף 56סעיף 

המוסמכים של החברה תוחלף  לעיל ואם בעקבות החלטות האורגנים  '  ו- א'החברה תשמור על תוקף הביטוח (במתכונת שבס"ק     .  ז
שנים מיום הפסקת    7במתכונת החדשה) בכל תקופת כהונת נושא המשרה וכן לתקופה של    -מתכונת הביטוח במתכונת חדשה  

 הכהונה, תחדש את פוליסת הביטוח במועד ותישא בכל הוצאות הפרמיה ובכל הוצאה נלווית או קשורה אחרת.
  רה בעריכת או בחידוש הפוליסה הנוספת. יובהר, כי אין באמור כדי לחייב את החב

, תשולם בחלוקה בין החברה לבין אמות ולבין אנרג'יקס (ולבין כל  2018הסדר  הפרמיה בגין כל פוליסה הנעשית במסגרת ביטוח     .  ח
חברה בת ציבורית נוספת של אלוני חץ, ככל שתהיה כזו בתקופת עסקת המסגרת החדשה) בהתאם ליחס ההון העצמי המיוחס  
חידוש   לפני  שפורסמו  האחרונים  הרבעוניים  או  השנתיים  (המאוחדים)  הכספיים  הדו"חות  עפ"י  החברות  של  הרוב  מניות  לבעלי 

 ההתקשרות בכל פוליסה ופוליסה. 
ביעה או הודעה למבטח בגין תאגיד מ"קבוצת   במקרה שבו בעת חידוש הפוליסה בתום תקופת הביטוח תגדל הפרמיה עקב הגשת 

ו מ"קבוצת אמות" או מ"קבוצת אנרג'יקס" תותאם חלוקת החבות בתשלום הפרמיה בין החברה לבין החברות הנ"ל,  אלוני חץ" א
ביעה או ההודעה יגדל בהתאם.   באופן שחלק הקבוצה/החברה בה מצוי התאגיד בגינו הוגשה ה

   

 
 האמור בסעיף זה חל על כלל נושאי משרה בחברה (גם אלו אשר אינם דירקטורים).  22
23

תם בסימן ג' לפרק שלישי, חלק שישי בגין כהונתם כנושאי משרה בחברה, מר נתן חץ (מנכ"ל ודירקטור) ואבירם ורטהים (יו"ר דירקטוריון החברה) זכאים לשיפוי וביטוח, כמשמעו  

נתם כנושאי משרה כאמור וכן  לחוק החברות בסכומים ובהיקף כפי שייקבע מעת לעת על ידי החברה. הביטוח הנ"ל יעניק לנתן חץ ולאבירם ורטהים כיסוי במהלך כל תקופת כהו

  לתקופה של שבע שנים לאחר שיחדלו לכהן כנושאי משרה.
  נתן חץ (מנכ"ל ודירקטור) ומר אבירם ורטהים (יו"ר הדירקטוריון), ראה להלן. לענין הפטור לו זכאים מר
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  15.7.2019-14.7.2020") ופוליסת לתקופה  2018פוליסת  ("  1.7.2018-14.7.2019  –פוליסה לתקופה    הקבוצה , נרכשו על ידי  2018הסדר  על פי  
בול אחריות של  2019פוליסת  ("   – לחוק חוזה ביטוח התשמ"א    66עפ"י סעיף    -מיליון דולר בצירוף כיסוי הוצאות משפטיות    75"), שתיהן ב

פול1981 השנתית של  הפרמיה  בשוק    125הינה    2019יסת  .  המשרה  ונושאי  הדירקטורים  ביטוח  בענף  התייקרות  בשל  (וזאת  דולר  אלפי 
  הגלובאלי).  

בטאים,  ובעולם  בארץ  המשרה  ונושאי  הדירקטורים  ביטוחי  בשוק  משמעותיים  שינויים  בעקבות   הכיסוי   היקף  בצמצום,  היתר  בין,  המ
 האסיפה  החליטה,  האחריות   בולות  ובצמצום   בפוליסות  העצמית  ההשתתפות  בהרחבת,  הביטוח  פרמיות  של  מהותית  בעלייה,  בפוליסות

  בישיבתו  החברה  ודירקטוריון ,  15.7.2020  מיום   בישיבתה   התגמול   ועדת   של  להמלצתם(בהתאם    8.9.2020  מיום  בישיבתה   החברה  של   הכללית
  :24לאשר )  16.7.2020   מיום 

  15.7.2020-14.7.2021טריה לדירקטורים ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ לתקופה  מ התשלום פרמיית הביטוח עבור רכישת ביטוח    כי  .א
 .25דולר  298,798יהיה בסך של  

  ליום  ועד  15.7.2021  שמיום  לתקופות  שתירכשנה  הנוספות  המשרה  ונושאי  הדירקטורים  ביטוח  לפוליסות  שהפרמיה  לכך  בכפוף  כי  .ב
  ביטוח   לחברות   החברה   בין  ומתן  משא   במסגרת  תקבע   חץ  אלוני   לקבוצת   מטריה   ביטוח  פוליסת   במסגרת  החברה "י  ע ,  30.6.2024

  כמפורט ,  2018הסדר    תקרות לא תחולנה  ש  הרי;  עת  אותה   לחברה  מהותית  תהיה  לא   ושעלותה),  קשורים  צדדים(שאינם    משנה   ומבטחי
  . אלה  ביטוח  לפוליסות  ביחס תחולנה לא,  לעיל

  ביום וסיומה    15.7.2020  ביום  שתחילתה  שנה  של  לתקופה   ביטוחפוליסת    החברה   רכשה"י העקרונות הקבועים בהסדר הביטוח הנ"ל,  עפ
בול האחריות הינו  14.7.2021  הפוליסה  בגין  הפרמיהמיליון דולר למקרה ולתקופה בצירוף כיסוי הוצאות משפטיות.    75. על פי פוליסה זו, 

בין החברהנ מחולקת  בין החברות "ל  בחלוקה שווה  ואנרג'יקס  אמות  לבין  והדירקטוריון של    הביקורת  ועדות  להחלטות   בהתאם  וזאת,  ה 
  החברה ושל כל אחת מהחברות אמות ואנרג'יקס. 

 
בול    Carr :  Carr-ב  ביטוח פעם).  (כל  שנה  של  לתקופה  תאגידית  ואחריות  משרה  ונושאי  דירקטורים  ביטוח  פוליסות  לעת  מעת  רוכשת 

  מיליון דולר לכל שנה, לרבות כיסוי להוצאות משפטיות.   10האחריות שנרכש בשנים האחרונות הינו בסכום של 
  

בול האחריות  רוכשת מעת לעת פוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משר BE : BE-ביטוח ב  ה ואחריות תאגידית לתקופה של שנה (כל פעם). 
  מיליון ליש"ט לכל שנה, לרבות כיסוי להוצאות משפטיות.    5שנרכש עד כה הינו בסכום של 

  
  - ופטור שיפוי

בי שיפוי ופטור לנושאי משרה בהן לרבות לדירקטורים    העניקו  החברה ואמות ו קרוביהם ולרבות  א  26שליטהבעלי    שהיו באותו מועדכ
בי השיפוי מההון העצמי של החברה או אמות (לפי העניין)   25%סכום השיפוי לא יעלה על  , נושאי משרה המכהנים בחברות בנות. על פי כ

  ם האחרונים שפרסמה לפני מועד התשלום.   כפי שיהיה על פי הדוחות הכספיים המאוחדי 
  

בי שיפוי ופטור לנושאי משרה בה, לרבות לדירקטורים   בעלי שליטה או קרוביהם ולרבות נושאי משרה   שהיו באותו מועדאנרג'יקס העניקה כ
בי השיפוי סכום השיפוי לכלל נושאי המשרה במצטבר לא יעלה על  העצמי של אנרג'יקס, כפי   מההון  25%המכהנים בחברות בנות. על פי כ

  .27שיהיה על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפרסמה לפני מועד התשלום 
, אישרו ועדות הביקורת/תגמול (לפני העניין) והדירקטוריון של כל אחת מהחברות אמות ואנרג'יקס, שינויים בהסדר הביטוח,  2018בחודש מרץ  

  ואנרג'יקס מיום   אמות לדירקטורים ונושאי משרה. השינויים האמורים אושרו גם באסיפות הכלליות של  28שיפוי (ובאמות גם ביחס לפטור) 

 
וכן ועדות התגמול והדירקטוריון של  אמות ואנרג'יקס, אישרו (כל חברה ביחס לעצמה) את   16.7.2020ודירקטוריון החברה בישיבתו מיום  15.7.2020ועדת התגמול בישיבתה מיום  24

ב לתקנות החברות (הקלות  1ת לעת, בהתאם לסעיף , גם ביחס לדירקטורים שהינם בעלי השליטה או קרוביהם כפי שהינם או יהיו מעלעיל כמפורט, המתוקן ההסדרהחלת 
 (להלן: "תקנות ההקלות"). 2000-בעסקאות על בעלי עניין), תש"ס

 .אלפי דולר 294-ששולמה בגין הפוליסה הנ"ל הינה בסך של כ הפרמייה בפועל 25
בי השיפוי לבעלי השליטה וקרוביהם המכהנים ושיכהנו מעת לע 26 שנים  3לתקופה של  6.10.2014ת, אושר באסיפה הכללית בישיבתה מיום ביחס לחברה, המשך החלתם של כ

. לעומת זאת, המשך החלת הפטור 10.10.2020ועד ליום  11.10.2017שנים שמיום  3לתקופה של  3.10.2017ובאסיפה הכללית בישיבתה מיום  10.10.2017ועד ליום  11.10.2014שמיום 
בי הסדר פטור חדש ראה בהמשך להלן. ביחס לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעל   י שליטה או קרוביהם באותה מתכונת לא חודש. ל

בי השיפוי לבעלי השליטה וקרוביהם המכהנים ושיכהנו מעת לעת, אושרה באסיפה הכללית בישיבתה מיום  שנים  3לתקופה של  16.2.2015ביחס לאמות, המשך החלתם של כ
, לא אישרה מתן פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה או 16.2.2015. האסיפה הכללית של אמות בישיבתה מיום 14.11.2017ועד ליום  15.11.2014שמיום 

  קרוביהם באותה מתכונת.
בי הש2018במאי  2ביום  בי שיפוי חדשים לדירקטורים ונושאי משרה, אשר החליפו את כ יפוי הקודמים, והם יהיו בתוקף, ביחס לבעלי  , אישרה האסיפה הכללית של אמות, כ

בי פטור חדשים, אשר יחליפו, ממועד הענקתם, ביחס  2018במאי  2. כמו כן אישרה האסיפה הכללית מיום 30.11.2020ועד  14.11.2017השליטה או קרוביהם, בתקופה שמיום  , מתן כ
בי הפטור הקיימים. איש ור האסיפה הינו ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה, כפי שיהיו מעת לעת (לרבות דירקטורים ונושאי לאירועים שהחל ממועד הענקתם בלבד, את כ

 משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם).
ב השיפוי לבעלי השליטה וקרוביהם המכהנים ושיכהנו מעת לעת, אושרה באסיפה הכללית של אנרג'יקס בישיבתה מיום  27 שנים  3לתקופה של  4.10.2014המשך החלתו של כ

. המשך החלת הפטור ביחס 5.4.2020ועד ליום   6.4.2017שנים שמיום  3לתקופה של  9.7.2017ובאסיפה הכללית של אנרג'יקס בישיבתה מיום  5.4.2017ועד ליום  6.4.2014שמיום 
. כמו כן, בישיבתה של האסיפה הכללית של אנרג'יקס מיום 30.7.2014מיום  לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, לא אושר באסיפה הכללית של אנרג'יקס

בי פטור חדשים לדירקטורים ונושאי משרה באנרג'יקס, לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביה9.7.2017 ם, אשר מכהנים במועד , אישרה האסיפה הענקת כ
  ). 8.7.2020ועד ליום  9.7.2017שנים שתחילתם במועד אישור האסיפה מיום  3-ס לבעלי השליטה, האישור הינו לאישור האסיפה ואשר יכהנו מעת לעת (ביח 

 . 9.7.2017הפטור במתכונתו החדשה אושר באסיפה הכללית של אנרג'יקס מיום  28
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ל ידי האורגנים  , לפי העניין, ובחלק מנושא הביטוח (קרי בנושאי ביטוח מטריה לדירקטורים ונושאי משרה בכל הקבוצה), אושרו גם ע 2.5.2018
  הרלוונטיים בחברות אלה. 

  

  לעניין הסדר השיפוי הקיים בחברה: 

ידי    12.7.2018ביום   ב שיפוי חדש, המוענק על  ב השיפוי הקיים הנוהג בחברה בכ אישרה האסיפה הכללית של החברה להחליף את כ
ב השיפוי של דירקטורים ונושאי משרה החברה לדירקטורים וליתר נושאי המשרה המכהנים בה, כפי שיהיו מעת לעת,   לרבות החלפת כ

והכל ביחס לעילות שארעו ממועד אישור האסיפה הכללית ( )  12.7.2018בחברה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, וכפי שיהיו מעת לעת, 
ב השיפוי הקיים ימשיך לחול ביחס לעילות אשר ארעו עד מועד אישור האסיפה הכללית   ). 12.7.2018(  ואילך. מובהר כי כ

  לעניין הסדר הפטור הקיים בחברה: 

בי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות  12.7.2018ביום  אישרה האסיפה הכללית של החברה הסדר חדש המתייחס להענקת כ
שיכהנו בה מעת לעת,  וכפי    האסיפה  אישור   ביום דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים  

בי הפטור שהוענקו על ידי החברה לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה או קרוביהם עד ליום אישור האסיפה ושעודם   ובלבד שכ
בתוקף, ימשיכו לחול במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל העילות המכוסות על ידם שאירעו עד ליום אישור האסיפה ושהפטור שהוענק על ידי  

(קרי למר נתן חץ ולבתו אדווה שרביט, המכהנת כדירקטורית   באותו מועד  בעלי שליטה או קרוביהם  שהיוהחברה לדירקטורים ונושאי משרה  
  .11.10.2011בחברה), ימשיך לחול במלואו, ללא שינוי, ביחס לכל העילות המכוסות על ידו אשר אירעו עד ליום 

מעשה או למחדל של דירקטור ו/או נושא המשרה בנוגע להחלטה או עסקה שלבעל שליטה או  הפטור על פי ההסדר החדש לא יחול ביחס ל
ב הפטור) יש בה עניין אישי.   לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כ

  : Carr-ב  שיפוי

 ושלוחיה תשפה את הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים שלה    Carr  כי ושל החברות הבנות שלה קובעים    Carrמסמכי ההתאגדות של  
בעבר ובהווה, מפני כל אחריות שתוטל עליהם או הוצאה שיוציאו, בכפוף לכך שפעלו כדין בתפקידיהם כדירקטורים, נושאי משרה, עובדים  

  ים חוקי מדינת דלוור. או שליחים, לפי העניין, במידה המלאה ביותר שמתיר

  

  : BE-ב  שיפוי

ביהענקת    BE, אישר דירקטוריון  2020פברואר    בחודש   גוף הינה בעלת הון (להלן: "  BEובכל גוף משפטי שבו    BE- שיפוי לדירקטורים ב  כ
ב השיפוי, הכפוף לדין האנגלי, מתחייבת  קשור  שור לה, בכפוף לאמור או של גוף ק  BEהיתר, לשפות את הדירקטור של    בין ,  BE").  על פי כ

ב השיפוי, שתוטל עליו עקב או בקשר לפעולה  בול המקסימלי המותר על פי הדין החל, בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט בכ להלן, עד ל
או גוף קשור לה או של גוף משפטי אחר שבו מכהן הדירקטור בכל עת   BEשביצע בתוקף היותו דירקטור, נושא משרה, עובד או סוכן של  

  או ממועד מינויו כדירקטור, המאוחר מבין השניים.  2018בפברואר    6או גוף קשור לה, החל מיום  BEבקשת ל

  על   BEמההון העצמי של    25%או של גוף קשור לה, כקבוצה, לא יעלה על    BE, לכל הדירקטורים של  BEמקרה סכום השיפוי שתשלם    בכל
ב השיפוי (וזאת בנוסף לסכומים שיתקבלו על ידי הדירקטור   שפורסמו  BEפי הדוחות הכספיים העדכניים של   לפני יום התשלום על פי כ

  תחת פוליסת ביטוח או אחרת).  

   -פרטים נוספים )4( 
  .  להלן .ט 18באור ראה , 2018-2020 השניםששולמו לדירקטורים בחברה בגין  לפרטים נוספים בדבר סכומי התגמול 

 

 ). 4.(ג 6באור הסכם דמי ניהול עם אמות ראה  לעניין  .ד
 

 ). 5.(ה6אנרג'יקס ראה באור לעניין  הסכם דמי ניהול עם   .ה
  

חודש (מיום ההתקשרות בעסקה)   18) לביצוע עסקאות אקדמה עם אנרג'יקס לתקופה של עד  2021לחברה הסכם מסגרת (בתוקף עד למאי   .ו
  מיליון דולר. למועד הדוח ולמועד פרסומו אין עסקאות אקדמה בתוקף בין הצדדים.   60בהיקף כספי כולל (בכל רגע נתון) של  

, אישר דירקטוריון  2019בחודש מרץ    -") בהסכם לקבלת קו אשראי אלטשולר שחםבע"מ (להלן: "  התקשרות עם אלטשולר שחם גמל ופנסיה  .ז
  החברה את התקשרות החברה עם אלטשולר שחם (בעל עניין בחברה מכוח אחזקותיו), בשם קופות גמל המנוהלות על ידה, בהסכם לקבלת 

מיד אלטשולר שחם, באמצעות קופות הגמל המנוהלות על ידה, קו אשראי  , לפיו תע25.1.2017קו אשראי, אשר מהווה תיקון להסכם קיים מיום  
 ).    4ב. (  12ראה באור . לפרטים נוספים 25.1.2017שנים שתחילתה ביום  6מיליון ש"ח לתקופה של    100בסך 
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 עסקה זניחה   .ח
ביה התנאים הבאים:דירקטוריון החברה קבע כי    עסקה זניחה תהא עסקה שהתקיימו ל

בצעת במהלך העסקים הרגיל של החברה;  ) 1(  היא מ
 תנאי ההתקשרות הינם תנאים מקובלים בשוק הרלוונטי;    -העסקה הינה עסקה בתנאי שוק   ) 2(
מקרה בו העסקה אינה  תרומתה החזויה של העסקה לרווח והפסד במונחים שנתיים (לפני השפעת מס), או היקפה הכספי השנתי ב ) 3(

מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים המאוחדים   0.125%נרשמת דרך דוח רווח והפסד, אינה עולה על סך של 
מהרווח או ההפסד הממוצע של החברה בערכים    0.5%בדצמבר של השנה הקודמת למועד בו מדווחת העסקה, או על    31שפורסמו ליום  

קלנדריות האחרונות שקדמו למועד בו מדווחת העסקה  על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים המאוחדים  ה   ת השניםמוחלטים בשלוש
של החברה; הנמוך מבין השניים, בין אם בהתקשרות אחת או בסדרה של התקשרויות באותו עניין במהלך אותה שנה; לענין זה, במקרה  

 .יבחן העסקה לפי חלקה היחסי של החברה בעסקהבו לחברה אין את מלוא הזכויות והחובות בעסקה, ת
העסקה אושרה על ידי דירקטוריון החברה ובעל  השליטה/ נושא המשרה הודיע לחברה על ענינו באותה עסקה (אלא אם העניין האישי   ) 4(

 " כמשמעותו בחוק החברות בעסקה שאינה חריגה). קרובנובע רק מקיום עניין אישי של " 
  

  
  העסקאות הזניחות בהן התקשרה הקבוצה בתקופת הדוח ולאחריה: להלן רשימת 

 
חברה אשר בין בעלי  ווליו בייס הינה  -") ווליו בייס עם חברת ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ ("  ואנרג'יקס  אמות  ,התקשרות החברה  .1

'יקס.  אנרג  דירקטוריון "ר  ויו  אמות  דירקטוריון "ר  יו  ,בחברה  ודירקטור "ל  מנכ)  19.95%, בין היתר, נתן חץ (נמנההמניות של החברה האם שלה  
  כדלקמן:    ואנרג'יקס   אמות,  במסגרת ביצוע הנפקות לציבור והנפקות פרטיות שביצעו החברה

 
בגין הנפקה  לווליובייס עמלות    2021החברה בשנת    תשלםה"כ  ס )  ב להרחבת אגרות חוב (סדרה י'  2021  ינוארבחודש  (א)    -החברה    )א(

 אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ).   143-סך של כזו 
') של אמות בדרך של  זהנפקת אגרות חוב (סדרה  ול  אמות  של')  ו(סדרה    חוב  אגרות   הרחבתל   2020  פברוארא) בחודש  (   –אמות    )ב(

הרחבת אגרות חוב  ל  2020 אפריל(ג) בחודש - להרחבת אגרות החוב (סדרה ו') של אמות;   2020  מרץ הנפקה לראשונה ; (ב) בחודש 
בי אופציה (סדרה  ול  אמות  של ')  ו(סדרה    חוב  אגרות  הרחבת ל  2020  יולי  בחודש (סדרה ו') של אמות; (ד)   ) של אמות  10הנפקת כ

(ו) בחודש    -ו;  29להנפקת מניות רגילות של אמות   2020הניתנות למימוש לאגרות חוב (סדרה ז') של אמות; (ה) בחודש אוקטובר  
   ולהנפקת אגרות חוב (סדרה ח') של אמות בדרך של הנפקה לראשונה. 2021פברואר/מרץ  

  בחודש (ג)    - ולהנפקת מניות רגילות של אנרג'יקס;    2020  יוני להנפקת מניות רגילות של אנרג'יקס.; (ב) בחודש    2020  ינואר   – אנרג'יקס    )ג(
   .') של אנרג'יקס בדרך של הנפקה לראשונה.ב, להנפקת אגרות חוב להמרה (סדרה 2020 ספטמבר

 
(למעט במקרה של הצעה    ובינהם ווליו בייס  התקשרות החברה, אמות ואנרג'יקס (כל אחת בנפרד) כאמור לעיל הינה עם מספר מפיצים

עסקאות אלו הינן (כל אחת) בגדר עסקה זניחה כמשמעות המונח בסעיף  , לצורך ייעוץ וניהול ההנפקה, ולצורך הפצת ההנפקה. פרטית)
  .א לעיל

  
 לחברה ) 15%בהיקף חלקי ( ITשל אנרג'יקס אשר מספק שירותי  ITחלקית בעלויות איש   נשיאה .2

 
בי אופציה לאדוה שרביט (דירקטורית בחברה, בתו של נתן חץ,   . 3  חברה).  מבעלי השליטה ב 26.11.2019אשר היה עד ליום הקצאת כ

   מיום הדירקטוריון  ולהחלטת  הקודמת  התגמול  למדיניות  מיום  21.3.2018בהתאם  הכללית  האסיפה  לאישור  בהתאם  שנעשתה   ,
בי אופציה לאדוה שרביט בשווי כלכלי של    15,836  2018, הוקצו בשנת  31.3.2016 אלפי ש"ח (בדומה לדירקטורים האחרים    55כ

  בחברה שאינם מועסקים על ידה).  
   מיום הדירקטוריון  בהחלטת  החדשה,  התגמול  למדיניות  מיום    19.3.2019בהתאם  הכללית  האסיפה  לאישור  בהתאם  שנעשתה 

בי אופציה בשווי כלכלי של    11,976, הוחלט להקצות לאדוה שרביט  9.10.2018 ש"ח (מחצית מהגמול השנתי בגין שנת    55,557כ
 ועסקים על ידה).) (בדומה לדירקטורים האחרים בחברה שאינם מ2018

  
  : crimeפוליסת ביטוח  .4

 Crimeכי חלוקת הפרמיה בין החברה לבין אמות לבין אנרגי'קס בגין פוליסות ביטוח    28.5.2019דירקטוריון החברה אישר בישיבתו מיום  
ברות בגין הפוליסה אלפי ש"ח לכל אחת מהח  46-תהיה באופן שבו כל חברה תישא בשליש מעלות הפרמיה (כ  1.7.2019-30.6.2020לתקופה  

בין החברה לבין אמות לבין אנרגי'קס בגין פוליסות ביטוח  20.5.2020הנ"ל). בישיבתו מיום  , אישר דירקטוריון החברה כי חלוקת הפרמיה 
Crime    תהיה באופן שבו כל חברה תישא בשליש מעלות הפרמיה השנתית הכוללת לכל הקבוצה אשר הינה   1.7.2020-30.6.2021לתקופה

  אלפי ש"ח לכל אחת מהחברות בגין הפוליסה הנ"ל).   55-אלפי דולר ארה"ב (דהיינו, הפרמייה השנתית הינה בסך של כ  47-של כ בסך  
  

 
 ) 2. (ה 6  באורראה . לפרטים נוספים  2020 טוברכי החברה השתתפה בהנפקת ההון מחודש אוק יצויין 29
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    (המשך) עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין -  18באור 
  

  הטבות לאנשי מפתח ניהוליים של החברה    . ט
  

  
מספר 
  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   מקבלים 

  2020  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

  10,974   12,130   11,259   4  דמי ניהול ומענקים 

  2,186   2,309   2,252   10  הפחתת הטבה בקשר לתשלומים מבוססי מניות 

  1,018   890   674   7  שכר דירקטורים אחרים 

  120   126   266   16  ביטוח דירקטורים ונושאי משרה 

     14,451   15,455   14,298  
  

  
  

בי עסקאות עם צדדים קשורים   .י   מידע נוסף ל

  בדצמבר  31ליום     

    2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח     

        במסגרת הנכסים השוטפים 
  403   323     בחייבים ויתרות חובה  

        במסגרת התחייבויות שוטפות 
  7   7     בזכאים ויתרות זכות  
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  למניה רווח  - 19באור 
  
  

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  514,146   956,100   302,998   הרווח ששימש לצורך חישוב רווח  בסיסי למניה מפעילות נמשכת

        התאמות:   
  ) 459(   )1,101(   ) 1,979(   התאמת רווח מדולל מחברות מאוחדות 

  513,687   954,999   301,019   ששימש לצורך חישוב רווח מדולל למניה הרווח 

        

  אלפי מניות   

הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש לצורך חישוב רווח בסיסי  
  170,744   172,170   172,784   למניה מפעילות נמשכת 

        התאמות:  
בי אופציה    269   822   276   כ

הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש לצורך חישוב רווח מדולל  
  171,013   172,992   173,060   למניה  

        

הממוצע המשוקלל של מספר ניירות הערך שלא נכללו בחישוב הרווח המדולל  
        מדללת: -למניה מאחר והשפעתם היתה אנטי

בי אופציה    14   14   1,521   כ

   1,521   14   14  
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  מיסים על ההכנסה - 20באור 

  

  הרכב הוצאות המסים   .א
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

        מיסים שוטפים  
  38,204   48,093   117,004   הוצאות מסים שוטפים  

  15,358   ) 499(   -    הוצאות מס שבח בגין מכירת נכסים

  ) 1,160(   ) 549(   7,010   מיסים בגין שנים קודמות 

   124,014   47,045   52,402  
        
        

        מסים נדחים 
  223,167   481,337   81,935   הוצאות מסים נדחים בגין יצירתם והיפוכם של הפרשים זמניים 

  -    -    -    התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי בשיעור המס 

   81,935   481,337   223,167  

        
  -    -    ) 11,299(   הכנסות מסים משותף המס 

        
  275,569   528,382   194,650   סך הכל הוצאות המסים שהוכרו בדוח

        
  

  חוקי המס החלים על הקבוצה   .ב
  

ההפרשה למיסים שוטפים של החברה והחברות המוחזקות שלה בישראל נקבעה בהתחשב בהוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש),  
  .  1961 – תשכ"א 

  
  ההפרשה למיסים שוטפים של חברות מאוחדות הפועלות מחוץ לישראל נקבעה בהתחשב בחוקי המיסוי החלים במדינות אלה.  

  

  שיעורי מס החלים על הקבוצה   .ג
  

  שיעורי המס החלים על החברות בישראל:  .1
  . 23%   הינו 2020-2018שעור מס הכנסה החל על החברה והחברות המאוחדות בישראל בשנים 

  
 :  שיעורי המס החלים על החברות הפועלות מחוץ לישראל  .2

  30.88% -ל 21%בארה"ב נעים בעיקר בין   החברות הפועלותשיעורי המס החלים על .  
 BE   כ   פועלת -  REIT    בגין נכסי נדל"ן  בעיקר  על פי הוראות המס החלים בבריטניה. לפיכך, הקבוצה רושמת את עתודות המס

  .23%על פי שיעור המס בישראל בשיעור של  
 19%שיעור המס החל הינו   בפולין'יקס אנרג פעילות  על.  
   ידי השקעות בארה"ב (דיבידנד אשר יחולק עלCarr  30%בשיעור של  "ב  בארהיהיה חייב בניכוי מס במקור  )  בוסטון, שותפויות  

 . "בבארה ובמס בישראל בשיעור של מס חברות תוך קבלת זיכוי בגין המס במקור שנוכה  
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  (המשך)  מיסים על ההכנסה - 20באור 
  

  שומות מס    .ד
  

בספרים בגין שומה    ., עליה השיגה החברה. לחברה הפרשות  2015שומה לחברה בגין שנת    המציאה רשות המסים  2020בחודש דצמבר   .1
 זו.

  . 2015שומות מס סופיות ושומות מס עצמיות הנחשבות כסופיות, עד וכולל שנת  ,חברות מאוחדות בבעלות מלאה בישראל   לחמש .2
  

  .2016חברות מאוחדות בבעלות מלאה בארה"ב הוצאו שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת   לשש . 3
  

  . היווסדםטרם הוצאו שומות מיום  ,עלות מלאה במישרין ובעקיפין בארה"ב בתאגידים ב  לשני .4
  

  .  2016שומות מס סופיות לשנים עד וכולל שנת המס  ,לחברה מאוחדת בבעלות מלאה בקנדה  . 5
  

בעקבותיו    2015-2018חברות מאוחדות של אמות על הסכם שומות מס סופיות עם מס הכנסה לשנים    10, חתמו  2020בחודש דצמבר   . 6
הפסדים להעברה    לאמותהפרשות מלאות). כחלק מההסכם הוכרו    לאמותמיליון ש"ח (אשר בגינה היו    10  -מסים בסך של כ  אמותשילמה  

על הסכם שומות חלקי    2020בחודש פברואר    אמות. בנוסף חתמה  2029עד    2021מיליון ש"ח לניצול על פני השנים    68  -בסך של כ
  ת.הפרשות מלאו  לאמותאשר בגינו היו    2019לשנת  

  
בעקבותיו שילמה אמות מסים בסך   2012-2015, חתמה אמות על הסכם שומות מס סופיות עם מס הכנסה לשנים  2018בחודש פברואר  .7

מיליון   175 - מיליון ש"ח (אשר בגינה היו לאמות הפרשות מלאות). כחלק מההסכם הוכרו לאמות הפסדים להעברה בסך של כ  25  -של כ 
. במסגרת הסכם השומות הוסדרה גם הסוגיה הפתוחה בגין הפסדים מועברים לצרכי מס  2024עד    2018ש"ח לנצול על פני השנים  

 מיליון ש"ח אשר בגינה ניתן פסק דין מחוזי כנגד אמות.  35בהיקף של 
  

המס  חברות מאוחדות של אמות הוצאו שומות סופיות עד וכולל שנת    10-, ל 2015לאמות הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס   . 8
  2- , ל 2016סופיות עד וכולל שנת המס  שומות, לחברה מאוחדת של אמות ולחברה המטופלת על ידה בשיטת השווי המאזני הוצאו  2018

מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת    חברות המטופלות על ידה בשיטת השווי המאזני הוצאו שומות    6- חברות מאוחדות של אמות ול
  .2015המס 

  
טרם הוצאו שומות מס    בישראל  של אנרג'יקס   . לחברות מאוחדות 2014שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס    לאנרג'יקס  .9

לאנרג'יקס שומת   .2013לחברות מאוחדות של אנרג'יקס בפולין שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס    סופיות מאז היווסדן.
  . 2017ולל שנת  מס הכנסה ניכויים סופית עד וכ

  
  יתרות מסים המוצגות בדוח על המצב הכספי:   .ה

   

  בדצמבר  31 ליום  

  2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

      יתרות המסים המוצגות בדוח על המצב הכספי 
      נכסים (התחייבויות) שוטפים: 

  5,434   11,462   נכסי מסים שוטפים 

  ) 47,685(   )118,333(   התחייבויות מסים שוטפים 

   )106,871 (   )42,251 (  

      נכסים (התחייבויות) לא שוטפים (*):
  3,895   10,646   בנכסים לא שוטפים 

  ) 1,720,121(   ) 1,809,154(   בהתחייבויות לא שוטפות 

   )1,798,508 (   )1,716,226 (  
  

  הון צפויים נזקפו לפי שיעורי מס  לצורכי מס ורווחיהמיסים הנדחים בגין הפרשי פחת, הפרשי עיתוי הכנסות והוצאות, הפסדים  (*)
  . 23%, בעיקר 30.88%-ל  23%צפויים של בין  
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  (המשך)  מיסים על ההכנסה - 20באור 
  
  
  הרכב ותנועת המסים הנדחים    .ו

  

            

  2020לשנת 

  31ליום 
בדצמבר 

2019  
זקיפה לרווח 

  והפסד(*)
זקיפה לרווח 

  כולל אחר 

סיווג כנגד  
התחייבויות  

מסים 
  שוטפים 

  31ליום 
בדצמבר 

2020  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  ) 1,368,117(   -   675   ) 42,513(   ) 1,326,279(   נדל"ן להשקעה 

  ) 102,480(   -   -   ) 21,872(   ) 80,608(   מתקנים לייצור חשמל 
  ) 360,330(   149,716   23,202   ) 80,865(   ) 452,383(   חברות כלולות 

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 
  6,055   -   -   4,745   1,310   דרך רווח והפסד 

  9,698   -   -   9,698   -   פרוייקטים בארה"ב (*) 
  ) 37,781(   5,629   ) 33,519(   -   ) 9,891(   גידור 

  73,415   ) 149,716(   ) 444(   42,388   181,187   הפסדים לצורכי מס 

  ) 18,968(   -   487   10,107   ) 29,562(   אחרים

   )1,716,226 (   )78,312 (   )9,599 (   5,629   )1,798,508 (  

            
            

 . המס שותף עם  הסכם בגין התחייבות  עם  בקשר  לרבות"ב,  בארה חשמל לייצור  פרוייקטים  עם בקשר נדחים מסים   בעיקר(*)  
                

  2019לשנת 

  31ליום 
בדצמבר 

2019  
החלת 

IFRS 16  
זקיפה לרווח 

  והפסד(*)

זקיפה  
לרווח  

  כולל אחר 

סיווג כנגד  
התחייבויות  

מסים 
  שוטפים 

  31ליום 
בדצמבר 

2020    
    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    ) 1,326,279(   -   ) 58(   ) 312,319(   -   ) 1,013,902(   נדל"ן להשקעה 
    ) 80,608(   -   -   ) 9,286(   -   ) 71,322(   מתקנים לייצור חשמל 

    ) 452,383(   40,462   39,973   ) 111,339(   185   ) 421,664(   חברות כלולות 
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי 

    1,310   4,880   -   2,700   -   ) 6,270(   הוגן דרך רווח והפסד 
    ) 9,891(   -   ) 43,914(   -   -   34,023   גידור 

    181,187   ) 45,342(   494   ) 55,836(   -   281,871   הפסדים לצורכי מס 
    ) 29,562(   -   429   9,548   1,239   ) 40,778(   אחרים

   )1,238,042 (   1,424   )476,532 (   )3,076 (   -   )1,716,226 (    
                

  (*) הפרש בזקיפה לרווח והפסד מול הוצאות מסים נדחים נובע מעדכון עתודה דרך רווחי אקויטי.
  
  הפסדים לצרכי מס להעברה לשנים הבאות   .ז

  
לשנים  לחברות מאוחדות בישראל ובחו"ל (ללא חברות בקבוצת אמות ואנרג'יקס) הפסד לצורך מס הניתן להעברה    2020בדצמבר    31ליום  

  מיליוני ש"ח.   78הבאות בסך של 
  

 מיליוני ש"ח.   137הפסדים לצורכי מס ניתנים להעברה לשנים הבאות, בסך כולל של   החברות מאוחדות של    8-ל לאמות ו
  

 "ח. ש מיליון  67-כ  של  בסך בישראל)  ק (מעס מועבר  הפסד'יקס לאנרג
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  (המשך)  מיסים על ההכנסה - 20באור 
  

  סכומים שלא הוכרו בגינם מיסים נדחים   .ח
  

  

  בדצמבר  31ליום   

  2020  2019  

  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  

  45,387   82,926   הפסדים לצורכי מס בגינם לא הוכרו מיסים נדחים 
  

נדחים  2020בדצמבר    31ליום   מסים  הוכרו התחייבויות  לא  כולל של בחברה  ,  זמנייםליוני ש"ח  ימ  329  בסך  המתייחסים   בגין הפרשים 
  להשקעות בחברות מוחזקות בשל היעדר צפי למימוש השקעות אלה והחלטה שלא לחלק דיבידנדים החייבים במס בעתיד הנראה לעין.  

  
, אשר לקבוצה  מיליוני ש"ח 471, יתרת הרווחים הבלתי מחולקים של חברות מאוחדות בחו"ל מסתכמת לסך של  2020בדצמבר   31נכון ליום  

תוך    25%זה לחלקם כדיבידנד לחברה. במידה ורווחים אלה יחולקו בעתיד כדיבידנד, יחול עליהם חיוב מס בשיעור של    אין כוונה בשלב
קבלת זיכוי בגין מס אשר ינוכה במקור בחו"ל, או לחילופין מס חברות על הדיבידנד המגולם, תוך קבלת זיכוי עקיף בגין מס אשר שולם על  

  (ג) לפקודת מס הכנסה. 126ר נוכה במקור, והכל בהתקיים התנאים הנקובים בסעיף ידי החברה המחלקת בחו"ל ומס אש
  

 

 מיסים על הכנסה המתייחסים לרכיבי רווח כולל אחר:   . ט
  
  

  סכומים בניכוי מס   השפעת מס   סכומים לפני מס   2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        רווח כולל אחר: 
מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות המהוות רווח  

  ) 375,228(   ) 8,211(   ) 367,017(   פעילויות חוץ 
מימוש קרן הון הפרשי תרגום לרווח והפסד, בעקבות ירידה  

  ) 17,678(   6,870   ) 24,548(   בשיעור אחזקה בחברה כלולה 
מימוש חלק החברה ברווח כולל אחר של חברה כלולה לרווח  

בעקבות ירידה בשיעור אחזקה בחברה כלולה, נטו  והפסד, 
  8,977   2,209   6,768   ממס 

מימוש קרן הון הפרשי שער בגין אשראים ונגזרים שיועדו לגידור  
השקעה בחברה כלולה לרווח והפסד, בעקבות ירידה בשיעור  

  ) 13,250(   5,131   ) 18,381(   אחזקה בחברה כלולה, נטו ממס 
מהפרשי שער בגין אשראי ונגזרים שיועדו לגידור  רווח (הפסד) 

  122,483   ) 36,557(   159,040   השקעות בחברות המהוות פעילות חוץ , נטו ממס 
רווח מהפרשי שער ושינוי בשווי הוגן של מכשירים המשמשים  

  11,112   ) 2,218(   13,330   לגידור תזרימי מזומנים  

  ) 1,050(   ) 687(   ) 363(   ת כלולות חלק החברה ברווח (הפסד) כולל אחר של חברו

  ) 264,634(   ) 33,463(   ) 231,171(   סך הכל 
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  מיסים על ההכנסה (המשך)  - 20באור 

  
  

  סכומים בניכוי מס   השפעת מס   סכומים לפני מס   2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

        רווח כולל אחר: 
דוחות כספיים של חברות כלולות המהוות פעילויות  רווח  מתרגום 

  ) 464,344(   -    ) 464,344(   חוץ 
מימוש קרן הון הפרשי תרגום לרווח והפסד, בעקבות ירידה בשיעור  

  3,021   -    3,021   אחזקה בחברה כלולה
מימוש קרן הון הפרשי שער בגין אשראי ונגזרים שיועדו לגידור  

והפסד, בעקבות ירידה בשיעור  השקעה בחברה כלולה לרווח 
  ) 11,213(   -    ) 11,213(   אחזקה בחברה כלולה

מימוש חלק החברה ברווח כולל אחר של חברה כלולה לרווח  
  2,305   -    2,305   והפסד, בעקבות ירידה בשיעור אחזקה בחברה כלולה 

רווח (הפסד) מהפרשי שער בגין אשראי ונגזרים שיועדו לגידור  
  171,859   ) 46,228(   218,087   בחברות המהוות פעילות חוץ , נטו ממס השקעות 

רווח מהפרשי שער ושינוי בשווי הוגן של מכשירים המשמשים  
  ) 21,672(   2,315   ) 23,987(   לגידור תזרימי מזומנים  

  ) 57,746(   17,421   ) 75,167(   חלק החברה ברווח (הפסד) כולל אחר של חברות כלולות 

  ) 377,790(   ) 26,492(   ) 351,298(   סך הכל 

        
  

  

  סכומים בניכוי מס   השפעת מס   סכומים לפני מס   2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

        רווח כולל אחר: 
רווח  מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות המהוות פעילויות  

  418,532   -    418,532   חוץ 
מימוש קרן הון הפרשי תרגום לרווח והפסד, בעקבות ירידה  

  ) 15,742(   -    ) 15,742(   בשיעור אחזקה בחברה כלולה 
מימוש קרן הון הפרשי שער בגין אשראי ונגזרים שיועדו לגידור  

השקעה בחברה כלולה לרווח והפסד, בעקבות ירידה בשיעור  
  426   -    426   אחזקה בחברה כלולה

ברווח כולל אחר של חברה כלולה לרווח   מימוש חלק החברה
  2,250   -    2,250   והפסד, בעקבות ירידה בשיעור אחזקה בחברה כלולה 

רווח (הפסד) מהפרשי שער בגין אשראי ונגזרים שיועדו לגידור  
  ) 201,574(   61,712   ) 263,286(   השקעות בחברות המהוות פעילות חוץ , נטו ממס 

רווח מהפרשי שער ושינוי בשווי הוגן של מכשירים המשמשים  
  2,384   442   1,942   לגידור תזרימי מזומנים  

  14,997   ) 4,139(   19,136   חלק החברה ברווח (הפסד) כולל אחר של חברות כלולות 

  221,273   58,015   163,258   סך הכל 

        
 
   



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

 דוחות כספיים          
97  

  
  מיסים על ההכנסה (המשך)  - 20באור 

  

  מס תיאורטי    .י
  

    ההפרש בגין סכום המס המחושב לפי שיעורי המס הרגילים לבין סכום ההפרשה למיסים, מוסבר כדלקמן:
  

 

    בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018    

    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
    1,026,669   1,976,457   660,135   רווח לפני מיסים על ההכנסה 

    23.00%  23.00%  23.00%  הסטטוטורי שיעור המס 

   151,831   454,585   236,134    

חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות שלא  
    168   ) 5,869(   4,788   הוכר בגינם מסים נדחים 

    -   -   ) 11,299(   ד.  7ראה באור -ITCהכנסות 
הכנסות פטורות, הוצאות שאינן מוכרות  

נרשמו  ,הכנסות חייבות לצרכי מס שלא  
בספרים והוצאות שלא נרשמו בספרים אך  

    13,089   18,909   22,831   מוכרות לצרכי מס 
השפעת המס בגין הפרשים זמניים בגינם 

לא נרשמו מיסים נדחים (יצירת מסים  
    24,419   45,622   ) 9,706(   נדחים בגין הפסדים מועברים) 

    ) 1,160(   ) 549(   6,901   מיסים בגין שנים קודמות 
השפעת יצירת מסים נדחים בשיעור מס 

    14,584   3,920   ) 1,013(   שונה מהמס העיקרי 
הפרשים בגין שינוי בחוקי המס (ראה ג ) 

    -   -   -   לעיל 
    ) 12,392(   1,598   14,075   הפרשים בקשר לנדל"ן להשקעה 

    727   10,166   16,242   אחרים, נטו 

   42,819   73,797   39,435    

   194,650   528,382   275,569    
    26.84%  26.73%  29.49%  שיעור מס אפקטיבי 
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  מגזרי פעילות   - 21באור 
 ; PSP -ו  CARR, BE השקעות ארוכות טווח בחברות נדל"ן מניב בישראל ובמדינות מערביות נוספות הכולל את השקעותיה באמות,   -) תחום פעילות עיקרי  1לקבוצה שני תחומי פעילות: (

 השקעה באנרגיות מתחדשות הכולל את ההשקעה באנרג'יקס.  -) תחום פעילות נוסף  2(  -ו
  שנכללים בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות הראשי וההנהלה.תוצאות המגזר נמדדות על בסיס חלק החברה בתוצאות הפעילות של כל השקעה כפי  

                          הכנסות ותוצאות המגזר 

  2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

    מגזר נדל"ן מניב   

  מגזר 
  אנרגיה 

תוצאות  
שאינן  

    סך הכל   התאמות   מיוחסות 
          אנרג'יקס     אחרים   CARR  PSP  BE  אמות   
                            באלפי ש"ח   

    99,670   ) 206,986(   ) 601(   43,222     ) 3,802(   ) 34,508(   12,631   129,118   160,596   חלק הקבוצה בריווחי חברות מוחזקות, נטו 
רווחים, נטו בקשר להשקעות בניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן  

    ) 15,250(   -    ) 150(   -      ) 15,100(   -    -    -    -    דרך רווח והפסד 
    200,953   -    -    -      ) 82(   -    201,035     -    הכנסות מירידה בשיעור החזקה של חברות מוחזקות 

    965,100   950,966   -    5,074     60   -    -    -    9,000   הכנסות  אחרות, נטו (*) 
   169,596   129,118   213,666   )34,508 (   )18,924 (     48,296   )751 (   743,980   1,250,473                            

    125,024   92,267   32,757   -      -    -    -    -    -    הנהלה וכלליות 
    270,529   173,870   96,659   -      -    -    -    -    -    הוצאות מימון, נטו 

    194,785   194,785   -    -      -    -    -    -    -    הוצאות אחרות, נטו (*) 
    -    -    -    -    -      -   129,416   460,922   590,338                            

                            660,135   283,058   ) 130,167(   48,296     ) 18,924(   ) 34,508(   (***) 213,666   129,118   169,596   רווח לפני מס 

                                                מידע נוסף לתוצאות המגזר: 

          263,069       82,788   1,564,687   (**) 841,062   624,893   שערוך הכנסות (בספרי החברה המוחזקת) כולל ריווחי (הפסדי) 
          -        ) 44,090(   373,078   (**) ) 7,344(   ) 143,640(   ריווחי (הפסדי) שערוך (בספרי החברה המוחזקת) לפני מס 

          77,821       ) 3,519(   1,071,735   275,144   289,455   רווח (הפסד) נקי (בספרי החברה המוחזקת) 
                                  43,222       ) 34,508(   12,631   129,118   160,596   חלק החברה ברווח (בהפסד) הנקי 

                          לעיל. ז. 6באור  ראה   Carrלפירוט נוסף בדבר מידע כספי תמציתי של 

    וניהול נדל"ן להשקעה וכן מהפעלת מתקנים לייצור חשמל. (*) הכנסות/הוצאות אחרות נטו, כוללות בעיקר הכנסות/הוצאות מדמי שכירות 
  בהתאמות שווי של נדל"ן להשקעה של חברות כלולות שלה.   Carr, וכן את חלקה של Carr(**) הסעיף כולל את התאמת שווי נדל"ן להשקעה כפי שמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של 

  מליוני ש"ח . 53הסתכמו לסך של  PSP(***) הוצאות המס שנרשמו בדוח הרווח והפסד בגין ההשקעה ב 
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                        (המשך)  מגזרי פעילות  - 21באור 

  נכסי והתחייבויות המגזר: 

                        
  2020בדצמבר  31ליום 

    מגזר נדל"ן מניב   
  מגזר 

  אנרגיה
נכסים והתחייבויות  

  סך הכל  התאמות   שאינם מיוחסים 

          אנרג'יקס    אחרים  CARR  PSP  BE  אמות   
  באלפי ש"ח

                      נכסים: 
השקעה בחברות מוחזקות (כולל השקעה בחברה 

  4,501,966   ) 5,287,619(   12,768   821,405     778,230   1,386,009   200,311   3,004,322   3,586,540   כלולה המוחזקת למכירה) 
השקעה בניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

  186,335   -    485   -      185,850   -    -    -    -    והפסד  
    21,812,073   20,996,479   815,594   -      -    -    -    -    -    נכסים אחרים 

 3,586,540   3,004,322   200,311   1,386,009   964,080     821,405   828,847   15,708,860   26,500,374    

                    

  

  

    16,587,544   12,197,896   4,389,648   -      -    -    -    -    -    התחייבויות 

                    
  
  

  
   



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

   100דוחות כספיים        

  (המשך) מגזרי פעילות  - 21באור 
  

                          הכנסות ותוצאות המגזר 

    2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

    מגזר נדל"ן מניב   

  מגזר 
  אנרגיה 

תוצאות  
שאינן  

    סך הכל   התאמות   מיוחסות 
          אנרג'יקס     אחרים   CARR  PSP  BE  אמות   
                            באלפי ש"ח   

    413,437   ) 710,658(   ) 2,580(   38,549     163,641   90,379   154,088   81,311   598,707   חלק הקבוצה בריווחי חברות מוחזקות נטו 
הכנסות דיבידנד מהשקעות בניירות ערך הנמדדים בשווי  

    -    -    -    -      -    -    -    -    -    הוגן דרך רווח והפסד  
רווחים, נטו בקשר להשקעות בניירות ערך לזמן ארוך  

    24,711   -    164   -      24,547   -    -    -    -    ומיועדים למימוש 
    96,680   -    -    -    -    -    -    96,680   -    -    מירידה בשיעור החזקה של חברות מוחזקות הכנסות 

    2,064,100   2,049,676   -    4,811     554   -    -    -    9,059   הכנסות  אחרות, נטו (*) 
   607,766   81,311   250,768   90,379   188,742     43,360   )2,416 (   1,339,018   2,598,928                            

    121,799   84,407   37,392   -      -    -    -    -    -    הנהלה וכלליות 
    341,651   244,204   97,447   -      -    -    -    -    -    הוצאות מימון, נטו 

    159,021   159,021   -    -      -    -    -    -    -    הוצאות אחרות, נטו (*) 
    -    -    -    -    -      -   134,839   487,632   622,471                            

                            1,976,457   851,386   ) 137,255(   43,360     188,742   90,379   (***) 250,768   81,311   607,766   רווח לפני מס 

                                                מידע נוסף לתוצאות המגזר: 

          238,559       227,095   2,041,598   (**) 825,788   1,606,323   הכנסות (בספרי החברה המוחזקת) כולל ריווחי שערוך 
          -        152,608   872,145   (**) )38,355(   847,259   ריווחי שערוך (בספרי החברה המוחזקת) לפני מס 

          62,972       90,662   2,722,158   212,969   1,070,423   רווח נקי (בספרי החברה המוחזקת)
                                  38,549       90,379   154,088   81,311   598,707   חלק החברה ברווח הנקי 

                          לעיל. .ז 6באור  ראה   Carrלפירוט נוסף בדבר מידע כספי תמציתי של 

  (*) הכנסות/הוצאות אחרות נטו, כוללות בעיקר הכנסות/הוצאות מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה וכן מהפעלת מתקנים לייצור חשמל. 
  בהתאמות שווי של נדל"ן להשקעה של חברות כלולות שלה.   Carr, וכן את חלקה של Carr(**) הסעיף כולל את התאמת שווי נדל"ן להשקעה כפי שמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של 

  מליוני ש"ח .   100הסתכמו לסך של  PSP(***) הוצאות המס שנרשמו בדוח הרווח והפסד בגין ההשקעה ב 

  



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

   101דוחות כספיים        

  (המשך)  מגזרי פעילות  - 21באור 
                        

  נכסי והתחייבויות המגזר:  

                        
  2019בדצמבר  31ליום 

    מגזר נדל"ן מניב   

  מגזר 
  אנרגיה 

נכסים  
והתחייבויות  

  סך הכל   התאמות   שאינם מיוחסים 

          אנרג'יקס     אחרים   CARR  PSP  BE  אמות   
  באלפי ש"ח 

                      נכסים: 
  5,917,551   ) 4,650,199(   17,626   585,801     844,452   1,246,092   1,381,418   3,135,978   3,356,383   בחברות מוחזקות השקעה 

  203,803   -    635   -      203,168   -    -    -    -    השקעה בניירות ערך זמינים למכירה 
    18,977,511   18,348,814   628,697   -      -    -    -    -    -    נכסים אחרים 

 3,356,383   3,135,978   1,381,418   1,246,092   1,047,620     585,801   646,958   13,698,615   25,098,865    

                    

  

  

    15,591,030   10,527,325   5,063,705   -      -    -    -    -    -    התחייבויות 

                    
  

   



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

   102דוחות כספיים        

  
  (המשך)  מגזרי פעילות - 21באור 

  

                        ותוצאות המגזר הכנסות 

    2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

    מגזר נדל"ן מניב   

  מגזר 
  אנרגיה 

תוצאות שאינן  
    סך הכל   התאמות   מיוחסות 

          אנרג'יקס     אחרים   CARR  PSP  אמות   

  
  באלפי ש"ח 

                        

    341,737   ) 330,868(   1,304   21,069     48,170   135,913   135,658   330,491   חלק הקבוצה בריווחי חברות מוחזקות נטו 
    33,150   -    333   -      32,817   -    -    -    רווחים, נטו בקשר להשקעות בניירות ערך לזמן ארוך ומיועדים למימוש

    47,676   -    -    -      -    5,889   41,787   -    הכנסות מירידה בשיעור החזקה של חברות מוחזקות 
    1,137,071   1,122,938   -    4,178     1,891   -    -    8,064   אחרות, נטו (*) הכנסות   

   338,555   177,445   141,802   82,878     25,247   1,637   792,070   1,559,634                          

    88,406   56,242   32,164   -      -    -    -    -    הנהלה וכלליות 
    298,077   190,666   107,411   -      -    -    -    -    הוצאות מימון, נטו 

    146,482   146,482   -    -      -    -    -    -    הוצאות אחרות, נטו (*) 

    -    -    -    -      -   139,575   393,390   532,965                          

                          1,026,669   398,680   ) 137,938(   25,247     82,878   141,802   177,445   338,555   רווח לפני מס 

                                            מידע נוסף לתוצאות המגזר: 

          170,634       1,715,274   681,230   970,647   הכנסות (בספרי החברה המוחזקת) כולל ריווחי שערוך 
          -        611,350   42,229   262,975   ריווחי שערוך (בספרי החברה המוחזקת) לפני מס 

          30,892       1,131,249   287,035   566,877   המוחזקת)רווח נקי (בספרי החברה 
                                21,069       135,913   135,658   330,491   חלק החברה ברווח הנקי 

  לעיל. ז. 6באור  ראה   Carrלפירוט נוסף בדבר מידע כספי תמציתי של 
                      

  הכנסות/הוצאות מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה וכן מהפעלת מתקנים לייצור חשמל. (*) הכנסות/הוצאות אחרות נטו, כוללות בעיקר 

  בהתאמות שווי של נדל"ן להשקעה של חברות כלולות שלה.   Carr, וכן את חלקה של Carr(**) הסעיף כולל את התאמת שווי נדל"ן להשקעה כפי שמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של 

  מליוני ש"ח .  50הסתכמו לסך של  PSP(***) הוצאות המס שנרשמו בדוח הרווח והפסד בגין ההשקעה ב 



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

   103דוחות כספיים        

  

  (המשך) מגזרי פעילות  - 21באור 
                     

  נכסי והתחייבויות המגזר:  

                      
  2018בדצמבר  31ליום 

    נדל"ן מניב מגזר   

  מגזר 
  אנרגיה 

נכסים  
והתחייבויות  

  סך הכל   התאמות   שאינם מיוחסים 

          אנרג'יקס     אחרים   CARR  PSP  אמות   
  באלפי ש"ח 

                    נכסים: 
  6,296,493   ) 2,919,468(   21,819   469,238     906,192   1,742,011   3,274,323   2,802,378   השקעה בחברות מוחזקות 

  189,707   -    471   -      189,236   -    -    -    השקעה בניירות ערך זמינים למכירה 
    13,406,976   12,823,168   581,757   -      2,051   -    -    -    נכסים אחרים 

 2,802,378   3,274,323   1,742,011   1,097,479     469,238   604,047   9,903,700   19,893,176    

                  

  

  

    11,754,687   7,616,714   4,137,973   -      -    -    -    -    התחייבויות 

                  
  

   



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

   104דוחות כספיים        

  
  (המשך) מגזרי פעילות  - 21אור ב

  
  מידע גיאוגרפי 

  
  

  2020בדצמבר   31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום   

אחרים    אנרגיה     נדל"ן מניב   
והוצאות  
שאינן  
  מיוחסות 

  

  סך הכל   ארה"ב   פולין  ישראל     בריטניה   שוויץ  ארה"ב   ישראל   

  באלפי ש"ח   

                      הכנסות ורווחים 
  891,632  -    -    -    -      126,878  -    -    764,754  הכנסות מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה 

  ) 187,782(  -    -    -    -      ) 44,090(  -    -    ) 143,692(  התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

  99,670  ) 603(   -    -    141-    ) 36,539(  12,631  125,316  994-  (הפסדי) חברות כלולות נטו חלק הקבוצה בריווחי 

  261,803  -    6,655   148,352   106,796    -    -    -    -    הכנסות ממכירת חשמל ותעודות ירוקות 

  185,150   ) 151(   -    542   724     ) 13,620(   201,035   ) 82(   ) 3,298(   אחר 

   616,770   125,234   213,666   32,629     107,379   148,894   6,655   )753 (   1,250,474  

                      
                      עלויות והוצאות 

  74,622  -    -    -    -      12,724   -    -    61,898   עלות השכרת נדל"ן להשקעה והפעלתו 

  37,565  -    1,041   21,739   14,785     -    -    -    -    עלות ייזום אחזקה ותפעול של מתקנים לייצור חשמל  

  82,598   2,588   5,920   25,346   46,052     416   -    -    2,276   פחת והפחתות 

   64,174    -    -   13,140     60,837   47,085   6,961   2,588   194,785  

                      

  125,024   125,024                   הנהלה וכלליות הוצאות 

                      
  930,665   ) 128,365(   ) 306(   101,809   46,542     19,489   213,666   125,234   552,596   רווח לפני מימון 

  
  
  



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

   105דוחות כספיים        

  
  
  

  (המשך) מגזרי פעילות  - 21באור 
  

  מידע גיאוגרפי 
    

                      
  2020בדצמבר  31ליום 

  אנרגיה     נדל"ן מניב   

  ארה"ב   פולין  ישראל     בריטניה   שוויץ (**)   ארה"ב (*)  ישראל     סך הכל   אחרים 

  באלפי ש"ח   

                      נכסים עיקריים 
  16,249,779     -    -    -      2,903,341   -    -    13,346,438   נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה ונדל"ן המיועד למימוש)  

השקעה בחברה כלולה מוחזקת  השקעות בחברות כלולות  (כולל 
  4,501,966   12,603   -    -    8,713     60,386   200,311   3,782,552   437,401   למכירה) 

  1,635,328   -    338,156   586,697   710,475     -    -    -    -    מתקנים פעילים לייצור חשמל 
  781,818   -    426,526   110,643   244,649     -    -    -    -    מתקנים לייצור חשמל בהקמה 

  198,657   -    38,695   50,848   109,114     -    -    -    -    נכס בגין זכויות שימוש 
    186,335   485   -    -    -      160,197   -    -    25,653   ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד (***) 

 13,809,492   3,782,552   200,311   3,123,924     1,072,951   748,188   803,377   13,088   23,553,883    

                    
  אש"ח.  778,230אש"ח ובגין השקעה בבוסטון בסך של   3,004,322בסך של  CARR-(*) היתרה הינה בגין השקעה ב 

  .PSP-(**) כלל היתרה הינה בגין השקעה ב

  והפסד מוצגת לעיל למרות שהינה נכללת בקטגוריה של נכסים פיננסיים.(***) ההשקעה בניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  
  
  
  

   



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

   106דוחות כספיים        

  
  (המשך)  מגזרי פעילות - 21באור 

  
  (המשך) מידע גיאוגרפי 

  

                    

  2019בדצמבר   31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום   

אחרים      אנרגיה     נדל"ן מניב   
והוצאות  

שאינן  
  מיוחסות 

  

  סך הכל   פולין  ישראל     בריטניה   שוויץ  ארה"ב    ישראל   

  באלפי ש"ח   

                    הכנסות ורווחים 
  830,156  -    -    -      74,487   -    -    755,669  הכנסות מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה 

  995,791  -    -    -      152,607   -    -    843,184   התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

  413,437  ) 2,578(   -    1,105    ) 34,160(   154,088   244,952   50,030   חברות כלולות נטו חלק הקבוצה בריווחי (הפסדי) 

  237,126  -    147,293   89,833     -    -    -    -    הכנסות ממכירת חשמל ותעודות ירוקות 

  122,418   140   1,176   257     14,138   96,680   -    10,027   אחר 

   1,658,910   244,952   250,768   207,072     91,195   148,469   )2,438 (   2,598,928  

                    
                    עלויות והוצאות 

  67,990  -    -    -      5,108   -    -    62,882   עלות השכרת נדל"ן להשקעה והפעלתו 

  30,482  -    20,680   9,802     -    -    -    -    עלות ייזום אחזקה ותפעול של מתקנים לייצור חשמל  

  60,549   2,196   26,661   29,407     212   -    -    2,073   והפחתות פחת 

   64,955    -    -   5,320     39,209   47,341   2,196   159,021  

                    

  121,799   121,799                 הוצאות הנהלה וכלליות 

                    
  2,318,108   ) 126,433(   101,128   51,986     201,752   250,768   244,952   1,593,955   רווח לפני מימון 

                    

                    



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

   107דוחות כספיים        

  

  
  (המשך)  מגזרי פעילות - 21באור 

  
  מידע גיאוגרפי  

  
    

                      
  2019בדצמבר  31ליום 

  אנרגיה     נדל"ן מניב   

  ארה"ב   פולין  ישראל     בריטניה   שוויץ (**)   ארה"ב (*)  ישראל     סך הכל   אחרים 

  באלפי ש"ח   

                      עיקריים נכסים 
  15,442,308     -    -    -      2,573,708   -    -    12,868,600   נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה ונדל"ן המיועד למימוש)  

  5,917,551   17,496   -    -    10,144     49,617   1,381,418   3,980,430   478,446   השקעות בחברות כלולות  
  1,252,562   -    -    648,581   603,981     -    -    -    -    מתקנים פעילים לייצור חשמל 

  682,153   -    468,873   25,960   187,320     -    -    -    -    מתקנים לייצור חשמל בהקמה 
  160,614   -    13,259   55,281   92,074     -    -    -    -    נכס בגין זכות שימוש 

    203,803   634   -    -    -      176,036   -    -    27,133   ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד (***) 
 13,374,179   3,980,430   1,381,418   2,799,361     893,519   729,822   482,132   18,130   23,658,991    

                    
  אש"ח.  844,452אש"ח ובגין השקעה בבוסטון בסך של  3,135,978בסך של  CARR-(*) היתרה הינה בגין השקעה ב 

  .PSP-(**) כלל היתרה הינה בגין השקעה ב

  (***) ההשקעה בניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצגת לעיל למרות שהינה נכללת בקטגוריה של נכסים פיננסיים.
  
  

   



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

   108דוחות כספיים        

  
  (המשך)  מגזרי פעילות - 21באור 

  
  מידע גיאוגרפי (המשך) 

                      

                      

    2018בדצמבר   31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום   
אחרים    אנרגיה   נדל"ן מניב   

והוצאות  
שאינן  
  מיוחסות 

    

    סך הכל   ארה"ב   פולין  ישראל   בריטניה   שוויץ  ארה"ב   ישראל   

  באלפי ש"ח   
  

                      הכנסות ורווחים 
    704,299   -    -    -    -    -    -    -    704,299   מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה הכנסות 

    260,200   -    -    -    -    -    -    -    260,200   התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה
    341,737   1,332   -    -    1,263   ) 20,719(   135,913   205,321   18,627   חלק הקבוצה בריווחי (הפסדי) חברות כלולות נטו 

    170,440   -    -    111,938   58,502   -    -    -    -    הכנסות ממכירת חשמל ותעודות ירוקות 

    82,958   343   -    178   16   39,064   -    47,676   ) 4,319(   אחר 

   978,807   252,997   135,913   18,345   59,781   112,116    -   1,675   1,559,634    

                      
                      והוצאות עלויות 

    61,290  -    -    -    -    -    -    -    61,290   עלות השכרת נדל"ן להשקעה והפעלתו 
עלות ייזום אחזקה ותפעול של מתקנים לייצור  

    38,509  -    18   30,167   8,324   -    -    -    -    חשמל  

    46,683   2,081   -    25,621   17,113   -    -    -    1,868   פחת והפחתות 

   63,158    -    -    -   25,437   55,788   18   2,081   146,482    

                      

    88,406   88,406                 הוצאות הנהלה וכלליות 

                      
    1,324,746   ) 88,812(   ) 18(   56,328   34,344   18,345   135,913   252,997   915,649   רווח לפני מימון 
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  מדיניות ניהול ההון   .א
  

הקבוצה מנהלת את ההון על מנת להבטיח שחברות הקבוצה יוכלו להמשיך לפעול כעסק חי תוך מקסום התשואה עבור בעלי המניות ותוך  
  אופטימיזציה של יתרות החוב וההון העצמי של החברה. 

  
מבנה ההון של החברה כולל מכשירי חוב, מזומנים ושווי מזומנים ואת ההון העצמי של בעלי מניות הרוב בחברה. דירקטוריון החברה ומנכ"ל  
ובחינה של הסיכונים   זה כולל בין היתר בחינה של עלות ההון  החברה, מבצעים מעקב על מבנה ההון של החברה באופן שוטף. מעקב 

רכיבי ההון. על בסיס המלצות הדירקטוריון של החברה, הקבוצה מנהלת את מבנה ההון שלה בדרך של תשלומי  הקשורים עם כל אחד ממ
  דיבידנד, הנפקות הון, רכישה עצמית של מניות הקבוצה, גיוסי חוב ופירעונות חוב. 

  
עם    - AA")  בדירוג  מעלות לדירוג בע"מ (להלן: " ') מדורגות על ידי מעלות החברה הישראלית  בי-ו   , י', יא' אגרות החוב של החברה (סדרות ח', ט'

  דירוג המנפיק הינו זהה.   .אופק יציב
  

דירוג המנפיק    עם אופק דירוג יציב.   Aa3")  בדירוג  מידרוגיב') מדורגות על ידי מידרוג בע"מ (להלן: " -אגרות החוב של החברה (סדרות ח', ט', י', ו 
  הינו זהה. 

  
עם אופק יציב ועל ידי מעלות החברה הישראלית   Aa2) של אמות מדורגות על ידי מידרוג בע"מ בדירוג  ז'- , ה', ו' ו ד'אגרות החוב (סדרות ב',  

  עם אופק יציב.   AAערך בע"מ בדירוג -לדירוג ניירות 
  

עם אופק יציב ועל ידי מעלות החברה הישראלית לדירוג    A2'יקס מדורגות על ידי מידרוג בע"מ בדירוג  אנרגב') של  -ו'  אאגרות החוב (סדרות  
  עם אופק יציב.   Aערך בע"מ בדירוג -ניירות

  
בי    . 11ראה באור  -  החובהתניות פיננסיות עיקריות בקשר לאגרות ל

  
בי אמות מידה פיננסיות עיקריות מול בנקים    . 12ראה באור  - ל

  
  קבוצות המכשירים הפיננסיים    .ב

  
  יתרות של מכשירים פיננסיים לפי קטגוריות  

   

  בדצמבר  31ליום   

  2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   
      נכסים פיננסיים 

  771,749   2,214,781   מזומנים ושווי מזומנים 
  226,656   138,108   וניירות ערך סחירים פקדונות  

  235,740   232,747   הלוואות וחייבים 
  74,646   238,723   מכשירים פיננסיים נגזרים  

  203,803   186,335   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

   3,010,694   1,512,594  

      התחייבויות פיננסיות 
  48,056   27,560   מכשירים פיננסיים נגזרים  

  142,645   184,279   התחייבות בגין חכירה  

  13,482,861   14,140,507   התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת 

   14,352,346   13,673,562  
      

   
   



   מאוחדים כספיים לדוחות באורים|   חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
  

 דוחות כספיים          
110  

  מכשירים פיננסיים (המשך)  - 22באור 
  

 ניהול סיכונים פיננסיים   .ג
  

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק (לרבות סיכון מטבע, סיכון שווי הוגן בגין  
וצה של הקבשיעור ריבית, סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית, שינוי במדד וסיכון מחיר), סיכון נזילות וסיכון אשראי. תוכנית ניהול הסיכונים  

הקבוצה  מהמקרים,  בחלק  הקבוצה.  של  הפיננסיים  הביצועים  על  אפשריות  שליליות  השפעות  למינימום  לצמצום  בפעולות  מתמקדת 
  משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסוימות לסיכונים. 

  
ניהול הסיכונים מבוצע בעיקרו על ידי מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים שלה באמצעות מעקב שוטף אחרי ההתפתחויות בשווקים הרלבנטיים. 

    .בגין השקעותיה  המטבעיתגידור חלקי של החשיפה מטבע על פיה לחברה   חשיפת  לניהולמדיניות  לחברה
  

 סיים: להלן מידע בדבר סיכונים הקשורים למכשירים הפיננ
  

  סיכוני אשראי   )1(
  

  סיכון  הקבוצה הנהלת להערכת סיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום להפסד פיננסי לקבוצה.
  : הבאים מהטעמים  וזאת  נמוך  הינו הדוח  למועד   הקבוצה של  האשראי 

  
   קרנות כספיות ושווי מזומנים, פקדונות  ובחו"ל מוחזקים במוסדות אשר להערכת הנהלת  מזומנים  פיננסיים בישראל  ומכשירים 

בוהה.   החברה, הינם בעלי איתנות פיננסית 
  

  לקבוצה מדיניות המבטיחה כי ההכנסות מדמי שכירות וניהול נכסים מתקבלות לאחר התקשרות עם לקוחות    ,ובבריטניהבישראל
בטחונות מתאימים להבטחת התשלומים העתידיים. בחלק מהמקרים מתקבלים  להם היסטוריית תשלומים נאותה, תוך המצאת  

 דמי השכירות מראש.
 

   מתקבלות מספק השירות החיוני, חברת החשמל.   בישראלמרבית הכנסותיה של הקבוצה ממכירת חשמל  
  

יסיון העבר של הקבוצה,  . על פי נממכירת חשמל ותעודות ירוקות בפולין מתקבלות מסוחר בינלאומיהקבוצה הכנסותיה של עיקר 
עומדת אפשרות למכור את החשמל לחברת החשמל המקומית    לקבוצה  תשלומים מהסוחר משולמים לקבוצה באופן שוטף. כמו כן,

 לפי האסדרה המקומית או לחילופין לסוחרים רבים אחרים בשוק או לחילופין ישירות בבורסה.  
  

  לקבוצה ,  כן   כמו.  בוה  אשראי  ודירוג  פיננסי  חוסן  בעלת  מקומית  חשמל  לחברת  מבוצעותחשמל ותעודות ירוקות בארה"ב    מכירת
  .בשוק נוספים מקומיים   וגורמים  חשמל  לחברות  ירוקות ותעודות   חשמל  למכור  האפשרות קיימת

  
  סיכוני נזילות     )2(

  
  ניהול סיכון נזילות  

  
האחריות על ניהול סיכוני הנזילות חלה על הנהלת החברה, אשר מנהלת תוכנית ניהול סיכוני מימון ונזילות לטווח הקצר, הבינוני והארוך  
בהתאם לצורכי החברה. החברה מנהלת את סיכון הנזילות על ידי שמירה של עודפי מזומנים הולמים, ביצוע תחזיות כספיות ועל ידי השוואת 

  ידיות מהנכסים הפיננסיים ומההתחייבויות הפיננסיות. התשואות העת
  

הדירקטוריון, אשר קבע תוכנית עבודה מתאימה לניהול סיכון נזילות ביחס לדרישות ההנהלה  האחריות הסופית לניהול סיכון נזילות חלה על  
בי מימון ונזילות בטווח הקצר, בטווח הבינוני ובטווח הארוך. הקבוצה מנהלת את סיכון הנזילות ע"י ניהול מסגרות אשראי   (ראה באור    פנויותל

של נכסים    המזומנים בפועל ואלו הצפויים והתאמת מאפייני הבשלה  תמשך על תזרימיאמצעים בנקאיים ואמצעי הלוואה, ע"י פיקוח מ  ),12
  והתחייבויות פיננסים. 
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  טבלאות סיכון ריבית ונזילות: 

  
  : מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים שאינןפיננסיות (קרן וריבית חזויה)  התחייבויות

הטבלה להלן מציגה את התזרים של התחייבויות פיננסיות (קרן וריבית חזויה) שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים בהתאם למועדי  
  להלן:   3הפירעון החוזיים. למידע בדבר התחייבויות פיננסיות שמהוות מכשירים פיננסיים נגזרים ראה סעיף 

  2020בדצמבר  31ליום   

  
שיעור ריבית  

  אפקטיבית
שנה 

  שנה שנייה  ראשונה 
שנה 

  שנה רביעית   שלישית

שנה 
חמישית 

  סה"כ  ואילך 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %  
  880,530   615,195   64,871   66,330   66,831   67,303   3.16  הלוואות שקליות צמודות מדד בריבית קבועה 

  95,084   -   -   -   -   95,084   2.30  הלוואות שקליות בריבית משתנה 
  1,408   -   -   -   598   810   1.74  הלוואות דולר ארה"ב בריבית משתנה 

  1,388,704   216,027   590,717   13,929   544,960   23,071   2.33  הלוואות בליש"ט בריבית משתנה 
  294,122   -   -   -   286,899   7,223   3.54  (*)  קבועההלוואות בליש"ט בריבית 

  1,461,291   1,015,137   353,829   30,775   30,775   30,775   2.10  אג"ח שקליות לא צמודות בריבית משתנה
אג"ח ואג"ח להמרה שקליות לא צמודות בריבית  

  2,331,653   1,603,601   172,997   181,002   223,901   150,152   2.67  קבועה
  8,128,943   4,777,990   644,337   884,669   898,648   923,299   1.88  אג"ח שקליות צמודות מדד בריבית קבועה 

  316,861   193,725   36,392   37,554   38,696   10,494   4.11  (***)   אג"ח בזלוטי בריבית קבועה
  309,286   149,276   51,292   35,728   36,239   36,751   3.69  (**)   אג"ח בדולר ארה"ב בריבית קבועה

  121,742   34,411   32,065   41,972   6,256   7,038   1.23  (**)   אג"ח בפרנק שוויצרי בריבית קבועה
התחייבות בגין חכירה ובגין הסכם עם  -אחרות 

  381,626   308,452   17,853   17,851   17,827   19,643   5.03  שותף המס 

     1,371,643   2,151,630   1,309,810   1,964,353   8,913,814   15,711,250  
  

  

  2019בדצמבר  31ליום   

  
שיעור ריבית  

  אפקטיבית
שנה 

  שנה רביעית   שנה שלישית   שנה שנייה  ראשונה 
שנה חמישית 

  סה"כ  ואילך 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %  
  1,187,629   725,959   115,118   115,520   115,897   115,135   3.49   הלוואות שקליות צמודות מדד בריבית קבועה 

  266,470   -   -   -   -   266,470   1.54   הלוואות שקליות בריבית משתנה 
  2,398   -   -   643   870   885   3.41   הלוואות דולר ארה"ב בריבית משתנה 

  367,864   -   -   359,002   4,431   4,431   1.24   בריבית משתנההלוואות פר"ש 
  1,237,691   613,436   287,095   283,471   26,815   26,874   2.98   הלוואות בליש"ט בריבית משתנה 
  312,272   -   290,361   7,499   7,499   6,913   3.33   (*)  הלוואות בליש"ט בריבית קבועה

  1,503,494   1,372,416   32,747   32,747   32,747   32,837   2.20   בריבית משתנהאג"ח שקליות לא צמודות 
  2,060,374   1,352,078   223,970   231,404   129,032   123,890   2.79   אג"ח שקליות לא צמודות בריבית קבועה

  6,790,380   3,204,447   863,345   878,218   910,688   933,682   2.10   אג"ח שקליות צמודות מדד בריבית קבועה 
  380,759   220,471   39,327   39,923   40,519   40,519   3.69   (**)   אג"ח בדולר ארה"ב בריבית קבועה

  405,626   232,445   42,276   43,091   43,907   43,907   1.23   (**)   אג"ח בפרנק שוויצרי בריבית קבועה

  270,224   228,842   10,370   10,370   10,370   10,272     התחייבות בגין חכירה 

     1,605,815   1,322,775   2,001,888   1,904,609   7,950,094   14,785,181  
  

ה באמצעות מכשיר מגדר  עת קבוימלוא יתרת ההלוואה לריבהריבית בגין  הקבוצה קיבעה את  בריבית משתנה.    ההלוואה הנ"ל הינה הלוואה(*)  
)SWAP .(  

  להתחייבות   הומרו')  ט(סדרה   חוב אגרותמ  חלק ש כך  בישראל  פיננסי  גוף  עם)  Cross Currency SWAP(  החלפה  בעסקאות  התקשרה  החברה(**)  
  "ב. ארה  ודולר   שוויצרי  בפרנק
התקשרה  אנרג(***)   (סדרה    אגרותמ   חלק ש   כך  בישראל  פיננסי  גוף  מול)  Cross Currency SWAP(  החלפה  עסקאותב'יקס  הומרו  א חוב   ('

  .פולני בזלוטי להתחייבות 
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 נכסים פיננסיים: 
  

בסך   מזומנים  ושווי  מזומנים  כוללים  המקורות  הפיננסיות.  התחייבויותיה  לפירעון  המיועדים  עיקריים  מקורות  מספר  קיימים    2.2לקבוצה 
  מיליארד ש"ח.  8.3כמו כן, לחברה נכסים סחירים לא משועבדים בסך  ש"ח.מיליארד   1.6אשראי לא מנוצלות בסך מסגרות וש"ח  מיליארד  

  
 סיכוני שוק   ) 3(

  
ת סיכון שוק הוא הסיכון ששינוי במחירי השוק כגון: מחיר, שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן ושיעורי ריבית, ישפיעו על הכנסו 

ניהול מטרת  פיננסים.  במכשירים  החזקותיה  ערך  על  או  באמצעות   הקבוצה  שוק  לסיכוני  החשיפה  על  ולפקח  לנהל  הינה  השוק  סיכוני 
  פרמטרים מקובלים.  

  
  להלן פירוט הקבוצות החשופות לסיכוני שוק: 

  
 סיכוני מטבע חוץ    )א(

  
הקבוצה פועלת בפריסה בינלאומית והיא חשופה לסיכון מטבע כתוצאה משינוים בשערי חליפין של מטבעות חוץ שונים, בעיקר של דולר  

הפרנק השוויצרי. סיכון מטבע נובע מביצוע עסקאות נקובות במטבע חוץ וכן מקיומם של נכסים פיננסיים  ו  הפולני  הזלוטי"ט,  הליש ארה"ב,  
  והתחייבויות פיננסיות הנקובים במטבע חוץ שאינו מטבע הפעילות והדיווח של החברה (ש"ח).  

  

  נוהגת לגדר את חשיפתה למטבע זר בגין השקעות בחו"ל כלהלן:  החברה 

הממומ  )1(  ההשקעה  אקדמה  מרכיב  (עסקאות  פיננסיים  נגזרים  באמצעות  או  ההשקעה  במטבע  אשראי  באמצעות  מגודר  זר  בהון  ן 
)forward ( ועסקאותCross Currency Swap .לפיכך מרכיב זה אינו חשוף לשינוי מט"ח מול הש"ח .( 

 לשינויים של שערי המט"ח מול הש"ח. ולפיכך חשוף  באופן חלקי כלהלן  מרכיב ההשקעה הממומן בהון עצמי אינו מגודר  )2( 

חשופה למטבעות  תהא    55%-65%בהיקף של  יתרת ההון    .וקצה" (באמצעות גידור ככל שנדרש) לשקלמ מהונה של החברה "  35%-45% )3( 
אולם להנהלה תהא הסמכות להגדיל או להקטין    לפי יחס ההשקעות על בסיס סולו מורחב  , לרבות השקל,הפעילות השונים של החברה

   פה בכל מטבע ומטבע.חשי

 לפי שווי שוק.נקבע  יחס ההשקעות  )4( 

  
מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים שלה נוהגים לעקוב אחר הפוזיציה נטו של כל הפעילויות במטבע חוץ ובהתאם לצורך מבצעים עסקאות 

על אותו מטבע. מעת לעת לקבוצה תזרים מזומנים חיובי או שלילי מפירעון עסקאות במטבעות הרשומים לעיל. החשיפה המטבעית בנגזרים  
  הנובעת מתזרים המזומנים נטו הצפוי מנוהלת בעיקר על ידי עסקאות החלפת מטבע בין המטבעות השונים.  

  
מההון העצמי   20%- בפרויקטים החשופים לשינויים של שערי המט"ח מול הש"ח באופן שלא יותר מאנרג'יקס נוהגת לגדר את השקעותיה נטו  

  יהיה חשוף למט"ח. גידור ההשקעה נטו מבוצע באמצעות עסקאות בנגזרים.  ביחס למטבע בודד,  ,המושקע באותם פרויקטים 
  

בי עסקאות גידור סיכון מטבע חוץ עיקריות:    להלן פירוט ל
  

  : השקעה בפעילות חוץגידור 
  

 סיכון מטבע חוץ בגין השקעה בפעילות חוץ (בגין ההחזקה ב - CARR  הינה   2020בדצמבר    31ה ליום ת כהשקעה בחברה כלולה) שיתר
וע"י עסקת    מיליון דולר ארה"ב   415) במטבע חוץ בסך של  Forwardמיליון דולר ארה"ב מגודר חלקית על ידי עסקאות אקדמה (  934

Cross Currency Swap  מיליון דולר ארה"ב. 72במטבע חוץ בסך של 
  

 ב ההחזקה  (בגין  חוץ  בפעילות  בגין השקעה  חוץ  בסיכון מטבע  נכס  ליום  ותכלול  ותכהשקעה בחבר  Boston- חברות  שיתרתה   (31  
מיליון דולר    108של    ) במטבע חוץ בסךForwardמיליון דולר ארה"ב מגודר חלקית על ידי עסקאות אקדמה (   242הינה    2020בדצמבר  

 מיליון דולר ארה"ב. 18במטבע חוץ בסך של  Cross Currency Swapוע"י עסקת  ארה"ב 
 

 סיכון מטבע חוץ בגין השקעה בפעילות חוץ (בגין ההחזקה ב -BE    הינה    2020בדצמבר    31כהשקעה בחברות מוחזקות) שיתרתה ליום
   מיליון ליש"ט. 178) במטבע חוץ בסך של Forwardאקדמה (מיליון ליש"ט מגודר חלקית על ידי עסקאות   316
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  סיכון מטבע חוץ בגין השקעה בפעילות חוץ (בגין ההחזקה ב-  PSP    הינה    2020בדצמבר    31כהשקעה בחברה כלולה) שיתרתה ליום
ידי עסקאות    55 ע"י  ומיליון פרנק שוויצרי    25במטבע חוץ בסך של    Cross Currency Swapמיליון פרנק שוויצרי מגודר חלקית על 

   מיליון פרנק שוויצרי. 18.8) בסך  Forwardעסקאות אקדמה (
  

   2020בדצמבר    31שיתרתה ליום    (כניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד)   ברוקטון   בקרנותסיכון מטבע חוץ בגין השקעה  
 מיליון ליש"ט.  35) במטבע חוץ בסך של Forwardמיליון ליש"ט מגודר חלקית על ידי עסקאות אקדמה (  36הינה 

  
   מיליון זלוטי    900הינה    2020בדצמבר    31סיכון מטבע חוץ בגין פעילותה של אנרג'יקס בפולין שיתרת החשיפה למטבע זר בגינה ליום

) גידור), מגודרת חלקית ע"י עסקאות אקדמה  זלוטי  320) במטבע חוץ בסך של  Forward(לפני עסקאות  ידי עסקאות  וכן    מיליון  על 
Cross Currency Swap  מיליון זלוטי  300במטבע חוץ בסך של.   

 
   דולר מיליון   225הינה   2020בדצמבר    31"ב שיתרת החשיפה למטבע זר בגינה ליום בארה סיכון מטבע חוץ בגין פעילותה של אנרג'יקס  

 . ארה"ב  דולרמיליון   145) במטבע חוץ בסך של Forward(לפני עסקאות גידור), מגודרת חלקית ע"י עסקאות אקדמה ( ארה"ב 
  

  :  2020בדצמבר  31להחלפת מטבע חוץ הקיימים ליום זרים  בנגהעסקאות הטבלה שלהלן מפרטת את 
    

מועד 
    הסילוק 

סוג 
    מכירה    עסקה 

מטבע 
  מכירה

    קניה     (מסירה) 
  מטבע רכישה

          סוג הסילוק     שווי הוגן    שע"ח ממוצע    (קבלה) 
  באלפים 

  
  

  
  באלפים 

  
  

      
  אלפי ש"ח 

    

                          
  ברוטו     119,714    3.437    ש"ח     USD    1,759,889    512,000    אקדמה     ז"ק
  ברוטו     1,040    3.677    ש"ח     CHF    69,120    18,800    אקדמה     ז"ק
  ברוטו     ) 3,735(    4.342    ש"ח     GBP    360,830    83,095    אקדמה     ז"ק
  ברוטו     14,105    1.094    ש"ח     268,124    זלוטי    245,000    אקדמה     ז"ק
  ברוטו     47,884    3.391    ש"ח     USD    798,722    235,512    אקדמה     ז"א
  ברוטו     ) 9,312(    4.295    ש"ח     GBP    559,256    130,200    אקדמה     ז"א
  ברוטו     2,471    0.888    ש"ח     66,590    זלוטי    75,000    אקדמה     ז"א
 (*)    CCS    25,000    CHF    53,165     ברוטו     21,744    2.127    ש"ח  
 (*)    CCS    90,000    USD    306,900     ברוטו     5,426    3.410    ש"ח  
*)* (    CCS    300,000    ברוטו     972    0.906    ש"ח     271,890    זלוטי  
                                  

  
  : 2019בדצמבר  31להחלפת מטבע חוץ הקיימים ליום   העסקאות בנגזריםהטבלה שלהלן מפרטת את 

  

מועד 
    הסילוק 

סוג 
    מכירה    עסקה 

מטבע 
  מכירה

    קניה     (מסירה) 

מטבע 
  רכישה
    (קבלה) 

שע"ח 
    שווי הוגן    ממוצע

סוג 
          הסילוק 

  באלפים 

  

  

  

  באלפים 

  

  

      

  אלפי ש"ח 

    

                          
  ברוטו     29,375    3.481    ש"ח     USD    1,969,892    565,863    אקדמה     ז"ק
  ברוטו     ) 1,396(    3.539    ש"ח     CHF    118,542    33,500    אקדמה     ז"ק
  ברוטו     ) 7,272(    4.512    ש"ח     GBP    902,734    200,065    אקדמה     ז"ק
  ברוטו     2,123    0.912    ש"ח     344,726    זלוטי    378,500    אקדמה     ז"ק
  ברוטו     5,956    0.924    ש"ח     157,051    זלוטי    170,000    אקדמה     ז"א
 (*)    CCS    100,000    CHF    374,009     ברוטו     38,972    3.740    ש"ח  
 (*)    CCS    100,000    USD    341,000     ברוטו     ) 8,129(    3.410    ש"ח  
                                  

  
  להתחייבות   הומרומול גוף פיננסי בישראל כך שאגרות חוב (סדרה ט')   )Cross Currency SWAPעסקאות החלפה (ב התקשרה  החברה (*)

    בחלקים בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות חוב (סדרה ט'). מסולקות העסקאות "ב ובפרנק שוויצרי. ארה  בדולר
  
-') בסכום של כאמול גוף פיננסי בישראל כך שאגרות חוב (סדרה    )Cross Currency SWAPעסקאות החלפה ('יקס התקשרה באנרג  )*(*

. העסקאות תסולקנה בחלקים בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות חוב (סדרה פולני זלוטימיליון   300מיליון ש"ח הומרו להתחייבות בסך  272
  '). א
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 ניתוח רגישות מכשירים פיננסים לשינויים בשערי חליפין
בשערי חליפין של מטבעות חוץ עיקריים אל מול הש"ח והשפעתם על ההון העצמי    10%הטבלה שלהלן מפרטת מבחני רגישות לשינויים של  

המנותח מכיוון שלהערכת הנהלת החברה מייצג    הוא השיעור  10%).  (לפני השפעת המס  2019-ו   2020בדצמבר    31(לפני השפעת מס) לימים  
 באופן סביר בשערי החליפין. את שיעור השינוי האפשרי 

   
31.12.2020    

  השפעה על הרווח הכולל   

  בזלוטי פולני   בדולר ארה"ב   
בפרנק  

  שוויצרי 
אחר (בעיקר  

  בליש"ט   אירו) 
  אלפי ש"ח   ) -(+/  10%שינוי של 

    נכסים 
        

  4,842   2,943   2   9,118   21,100   מזומנים ושווי מזומנים 
  -   -   -   11   354   פקדונות משועבדים 

  1,972   -   3   1,404   88   נכסים פיננסיים בעלות מופחתת 
  16,020   -   -   -   -   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

            התחייבויות 
  ) 162,376(   ) 2,414(   ) 3(   ) 1,484(   ) 13,064(   התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

  -   -   -   ) 5,626(   ) 6,366(   חכירה ובגין הסכם עם שותף המסהתחייבות בגין  -אחרות 

   2,112   3,423   2   529   )139,542 (  

            
  

 :(אשר לא מופיעים בטבלה לעיל) להלן השפעת שינוי בשע"ח על מכשירים פיננסיים נגזרים    

  

מיליון ש"ח    270-מיליון ש"ח וב   135-נגזרים בה פיננסיים  המכשירים  יקטין (יגדיל) את שווי ה בדולר ארה"ב    10%-ו   5%גידול (קיטון) של  
  בהתאמה. 

  

  בהתאמה. מיליון ש"ח   94-מיליון ש"ח וב   47-ב נגזרים ה פיננסיים המכשירים יקטין (יגדיל) את שווי הבליש"ט   10%-ו  5%גידול (קיטון) של 

  

מיליון ש"ח    16-מיליון ש"ח וב  8-ב נגזרים  ה פיננסיים  המכשירים  יקטין (יגדיל) את שווי הבפרנק השוויצרי    10%-ו   5%גידול (קיטון) של  
  בהתאמה. 

  

של   (קיטון)  פולני    10%-ו   5%גידול  ה בזלוטי  שווי  את  (יגדיל)  וב  26- בנגזרים  ה פיננסיים  המכשירים  יקטין  מיליון ש"ח    53-מיליון ש"ח 
  בהתאמה. 

  
  

31.12.2019    
  השפעה על הרווח הכולל   

  בזלוטי פולני   בדולר ארה"ב   
בפרנק  

  שוויצרי 
אחר (בעיקר  

  בליש"ט   אירו) 
  אלפי ש"ח   ) -(+/  10%שינוי של 

    נכסים 
        

  5,183   425   1   2,509   1,095   מזומנים ושווי מזומנים 
  -   -   -   12   380   פקדונות משועבדים 

  2,209   -   8   1,689   14   נכסים פיננסיים בעלות מופחתת 
  5,612   -   -   -   -   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

            התחייבויות 
  -   -   -   ) 6,005(   ) 1,256(   התחייבות בגין חכירה

  ) 179,543(   ) 2,550(   ) 35,761(   ) 1,287(   ) 10,011(   התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

   )9,778 (   )3,082 (   )35,752 (   )2,125 (   )166,539 (  
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 סיכון מחיר   - (ב) סיכוני שוק 

  
. לקבוצה קיימת נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדלקבוצה השקעות בנכסים פיננסיים סחירים המסווגים כמוחזקים למסחר והמסווגים כ 

  חשיפה בגין שינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים אלה כתוצאה משינוי במחירי השוק שלהם.  
  

במחירי הנכסים הפיננסיים החשופים    10%במחירי הנכסים מהווה שיעור שינוי סביר. השפעת שינוי של    10%להערכת הקבוצה שינוי של  
  לפני השפעת המס הינה כלהלן:   2019-ו  2020בדצמבר  31לסיכון המחיר כאמור (לפני השפעת המס), לימים 

   

  2019בדצמבר  31ליום   2020בדצמבר  31ליום   

  ) -(+/ 10%שינוי של    ) -(+/ 10%שינוי של    

  הון עצמי   רווח והפסד  הון עצמי   רווח והפסד  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

  5,810   5,810   6,568   6,568   בנכסים פיננסיים  
  

  
   סיכון ריבית -(ג) סיכוני שוק  

  
לזמן ארוך    , וכן התחייבויות פיננסיות המסווגות כהלוואותהנושאים ריבית קבועההשקעות במכשירים פיננסיים  לקבוצה    -  סיכון שווי הוגן

הנושאות ריבית קבועה. לקבוצה לא קיימת חשיפה לסיכון בגין שינוי בשווי ההוגן של מכשירים    'יקסואנרג  אמות  ,ואגרות חוב שהנפיקו החברה
 פיננסים אלה, אשר תשפיע על הרווח והפסד או על ההון העצמי של החברה מאחר שמכשירים פיננסיים אלו נמדדים לפי העלות המופחתת. 

  
יעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון תזרימי מזומנים בגין שינוי שיעורי הנושאות שהתחייבויות פיננסיות    -  סיכון תזרימי מזומנים

 31ינן בשיעור ריבית קבועה (ליום  מההתחייבויות הפיננסיות לזמן ארוך (הלוואות ואגרות חוב) ה  80%  2020בדצמבר    31ריבית. נכון ליום  
  ).   78%  –  2019בדצמבר 

שמירת תמהיל של הלוואות בריבית קבועה והלוואות בריבית משתנה   על ידי  הקבוצה  חברות ידי הנהלת  הסיכון בגין שיעורי ריבית מנוהל על  
  וכן על ידי בחינת התקשרות בעסקאות החלפת ריבית.

 
ההתחייבויות הפיננסיות החשופות  על הרווח והפסד בגין    בנק ישראלבריבית הליבור/  3%הטבלה להלן מפרטת את השפעת תוספת של  

  לסיכון תזרים מזומנים בגין שינוי שיעור ריבית (לפני השפעת המס):
   

  2019בדצמבר  31ליום   2020בדצמבר  31ליום   

  3%גידול של     3%גידול של     

  הפסד  יתרה בספרים   הפסד  יתרה בספרים   

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   
  10,725   357,500   -    -    הלוואות בפר"ש 
  22,481   1,124,055   18,377   1,310,948   (*) הלוואות בליש"ט

  70   2,337   41   1,383   הלוואות בדולר ארה"ב 

  40,092   1,336,392   39,983   1,332,783   אגרות חוב בריבית משתנה

  73,368   2,820,284   58,401   2,645,114   סה"כ
  
  

כך שריבית הלייבור השנתית   CAPת  אובעסק ש"ח) התקשרה הקבוצה עם הבנק המממן    מיליארד  1.3("ט  ליש  מיליון   298  בסך   הלוואות בגין    (*) 
 63  בסךבליש"ט אינה כוללת הלוואה    יתרת ההלוואותכמו כן,  .  כל תקופת ההלוואה  למשך   2%-0.5%טווח של    עללא תעלה  המקסימלית  

   .SWAPבריבית משתנה אשר הומרה להלוואה בריבית קבועה באמצעות עסקת  מיליון ש"ח)    275מיליון ליש"ט (
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  מכשירים פיננסיים (המשך)  - 22באור 
  

  ניתוח רגישות שיעורי הריבית 
  

הכספי. ניתוח הרגישות ניתוח הרגישות נקבע על בסיס החשיפה לשיעורי ריבית של מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים בתאריך הדוח על המצב  
בדבר התחייבויות נושאות ריבית משתנה הוכן תחת ההנחה כי סכום ההתחייבות לתאריך הדוח על המצב הכספי עמד לאורך כל שנת הדיווח.  

בי שינוי אפש   300לשם דיווח בנוגע לסיכון שיעורי ריבית נעשה שימוש בשיעור עלייה של   רי נקודות בסיס המייצג את הערכת ההנהלה ל
  סביר בשיעורי ריבית. 

  
  סיכונים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן  -(ד) סיכוני שוק 

  
הלוואות הצמודות למדד חושפות את הקבוצה לסיכון תזרימי מזומנים בגין שינוי שיעורי המדד שאינן מלוות בשינוי מקביל בשווי ההוגן של  

מההתחייבויות הפיננסיות לזמן ארוך (הלוואות ואגרות חוב) הינן צמודות למדד    57%  –כ    2020בדצמבר    31המכשירים הפיננסיים. נכון ליום  
  ).   54% -  2019בדצמבר  31(ליום 

 
במדד המחירים לצרכן על הרווח וההפסד בגין התחייבויות פיננסיות החשופות לסיכון כאמור (לפני השפעת המס),    3%של    גידולהשפעת  

  הינה כלהלן: 
   

  2019בדצמבר  31ליום   2020בדצמבר  31ליום   

  3%גידול של     3%גידול של     

  הפסד  יתרה בספרים   הפסד  יתרה בספרים   

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   
  ) 29,105(   970,155   ) 21,155(   705,177   הלוואות שקליות 

  ) 177,608(   5,920,257   ) 207,865(   6,928,817   *)(אגרות חוב שקליות סחירות  
  ) 418(   13,942   ) 285(   9,491   אגרות חוב שקליות אחר 

  ) 207,131(   6,904,354   ) 229,305(   7,643,485   סה"כ
   

  
  . SWAP(*)    כולל אג"ח שקלי שהומר לאג"ח צמוד מדד באמצעות עסקת  

  
בלת עד   ההתחייבויות מיתרת המדד על חלק   ירידתהשפעת    .   לגובה מדד הבסיסהנ"ל מו

  
  . 13ראה באור למידע על הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים המשמשים כבטחונות להתחייבויות המפורטות לעיל,  -  (ה) בטחונות
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  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 23באור 
 

פיקדונות, ניירות ערך סחירים, לקוחות, חייבים אחרים, השקעות המכשירים הפיננסיים של הקבוצה כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים,  
ות  לזמן ארוך בניירות ערך סחירים, אשראי לזמן קצר, זכאים ויתרות זכות והתחייבויות כספיות לזמן ארוך (בעיקר הלוואות ואגרות חוב), עסקא

   . Cross Currency Swap ועסקאות ) במטבע חוץ Forwardאקדמה (
  

  מוצגים בדוחות הכספיים בשווי הוגן:   שאינםמכשירים פיננסיים    )א(
  

הטבלה שלהלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של נכסים וההתחייבויות הפיננסיות, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על פי שווים  
כי ערכם הפנקסני של הנכסים   מופחתת ההוגן. פרט למפורט בטבלה הבאה, סבורה הקבוצה  וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים בעלות 

  בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן:
  

  2019בדצמבר  31ליום   2020בדצמבר  31ליום   

  שווי הוגן   ערך בספרים   שווי הוגן   ערך בספרים   

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

          התחייבויות פיננסיות 
הלוואות לזמן ארוך  

  1,365,303   1,254,236   1,086,759   980,091   (כולל חלויות) 
אגרות חוב (כולל  

  חלויות)  
 11,192,946   11,729,510   9,896,527   10,607,236  

   12,173,037   12,816,269   11,150,763   11,972,539  
  

 נקבע על פי היוון תזרימי המזומנים. שיעורי הריבית ששימשו להיוון מבוססות על ציטוט שנתקבל    של הלוואות לזמן ארוך  השווי ההוגן
השווי ההוגן    .2 לרמה בהתאם  הינו,  קבועה  בריבית  ארוך לזמן  ההלוואות  של  ההוגן  השווי  חישובממוסד פיננסי להלוואה בתנאים דומים.  

    לשווין בספרים ולכן הלוואות אלו אינן מוצגות בבאור הנ"ל.של הלוואותיה של הקבוצה בריבית משתנה, שווה בקירוב 
 

  יקס. השווי ההוגן  אנרג  שהנפיקה')  ב(סדרה    להמרה   חוב  אגרות  של   בלבד  ההתחייבותי   הרכיב   את   כוללות   שלעיל   בטבלה   חוב   אגרות'
של מכשירי חוב דומים אשר אינם כוללים  ריבית  שיעורי  בהתאם לנקבע על פי היוון תזרימי המזומנים הצפויים  של אגרות החוב האמורות  

 .  2בהתאם לרמה   והינו אופציית המרה
  

 נקבע על פי מחירים מצוטטים בבורסה    , פרט לאגרות חוב להמרה (סדרה ב') של אנרג'יקס,השווי ההוגן של אגרות החוב הנסחרות
. השווי ההוגן של אגרות החוב הלא סחירות נקבע על פי היוון תזרימי המזומנים הצפויים בריבית ניכיון  1והינו בהתאם לרמה    בישראל

 . 2והינו בהתאם לרמה   המשקפת להערכת ההנהלה את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי
 

  בדוחות הכספיים בשווי הוגן: מכשירים פיננסיים שמוצגים   ) ב(
  

לצורך מדידת שווים ההוגן של מכשיריה הפיננסיים, מסווגת הקבוצה את מכשיריה הפיננסיים, הנמדדים בדוח על המצב הכספי על פי שווים  
  ההוגן, למדרג הכולל את שלוש הרמות שלהלן:

  
  והתחייבויות פיננסיים זהים. מחירים מצוטטים (לא מותאמים) בשווקים פעילים לנכסים     :1רמה  

  
המצוטטים בבורסות השונות, כשהם    2019-ו   2020בדצמבר    31השווי ההוגן של ניירות ערך סחירים נקבע על פי שערי הסגירה לימים   -

  מוכפלים בכמות המוחזקת על ידי הקבוצה של המכשיר הפיננסי הסחיר באותו מועד.  
  

, אשר נצפים, בצורה ישירה (קרי, מחירים) או עקיפה (נתונים הנגזרים ממחירים), 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  :  2רמה  
בי נכסים והתחייבויות פיננסי   ים. ל

  
השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות נקבע על פי ציטוטים ממוסדות בנקאיים מולם    - )  CCS-ו  SWAP,  נגזרים פיננסים (חוזי אקדמה -

  . הציטוטים האמורים נגזרים משערי הספוט והפרשי הריביות בין המטבעות נשוא העסקות. הקבוצההתקשרה 
  

בי נכסים    :3רמה    והתחייבויות פיננסיים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.נתונים ל
  

השווי ההוגן של השקעות שאינן סחירות אחרות נקבע על פי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים המהוונים בריבית ניכיון המשקפת   -
  את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי.  

  
בסס על הרמה הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש   משמעותי לצורך מדידת בנתון  סיווג המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן נעשה בה

  השווי ההוגן של המכשיר בכללותו. 
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  (המשך)של מכשירים פיננסיים שווי הוגן  - 23באור 
  

  ן, על פי רמות: להלן פירוט של מכשיריה הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוג
  

  2020בדצמבר  31ליום   

  סך הכל   3רמה   2רמה   1רמה    

  אלפי ש"ח   
          נכסים פיננסיים בשווי הוגן 

          

          נגזרים: 

להחלפת קרן וריבית שקליות בקרן וריבית בפרנק   Swapנגזרים פיננסיים (חוזה 
  21,744   -    21,744   -    שוויצרי) שיועדו לגידור 

להחלפת קרן וריבית שקליות בקרן וריבית בדולר   Swapפיננסיים (חוזה נגזרים 
  5,426   -    5,426   -    ארה"ב) שיועדו לגידור 

להחלפת קרן וריבית שקליות בקרן וריבית  Swapנגזרים פיננסיים (חוזה 
  5,168   -    5,168   -    בזלוטי) שיועדו לגידור 

  179,678   -    179,678   -    מט"ח) שיועדו לגידור להחלפת    Forwardנגזרים פיננסיים (חוזה 

  CAP  (    -   455    -   455נגזרים פיננסיים (אופציות 

  624   624   -    -    לקיבוע מחירי חשמל בארה"ב) שיועדו לגידור  Swapנגזרים פיננסיים (חוזה 

להחלפת קרן וריבית שקליות בקרן וריבית  Swapנגזרים פיננסיים (חוזה 
  18,663   -    18,663   -    שיועדו לגידור צמודות מדד)  

          

          נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד: 
  115,835   -    -    115,835   ניירות ערך סחירים 

  160,197   160,197   -    -    ) 1קרנות להשקעות בנדל"ן  (

   115,835   231,134   160,821   507,790  

          פיננסיות בשווי הוגןהתחייבויות 

          נגזרים: 

  ) 1,012(   -    ) 1,012(   -    נגזרים פיננסיים (אופציות להחלפת מט"ח) 
להחלפת ריבית משתנה בריבית קבועה) שיועדו   Swapנגזרים פיננסיים (חוזה 

  ) 3,899(   -    ) 3,899(   -    לגידור 

  ) 3,965(   ) 3,965(   -    -    בארה"ב) שיועדו לגידור לקיבוע מחירי חשמל   Swapנגזרים פיננסיים (חוזה 

להחלפת קרן וריבית שקליות בקרן וריבית  Swapנגזרים פיננסיים (חוזה 
  ) 4,196(   -    ) 4,196(   -    בזלוטי) שיועדו לגידור 

  ) 7,523(   -    ) 7,523(   -    להחלפת מט"ח) שיועדו לגידור   Forwardנגזרים פיננסיים (חוזה 

    -   )16,630 (   )3,965 (   )20,595 (  

          
  

  : 3מכשירים פיננסיים בשווי הוגן אשר שווים נמדד על פי רמה  )1( 
   

  

  31לשנה שהסתיימה ביום 
  בדצמבר 

  אלפי ש"ח   
  153,961   2020בינואר  1יתרה ליום  

  27,302   השקעות 
  ) 25,745(   מימושים 

  ) 17,453(   סכומים שנזקפו לרווח והפסד בתקופה 
  18,791   סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר בתקופה 

  156,856   2020בדצמבר  31יתרה ליום 
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  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) - 23באור 
  

  : להשקעות בנדל"ן תיאור תהליכי הערכה ששימשו בקביעת השווי ההוגן של קרנות ברוקטון )2( 
  

  : Iקרן ברוקטון 
  

הצפויים לחלוקה  ). אומדני תזרימי המזומנים DCFחושב לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים ( מ  Iשוויה ההוגן של ההשקעה בקרן ברוקטון 
בי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים  לחברה   מהוונים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון המשקף את הערכות השוק ל

  .ים העתידייםבאומדן תזרימי המזומנ
  

הדוח, יתרת הקרן נובעת בעיקר  למועד    נכסיה.שוויה ההוגן של הקרן נאמד בהתאם לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים ממכירת  
המייצגת לדעת הנהלת הקרן את  (  15%-כ  מהוונים לערכם הנוכחי תוך שימוש בריבית היוון שלאשר  אומדני תזרימי המזומנים כאמור  מ

בריבית בה    0.5%. על פי ניתוח רגישות שנעשה לשווי ההוגן נמצא כי כל שינוי של  )וון המתאימה ביותר לאמידת השווי ההוגןריבית ההי
  יהוונו תזרימי המזומנים, יביא לקיטון / גידול בשווי ההוגן בסכום שאינו מהותי.

    
  :IIIוקרן ברוקטון  IIקרן ברוקטון 

.  הקרןההוגן של  שוויה  המשקף בקירוב את  הקרן  נרשמת בספרי החברה בהתאם לחלקה של החברה בהון    IIברוקטון  בקרן  ההשקעה  
בסס על  הקרן  שווים ההוגן של נכסי    הערכה שונות כאשר מתודולוגיות הערכה נפוצות כוללות: מתודולוגיות נמדד בה

   שימוש במכפילEBITDA    בסס על מכפילים ששימשו בהערכות שווי הוגן בחברות נסחרות או בנתונים של עסקאות אחרונות בה
 שבוצעו בשוק.

  .היוון תזרימי מזומנים מהכנסות שכירות נטו בהתאם לשיעורי היוון ששימשו בעסקאות נדל"ן אחרונות 
 גן של הנכס לאחר השלמתו בניכוי הערך הנוכחי של אומדן  בעבור נכסים בהקמה, שוויו ההוגן של הנכס נקבע על ידי אמידת שוויו ההו

בוע לצורך השלמתו.      עלויות ההקמה הצפויות ל
  

  2019בדצמבר  31ליום   

  סך הכל   3רמה   2רמה   1רמה    

  אלפי ש"ח   
          נכסים פיננסיים בשווי הוגן 

          

          נגזרים: 
שקליות בקרן  להחלפת קרן וריבית  Swapנגזרים פיננסיים (חוזה 

  33,393   -    33,393   -    וריבית בפרנק שוויצרי) שיועדו לגידור 

  39,301   -    39,301   -    להחלפת מט"ח) שיועדו לגידור   Forwardנגזרים פיננסיים (חוזה 

  CAP  (    -   1,455    -   1,455נגזרים פיננסיים (אופציות 

בריבית  להחלפת ריבית משתנה  Swapנגזרים פיננסיים (חוזה 
  497   -    497   -    קבועה) שיועדו לגידור 

          

          נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד: 
  68,644   -    -    68,644   ניירות ערך סחירים 

  176,035   176,035   -    -    ) 1קרנות להשקעות בנדל"ן  (

   68,644   74,646   176,035   319,325  

          פיננסיות בשווי הוגןהתחייבויות 
          נגזרים: 

לקיבוע מחירי חשמל בארה"ב) שיועדו   Swapנגזרים פיננסיים (חוזה 
  ) 22,074(   ) 22,074(   -    -    לגידור 

להחלפת קרן וריבית שקליות בקרן   Swapנגזרים פיננסיים (חוזה 
  ) 3,443(   -    ) 3,443(   -    וריבית בדולר ארה"ב) שיועדו לגידור

נגזרים פיננסיים (חוזה להחלפת קרן וריבית שקליות בקרן וריבית  
  ) 12,918(   -    ) 12,918(   -    צמודות מדד) שיועדו לגידור 

  ) 9,621(   -    ) 9,621(   -    להחלפת מט"ח) שיועדו לגידור   Forwardנגזרים פיננסיים (חוזה 

    -   )25,982 (   )22,074 (   )48,056 (  
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  הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך)שווי  - 23באור 

  
 : 3מכשירים פיננסיים בשווי הוגן אשר שווים נמדד על פי רמה  )1(

  

  

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי  
  הוגן דרך רווח והפסד

  אלפי ש"ח   
  172,485   2019בינואר  1יתרה ליום  

  61,716   השקעות 
  ) 65,090(   מימושים 

  6,924   בתקופה סכומים שנזקפו לרווח והפסד 
  ) 22,074(   סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר בתקופה 

  153,961   2019בדצמבר  31יתרה ליום 
  

 
  : 2019בדצמבר  31רגישות השוויים ההוגנים לחלופות אפשריות באופן סביר בהנחות ליום  ) 2(

  
בקרן ההשקעה  מודל    I  שווי  לפי  בנדל"ן חושב  בריבית של    D.C.Fלהשקעות  הוונו  המזומנים  לדעת    15%ותזרימי  המייצגת 

ההנהלה את הריבית להיוון המתאימה ביותר לאמידת השווי ההוגן. על פי ניתוח רגישות שנעשה לשווי ההוגן נמצא כי כל שינוי  
 בריבית בה יהוונו תזרימי המזומנים, יביא לקיטון / גידול בשווי ההוגן בסכום שאינו מהותי.   0.5%של 

  
השווי ההוגן של מכשירים פיננסים שאינם נסחרים נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, כגון ערך נוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים  
המהוונים בריבית ניכיון בשיעור המשקף, להערכת הנהלת החברה, את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי. החברה מסתמכת באופן חלקי  

בססות בין השאר על ציטוטי ריבית מגופים פיננסים. אומדן השווי על ריבית ניכיון  המצוטטת בשוק פעיל וכן על טכניקות הערכה שונות המ
ההוגן חושב באמצעות הערכת תזרימי המזומנים העתידיים וקביעת שיעור ריבית הניכיון על פי השיעורים בסמוך לתאריך הדוח על המצב  

ת של הנהלת החברה. לפיכך, עבור מרבית המכשירים הפיננסים הערכת השווי ההוגן שלהלן אינה בהכרח  הכספי ומבוסס, בין השאר, על הנחו
אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר הפיננסי לתום תקופת הדיווח. הערכת השווי ההוגן נערכה כאמור לפי שיעורי הניכיון בסמוך לתאריך  

יעורי הריבית ממועד החישוב ועד מועד פרסום הדוחות הכספיים. תחת הנחת הדוח על המצב הכספי ואינה מתחשבת בתנודתיות של ש
ם  שיעורי ניכיון אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול ויהיו שונים באופן מהותי מאלו שנאמדו על ידי הנהלת החברה, בעיקר בהתייחס למכשירי

ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שעשויות להשתלם  פיננסים בריבית קבועה או כאלה שאינם נושאים ריבית. בנוסף, בקביעת  
בדצמבר    31בעת פירעון המכשיר וכן הם אינם כוללים את השפעות המס. לא בהכרח הוא שהפער בין היתרות בדוח על המצב הכספי לימים  

  לבין יתרות השווי ההוגן כפי שנאמדו על ידי הנהלת החברה, אכן ימומש.   2019-ו  2020
 

השיטות וההנחות העיקריות ששימשו לחישוב אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים (בין אם לצורך קביעת ערכם בדוחות    )ג(
 : הכספיים ובין אם לצורך הצגת שווים ההוגן בבאור זה בלבד)

  
(מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות, לקוחות, וחייבים ויתרות חובה)    -  במסגרת סעיפי הרכוש השוטף  מכשירים פיננסיים הכלולים ) 1(

  מהווה קירוב לשווי ההוגן.    2019-ו  2020בדצמבר   31היתרה בדוח על המצב הכספי לימים 
  
(אשראי לזמן קצר וזכאים ויתרות זכות) היתרה בדוח על    -מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי ההתחייבויות השוטפות    ) 2(

  מהווה קירוב לשווי ההוגן.   2019- ו  2020בדצמבר  31המצב הכספי לימים 
  
  . לעיל'  ב22באור  ראה  –מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות  ) 3(
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  מפעילות מימון הנובעים שינויים בהתחייבויות  - 24באור 
  

  

יתרה ליום  
בדצמבר   31

2019  

תזרים  
מזומנים  
מפעילות  

  מימון
שינויי שווי  

  הפרשי שער   הוגן
שינויים  
  אחרים 

יתרה ליום  
בדצמבר   31

2020  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   
ומנותני   בנקאיים  מתאגידים  אשראי 

  אשראי אחרים 
 266,607   )165,070 (    -    -    -   101,537  

  11,211,608   ) 82,644(   -    31,580   1,379,062   9,883,610   אגרות חוב 
  בנקאיים הלוואות מתאגידים 

 2,738,128   )396,128 (    -   )49,283 (   )295 (   2,292,422  
  התחייבות בגין חכירה מימונית 

 39,622   )200 (       3,827   43,249  
  (*)  IFRS 16-התחייבות בגין חכירה

 142,645   )3,110 (    -   )9,582 (   54,326   184,279  
  התחייבות בגיון הסכם עם שותף המס 

 )2,419 (   162,241     )10,816 (   )9,239 (   139,767  
  804   ) 60(   -    -    -    864   אחרות 

   13,069,057   976,795   31,580   )69,681 (   )34,085 (   13,973,666  
  
  
  

  

  1יתרה ליום  
  2019בינואר 

תזרים  
מזומנים  
מפעילות  

  מימון
שינויי שווי  

  הפרשי שער   הוגן
שינויים  
  אחרים 

יתרה ליום  
בדצמבר   31

2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   
ומנותני   בנקאיים  מתאגידים  אשראי 

  266,607   -    -    -    ) 82,707(   349,314   אשראי אחרים 
  9,883,610   1,840   -    ) 57,437(   1,933,712   8,005,495   אגרות חוב 

  2,738,128   ) 2,828(   ) 55,352(   14,932   1,229,998   1,551,378   הלוואות מתאגידים בנקאיים 
  39,622   16,850     1,681   ) 1,340(   22,431   התחייבות בגין חכירה מימונית 

  IFRS 16  (*)   100,762   )4,556 (   2,635   )5,700 (   49,504   142,645-התחייבות בגין חכירה
  864   ) 73(   -    -    -    937   אחרות 

   10,030,317   3,075,107   )38,189 (   )61,052 (   65,293   13,071,476  
  

  בגין חכירות החל מיום.   IFRS 16נובעת מיישום למפרע של תקן  2019בינואר  1(*) היתרה ליום 
  . 2019בגין חכירות שהתווספו במהלך שנת  IFRS 16(**) יישום תקן 

  

  אירועים לאחר תאריך המאזן - 25אור ב
  

 ד.   16באור ראה -  2021, ובדבר דיבידנד לרבעון הראשון של שנת 2021לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר מדיניות דיבידנד לשנת  )1( 

 . ה 16 באור ראה -2021לעניין החלטת דירקטוריון החברה ביחס לתגמול הוני לדירקטורים, נושאי משרה ועובדים בשנת  )2( 

 .  ו 11 באור ראה -בדרך של הרחבת אגרות החוב (סדרה יב')  זןאתאריך המ לאחר  החברהשביצעה   פרטית הצעהלעניין  )3( 

 ח.    6  באורראה  - לאחר תאריך המאזן  PSPלעניין מכירת מניות  )4( 

 ) 1ב. ( 11 באורראה  - לעניין התקשרות בהסכם מסגרת אשראי עם בנק בישראל לאחר תאריך המאזן )5( 

 . ג 4 באורראה  -Brockton Everlast  לאחר תאריך המאזן על ידי  'בקיימברידג המדע בפארק  מבנים מספר לעניין רכישת  )6( 

 . ג 4 באור   ראה-רכישת מתחם לוגיסטי על ידי אמות לאחר תאריך המאזן לעניין )7( 

 .יג 11באור  ראה –מיליון ע.נ. (סדרה ח') לאחר תאריך המאזן  450הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה על ידי אמות בסך של  לעניין )8( 

 .ד  7 באור  ראה- לאחר תאריך המאזן  150MWp וולטאי בארה"ב בהספק של -לרכישת פרוייקט פוטו  לעניין מזכר הבנות )9( 

 



מידע כספי נפרד
אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ



 

  

  
  לכבוד

  בעלי המניות של אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ 
  

  2רח' ז'בוטינסקי 
  רמת גן 

  
  א.ג.נ.,  

  
  הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד

  1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9לפי תקנה 
  
  
  

אלוני של    1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
משלוש השנים שהאחרונה שבהן   אחת ולכל   2019-ו   2020בדצמבר    31"החברה") לימים    -(להלן    חץ נכסים והשקעות בע"מ

 לחוות היא החברה. אחריותנו  של  וההנהלה . המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון 2020בדצמבר  31הסתיימה ביום 
  .ביקורתנו על  המידע הכספי הנפרד בהתבסס על  דעה

  
-ההשקעות בהן הסתכם לסך של כלא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך  

רווח מחברות מוחזקות אלה ה , בהתאמה, ואשר  2019  - ו  2020בדצמבר    31לימים  ליוני ש"ח  מי  6,223- מיליוני ש"ח וכ  5,868
  2019, 2020בדצמבר  31מיליוני ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  382- מיליוני ש"ח, וכ 490-כמיליוני ש"ח  270-הסתכם לסך של כ

ידי רואי חשבון אחרים2018-ו וחוות דעתנו,   , בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על  שדוחותיהם הומצאו לנו, 
  ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. 

 
על ביקורת  לתקני בהתאם ביקורתנו את  ערכנו בישראל.   ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש  אלה תקנים  פי-מקובלים 

 של  מדגמית  בדיקה כוללת  מהותית. ביקורת  הצגה מוטעית  שאין במידע הכספי הנפרד ביטחון  של  סבירה  במטרה להשיג מידה
החשבונאיים שיושמו   בחינה של הכללים  גם  כוללת  ספי הנפרד. ביקורת במידע הכ ובפרטים הכלולים ראיות התומכות בסכומים

 נאותות הערכת  וכן החברה של  וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים  ושל האומדנים  בעריכת המידע הכספי הנפרד
  .דעתנו  לחוות נאות בסיס יםמספק אחרים החשבון הודוחות רואי  סבורים שביקורתנו ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו

  
המהותיות,  הבחינות  מכל  ערוך,  הנפרד  הכספי  המידע  אחרים,  חשבון  רואי  של  הדוחות  ועל  ביקורתנו  על  בהתבסס  לדעתנו, 

  . 1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9בהתאם להוראות תקנה 
  
  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות' 
   רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network  
  

  . 2021 במרץ  16תל אביב , 
  

1  
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  בדצמבר  31ליום     

    2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   באור  

        נכסים 
        נכסים שוטפים 

  350,976   596,119   ד.  מזומנים ושווי מזומנים 

  40,876   39,537     פקדונות וניירות ערך סחירים 

  3,086   3,903     נכסי מס שוטפים, נטו 

  12,511   4,681     חייבים צדדים קשורים 

  27,308   100,018     חייבים ויתרות חובה  

     744,258   434,757  

  -    200,311     השקעה בחברה כלולה המוחזקת למכירה 

  434,757   944,569     סך הכל נכסים שוטפים    

        נכסים לא שוטפים 
        השקעות לזמן ארוך בניירות ערך: 

  203,803   186,335     ניירות ערך מיועדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  8,736,732   7,372,212     השקעות בחברות מוחזקות 

  1,894,324   2,097,386   ט.  הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות

  2,967   3,904     רכוש קבוע, נטו 

  33,393   63,430     נכסים אחרים 

  10,871,219   9,723,267     סך הכל נכסים לא שוטפים    

  11,305,976   10,667,836     הכל נכסים -סך      

        

        
 
 
 
 
 
 
 

  הבאורים המצורפים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 
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  בדצמבר  31ליום     

    2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   באור  

        התחייבויות והון  

        
        התחייבויות שוטפות 

  1,965   791     אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 

  348,036   346,750     חלויות שוטפות של אגרות חוב 

  6,965   26,546     התחייבויות מס שוטפות 

  846   13,859     זכאים צדדים קשורים 

  102,868   94,800   (ה)   זכאים ויתרות זכות 

  460,680   482,746     סך הכל התחייבויות שוטפות 

        התחייבויות לא שוטפות
בי אופציה המירים לאגרות חוב    3,840,621   3,461,797   (ו)   אגרות חוב  וכ

  358,987   593     הלוואות ומסגרות אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  

  305,485   311,356   (ח)   התחייבויות מסים נדחים 

  3,658   9,478     התחייבויות אחרות 

  4,508,751   3,783,224     הכל התחייבויות לא שוטפות- סך      

  6,336,545   6,401,866     הון 

  11,305,976   10,667,836     הכל התחייבויות והון   -סך      

        
  

  נפרד ממנו. הבאורים המצורפים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי 
  
  

         בשם הדירקטוריון: 
         

    יו"ר הדירקטוריון        אבירם ורטהים 
         

 חבר הדירקטוריון ומנהל כללי        נתן חץ
         

    סמנכ"ל כספים        אורן פרנקל 
         
         

         2021במרץ  16
 ________________________        

        תאריך אישור הדוחות הכספיים 
 



  |  נתונים על הרווח והפסד חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
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  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

        

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

        
        הכנסות ורווחים

  578,846   1,068,159   283,982   חלק הקבוצה ברווחי חברות מוחזקות, נטו 

  33,151   24,711   ) 15,250(   רווחים (הפסדים) נטו, בקשר להשקעות בניירות ערך לזמן ארוך  

  5,889   96,680   201,035   החזקה וממימוש השקעות בחברות מוחזקות, נטורווחים משינוי בשיעור 

  35,088   27,561   15,090   הכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות 

  1,882   579   62   הכנסות אחרות, נטו 

   484,919   1,217,690   654,856  

        עלויות והוצאות 
  28,559   34,876   29,975   הנהלה וכלליות

  1,546   1,555   1,552   הנהלה וכלליות לחברות מוחזקות 

  ) 85,260(   16,077   5,854   הוצאות (הכנסות) מימון בגין חברות מוחזקות

  ) 5,424(   ) 12,018(   ) 726(   הכנסות מימון 

  113,218   109,022   97,312   הוצאות מימון 

   133,967   149,512   52,639  

  602,217   1,068,178   350,952   ההכנסה רווח לפני מיסים על 

  88,071   112,078   47,954   מיסים על ההכנסה

  514,146   956,100   302,998   רווח נקי לתקופה 

        רווח נקי למניה (בש"ח): 
  3.01   5.55   1.75   בסיסי             

  3.00   5.52   1.74   בדילול מלא      

        ששימש בחישוב הרווח למניה (אלפי מניות) הממוצע המשוקלל של הון המניות 
  170,744   172,170   172,784   בסיסי 

  171,013   172,992   173,060   בדילול מלא

        

        
  

  הבאורים המצורפים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 



  |  נתונים על הרווח הכולל חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
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  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  514,146   956,100   302,998   רווח נקי לתקופה 

        הפסד כולל אחר 
        סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס 

  117,601   ) 89,601(   28,276   רווח (הפסד) מתרגום דוחות כספיים בגין פעילויות חוץ 
זקיפת הפסד (רווח) מהפרשי שער בקשר עם אשראי ונגזרים שיועדו לגידור  
השקעה בחברה כלולה לרווח והפסד בשל ירידה בשיעור החזקה בחברה  

  ) 195,009(   153,855   89,051   הכלולה 

  4,277   ) 4,729(   ) 533(   הפסד מהפרשי שער בגין גידור תזרימי מזומנים 
מימוש קרן הון הפרשי תרגום לרווח והפסד, בעקבות ירידה בשיעור אחזקה  

  ) 15,742(   3,021   ) 17,678(   בחברה כלולה 
מימוש חלק החברה ברווח כולל אחר של חברה כלולה לרווח והפסד, בעקבות  

  -    1,176   8,977   ירידה בשיעור אחזקה בחברה כלולה
מימוש קרן הון הפרשי שער בגין אשראים ונגזרים שיועדו לגידור השקעה בחברה  

  426   ) 11,213(   ) 17,179(   כלולה לרווח והפסד, בעקבות ירידה בשיעור אחזקה בחברה כלולה 

  312,088   ) 411,647(   ) 337,793(   חלק החברה ברווח (בהפסד) כולל אחר של חברות כלולות, נטו ממס 

  

 
 )

246,879
 (   )359,138 (   223,641  

   56,119   596,962   737,787  

        

        
  

  הבאורים המצורפים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 



  |  נתונים על תזרימי המזומנים חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
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  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  2019  2018  2017  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
        פעילות שוטפת  -תזרימי מזומנים 
  514,146   956,100   302,998   רווח נקי לתקופה 

  ) 239,271(   ) 805,491(   126,847   הכנסות (הוצאות) שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים (נספח א')

   429,845   150,609   274,875  

  ) 15,377(   27,673   181,631   שינויים בהון חוזר (נספח ב')

בעו    259,498   178,282   611,476   מפעילות שוטפת מזומנים, נטו ש

        פעילות השקעה  -תזרימי מזומנים 
  ) 27,730(   ) 61,716(   ) 23,965(   השקעה בקרנות נדל"ן להשקעה  

  90,941   65,089   22,409   תמורה מהחזר השקעה בקרנות נדל"ן להשקעה 

  ) 366,676(   ) 198,716(   ) 401,312(   השקעה בחברות מאוחדות 

  363,989   440,373   1,359,305   תמורה ממכירת מניות חברה כלולה 

  ) 16,328(   ) 1,109,421(   ) 193,935(   מתן הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות 

  2,366   ) 27,387(   942   בפקדונות וניירות ערך סחירים, נטו  (עלייה) ירידה

  26,604   93,892   -   החזרי הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות 

  -   ) 163,771(   ) 244,573(   השקעה בחברות מוחזקות, נטו 

  66,112   -   3,250   החזר השקעה בחברות מוחזקות 

בעו מעסקאות (ששימשו לעסקאות) אקדמה שיועדו לגידור    ) 84,476(   21,286   22,177   מזומנים ש

  ) 239(   ) 133(   ) 1,542(   אחרות, נטו 

בעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה     54,563   ) 940,504(   542,756   מזומנים, נטו ש

        פעילות מימון  -תזרימי מזומנים 
בי אופציה המירים לאג"ח    672,429   1,318,037   -   תמורה מהנפקת אגרות חוב וכ

  ) 873(   ) 879(   ) 363,666(   פירעון הלוואות לזמן ארוך

בי אופציה תמורה    14,633   47,093   3,687   מהנפקות הון וכ

  ) 344,091(   ) 402,748(   ) 347,178(   פרעון אגרות חוב  

  3,033   ) 1,924(   ) 1,109(   שינוי באשראי לזמן קצר ובמסגרת אשראי לזמן ארוך מבנקים

  ) 252,906(   ) 268,559(   ) 200,446(   דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה  

בעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון    92,225   691,020   ) 908,712(   מזומנים, נטו ש

  406,286   ) 71,202(   245,520   עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 

  1,137   ) 6,104(   ) 377(   השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים במטבע חוץ 

  20,859   428,282   350,976   ושווי מזומנים לתחילת השנהיתרת מזומנים 

  428,282   350,976   596,119   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

        

        
  
  

  הבאורים המצורפים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 
   



  |  נתונים על תזרימי המזומנים חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני
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  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  2019  2018  2017  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
        התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

        
        א. הכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

  ) 30,501(   ) 28,204(   ) 52,638(   הפרשי התאמה בגין התחייבויות לזמן ארוך ויתרות מזומנים  
  ) 261,030(   ) 756,006(   350,053   דיבידנדים והפחתות הון שהתקבלו חלק החברה ברווחי חברות כלולות בניכוי  

  )37,219(   ) 17,591(   18,342   רווחים בקשר להשקעות בניירות ערך לזמן ארוך ונכסים מיועדים למימוש 

  ) 5,891(   ) 96,682(   ) 201,035(   הפסד (רווח) משינוי בשיעור החזקה וממימוש השקעות בחברה מוחזקת, נטו 
  324   ) 11,437(   398   הפסד (רווח) מניירות ערך סחירים, נטו 

  91,079   100,559   7,679   מיסים נדחים, נטו
  3,967   3,870   4,048   אחרות, נטו 

   126,847   )805,491 (   )239,271 (  

        ב. שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות (שינויים בהון חוזר): 
  ) 1,723(   22,806   155,065   ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה  
  ) 5,289(   5,826   ) 817(   ירידה (עלייה) בנכסי מס שוטפים, נטו 

  ) 5,314(   )4,947(   13,432   ירידה בזכאים ויתרות זכות  
  ) 3,051(   3,988   13,951   עלייה (ירידה) בהתחייבויות מס שוטפות, נטו

   181,631   27,673   )15,377 (  

        ג. פעילות שלא במזומן 
  -   3,491   157,345  דיבידנד לקבל מחברה מוחזקת

  
      

  
      

        ג. מידע נוסף 
  113,552   129,095   130,307   ריבית ששולמה 

  692   195   593   ריבית שנתקבלה

  242   3,212   5,485   מיסים ששולמו 

  -   1,818   -   מיסים שהתקבלו 

  317,863   312,730   634,004   דיבידנד ותקבולים עבור הפחתות הון שהתקבלו

        
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 



  |  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים  חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני 
  

 
 

 דוחות נפרדים  8
 

  
  

  כללי:  (א)
  

להוראות תקנה   ערוכים בהתאם  הנפרדים של החברה  ניירות  9הדוחות הכספיים  לתקנות  והתוספת העשירית  ג 
  . 1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל

  
  : הגדרות  (ב) 

  
  חץ נכסים השקעות בע"מ. -אלוני  -  החברה 

  
  בתקני חשבונאות מקובלים. כהגדרתה בביאור   -  חברה מוחזקת 

  
  מדיניות חשבונאית:   (ג)

  
לדוחות הכספיים המאוחדים  2הדוחות הכספיים הנפרדים נערכו בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  

החברה מוחזקות,    של  חברות  בגין  המזומנים  ותזרימי  ההוצאות  ההכנסות,  ההתחייבויות,  הנכסים,  לסכומי  פרט 
  כמפורט להלן: 

  
את    . א משקפים  וההתחייבויות  והמיוחסים  הנכסים  המאוחדים  בדוחות  הכלולים  וההתחייבויות  הנכסים 

  לחברה עצמה כחברה אם (לא כולל השקעות בחברות מוחזקות). 
  
סך    ב.  בניכוי  הנכסים  סך  של  נטו  בסכום  החברה  של  חלקה  לפי  מוצגות  מוחזקות  בחברות  השקעות 

  ההתחייבויות הנכללים בדוחות המאוחדים של החברה. 
  
ו   ג. ההכנסות  המיוחסים  סכומי  המאוחדים  בדוחות  הכלולות  וההוצאות  ההכנסות  את  משקפים  ההוצאות 

לחברה עצמה כחברה אם, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, למעט סכומי הכנסות והוצאות  
  בגין חברות מוחזקות.  

  
ההכנסות בניכוי   חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג בגובה חלקה של החברה בסכום נטו של סך  ד. 

חברות  של  הפעילות  תוצאות  את  והמציגים  החברה  של  המאוחדים  בדוחות  הנכללים  ההוצאות  סך 
  מוחזקות, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר. 

  
עצמה    ה.  לחברה  המיוחסים  המאוחדים  בדוחות  הכלולים  הסכומים  את  משקפים  המזומנים  תזרימי  סכומי 

רימי מזומנים מעסקאות שנעשו בין החברה לחברות המוחזקות ואשר בוטלו בדוחות  כחברה אם,  לרבות תז
בחברות   שנעשו  ועסקאות  מפעולות  הנובעים  המזומנים  תזרימי  סכומי  ולמעט  המאוחדים  הכספיים 

  המוחזקות. 
  

  הלוואות שניתנו ו/או נתקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם. 
  
יתרות (לרבות הלוואות שניתנו והתקבלו) והכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו    . ו

במסגרת הדוחות המאוחדים, נמדדות ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל  
א אלו,  עסקאות  ומוצגות  נמדדות  היו  בו  אופן  באותו  הכולל,  הרווח  או  והפסד  מול  רווח  מבוצעות  היו  ילו 

 צדדים שלישיים. 
  



  |  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים  חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני 
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  מזומנים ושווי מזומנים:   (ד) 
 

  בדצמבר  31ליום     

    2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח     

        
  262,573   595,588     מזומנים ושווי מזומנים נקובים בש"ח

  1,196   470     מזומנים ושווי מזומנים נקובים בדולר 

  6   3     מזומנים נקובים באירו מזומנים ושווי 

  7   16     מזומנים ושווי מזומנים נקובים בפרנק שוויצרי 

  4   4     מזומנים ושווי מזומנים נקובים בדולר קנדי 

  7,061   38     מזומנים ושווי מזומנים נקובים בליש"ט

  80,129   -     קרנות כספיות 

     596,119   350,976  

        
  

  
  ויתרות זכות:(ה)         זכאים   
  

  בדצמבר  31ליום     

    2020  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח     

        
  82,775   77,965     ריבית לשלם בגין אגרות חוב 

  10,666   10,363     הוצאות שנצברו 
מכשירים פיננסיים נגזרים, אשר יועדו  

  8,668   4,920     כפריטים מגדרים 

  759   1,552     אחרים

     94,800   102,868  

        
  

  . לדוחות הכספיים המאוחדים 11ראה באור -החברהלמידע בדבר אגרות החוב של   -(ו)     אגרות חוב
  

   



  |  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים  חץ נכסים והשקעות בע"מ-אלוני 
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  נכסים והתחייבויות פיננסיים:   (ז) 
  

  קבוצות מכשירים פיננסיים   ) 1(
  

    בדצמבר  31ליום   

  2020  2019    

    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
        נכסים פיננסיים 

        
        מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים: 

    350,976   596,119   מזומנים ושווי מזומנים 
    40,876   39,537   ניירות ערך סחירים 
        הלוואות וחייבים: 

    1,894,324   2,097,386   הלוואות לחברות מוחזקות 
    12,511   11,586   הלוואות וחייבים אחרים 

        נגזרים: 
פיננסיים (חוזה להחלפת קרן וריבית שקליות בקרן וריבית בפרנק שוויצרי) נגזרים 

    33,393   21,744   שיועדו לגידור 
נגזרים פיננסיים (חוזה להחלפת קרן וריבית שקליות בקרן וריבית בדולר ארה"ב)  

    -   5,426   שיועדו לגידור 
    27,168   128,817   לגידור להחלפת מט"ח) שיועדו  Forwardנגזרים פיננסיים (חוזה  

        ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד: 
    27,768   26,138   מניות 

    176,035   160,197   קרן להשקעות בנדל"ן 

   3,086,950   2,563,051    
        התחייבויות פיננסיות 

        
        נגזרים: 

    8,668   7,267   שיועדו לגידור להחלפת מט"ח)  Forwardנגזרים פיננסיים (חוזה  
נגזרים פיננסיים (חוזה להחלפת קרן וריבית שקליות בקרן וריבית בדולר ארה"ב)  

    3,443   -   שיועדו לגידור 
    -   1,012   נגזרים פיננסיים (אופציות מט"ח) 

        התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת: 
    87,340   91,281   זכאים ויתרות זכות 

    360,952   1,384   לזמן קצר והלוואות מתאגידים בנקאיים אשראי 
    4,188,657   3,808,547   אגרות חוב 

   3,909,491   4,649,060    
 
 

  ניהול סיכון נזילות   ) 2(
  

האחריות על ניהול סיכוני הנזילות חלה על הנהלת החברה, אשר מנהלת תוכנית ניהול סיכוני מימון ונזילות לטווח 
הבינוני והארוך בהתאם לצורכי החברה. החברה מנהלת את סיכון הנזילות על ידי שמירה של עודפי מזומנים  הקצר, 

ומההתחייבויות   הפיננסיים  מהנכסים  העתידיות  התשואות  השוואת  ידי  ועל  כספיות  תחזיות  ביצוע  הולמים, 
 הפיננסיות. 

 
קבע תוכנית עבודה מתאימה לניהול סיכון נזילות    האחריות הסופית לניהול סיכון נזילות חלה על הדירקטוריון, אשר 

בי מימון ונזילות בטווח הקצר, בטווח הבינוני ובטווח הארוך. החברה מנהלת את סיכון   ביחס לדרישות ההנהלה ל
ואמצעי הלוואה, על-הנזילות על פנויות, אמצעים בנקאיים  על  -ידי שמירה על מסגרות אשראי  ידי פיקוח מתמשך 

  ם בפועל ואלו הצפויים והתאמת מאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננסים.  תזרימי המזומני
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  התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים:    א. 
  

הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של החברה בגין התחייבויות פיננסיות, אשר  
נגזר פיננסי  מכשיר  מהוות  של  אינן  מהוונים  הבלתי  המזומנים  תזרימי  על  בסס  בה נערכו  הטבלאות   .

בסס על המועד המוקדם ביותר בו החברה עשויה להידרש לפרוע אותן. הטבלה  ההתחייבויות הפיננסיות בה
  כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן. 

  
  

  2020בדצמבר  31ליום   

  

  שיעור ריבית 
אפקטיבית  

  ממוצע 
תזרים  

  שנה שנייה  שנה ראשונה  מזומנים חזוי
שנה 

  שנה רביעית   שלישית

שנה 
חמישית 

  ואילך 

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   %   
אלפי  
  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   ש"ח 

  -    -    -    598   810   1,408   1.74  הלוואות דולר ארה"ב ריבית משתנה 
  1,015,137   353,829   30,775   30,775   30,775   1,461,291   2.10  אג"ח שקליות לא צמודות בריבית משתנה 
  989,214   152,067   159,718   202,263   145,831   1,649,093   2.90  אג"ח שקליות לא צמודות בריבית קבועה 

  -    -    224,260   233,815   243,369   701,444   1.83  אג"ח שקליות צמודות בריבית קבועה
  149,276   51,292   35,728   36,239   36,751   309,286   3.69  (*)  בריבית קבועהאג"ח בדולר ארה"ב 

  34,411   32,065   41,972   6,256   7,038   121,742   1.23  (*)  אג"ח בפרנק שוויצרי בריבית קבועה

     4,244,264   464,574   509,946   492,453   589,253   2,188,038  
  
  
  

  2019בדצמבר  31ליום   

  

  שיעור ריבית 
אפקטיבית  

  ממוצע 

תזרים  
מזומנים  

  שנה שנייה  שנה ראשונה  חזוי
שנה 

  שנה רביעית   שלישית

שנה 
חמישית 

  ואילך 

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   %   
אלפי  
  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   ש"ח 

  -    -    359,002   4,431   4,431   367,864   1.24  הלוואות פר"ש ריבית משתנה  

  -    -    643   870   885   2,398   3.41  הלוואות דולר ארה"ב ריבית משתנה 

  1,372,416   32,747   32,747   32,747   32,837   1,503,494   2.2  אג"ח שקליות לא צמודות בריבית משתנה 

  994,035   168,926   175,386   120,269   118,356   1,576,972   2.88  אג"ח שקליות לא צמודות בריבית קבועה 

  -    225,603   235,215   244,827   254,438   960,083   1.83  אג"ח שקליות צמודות בריבית קבועה

  220,471   39,327   39,923   40,519   40,519   380,759   3.69  (*)  אג"ח בדולר ארה"ב בריבית קבועה

  232,445   42,276   43,091   43,907   43,907   405,626   1.23  (*)  אג"ח בפרנק שוויצרי בריבית קבועה

     5,197,196   495,373   487,570   886,007   508,879   2,819,367  
  

 
) עם גוף פיננסי בישראל כך שחלק מאגרות חוב (סדרה  Cross Currency SWAP(*) החברה התקשרה בעסקאות החלפה (

  ט') הומרו להתחייבות בפרנק שוויצרי ודולר ארה"ב. 
 

  
  נכסים פיננסים:   ב. 

    
כוללים  המקורות  הפיננסיות.  התחייבויותיה  לפירעון  המיועדים  עיקריים  מקורות  מספר  קיימים  לחברה 

ושווי מזומנים בסך כ ומסגרות אשראי לא מנוצלות בסך    596-מזומנים  למועד מיליון    500מיליון ש"ח  ש"ח 
  ש"ח.  מיליארד 8.3-לא משועבדים בסך של כ סחירים . כמו כן, לחברה נכסיםהדוח
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  נכסים והתחייבויות פיננסיים: (המשך)  (ז) 
  

  
  נכסים והתחייבויות פיננסיים המהווים מכשירים פיננסיים נגזרים:   ג.

 
בי המכשירים הפיננסים הנגזרים שלה (לרבות טבלת חוזי אקדמה להחלפת  לניתוח נזילות של החברה ל

הכספיים המאוחדים של  )(א) לדוחות3( 22ראה באור  –) 2019בדצמבר  31-ו  2020בדצמבר  31מטבע לימים 
  החברה. 

  
  
  סיכון מדד המחירים לצרכן   )       3(

  
של   הסתכמה החשיפה נטו של החברה למדד המחירים לצרכן לסך  2019בדצמבר    31-ו  2020בדצמבר    31ליום    

(עודף התחייבויות פיננסיות על נכסים פיננסיים). כיוון  מיליארד ש"ח, בהתאמה    0.9ולסך של  מיליארד ש"ח    0.8
השקעתה   את  רואה  באנרג'יקסבאמות  שהחברה  מהשקעתה  למדד)  (   וחלק  הצמוד  המדמה  החלק  כמכשיר 

בדצמבר    31-ו  2020בדצמבר    31ליום    אזי חשיפה זו מסתכמתבטווח הארוך,  השקעה בנכס פיננסי צמוד מדד  
  ). (עודף נכסים על התחייבויות ש"ח, בהתאמהמיליארד  2.7-ח ומיליארד ש" 3.2של נטו לסך  2019

      
  

  מסים על הכנסה:  (ח) 
  

  יתרות מסים נדחים:   ) 1(
  

  מפורטים כדלהלן:  2020בדצמבר  31הרכב ותנועת המסים הנדחים ליום 
  

            

  2020לשנת 

  31ליום 
בדצמבר 

2019  
זקיפה לרווח 

  והפסד
זקיפה לרווח 

  כולל אחר 

סיווג כנגד  
התחייבויות  

מסים 
  שוטפים 

  31ליום 
בדצמבר 

2020  
  29,968   ) 5,629(   21,309   -   14,288   גידור פעילות חוץ 
  ) 6,230(   -   -   ) 4,745(   ) 1,485(   בשווי הוגן נכסים פיננסיים 

  241,281   ) 149,716(   ) 17,488(   61,857   346,628   בגין חברות כלולות 
  -   149,716   -   ) 49,575(   ) 100,141(   הפסדים לצורכי מס 

  46,337   -   -   142   46,195   אחרים

   305,485   7,679   3,821   )5,629 (   311,356  

            
  

  מפורטים כדלהלן:  2019בדצמבר  31הרכב ותנועת המסים הנדחים ליום 
  
  

  2019לשנת 

  31ליום 
בדצמבר 

2018  
החלת 

IFRS 16  

זקיפה  
לרווח  
  והפסד

זקיפה  
לרווח  

  כולל אחר 

סיווג כנגד  
התחייבויו 

ת מסים  
  שוטפים

  31ליום 
בדצמבר 

2019  

              
  14,288   -   40,850   -     ) 26,562(   גידור פעילות חוץ 
  ) 1,485(   ) 4,880(   -   ) 2,700(   -   6,095   בשווי הוגן נכסים פיננסיים 

  346,628   ) 40,462(   ) 32,716(   62,616   ) 160(   357,350   בגין חברות כלולות 
  ) 100,141(   45,342   -   40,642   -   ) 186,125(   הפסדים לצורכי מס 

  46,195   -   -   -   -   46,195   אחרים

   196,953   )160 (   100,558   8,134   -   305,485  
  

 סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחה והתחייבויות מסים נדחים:  )2(
מסים   התחייבות  בגינם  הוכרה  לא  אשר  מוחזקות  בחברות  השקעות  בגין  זמניים  הפרשים  בדבר  למידע 

  המאוחדים.  לדוחות   .ח.20באור  ראה -נדחים
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  מסים המתייחסים לרכיבי רווח כולל אחר:  )3(

        

  

סכומים  
  לפני מס 

השפעת  
  מס 

סכומים  
  בניכוי מס 

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

        רווח כולל אחר (נטו לאחר סיווגים מחדש לרווח והפסד): 
        2020בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  28,276   ) 8,211(   36,487   רווח (הפסד) מתרגום דוחות כספיים בגין פעילויות חוץ 
רווח (הפסד) מהפרשי שער בגין הלוואות שיועדו לגידור  

  89,051   ) 26,599(   115,650   השקעות בחברות כלולות המהוות פעילות חוץ , נטו ממס 
  ) 533(   159   ) 692(   הפסד מהפרשי שער בגין גידור תזרימי מזומנים 

מימוש קרן הון הפרשי תרגום לרווח והפסד, בעקבות ירידה  
  ) 17,678(   6,870   ) 24,548(   בשיעור אחזקה בחברה כלולה 

מימוש חלק החברה ברווח כולל אחר של חברה כלולה 
לרווח והפסד, בעקבות ירידה בשיעור אחזקה בחברה 

  8,977   2,209   6,768   כלולה 

מימוש קרן הון הפרשי שער בגין אשראים ונגזרים שיועדו  
לגידור השקעה בחברה כלולה לרווח והפסד, בעקבות 

  ) 17,179(   5,131   ) 22,310(   ירידה בשיעור אחזקה בחברה כלולה 

חלק החברה ברווח (בהפסד) כולל אחר של חברות 
  ) 337,793(   ) 722(   ) 337,071(   כלולות, נטו ממס 

  ) 246,879(   ) 21,163(   ) 225,716(   סה"כ 
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  מסים על הכנסה (המשך):  (ח) 
  

        
        רווח כולל אחר (נטו לאחר סיווגים מחדש לרווח והפסד): 

        2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום לשנה 
        

  ) 89,601(   -   ) 89,601(   רווח (הפסד) מתרגום דוחות כספיים בגין פעילויות חוץ 
זקיפת הפסד (רווח) מהפרשי שער בקשר עם אשראי ונגזרים  

שיועדו לגידור השקעה בחברה כלולה לרווח והפסד בשל ירידה  
  153,855   ) 40,850(   194,705   בשיעור החזקה בחברה הכלולה 

  ) 4,729(   -   ) 4,729(   הפסד מהפרשי שער בגין גידור תזרימי מזומנים 
מימוש קרן הון הפרשי תרגום לרווח והפסד, בעקבות ירידה  

  3,021   -   3,021   בשיעור אחזקה בחברה כלולה 
מימוש חלק החברה ברווח כולל אחר של חברה כלולה לרווח  

  1,176     1,176   בעקבות ירידה בשיעור אחזקה בחברה כלולה והפסד, 

מימוש קרן הון הפרשי שער בגין אשראים ונגזרים שיועדו  
לגידור השקעה בחברה כלולה לרווח והפסד, בעקבות ירידה 

  ) 11,213(   -   ) 11,213(   בשיעור אחזקה בחברה כלולה 

כלולות,  חלק החברה ברווח (בהפסד) כולל אחר של חברות 
  ) 411,647(   32,716   ) 444,363(   נטו ממס 

  ) 359,138(   ) 8,134(   ) 351,004(   סה"כ 

        

  

סכומים  
  לפני מס 

השפעת  
  מס 

סכומים  
בניכוי  

  מס 

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   
  

      

        רווח כולל אחר (נטו לאחר סיווגים מחדש לרווח והפסד): 

        2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

        

  117,601   -   117,601   רווח (הפסד) מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 
רווח (הפסד) מהפרשי שער בגין הלוואות שיועדו לגידור  

  ) 195,009(   59,751   ) 254,760(   השקעות בחברות כלולות המהוות פעילות חוץ , נטו ממס 
הון הפרשי תרגום לרווח והפסד, בעקבות ירידה  מימוש קרן  

  ) 15,742(   -   ) 15,742(   בשיעור אחזקה בחברה כלולה 

מימוש קרן הון הפרשי שער בגין אשראי ונגזרים שיועדו לגידור  
השקעה בחברה כלולה לרווח והפסד, בעקבות ירידה 

  426   -   426   בשיעור אחזקה בחברה כלולה 
  4,277     4,277   בגין גידור תזרימי מזומנים רווח (הפסד) מהפרשי שער 

חלק החברה בהפסד הכולל האחר של חברות מוחזקות, נטו  
  312,088   ) 20,135(   332,223   ממס 

  223,641   39,616   184,025   סה"כ 
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  מסים על הכנסה (המשך):  (ח) 
 

  
  הוצאות מסים על הכנסה שהוכרו ברווח והפסד:  )4(

  
  

  בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  3,131   11,331   48,210   הוצאות מסים שוטפים 

  ) 6,139(   189   ) 7,935(   מסים בגין שנים קודמות 

  91,079   100,558   7,679   הכנסות מסים נדחים 

  88,071   112,078   47,954   סה"כ הוצאות (הכנסות) מסים 
  

  
  
  נוסף: מידע   ) 6(
  

., עליה השיגה החברה.  2015המציאה רשות המסים שומה לחברה בגין שנת    2020בחודש דצמבר    א. 
 בספרים בגין שומה זו.  לחברה הפרשות 

  
  

 : החברהשיעורי המס החלים על    . ב
  

  . 23%הינו  2018-2020שעור מס הכנסה החל על החברה והחברות המאוחדות בישראל בשנים 
  

  
  התקשרויות ועסקאות מהותיות עם צדדים קשורים ובעלי עניין:   (ט)  

  
 הלוואות  ) 1(
  

  מוחזקות:  לחברותשנתנה החברה  ושטרי ההון להלן פירוט תנאי ההלוואות
  

  בדצמבר  31ליום   שיעור הריבית   

  2019  2020  בדצמבר  31ליום   

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   2020  

  %      
        תנאי ההצמדה 

        הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות
  1,558,184   2,097,386     ש"ח ללא הצמדה 

  336,140   -   4.92%  ש"ח ללא הצמדה 

     2,097,386   1,894,324  
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  :(המשך)  ובעלי עניין התקשרויות ועסקאות מהותיות עם צדדים קשורים    (ט) 
  

  31.12.19-ו  31.12.20מליון ש"ח לימים    13-מליון ש"ח ו  5לחברה יתרת חייבים הנובעת מיתרות צדדים קשורים בסך   ) 2(
 בהתאמה. 

  31.12.20מליון ש"ח לימים  מיליון ש"ח    1-מיליון ש"ח ו  14לחברה יתרת זכאים הנובעת מיתרות צדדים קשורים בסך   ) 3(
 .  31.12.19-ו

הכספיים המאוחדים המתפרסמים יחד עם   לדוחות)  4. (ג  6באור  ה  רא  –בדבר הסכם דמי ניהול עם אמות  למידע   ) 4(
  מיליון ש"ח.  9-עמדו על סך של כ 2020מידע כספי זה. דמי הניהול לשנת 

לדוחות הכספיים המאוחדים המתפרסמים יחד )  5. (ה   6באור  ראה    -הסכם דמי ניהול עם אנרג'יקסלמידע בדבר   ) 5(
 ש"ח.   מיליון 5עמדו על סך של  2019עם מידע כספי זה. דמי הניהול לשנת 

שלבעלי שליטה  לעניין   ) 6( או  משרה  ונושאי  שליטה  עם בעלי    לדוחות הכספיים   18באור  ראה    -אישור עסקאות 
 המאוחדים המאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי זה. 

 
  מידע נוסף   (י)
  

לדוחות הכספיים המאוחדים המתפרסמים עם  )  1(  5באור  ראה    -ברוקטוןלמידע בדבר השקעת החברה בקרנות   ) 1(
 מידע כספי זה. 

המתפרסמים עם לדוחות הכספיים המאוחדים  .  ג  6באור  ראה    -למידע בדבר השקעת החברה בהונה  של אמות ) 2(
 מידע כספי זה. 

. לדוחות הכספיים  ד   6ראה באור    -Brockton Everlast Inc. Limitedלמידע בדבר השקעת החברה בהונה  של   ) 3(
 המאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי זה. 

אנרג'יקס  ) 4( של  בהונה  החברה  של  השקעתה  בדבר  באור    - למידע  המאוחדים  .  ה   6ראה  הכספיים  לדוחות 
 ידע כספי זה. המתפרסמים עם מ

לדוחות הכספיים המאוחדים המתפרסמים עם מידע .  ח  6באור  ראה    -PSPלמידע בדבר השקעתה של החברה ב   ) 5(
 כספי זה. 

 לדוחות הכספיים המאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי זה. ג.  11באור ראה -למידע בדבר אגרות חוב (סדרה ח')  ) 6(
 הכספיים המאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי זה. ד. לדוחות  11באור ראה - למידע בדבר אגרות חוב (סדרה ט') ) 7(
 הכספיים המאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי זה. ה. לדוחות   11באור ראה -למידע בדבר אגרות חוב (סדרה י')  ) 8(
  ו. לדוחות הכספיים המאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי זה.  11ראה באור -למידע בדבר אגרות חוב (סדרה יא')  ) 9(
  ז. לדוחות הכספיים המאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי זה. 11 ראה באור -למידע בדבר אגרות חוב (סדרה יב')  ) 10(
 לדוחות הכספיים המאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי זה.  12באור ראה -למידע בדבר הלוואות ומסגרת אשראי ) 11(
ספיים המאוחדים המתפרסמים עם מידע  לדוחות הכ  13באור  ראה  -בטחונות וערבויותלמידע בדבר שיעבודים       ) 12(

 כספי זה. 
לדוחות הכספיים המאוחדים המתפרסמים עם מידע ב.    16ראה באור  -התפתחות בהון מניות החברהלמידע בדבר   ) 13(

 כספי זה. 
דיבידנד של החברה ) 14( לדוחות הכספיים המאוחדים המתפרסמים עם מידע   ד.  16באור  ראה  -למידע בדבר מדיניות 

 כספי זה. 
משרה     ) 15( ונושאי  לעובדים  תגמול  מדיניות  בדבר  המאוחדים  ה  16באור  ראה  -למידע  הכספיים  לדוחות   .

 המתפרסמים עם מידע כספי זה.
המאזן ) 16( תאריך  לאחר  אירועים  בדבר  המאוחדים    25באור  ראה  -למידע  הכספיים  מידע  לדוחות  עם  המתפרסמים 

 כספי זה. 
 

  



אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ

דוח בדבר אפקטיביות
הבקרה הפנימית
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ב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות  9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
    2020לשנת  1970 -תקופתיים ומידיים), התש"ל

  

והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על  "), אחראית לקביעתה  התאגידהנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ (להלן: "ה
  הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם: 
  . נתן חץ, מנכ"ל;1
  . מוטי ברזילי, סמנכ"ל פיתוח עסקים;2
 . אורן פרנקל, סמנכ"ל כספים; 3
  . חנן פלדמוס, יועץ משפטי ומזכיר החברה; 4
  

ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום  בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילו י כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנכ"ל 
ון  הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטח 

דוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי  בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת ה 
 הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות  הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר  
לאפשר קבלת החלטות במועד   כדי  וזאת  את התפקידים האמורים,  בפועל  או למי שמבצע  ביותר בתחום הכספים  הבכיר  ולנושא המשרה  למנכ"ל 

 המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.
בלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה   מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות  בשל המ

  תימנע או תתגלה. 
  שלה.   בתאגיד והאפקטיביות הגילוי ועל הכספי הדיווח  על הפנימית הבקרה של והערכה בדיקה הדירקטוריון, ביצעה ההנהלה, בפיקוח

 שפרסמה המנחים העקרונות יישום בוצעה תוך בפיקוח הדירקטוריון ההנהלה שביצעה והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת
וההנהלה,   הדירקטוריון ידי על והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה ליישום הערכת אפקטיביות בקשר 2010בחודש נובמבר   רשות ניירות ערך
 .1970 -ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  9בהתאם לתקנה 

בסס אשר תהליךהערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:    הסיכונים הערכת על ה
  הכספי והגילוי.   לדיווח הנוגעים התאגיד של

בסס מהותית בדוחות  מוטעית להצגה הפוטנציאליים הסיכונים את הדירקטוריון, בחנה החברה, בפיקוח הנהלת התאגיד,   את היכרותה על הכספיים, בה
בססוכן    , בו השונים  והתהליכים הארגוני  פעילותו, מבנהו   הדיווח  בסעיפי התמקדה  החברה  הנהלת   .בתאגיד והגילוי הדיווח  סיכוני את  על הבנתה בה

את  ו  התכנון  את  הנהלה החברה בפיקוח הדירקטוריון  בחנה  כמו כן  .מהותית לטעות יותר  בוהה סבירות בהם עשויה להיות אשר גילוי פריטיבו הכספי
  .אלה לסיכונים ראוי מענה נותניםאשר נהלים  הו הבקרות של התפעולית האפקטיביות

 :להלןש  הרכיבים ארבעת על הושתתה , החברה ידי על הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת
 

 ברמת הארגון; בקרות
 בקרות כלליות במערכות המידע; 

 :מאוד מהותיים עסקיים  בתהליכים בקרות

 בחברות. השקעות - מאוד מהותי עסקי תהליך 
 חוב.  וניהול גזברות  -  מאוד מהותי עסקי תהליך 
 מאוד  עסקיים תהליכים בע"מאמות   הבת בחברה מהותיים  "   השקעות  נדל"ן   מדמי הכנסותו להשקעה ן"נדל :")אמות (להלן:  וניהול  שכירות 

 להשקעה. 
  שמל. חוהכנסות ממכירת    רכש לפרויקטים  "):אנרג'יקס (להלן: "  תהליכים עסקיים מהותיים מאוד בחברה הבת אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ 
 הבת בחברה מהותיים מאוד עסקיים תהליכים Brockton Everlast Inc. Limited " :להלן)BE:(" שכירות   מדמי להשקעה והכנסות ן"נדל

 נדל"ן להשקעה.
 והגילויים.  הכספיים הדוחות והכנת עריכת, חשבונאית תקופה סגירת תהליכי על בקרות  
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 כמהותיים אותם רואה החברה אשר " ביחס לתהליכיםהעסקיים והתהליכים החשבונות וזיהוי מיפוי"  מסמך עדכון:היתר כללה, בין האפקטיביות הערכת

 והגילוי. הכספי  לדיווח מאוד 
 הפנימית. הבקרה  לרכיבי בהקשר הבקרות  אפקטיביות  ובדיקת  מפתח  בקרות והבקרות, בחינת התהליכים עדכון 
 הגילוי.  ועל  הכספי הדיווח על  הפנימית הבקרה אפקטיביות תיקוף (טסטינג) של  תהליך ביצוע

  
  , ביצעו באופן עצמאי, תהליך הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי BE- ו  אנרג'יקס  ,ההנהלות של החברות הבנות, אמות

הליך בדיקת והערכת  , דירקטוריון והנהלת החברה, הסתמכו על  BE-ו   אנרג'יקס   , בכל הקשור לאמותבהתאמה.    BE-ו   אנרג'יקס  ,בפיקוח דירקטוריון אמות 
  .BE-ו  אנרג'יקס  ,אפקטיביות הבקרה הפנימית ועל הדוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שדווח על ידי הנהלת אמות

  
בסס בסס על הערכת האפקטיביות  לעיל,   כמפורט הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה שביצעה האפקטיביות  הערכת על בה   , שביצעה הנהלת אמותובה

 הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה למסקנה, כי הגיעוהדירקטוריון והנהלת החברה   בהתאמה,   , BE- ו  אנרג'יקס  , ן של אמותהדירקטוריובפיקוח    BE- ואנרג'יקס  
  .אפקטיבית היא 2020 בדצמבר 31 ליום בתאגיד הגילוי ועל
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  מנהלים:  הצהרות
   

  1970 -) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל 1ב(ד)(9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה    (א) 

  
  הצהרת מנהלים 

  
  הצהרת מנכ"ל 

  אני, נתן חץ, מצהיר כי: 
  

 ); הדוחות"(להלן: " 2020") לשנת התאגידבחנתי את הדוח התקופתי של אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ (להלן: " .1

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים  .2
 שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משק .3 פים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים 
 תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

בסס על הערכתי   .4 והדוחות הכספיים של התאגיד, בה הביקורת  ולוועדות  לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  גיליתי 
בי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: העדכנית   ביותר ל

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי    . א
שיש בו להטיל    העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן

 - ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן
 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנכ"ל או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם   . ב
 תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי; 

 ני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: א .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס    . א
, מובא לידיעתי על 2010  -לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע  

  - רט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכןידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפ
  

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות   . ב
 הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

  
יות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה  הערכתי את האפקטיב  .ג

בי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.    ל

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.  
  
  

 __________         __________  

  חתימה         2021במרץ  16

  נתן חץ, מנכ"ל         



 

 
 דוח בדבר אפקטביות הבקרה   4

 

  ) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים),  2ב(ד)(9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה   (ב) 
  1970 -התש"ל 

  הצהרת מנהלים 
  

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים  
  אני, אורן פרנקל, מצהיר כי: 

  
 2020") לשנת  התאגידחץ נכסים והשקעות בע"מ (להלן: "-בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של אלוני .1

 ); הדוחות"(להלן: "

אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם   לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות .2
מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

 הדוחות;  

ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכ .3 ל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים 
 תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

בסס על הערכתי   .4 והדוחות הכספיים של התאגיד, בה הביקורת  ולוועדות  לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  גיליתי 
בי הבקרה הפ   נימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: העדכנית ביותר ל

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי    . א
ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של  

הדוחות התאגיד   והכנת  הכספי  הדיווח  במהימנות  להטיל ספק  בו  באופן שיש  כספי  מידע  על  לדווח  או  לסכם  לעבד,  לאסוף, 
 - הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

  
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנכ"ל או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם   . ב

 משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי; תפקיד 

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס    . א
, ככל שהוא רלוונטי  2010  -כספיים שנתיים), התש"ע  לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות

לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך  
 - תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

 
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו,    . ב

 הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 
  
ולמידע   .ג לדוחות הכספיים  הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת 

בי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח  הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי ל
 זה.  

  ו מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי א 
  

 __________         ______________  

  חתימה         2021במרץ  16

  אורן פרנקל, סמנכ"ל כספים         



אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ

פרטים נוספים
על התאגיד



  1פרטים נוספים על התאגיד 

  פרטים נוספים על התאגיד
  1970-ת תקופתיים ומידיים), התש"לבהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחו

  ") התקנות(להלן: " 

  

  

  תוכן עניינים 

 2  שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ"י תשקיף  –ג' 10תקנה   1

 2  השקעות בחברות בנות מהותיות ובחברות כלולות מהותיות לתאריך הדוח על המצב הכספי  – 11תקנה   2

 2  שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות מהותיות בתקופת הדו"ח  – 12תקנה   3

 3  31.12.2020הכנסות של חברות בנות וכלולות מהותיות והכנסות התאגיד מהן לשנה שנסתיימה ביום  – 13תקנה   4

 3  מועדי וסיבות הפסקת מסחר  –ני"ע שנרשמו למסחר  –מסחר בבורסה   – 20תקנה   5

 4  תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  – 21תקנה   6

 13  בעלי השליטה בחברה -א    21תקנה   7

 13  עסקאות עם בעלי שליטה או עסקאות שלבעלי שליטה יש ענין אישי בהן  – 22תקנה   8

 13  מניות וניירות ערך אחרים של החברה המוחזקים על ידי בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בתאגיד  – 24תקנה   9

 13  2020במרץ   19הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים, נכון ליום  –א 24תקנה   10

 13  מרשם בעלי המניות  –ב 24תקנה   11

 13  מען רשום   –א 25תקנה   12

 14  הדירקטורים של התאגיד – 26תקנה   13

 17  נושאי משרה בכירה של התאגיד   –א' 26תקנה   14

 19  מורשי חתימה עצמאיים   –ב'  26תקנה   15

 19  רואה החשבון של התאגיד  – 27תקנה   16

 19  בתקנון התאגיד שינוי בתזכיר או   – 28תקנה   17

 19  המלצות והחלטות הדירקטורים  – 29תקנה   18

 19  החלטות התאגיד  –א 29תקנה   19

  

   



  2פרטים נוספים על התאגיד 
 

 אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ     :שם החברה
  520038506  :מס' חברה ברשם

 גן -, רמת2ז'בוטינסקי מגדל אמות אטריום,        :כתובת
 03-7521115      :טלפון

  03-7514730    :פקסימיליה
  hetz.com-office@alony    :דואר אלקטרוני

    hetz.com-www.alony       :אתר אינטרנט
 2020בדצמבר   31   :תאריך המאזן
  2021במרץ  16    :תאריך הדוח

  2020 בדצמבר  31שנסתיימה ביום השנה    :תקופת הדוח
  

  אלא אם נאמר אחרת.   ,לדוחות הכספיים  ט'   2באור בכמשמעו  , במטבע ההצגהמובאים   ,כל הנתונים בדו"ח זה
  

  שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ"י תשקיף - ג' 10תקנה 

מיום  ב גוייס סכום כלשהו.  ")  תשקיף המדף ("   2018במאי    4תשקיף המדף של החברה  לא  לו,  ובתשקיף המדף שקדם 

בתשקיפי המדף הנ"ל נקבע כי במידה ויוצעו ניירות ערך על פי תשקיפי המדף, התמורה שתתקבל מהנפקות אלה תיועד  

בדוח הצעת המדף. ו/או כפי שיפורט  גייסה  2020במהלך שנת    למטרות שונות, כפי שתחליט החברה מעת לעת  לא   ,

  ו חוב באמצעות תשקיף המדף. החברה הון ו/א 

 .202031.12ליום  מהותיותכלולות ובחברות  מהותיות השקעות בחברות בנות  - 11תקנה 

   .א

  

  שם החברה 

  /מספר מניות

יחידות  

  השתתפות 

ליום  שווי שוק  

31.12.20  

  אלפי ש"ח 

  שווי מאזני 

  31.12.20ליום 

  ש”ח אלפי  

  בעלות  

 הדוח בתאריך 

  על המצב הכספי 

זכות למנות  

  דירקטורים 

  57.06%  57.06%  3,586,540  4,204,603  233,718,872  אמות השקעות בע"מ 

  53.96%  53.96%  821,405  3,816,764  260,352,283  1אנרגיות מתחדשות בע"מ   –אנרג'יקס 

Carr properties Holdings LP  707,338,514 -  3,004,320  50.77%  50%  

Brockton Everlast Inc.  311,221,433  -  1,386,009  96.02%  96.02%  

  

 :כלולותהלוואות מהותיות ושטרי הון מהותיים שניתנו (התקבלו) על ידי החברה לחברות בנות ולחברות   .ב

לחברה  31.12.2020ליום   של  ,  בהיקף  של החברה,  מלאה  בבעלות  בנות,  הון לחברות  לפרטים    2,097שטרי  מיליוני ש"ח. 

 . ) לדוחות הנפרדים1נוספים, ראה באור (ט) (

  

  מהותיות בתקופת הדו"ח  כלולותובחברות   בנות מהותיותשינויים בהשקעות בחברות  - 12תקנה 

 (תמורה) אלפי ש"ח עלות  אופציות /מספר מניות שם החברה   מהות  תאריך 

  34,514  2,998,600  אנרג'יקס   רכישת מניות במסגרת הנפקה לציבור   2020ינואר 

 BE  (*)  29,474,740  131,762  השקעה ביחידות  2020ינואר 

  BE  (*)  14,897,940  62,172  השקעה ביחידות  2020יוני 
  Carr 32,849,945  151,215  השקעה ביחידות  2020יוני 

  12,492   828,579 אמות      בבורסה רכישת מניות  2020יולי  

אוקטובר   

2020  

 320,167  22,000,000  אמות    רכישת מניות במסגרת הנפקה לציבור 

  9,799  531,401  אמות    רכישת מניות מחוץ לבורסה   2020נובמבר  

בי אופציה (סדרה   2020דצמבר     24,340  2,898,000 אנרג'יקס   ) למניות 3מימוש כ

, אשר  Brockton Holding LP(*) בעקיפין, באמצעות חברות בנות פרטיות בבעלות מלאה. ההשקעה הינה ביחידות של  

 . BE- מחזיקה ב

 
  ש"ח ע.נ. לכל מניה.  0.01ערכן הנקוב של מניות אנרג'יקס הינו   1



  3פרטים נוספים על התאגיד 
 

  

בנות   – 13תקנה   חברות  של  והכנסות  ביום  מהותיות    כלולותחברות  מהותיות  שנסתיימה  לשנה  מהן  התאגיד   .202031.12והכנסות 

   )(*(באלפי ש"ח) 

  

  שם החברה 

 רווח

(הפסד) נקי  

  לתקופה 

רווח (הפסד) 

אחר   כולל

  לתקופה  

דיבידנד/הפחתת  

  הון שהתקבל 

  דמי ניהול  

והשתתפות  

  בהוצאות, נטו 

  

הכנסות (הוצאות)  

  ריבית, נטו 

  -  9,000  277,400  -  289,455  אמות השקעות בע"מ 

  -  5,075  41,193  ) 39,366(  77,821  אנרגיות מתחדשות בע''מ  -אנרג'יקס

 Carr properties Holdings LP (*)   275,763  )1,204 (  94,679  (**)  145  -  

Brockton Everlast Inc. )3,519 (  )4,417 (  -  177  619 

  

  (*) נתוני רווח נקי לתקופה ורווח כולל אחר כוללים את חלק המיעוט.  

בגין שנת   לדיבידנד  מתייחס  הנתון  בתום שנת    .2020(**)  מ  2020בנוסף,  נוספים  של    Carr- קיבלה החברה תקבולים  בסך 

  .2021מיליון ש"ח בגין שנת  87.2

  

  מועדי וסיבות הפסקת מסחר   –ני"ע שנרשמו למסחר  –מסחר בבורסה  - 20תקנה 

   בי אופציה לא סחירים    116,321, מומשו  2020  שנתבמהלך לעובדים  שהונפקו לדירקטורים, לנושאי משרה וכ

   ע.נ. מניות רגילות.ש"ח   116,321-ל

 למעט בגין פרסום דוחות כספיים.בתקופת הדוח לא חלה הפסקת מסחר , 

  

   



  4פרטים נוספים על התאגיד 
 

  שרה בכירה מתגמולים לבעלי עניין ולנושאי  - 21תקנה 

שהו .21.1 כפי  הדיווח,  בשנת  שניתנו  התגמולים  פירוט  הדיווח  להלן  לשנת  החברה  של  הכספיים  בדוחות  אשר  כרו 

אחד  שולמו   ביותר   מתשעתלכל  בוהים  ה התגמולים  בתאגיד    ,בעלי  או  בחברה  הבכירה  המשרה  נושאי  מבין 

נושאי משרה    3(מתוכם,    בחברה או בתאגיד בשליטת החברה  ניתנו להם בקשר עם כהונתםואשר  שבשליטתה  

  (הנתונים באלפי ש"ח):  המכהנים בחברה עצמה)

  פרטים נוספים על תנאי העסקתם של נושאי המשרה הבכירה  . 21.2

  : מדיניות תגמול –רקע  . 21.2.1

הכללית  2018באוקטובר    9ביום   האסיפה  אישרה  החברה  ,  תגמול  של  משרה,  מדיניות  לנושאי 

מדיניות  "   (להלן:  2019-2021לשנים    2019בינואר    1בתוקף מיום   המאמצת מסמך יישום מדיניות תגמול

לזימון  התגמול משלים  מיידי  לדוח  הפניה  בזאת  נעשית  התגמול,  מדיניות  אודות  נוספים  לפרטים   .("

ביום  אס החברה  שפרסמה  כללית  אסמכתא:    2018באוקטובר    4יפה  ולדוח  2018-01-092115(מס'   (

האסיפה תוצאות  בדבר  ביום    מיידי  החברה  שפרסמה  אסמכתא:    2018באוקטובר    9הכללית  (מס' 

  "). 10.2018דוחות אסיפה ) (ביחד: "2018-01-094626

 
 (לא כולל התייחסות לאופציות במחזור של כל נושא משרה).  31.12.2020  -שיעור ההחזקה בהון החברה נכון ל 2
שמקבלים את התגמולים כשכר עבודה, שאר    Richard Shelby   -ו  Jason Blank  ,David Marks, אבשלום מוסלר, אסא לוינגר,  Oliver Carrלמעט    3

  מקבלי התגמולים מקבלים דמי ניהול.
למנכ"ל    4 ביחס  המצוינים  של  Carrהסכומים  בדוחות הכספיים  הסכומים המופיעים  הינם   ,Carr    ליום חלק החברה  זה.  תקופתי  לדוח  המצורפים 

  . 44.01%המאזן הינו 
ליום  הסכום המצויין כולל    5 , לרבות הענקה Carr) של  LTIPמתוכנית התגמול ההוני (  Carrשל היחידות אשר הוקצו למנכ"ל    31.12.2020את הערך 

מנכ"ל   קיבל  אותה  למנכ"ל    2020בשנת    Carrמיוחדת  שולמו  אשר  דיבידנדים  תוכנית    Carrוכן  אודות  לפרטים  ההונית.  התגמול  תוכנית  במסגרת 
 ) להלן. 5( 21.2.3התגמול ההונית, ראו סעיף  

 . בעיקר בגין הטבת רכב צמוד 6
 . 1.9.2020ובמקומו מונה למנכ"ל אמות מר שמעון אבודרהם החל מיום  31.8.2020יום מר אבשלום מוסלר סיים את תפקידו כמנכ"ל אמות ב 7
 .2020מתוך סכום המענק הנ"ל, מהווה מענק פרישה ויתרת הסכום הינו מענק שנתי בגין שנת  "חאלפי ש 840סך של  8
בי אופציה 1,315-סך של כ 9  לא סחירים הניתנים למימוש מיידי. אלפי ש"ח מתוך הסכום הנ"ל נובע כתוצאה מהאצת הבשלה של כ

ב' קלרה חץ, במישרין ובעקיפין (באמצעות החזקה בחברות בבעלותם המלאה). 10   יחד עם רעייתו, ה
 בעיקר בגין הטבת ביטוחים.  11

זקיפת   תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

הטבה בגין  

תשלום  

מבוסס 

 מניות 

שווי 

הטבות  

  נוספות

  

 היקף  תפקיד  שם   סה"כ

 משרה 

החזקה  

בהון 

 2החברה 

דמי  

ניהול /  

 3שכר 

  

מענק  

 במזומן

  

מענק  

  נדחה 

  

 סה"כ

Mr.   Oliver Carr  4       מנכ"לCarr  8,921  6 254 5,1315  3,536  -  1,768  1,768  -  מלאה 

מנכ"ל אמות השקעות   מר אבשלום מוסלר 

  7בע"מ היוצא 

  2,4089  3,906  -  1,7208  2,186 -  מלאה

  

151 6 6,465  

  5,856  6 151  -  5,705  1,200  1,200  3,305 14.52%10  מלאה  מנכ"ל  מר נתן חץ

מנכ"ל אנרג'יקס אנרגיות   מר אסא לוינגר 

  מתחדשות בע"מ 

  4,277  6 139  2,739  1,399  -  -  1,399  -  מלאה

Mr. Richard Selby  ראשי מנהל השקעות  

Brockton Everlast Inc. 

  3,901  5811  -  3,843  -  -  3,843  -  מלאה

Mr. Jason Blank  סגן יו"ר דירקטוריון ונשיא  

Brockton Everlast Inc. 

  3,899  5611  -  3,843  -  -  3,843  -  מלאה

Mr.David Marks   מנכ"ל  

Brockton Everlast Inc. 

  3,887  4411  -  ,8433  -  -  3,843  -  מלאה

  3,698  3416  1,000  2,555  -  512  2,043  -  מלאה  סמנכ"ל פיתוח עסקים מר מוטי ברזילי 

  -  מלאה  סמנכ"ל כספים  מר אורן פרנקל

  

1,502  411  -  1,913  720   1336  2,767  
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  מנכ"ל החברה  .21.2.2

מנכ"ל החברה אישרה    2018באוקטובר    9ביום   לבין  החברה  בין  התקשרות  תנאי  הכללית  האסיפה 

וכן    10.2018. לפרטים נוספים ראה דוחות אסיפה  2019בינואר    1שנים שתחילתה ביום    3לתקופה של  

  הכספיים.  לדוחות(א)    18את ביאור 

  נושאי משרה בכירה אחרים  . 21.2.3

,  2019מרץ    מחודשבישיבותיהם    , ודירקטוריון החברהועדת התגמול  ,  אישרו  בהתאם למדיניות התגמול

במאי    1כי דמי הניהול החודשיים המשולמים לסמנכ"ל פיתוח העסקים ולסמנכ"ל הכספים, החל מיום  

עבור    2019 התשלום המשתלם  של  ),  2019אפריל  (דהיינו  סך  על  ו   170יעמדו  אלפי    125-אלפי ש"ח 

  . 12ש"ח, בהתאמה 

בגין    כי בנוסחת המענק השנתי במזומן  , הנ"לועדת התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם  כמו כן אישרו  

ומענק מקסימאלי ,  2019-2021השנים   מינימאלי  ליקבעו סכומי מענק  בין היתר ביחס  מנכ"ל פיתוח  ס, 

  כדלקמן:  עסקים ולסמנכ"ל הכספים של החברה

  סכום מענק הרצפה   שם נושא המשרה 

  ש"ח ) באלפי  6%של   13שנתית   FFO(בתשואת 

  סכום מענק מקסימלי 

  ) באלפי ש"ח 10%שנתית של    FFO(בתשואת 

 765 255  סמנכ"ל פיתוח עסקים 

 615 205  סמנכ"ל כספים 

  

הינו המדד בגין חודש    צמודיםהנ"ל  הסכומים   (אך לא נמוך   2019פברואר  למדד כאשר מדד הבסיס 

  .14דירוג ה לנתוני הדירוג המבוצע על ידי חברות  מותאמיםוהם   מהסכומים הנומינאליים הנ"ל)

והדירקטוריון, סמכות שבשיקול דעת להעניק מענקים   יצוין כי למנכ"ל, באישור ועדת התגמול  בנוסף 

  , הכל כמפורט במדיניות התגמול. לסמנכ"לים במזומן נוספים 

 סמנכ"ל פיתוח עסקים  .1

הסכם    , 2019באפריל    1וביטל, החל מיום    אשר החליף (  2019ביוני    26מיום    לחברה הסכם עם מר מוטי ברזילי 

לקבלת שירותי ניהול כסמנכ"ל לפיתוח עסקים בחברה. על פי    ,), כפי שתוקן מעת לעת 2011ביוני    20מיום    קודם

צד  רשאי    ,ההסכם עתכל  בכל  סיום  לידי  ההסכם  את  מראש    ,להביא  של  בהודעה  ב  פי .  חודשים   6בכ   על 

כשמדד    ,"ח צמודי מדדאלפי ש  170-כ על סך של עמדו  ,2021בגין חודש פברואר  דמי הניהול החודשיים   ,ההסכם

על פי ההסכם,  . בנוסף,  (דמי הניהול לא יפחתו מהסכום הנומינאלי הנ"ל)  2019הבסיס הינו המדד בגין פברואר  

(לאחר קיום דיון בועדת התגמול,   דירקטוריון החברה ידון  במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה, 

בזכאותו של סמנכ"ל פיתוח העסקים למענק שנתי במזומן ולתגמול הוני בניירות ערך    ככל שזה נדרש על פי דין)

  בהתאם למדיניות התגמול.  של החברה, 

בי פטור ושיפוי לסמנכ"ל פיתוח עסקים ושאי משרה  לעניין ביטוח בביטוח אחריות נ   3ג    18באור  ראה    ,ומתן כ

  . לדוחות הכספיים

  

 
 אך לא נמוך מהסכום הנומינאלי הנ"ל. 2019צמוד למדד בגין פברואר   12
ה     13 תשואת  מגובה  נגזר  ההון  FFO-המענק  על  ובניכוי    השנתית  הון  גיוסי  בתוספת  התקופה  לתחילת  הון  הינו  הון החברה  של החברה כאשר 

 דיבידנדים מיוחדים במהלך התקופה, והכל משוקלל זמן.
, קובע כי סכום  19.3.2019מנגנון ההתאמה לדירוג החברה, על פי מדיניות התגמול וכפי שאושר בישיבת ועדת התגמול ובישיבת הדירקטוריון מיום       13

ענק על פי הנוסחה המצויינת לעיל, יוגדל או יופחת בהתאם לדירוג החברה עפ"י חברות דירוג אשראי, כך שדירוג האשראי עשוי לגרום להפחתת  המ
מאידך. נכון ליום פרסום דוח זה, הסכומים הנ"ל כשהם צמודים   10%עד  -המענק עד כדי ביטול המענק השנתי לסמנכ"לים מחד או להגדלה שלו ב

  ) ומותאמים לדירוג החברה האחרון שבוצע על ידי חברות הדירוג הינם כדלקמן:31.12.2020החדש הוא המדד הידוע ביום  (כשהמדד
  
  סכום מענק הרצפה   

  ) 6%שנתית של  FFO(בתשואת 
  סכום מענק מקסימלי 

  )10%שנתית של  FFO(בתשואת 
  אלפי ש"ח 765  אלפי ש"ח 255  סמנכ"ל פיתוח עסקים

  אלפי ש"ח 615  אלפי ש"ח 205  כספים סמנכ"ל 
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 הכספים סמנכ"ל  .2

הסכם קודם) לקבלת שירותי ניהול כסמנכ"ל    2019, החל מאפריל  לחברה הסכם עם מר אורן פרנקל (שהחליף

ב של    , כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת  , . על פי ההסכםכספים בחברה בהודעה מראש בכ

ש"ח,  אלפי    125-כסך של  עמדו על    ,2021בגין חודש פברואר    ,דמי הניהול החודשיים   , ההסכם  על פיחודשים.    6

פברואר    מדד  צמודי בגין  המדד  הינו  הבסיס  הנ"ל)  2019כשמדד  הנומינאלי  יפחתו מהסכום  לא  הניהול  .  (דמי 

(לאחר    דירקטוריון החברהידון  במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה,  נקבע בהסכם כי  בנוסף,  

דין) פי  על  נדרש  שזה  ככל  התגמול,  בועדת  דיון  שנתי   קיום  למענק  הכספים  סמנכ"ל  של    במזומן   בזכאותו 

  בהתאם למדיניות התגמול.  של החברה, ולתגמול הוני בניירות ערך 

ביטוח   הכספיםלעניין  לסמנכ"ל  ושיפוי  פטור  בי  כ ומתן  משרה  נושאי  אחריות    3  ג  18באור  ראה    ,בביטוח 

  . לדוחות הכספיים 

 תגמול הוני לסמנכ"ל פיתוח עסקים ולסמנכ"ל הכספים  .3

בי אופציה (לא   ועל פי    שעל פי מדיניות התגמול   , החברה) הניתנים למימוש למניות  סחיריםלהלן פרטים על כ

החברההקודמת  מדיניות התגמול   ואשר    ,של  החברה  הכספים של  ולסמנכ"ל  עסקים  פיתוח  לסמנכ"ל  הוקצו 

זהמומשו טרם   דוח  פרסום  ליום  נכון  ביום    ,,  להקצותם  הוחלט  אשר  אופציה  בי  טרם    2021במרץ    16וכ אך 

  : הוקצו בפועל

תאריך החלטת  

הדירקטוריון על  

בי   הענקת כ

  האופציה 

  סמנכ"ל כספים   סמנכ"ל פיתוח עסקים 

השווי הכלכלי של  

בי האופציה   כ

  באלפי ש"ח 

בי   כמות כ

  האופציה 

בי   השווי הכלכלי של כ

  האופציה באלפי ש"ח 

בי   כמות כ

  האופציה 

21.3.2018  935  269,206  675  194,346  

19.3.2019  1,000  215,556  725  156,278  

18.3.2020  1,000  447,748  720  322,378  

16.3.2021  1,000  107,373  720  77,309  

 

פי  .4 פיתוח    על  סמנכ"ל  עם  של החברהועסקים  הההסכמים  הכספים  וטלפון    זכאיםהם    ,סמנכ"ל  חברה  לרכב 

ימי עסקים (חודש ברוטו) בשנה    22ישולמו גם בגין עד    הניהולכי דמי  עימם  בהסכמים    רי. כמו כן נקבעאסלול

ימי עסקים בשנה קלנדרית    18וכי אי הענקת השירותים בתקופה שעד    שירותי הניהול בהם לא יוענקו    , קלנדרית

 .הניהוללא יפגעו בתשלום מלוא דמי  ,מחמת מחלה 

הוראה לפיה יחזירו נושאי  נקבעה  הסכמי הניהול עם סמנכ"ל פיתוח העסקים וסמנכ"ל הכספים של החברה  ב

כמענק   להם  להיות משולמים  או שאמורים  סכומים ששולמו  העניין,  לפי  יקבלו מהחברה,  או  המשרה לחברה 

בררו כמו  טעים והוצגו מחדש  הוני או כמענק במזומן, אם הסכומים ששולמו להם שולמו על בסיס נתונים שה

 בדוחות הכספיים של החברה. 

 - Carrמנכ"ל  .5

 Carr Properties  של בבעלות מלאה  חברה בת   "), הסכם עםCarrמנכ"ל (להלן: "   Oliver Carr, מר  Carrלמנכ"ל  

Corporation   " :בסעיף זה, להלן)Carr,("    להלן, בסעיף זה בלבד: "   2020במרץ    1מיום)אשר  ההסכם החדש ("

והחברות הבנות שלה יקראו  Carr ( ")הישן  ההסכם: "להלן, (בסעיף זה  2015בדצמבר    30מיום    מחליף הסכם  

והוא יחודש אוטומטית בשנה אחת,    31.12.2025הינו עד ליום    ההסכם החדש תוקפו של  ").  Carrקבוצת  להלן: "

    של אחד הצדדים.ימים  30מראש בת אלא אם כן יבוטל בהודעה 
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ההסכם פי  מנכ"ל  החדש  על  זכאי   ,Carr    של בסך  בסיסית  לשנה   000550,לתמורה  ארה"ב  (לפני      15דולר 

לבונוס שנתי במזומן בגין עמידה ביעדים של  כן  ו  דולר ארה"ב, לפי ההסכם הישן),   500,000(חלף    סוציאליות)

ידי דירקטוריון  שנקבעו  ויעדים אישיים    Carrקבוצת   בסס על תוכנית  Carrעל  התפעול  העבודה ותוכנית  , בה

כפי   לעת    ושיקבעהשנתית  דירקטוריוןמעת  ידי  מנכ"ל   Carr על  עם  התייעצות  "  Carrתוך  הבונוס  (להלן: 

הבונוס  השנתי" גובה  לתשלום).  להלן, השנתי  כמפורט  להתאמות  כפוף  של    ,  סך  על  דולר    550,000יעמוד 

הבונוס השנתי אשר ישולם    .")בונוס מטרה(להלן: " דולר ארה"ב על פי ההסכם הישן)    500,000(חלף  ארה"ב  

בוה או נמוך מבונוס המטרה והכל בהתאם לתוצאות וליעדים שהושגו באותה שנה ובכפוף    בפועל, עשוי להיות 

,  Carrהבונוס השנתי ישולם על בסיס הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של  .  לסכום מינימאלי ומקסימאלי

  - כי היעדים הושגו, אך לא יאוחר מ  Carrלאחר קביעת דירקטוריון  בסמוך  ,   Carrאשר אושרו על ידי דירקטוריון

בונוס שנתי    2020קיבל החלטה להעניק למנכ"ל בגין שנת      Carrדירקטוריון    במרץ של השנה שלאחר מכן.  15

    אלפי דולר.  550של בסך  

    .של אי תחרות, אי שידול וסודיות מקובלים בארה"בכפוף לתנאים  Carrעל פי ההסכם, מנכ"ל 

  ללא תוספת תשלום.  Carrמכהן כדירקטור בחברות מקבוצת  Carrמנכ"ל 

ימי העדרות בתשלום, עקב חופשה    35-נושאי משרה, לו  דירקטורים  זכאי לביטוח  Carrמנכ"ל  בהתאם להסכם,  

) מחלה  מסויימתאו  צבירה  זכות  קבוצת    ), עם  עסקי  ולקידום  תפקידו  עקב  שהוציא  סבירות  הוצאות  להחזר 

Carr  כמקובל בכירים שקבוצת   Carr - ב,  למנהלים  תגמול  לפעם,    Carrוכן להשתתף בתוכניות  מפעם  תאמץ 

אחרות סוציאליות  הטבות  ו/או  פרישה  להטבות  ביחס  הוני    למשל  תגמול  בתוכנית  להשתתפות  ,  LTIPוכן 

  . להלןכמפורט 

של רישומה  של  מקבוצת    Carr  במקרה  אחרת  חברה  ערך  )  Carr(או  לניירות  בבורסה  למסחר  לראשונה 

  חתו מתנאי התגמול הקבועים בהסכם.ידונו מחדש אך לא יפ  Carrרה"ב, תנאי העסקתו של מנכ"ל  בא

  .Carr-מהזכויות ההוניות ב   0.145% - במישרין ובעקיפין, בכ Carrנכון למועד הדוח, מחזיק מנכ"ל 

טווח ארוכת  הונית  תגמול  זה   Long-Term Incentive Plan  –  תוכנית  " להלן  (בסעיף  או  LTIPתוכנית  :   "

דירקטוריון  2018במרץ    7: ביום  ")התכנית" תגמול הונית ארוכת טווח חדשה     Carr, החליט  תוכנית  אימוץ  על 

למנכ"ל  על הקצאת יחידות מתוך תוכנית זו,     Carrהחליט דירקטוריון    2018-2021. במהלך השנים  Carr  לעובדי

Carr  :כדלקמן  

תאריך    התוכנית 

  הענקה  

  31.12.2020נכון ליום   ההענקה במועד 

כמות  

היחידות  

  שהוקצתה 

השווי הכלכלי  

של היחידות  

שהוקצו באלפי  

  דולר ארה"ב  

השווי הכלכלי של    כמות היחידות  

היחידות שהוקצו  

באלפי דולר  

  ארה"ב  

יחידות על בסיס   2018

  1.6.2018  ביצועים 

938,266  1,317  938,266  0  

  498  462,429  658  462,429  יחידות על בסיס זמן  2018

יחידות על בסיס   2019

  1.6.2019  ביצועים 

953,892  1,317  953,892  0  

  333  476,231  658  476,231  יחידות על בסיס זמן  2019

יחידות על בסיס   2020

  1.9.2020  ביצועים 

892,587  1,317  892,587  244  

  156  491,294  658  491,294  יחידות על בסיס זמן  2020

  749  4,029,851  5,400  4,029,851  1.9.2020  2020הענקה מיוחדת 

  

 
 מדי שנה, כמקובל בארה"ב.  3%סכום זה מתעדכן בשיעור של  15
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  מורכבת מ:  LTIP-תוכנית ה

שנות ההבשלה של    3במהלך    18%יחידות על בסיס ביצועים, בהן נדרשת השגת תשואה מצטברת מינימאלית של    .) א

 היחידות.התוכנית, כתנאי להבשלת 

  שנים ממועד הענקתן.  3יחידות מבוססות זמן המבשילות בתום   .) ב

  

   ") אמותמנכ"ל אמות השקעות בע"מ (" . 6

  . ") היוצא   מנכ"ל אמות : " להלן   (בסעיף זה  2006באפריל   10ביום אמות מר אבשלום מוסלר, מונה למנכ"ל  

שנות כהונה.    15הודיע מנכ"ל אמות היוצא לאמות על רצונו לסיים את כהונתנו, וזאת לאחר    2020ביולי    5ביום  

סיום   לכדי  באה  היוצא  אמות  מנכ"ל  של  ידי    31.8.2020ביום  כהונתנו  על  ביום    הסתיימה  אמותוהעסקתו 

31.12.2020.    

  . כמנכ"ל אמות מר שמעון אבודרהם מכהן  1.8.2020החל מיום 

, אישרה האסיפה הכללית של אמות (לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול והדירקטוריון  2020בינואר    20ביום  

התגמול   מדיניות  על  המבוססת  משרה,  לנושאי  תגמול  מדיניות  אמות),  שנים  הקודמתשל  לשלוש  בתוקף   ,

  . ")מדיניות התגמול של אמות(" 2019בספטמבר  28שתחילתן ביום  

החל מיום אישורם על ידי האסיפה הכללית (קרי,    היוצא,  פירוט תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל אמות  להלן

  : כללו את הרכיבים הבאיםש ועד לסיום העסקתו ),  2016בספטמבר  28- החל מ

 :מענק שנתי (רכיב משתנה לטווח בינוני/קצר) המחושב לפי עמידה בארבעה מדדי ביצוע נפרדים, במצטבר  .א

טווחי סכום המענק    טווח  ביצוע מדדי 

  (אלפי ₪) **

  תקרה (אלפי ₪)

שיעור תשואה  

  להון 

14%-6%  200-600  600  

שיעור תשואה  

FFO   למניה  

12.5%-7.5%  100-900  900  

עמידה בתקציב  

FFO   חזוי  

110%-90%  100-800  800  

TSR *  15%-0%  0-300  300  

  

  *TSR - ) בחינת ביצועי מנית החברה על פני שלוש שנים לעומת קבוצת התייחסות של חברות דומותPear 

Group קבוצת חברות ההשוואה כוללת חברות מתחום הנדל"ן, הפועלות בישראל, בעלות מאפייני פעילות דומים .(

שקל כל אחת מחברות  לחברה כאשר דירקטוריון החברה יכול לבצע שינוי בהרכב רשימת חברות ההשוואה ובמ

  ההשוואה במדד, ככל שיחול שינוי אקסוגני ברשימת החברות. 

  .ליניארית הינה הטווחים בתוך החישוב שיטת** 

  

(צמוד למדד המחירים    ש"חמיליון    2.6תקרת המענק השנתי הכוללת למנכ"ל אמות היוצא עומדת על סך של  

  ). 2016בגין חודש יוני לצרכן 

רגולטורים    ואמותבמידה   משינויים  כתוצאה  פעמיים  חד  אירועים  (בנטרול  נקי  חשבונאי  שנתי  הפסד  תציג 

להערכת   אשר  אמותואחרים,  בביצועי    דירקטוריון  קשורים  חברות  (  אמותאינם  מס  בשיעורי  שינוי  כדוגמת 

בשיעור    אך תוצאת החישוב של ארבעת המדדים שלעיל תזכה במענק, יבוצע ניכיון  )כתוצאה מחקיקה וכיו"ב) 

  המחושב על פי מדדים. מהמענק השנתי  50%של 

  שולם במזומן. מ השנתי  מלוא סכום המענק

על פי שיקול דעתו, יהיה רשאי להגדיל את סכום המענק  אמות  דירקטוריון    -  מענק בשיקול דעת הדירקטוריון  .ב

למנכ"ל מהתגמול  מהותי  לא  חלק  כי  ולקבוע  על  היוצא  אמות  השנתי  עולה  שאינו  בסכום  משכורות  ,  שלוש 

פי קריטריונים שאינ  על  יוענק  (כפוף לתקרת המענק השנתי למנכ"ל    םחודשיות בשנה,  אמות  ניתנים למדידה 
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  אמות   ). דירקטוריון2016, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני  ש"חמיליון    2.6העומדת על סך של  היוצא  

וכן לפי כל קריטריון אחר שיקבע  של אמות  גמול  יפעיל את שיקול דעתו בהתאם לקריטריונים שבמדיניות הת

  לעניין זה.   אמות  דירקטוריון

ארוך)  .ג לטווח  (רכיב משתנה  הוני  לפי    –  תגמול  הון  רווחי  מסלול  במסגרת  אופציה,  בי  כ של  שנתית  הענקה 

של    102סעיף   בשווי  הכנסה,  מס  מנכ"ל    48%לפקודת  של  השנתית  השכר  בי    היוצא  אמותמעלות  כ (קרי, 

בי האופציה יקבע בהתאם לתנאי מדיניות    ש"ח מיליון    1.1אופציה בשווי הוגן של   לשנה). מחיר המימוש של כ

  , כפי שיהיו מעת לעת.של אמות  התגמול

למנכ"ל  אמותלחילופין,   להעניק  רשאית  להקצאת    היוצא  אמות  תהיה  דומים  מנגנונים  באמצעות  הוני  תגמול 

  ניירות ערך בתנאים המפורטים בסעיף זה.

קבוע)  .ד (רכיב  נלוות  והטבות  בסך    -  שכר  ברוטו  חודשי  בגין    140,000שכר  לצרכן  המחירים  למדד  ש"ח צמוד 

יוני   החזקה    2016חודש  הוצאות  כולל  צמוד  רכב  וכן  כמקובל  נלוות  סוציאליות  להטבות  זכאי  יהיה  ובנוסף 

); שיפוי, הפטר וביטוח נושאי משרה  באמותמלאות; טלפון סלולארי; החזר הוצאות במסגרת התפקיד (כמקובל  

  באמות.לפי תנאי השיפוי וההפטר והביטוח המקובלים 

  חודשים למעט בנסיבות מיוחדות.   4מוקדמת של   סיום העסקה יהיה בהודעה הדדית -  פרישה   .ה

  הוני ההתגמול  יישום 

בי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש למניות אמות, שעל פי מדיניות התגמול     הקודמת להלן פרטים על כ

ועד למועד פרסום    2018של אמות ועל פי מדיניות התגמול החדשה של אמות, הוקצו למנכ"ל אמות החל משנת  

  דוח זה:

תאריך החלטת דירקטוריון אמות  

בי האופציה    על הענקת כ

בי האופציה   השווי הכלכלי של כ

 Blackבמיליוני ש"ח לפי מודל כלכלי (

and Scholes (  

בי   כמות כ

  האופציה 

  מימושמחיר 

  16(ש"ח)  

  20.17  531,40117  1.1  2018במרץ  11

  21.63  488,889  1.1  2019במרץ  10

  26.13  404,412  1.1  2020במרץ   8

  

מיום   דירקטוריון    2020בנובמבר    8בישיבתו  ועדת התגמול   אמותהחליט  אישור  שנתקבל  אמות   (לאחר  )  של 

האופציות   מסגרת  לו בתכנית  שהוקנתה  לסמכות  בהתאם  אמות  לפעול  בי  ושל  כ של  הבשלתם  את  להאיץ 

והם יהיו ניתנים    , פרישתווטרם הבשילו עד למועד    2020-ו   2019בשנים    למנכ"ל אמות היוצא אופציה שהוקצו  

 . למימוש על ידו עד תום תקופת המימוש

, לאחר אישורה והמלצתה של ועדת  אמות, החליט דירקטוריון  2021במרץ    7ביום    -   2020המענק השנתי לשנת  

אלפי ש"ח,    880בסך כולל של    2020בגין שנת  היוצא  אמות  , לאשר תשלום מענק למנכ"ל  של אמותתגמול  ה

  אמות אלפי ש"ח מתוכו מהווה יישום של הנוסחאות הקבועות בתנאי ההעסקה של מנכ"ל    280כאשר סך של  

של  לעיל    טותוהמפור  היוצא בסך  המענק  הינו  600ויתרת  ש"ח  תגמול    אלפי  וועדת  דעת  בשיקול  מענק 

מדיניות התגמולאמות  דירקטוריון ו פי  על  של    , אשר הפעילו את שיקול דעתם בהתאם לסמכות הנתונה להם 

  מלוא סכום המענק ישולם במזומן.  .אמות

  תגמול הלאחר אישורה והמלצתה של ועדת    ,אמות   דירקטוריון   החליט,  2020  בנובמבר  8  ביום  -   פרישה  מענק

ש"ח (שווה ערך לשש משכורות  אלפי  840בסך של   למנכ"ל אמות היוצא, לאשר תשלום מענק פרישה של אמות

סעיף  .  ברוטו) מכח  ניתן  הפרישה  מענק  לתשלום  התגמול    272האישור  שוועדת  לאחר  החברות,  לחוק  (ד) 

  לו את שיקול דעתם. הפעישל אמות והדירקטוריון 

 

 
 לא צמוד, כפוף להתאמות.  16
בי האופציה הנ"ל מומשו במלואם על ידי מנכ"ל אמות במהלך שנת  17  .2020כ



  10פרטים נוספים על התאגיד 
 

   מנכ"ל אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ  .7

, מועסק באנרג'יקס בהתאם להסכם העסקה  ") מנכ"ל אנרג'יקס(להלן: "  מר אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס

בחודש   לעת.  מעת  ומעודכן  עימו  אנרג'יקס 2019יולי  שנחתם  של  הכללית  האסיפה  אישרה  תגמול    ,  חבילת 

חדשה ואת עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל אנרג'יקס, בהתאם להחלטות ועדת התגמול ודירקטוריון אנרג'יקס  

. על פי תנאי חבילת התגמול, תנאי העסקתו של מנכ"ל אנרג'יקס, בתוקף לשלוש  2019יוני  בישיבותיהם מחודש  

  קמן:, הינם כדל ")2019הסכם "  (להלן: 2019ביולי   1-שנים מיום ה

יהיה   98שכרו (ברוטו) של מנכ"ל אנרג'יקס הינו בסך של    .) א אלפי ש"ח. שכרו החודשי של מנכ"ל אנרג'יקס 

אנרג'יקס,   של  הכללית  האסיפה  אישור  במועד  הידוע  שפורסם  האחרון  למדד  חודשי)  בסיס  (על  צמוד 

של   מסך  יפחת  ורכבאלפי    98ובלבד שלא  סוציאלים  תנאים  נלווים,  תנאים  ובתוספת  שכרו    . ש"ח  עלות 

 ").עלות שכר"להלן בסעיף זה: (  ח" שאלפי    136החודשית של מנכ"ל אנרג'יקס תסתכם לסך כולל של 

,  2019החל משנת  חודשי עלות שכר    6של עד  קבוע  מענק שנתי בסך  תקרת  מנכ"ל אנרג'יקס יהיה זכאי ל  .) ב

ביצועים במסגרת הרכיב המדיד בתכנית התגמול. כמו כן, לדירקטוריון  תלוי    הינו כשסכום התגמול בפועל  

ועדת התגמול של אנרג'יקס, הסמכות להעניק למנכ"ל אנרג'יקס מענק בשיקול דעת  אנרג'יקס, בהמלצת 

, ובלבד שסך המענק השנתי שישולם למנכ"ל אנרג'יקס בפועל לא  חודשי עלות שכר  3סך נוסף של עד  ב

  חודשי שכר. יובהר כי המענק השנתי עשוי להיות משולם במזומן או כגמול הוני חלף מזומן.  8יעלה על 

. הגמול  , מדי שנהחודשי עלות שכר לשנה  3מנכ"ל אנרג'יקס יהיה זכאי לגמול הוני לטווח הבינוני בשווי של    .)ג

אנרג'יקס משנת   האופציות של  תכנית  יוענק במסגרת  הבינוני  לטווח  על הקצאה    המבוססת  2014ההוני 

  שנים.  3שנתית, הבשלה בתוך תקופה של שנתיים ופקיעה תוך 

הוארך    ,2016כמו כן הגמול ההוני לטווח הארוך שהוענק למנכ"ל אנרג'יקס במסגרת חבילת התגמול משנת    .) ד

הטווח הראשון, בהתאמות הנדרשות. בהתאם, לאחר    ארוךשנים נוספות החל מתום תקופת תגמול    3-ב

בי אופציה לרכישת מניות רגילות של אנרג'יקס    למנכ"לנרג'יקס, הוענקו  אישור האסיפה של א אנרג'יקס כ

  6- ו  5,  4בשלוש מנות שוות על פני תקופה של  לכדי מימוש  אשר יבשילו  אלפי ש"ח,    3,375בשווי כולל של  

  ש"ח,   11.07מחיר המימוש יעמוד על    .ממועד אישור חבילת התגמול המעודכנת בדירקטוריון אנרג'יקס  שנים

בי האופציות הינו במנגנון     13.02והוא מותנה בעמידה במחיר יעד למניה של    cashlessמימושם של כ

    ממחיר המניה ערב אישור הדירקטוריון (כפוף להתאמות)).   2מחיר שהינו פי  ש"ח (המשקף

למתן הודעה  , או קודם לכן, בכפוף 2022ביולי  1תוקפו של הסכם העסקתו של מנכ"ל אנרג'יקס פוקע ביום 

מטעם   של    90של    אנרג'יקסמוקדמת  או  אנרג'יקס.  6יום  מנכ"ל  של  מטעמו  סיום    חודשים  של  במקרה 

אנרג'יקס  פיצויי פיטורין), מנכ"ל  (שלא בנסיבות השוללות  ידי אנרג'יקס  אנרג'יקס על    העסקתו של מנכ"ל 

של   הסתגלות  לתקופת  זכאי  התנאים    3יהיה  לרבות  מלא,  לשכר  זכאי  יהיה  במהלכה  הסתגלות,  חודשי 

  הנלווים.  

מענקים), ללא  מעביד,  (עלות  אנרג'יקס  מנכ"ל  שכרו של  כהסתככולה    2020בשנת    עלות  של  לסך  - מה 

  אלפי ש"ח.  1,538

שאו כפי  אנרג'יקס,  מנכ"ל  זכאי  לו  השנתי  המענק  בדבר  פירוט  התגמול  להלן  בוועדת  ובדירקטוריון  שר 

      , בהתאמה:2021במרץ   8-ו  1ובימים   2019במרץ   11-ו  5בימים אנרג'יקס בישיבותיהם 



  11פרטים נוספים על התאגיד 
 

  התגמול  סוג

  תגמול תכנית  לפי מענק תקרת

  ההעסקה הסכם לפי ובהתאמה

 אנרג'יקס  מנכ"ל של

  לפי 2020 לשנת מענק תקרת

  התגמול  ועדת החלטות

 אנרג'יקס ודירקטוריון

 בפועל  הענקה בש"ח שווי בפועל  זכאות

  מדיד מענק

 התקרה שכר. עלות חודשי 6 עד A רכיב

 לכל ביחס והמשקולות השנתית

 התגמול בוועדת נקבעים רכיב

 מראש ובדירקטוריון

-מ 30%( שכר עלות חודשי 1.8

 חודשים) 6

 עלות חודשי .145

 המדיד: הרכיב  בגין שכר

   ש"ח אלפי 700 -כ

 בשיקול מענק

  דעת: 

  ש"ח  אלפי 225 -כ

 בסך המענק כלל

  ש"ח אלפי 925

  383-לכ הומר

בי אלפי  כ

  שהובשלו אופציות

 *מיידית

  מדיד מענק

 B רכיב

-מ 30%( שכר עלות חודשי 1.8

 חודשים) 6

  מדיד מענק

 C רכיב

  40%( שכר עלות חודשי 2.4

 חודשים)  6-מ

  מענק

 דעת  בשיקול

  יותר ולא שכר עלות חודשי 3 עד

 שנתי מענק שכר חודשי 8-מ

  לתאריך בסמוך נקבע .בסה"כ

  הכספיים הדוחות אישור

 (בדיעבד)

 שכר עלות חודשי 3 עד
 עלות חודשי 1.66

 שכר

בי אופציה בשווי  169-כהוקצו למנכ"ל אנרג'יקס  2021לשנת במסגרת הגמול ההוני לטווח הבינוני    .ש"חאלפי    408 כלכלי של אלף כ

  

  : 2021-ו  2020בשנים להלן פרטים בדבר התגמול ההוני למנכ"ל אנרג'יקס  (*)  

2020שנת    שנת 182021 

 551,843 950,000  כמות אופציות 

מתוכן אופציות חלף מענק במזומן 

 שהואצו באופן מלא 

691,000 

 

382,937 

 11.26 10.7 מחיר מניה (בש"ח) 

מחיר מימוש (בש"ח) (נקבע על פי 

הממוצע המשוקלל של שערי המניה  

ימי המסחר שקדמו  30- בבורסה ב

ליום החלטת דירקטוריון אנרג'יקס 

בי האופציה    על הענקת כ

11.883 12.249 

ב אופציה   2.2969 1.5747 שווי הוגן לכ

 35.17% 26.47% תנודתיות צפויה 

 2.83 3.08 אורך חיי האופציה (בשנים) 

שנים ממועד   3  30.6.2023 מועד מימוש אחרון

  הענקתן 

 0.249% 0.332% שיעור ריבית חסרת סיכון
 

  

  Inc. Brockton Everlast-מנהלים בכירים ב  .8

Jason Blank    דירקטוריון (סגן השקעות    Richard Selby-ו )  BE  (מנכ"ל  David Marks),  BE  ונשיא  יו"ר  (מנהל 

הבכירה הפעילה של  ראשי צוות ההנהלה  מהווים את   (Brockton Everlast Inc.   "   " BE"  -ו   " BEמנהלי  (להלן: 

ממנהלי   שניים  ב  David Marks-ו   BE   -  Jason Blankבהתאמה).  כדירקטורים  גם  תנאי  עיקרי  .  BE- מכהנים 

  :הינם כדלקמן השותפות,, כפי שסוכמו במסגרת הסכם 2025עד לתום שנת  BEמנהלי   ההתקשרות עם 

ממנהלי    תגמול    .א אחד  לכל  של  BEשנתי  בסך  נלוות,  הוצאות  לרבות  לעבודתם    875,000,  בתמורה  ליש"ט 

גם  .  BEבמסגרת   כולל  זה  דירקטורים.    20,000סכום  שכר  בגין  שנת  ליש"ט  שכרם    2022בתחילת  יעודכן 

נדל"ן   לחברות  בהתייחס  מועד  באותו  בענף  מקובל  שיהיה  למה  דומה  בהתאם  נכסים  בהיקף  ציבוריות 

  בבריטניה.

  מחלה.   ובגיןמנהלי ברוקטון יהיו זכאי לשכרם זה גם בגין היעדרות מהעבודה בגין חופשה שנתית 

 
בי האופציה טרם הוקצו בפועל 18  .נכון למועד זה, כ



  12פרטים נוספים על התאגיד 
 

  BE), זכאים מנהלי  "BE  )Long Term Incentive Plan - "LTIPבמסגרת תכנית תמרוץ ארוכת טווח שאימצה     .ב

לשנה אשר ישולמו    6%מעבר לסף של    BEשל    NAV-מגידול עתידי של ה  14%-מתוך סכום השווה ל   60%- ל

ידי   מ   BEעל  תקופות, הראשונה שבהן תחילתה    2021בדצמבר    31עד    2018בספטמבר    1-בהתייחס לשתי 

" הראשונה (להלן:  ביום  התקופה  תחילתה  והשנייה  ב   2022בינואר    1")  (להלן:    2025בדצמבר    31-וסיומה 

) בסך  BEכוללת תקרת מענקים מקסימלית (לכל העובדים של  כאשר התקופה השנייה  "),  התקופה השנייה"

מהתמורה שתתקבל בידיהם (בניכוי מס) במסגרת   BE  50%-מחויבים להשקיע ב   BEמנהלי    מיליון ליש"ט.  40

  .19BE , וזאת כנגד הקצאת מניות LTIP-תכנית ה

יהיו זכאים מנהלי     .ג תגמול במזומן,   2.5בסך שנתי של    במהלך התקופה השנייה למענק   BEבמסגרת תכנית 

הכל   ובסך  ליש"ט,  ליש"ט  10של  מיליון  השנייה  מיליון  התקופה  ידי  לכלל  על  שייקבעו  ליעדים  בכפוף   ,

  . BEדירקטוריון  

מנהלי     .ד ("   50%להשקיע    BEעל  ההצלחה  עמלות  (בCarry Interestמסך  החל)  ")  המס  וכניכוי  אשר  אם 

ראה   ברוקטון  קרנות  (על  ברוקטון  קרנות  ידי  על  להם  הכספיים1(  5באור  ישולמו  לדוחות  כנגד  )  וזאת   ,(

  . BE91הקצאת מניות 

מחויבים לסודיות, אי שידול עובדים ואי תחרות. ההסכם עימם כולל מנגנון הקובע תוצאות שונות,    BEמנהלי    .ה

במועד הקודם לשנת    BE-, למקרה בו מפסיק מי מביניהם את עבודתו ב BE- לרבות חילוט של החזקותיהם ב

  . BE, בין אם מרצונו ובין אם הפר את התחייבותו כלפי  2025

ועומד ליום פרסום דוח זה על    3.98%-על כ   31.12.2020עמד ביום    BE-יחדיו ב   BEההחזקה של מנהלי  שיעור  

3.48% .  

 לעיל ע"י החברה או ע"י תאגיד שבשליטתה   1התגמולים שניתנו לבעלי ענין בחברה שאינם נמנים בסעיף  פירוט .21.3

  יו"ר דירקטוריון החברה    . 21.3.1

הסכם  לפרטים   יו"ר    הקיים  ניהולהאודות  החברה עם  ליו"ר    דירקטוריון  הוענק  אשר  הוני  ולתגמול 

  הכספיים.  לדוחותב  18באור ראה  , הדירקטוריון

יו"ר דירקטוריון  2018באוקטובר    9ביום   , אישרה האסיפה הכללית שינויים בתנאי הסכם הניהול של 

  ב   18וכן באור    10.2018. לפרטים נוספים ראה דוחות אסיפה  2019-2021, וזאת ביחס לשנים  החברה

  לדוחות הכספיים. 

  דירקטורים ל גמול  ת . 21.3.2

  הכספיים.  לדוחותג  18ראה באור לפרטים אודות גמול דירקטורים ותגמול הוני לדירקטורים, 

האסיפה,  16.3.2021ביום   ולהחלטת  התגמול  למדיניות  בהתאם  החברה,  דירקטוריון  הכללית    החליט 

בי אופציה לדירקטורים ונושאי משרה   268,374, על הקצאת  9.10.2018מיום   (בנוסף הוחלט על    20כ

הדירקטוריון  32,212הענקת   ליו"ר  אופציה  בי  זה, סה"כ  כ סך  מתוך  כאשר  אופציה    30,005)  בי  כ

ת מהגמול  דירקטורים שאינם מועסקים בידי החברה, בשווי כלכלי לכל דירקטור של מחצי  5-יוקצו ל 

בישיבות  בגין השתתפות  גמול  כולל  (לא  בדירקטוריון  חברותם  בשל  הדירקטורים  זכאים  לו    ) השנתי 

בי האופציה יוקצו על פי תוכנית אופציות על פי סעיף  202031.12.21בגין השנה שהסתיימה ביום   . כ

 .19.2.2018במסלול הוני עם נאמן שאומצה על ידי דירקטוריון החברה ביום  102

 ור ושיפוי פט . 21.3.3

בי   כ ולענין  בי  פטור  משרה  כ ונושאי  לדירקטורים  שניתנו  לדוחות  18באור    ראה    ,בחברה שיפוי   ג 

  .הכספיים

 ביטוח אחריות נושאי משרה  . 21.3.4

לרבות  לעניין   משרה  נושאי  אחריות  ראה  ביטוח  דירקטורים,  אחריות  לדוחות   3ג    18באור  ביטוח 

  .הכספיים

 
 ) במועד ביצוע ההשקעה.IFRSמחיר המניה יקבע לפי ההון העצמי למניה ( 19
בי אופציה לעובדי החברה.  64,424בנוסף כללה החלטת הדירקטוריון גם אישור להקצאת  20   כ
 ש"ח.  55,890 21



  13פרטים נוספים על התאגיד 
 

 פרטים נוספים  . 21.3.5

(יו"ר דירקטוריון החברה)  דירקטור ו נתן חץ (מנכ"ל  של  כהונתם  בגין   ורטהים  ואבירם   - ב   יםכדירקטור) 

PSP Swiss Property (PSP),  על פי תוכנית התגמול לדירקטורים ב לגמול   כל אחד מהם זכאי-PSP. 

  בעלי השליטה בחברה - א 21 תקנה 

 שליטה.  בעלהחברה הינה חברה ללא   

  שליטה או עסקאות שלבעלי שליטה יש ענין אישי בהןעסקאות עם בעלי  - 22תקנה 

  שליטה.  בעלהחברה הינה חברה ללא  א לעיל,   21כאמור בסעיף 

מי שהיו  בעלי השליטה בחברה או של   26.11.2019מי שהיו עד ליום  פרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם  ל

(להלן:  עניין  היהבעלי השליטה בחברה   השליטה"   אישי באישורה  ") אשר החברה, חברות בשליטתה  עסקה עם בעל 

בשנת   בהן  התקשרו  שלה  קשורות  חברה    2019וחברות  להיות  החברה  חדלה  בו  למועד  בעלועד  ראה  שליטה  עם   ,

(מס' אסמכתא:    2020במרץ    19שפרסמה החברה ביום    2019לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת    22תקנה  

  . ")2019הדוח התקופתי לשנת ) (להלן: "2020-01-026631

  

  בתאגידונושאי משרה בכירה המוחזקים על ידי בעלי ענין של החברה אחרים  מניות וניירות ערך  -24תקנה 

של אמות    בניירות ערךוכן    החברה  ובניירות ערך אחרים של  נושאי משרה בכירה במניותו  בעלי עניין   החזקות  לפרטים אודות

(בסעיף  )  2021-01-002277  (מס' אסמכתא:  6.1.2021, ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  31.12.2020ליום    ושל אנרג'יקס

  , מובא על דרך ההפניה.המיידי המידע המובא בדוח  .)") הדוח המיידי: "להלן  זה

  

    2021במרץ  16ליום הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים, נכון  - א24קנה ת

 מספר מניות/ ני"ע המירים  

 (*)   1,000,000,000 הון רשום 

 ,626,944172 הון מונפק 

 ** 172,859,286 הון מונפק בידי בעלי מניות שאינם החברה או חברה בת 

 85,340 הון מונפק בבעלות החברה (מניות רדומות) 

  3,051,057   22אופציות לא סחירות לעובדים ולנושאי משרה 

    

  מניות בכורה. 500,000,000 -ע.נ מניות רגילות ו 500,000,000מתוכן   (*) 

  מניות רדומות המצויות בבעלות החברה. 85,340סך זה איננו כולל   (**) 

  

    מרשם בעלי המניות - ב24תקנה 

רא בחברה  המניות  בעלי  ביום  דוח    הלמרשם  החברה  שפרסמה  אסמכתא:    2021בפברואר    28מיידי  -2021-01(מס' 

  , מובא כאן על דרך ההפניה. המידע המובא בדוח האמור ).023670

  

  מען רשום  -א 25תקנה 

  . לעיל)  2עמוד  התאגיד (ראה בתחילת העמוד הראשון לדוח זה בדבר הפרטים הנוספים על  

   

 
ביום    יצויין  22 הקצאת    16.3.2021כי  החברה  דירקטוריון  לנושאי   365,010אישר  לדירקטורים,  החברה,  דירקטוריון  ליו"ר  אופציה  בי  כ

  משרה ולעובדים, אשר נכון למועד פרסום דוח תקופתי זה, טרם הוקצו ואינם מובאים בחשבון. 



  14פרטים נוספים על התאגיד 

     הדירקטורים של התאגיד - 26תקנה 

  אבירם ורטהים   

  הדירקטוריוןיו"ר 
  שלומי שוב   ן צבי אקשטיי  עמוס ידלין  גתית גוברמן   אדוה שרביט   נתן חץ 

  028951192  001331206  051112027  54048574  33433152  51673192  055585277  ת.ז.

  25/09/1971  9/04/1949  20/11/1951  24.1.1956  8/10/1976  7.10.1952  25.10.1958  תאריך לידה:

  בעתיים 1יפה נוף   א תל אביב 22הט"ז   כרמי יוסף  11רח' סמדר   ירושלים  11א.ד. גורדון   , רשפון 1סימטת הרימון    , רמת גן. 12ליטוינסקי   השרון , רמת 8התרבות   מען:

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות 

חברות בועדות  

  הדירקטוריון 

לבחינת  חברה בועדת  לא  לא  לא

הדוחות הכספיים,  

ועדת ביקורת וועדת 

  תגמול

  חבר בועדת ביקורת  לא

, בועדה לאישור  (יו"ר)

הדוחות הכספיים ובועדת 

  תגמול.

חבר בועדת ביקורת, בועדה  

  לאישור הדוחות הכספיים

  . (יו"ר) ובועדת תגמול  (יו"ר)

האם דירקטור בלתי  

  תלוי/דח"צ

דירקטור בלתי   –כן   לא  לא  לא

  תלוי

דירקטור בלתי   –כן 

  תלוי

  דח"צ -כן   דח"צ -כן 

האם עובד של התאגיד, 

חברה בת, חברה קשורה 

  או של בעל עניין: 

יו"ר דירקטוריון פעיל 

  בשכר

-מנכ"ל החברה החל מה

1.1.1993  

  לא  לא  לא  לא  לא

  12.7.2018  13.5.2018  23.11.2015  16.5.2013  16.08.1998  28.10.1990  26.11.1996  התאריך בו החלה כהונתו: 

בוגר במנהל עסקים     השכלתו: 

המסלול   -וחשבונאות 

האקדמי של המכללה  

למינהל, רואה חשבון  

  מוסמך. 

) בכלכלה ומנהל BAבוגר (

אוניברסיטת   –עסקים 

)  BAבר אילן, בוגר (

  –בחשבונאות 

אביב,  -אוניברסיטת תל

  רואה חשבון מוסמך. 

Ph.D   במדעי המוח

  מאוניברסיטת חיפה 

MBA  במנהל עסקים

מהאוניברסיטה העברית  

  M.SCבירושלים, 

(מדעי   בנוירוביולוגיה

המוח) מאוניברסיטת  

בביולוגיה   Bscחיפה, 

  ימית ממכללת רופין 

מוסמך מנהל עסקים 

ומוסמך כלכלה, בוגרת  

מתמטיקה, כלכלה  

ולימודים משלימים,  

בוגרת משפטים, הכל  

ה  מהאוניברסיט

העברית בירושלים. 

  עורכת דין מוסמכת.  

בוגר תואר ראשון  

בכלכלה אוניברסיטת  

בן גוריון, מוסמך (תואר  

שני) במנהל ציבורי,  

  אוניברסיטת הרווארד 

בוגר כלכלה  

  מאוניברסיטת תל אביב 

דוקטור לכלכלה 

  מאוניברסיטת מינסוטה 

  

בוגר מנהל עסקים 

בהתמחות בחשבונאות 

המכללה המסלול האקדמי 

  למנהל 

מוסמך במנהל עסקים 

  מאוניברסיטת בן גוריון 
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  אבירם ורטהים   

  הדירקטוריוןיו"ר 
  שלומי שוב   ן צבי אקשטיי  עמוס ידלין  גתית גוברמן   אדוה שרביט   נתן חץ 

התעסקותו בחמש השנים 

  האחרונות: 

יו"ר דירקטוריון אלוני חץ  

  נכסים והשקעות בע"מ 

- מנכ"ל החברה החל מ

, יו"ר דירקטוריון  1.1.93

אמות השקעות בע"מ, 

יו"ר דירקטוריון אנרג'יקס  

 , אנרגיות מתחדשות בע"מ

 Carrיו"ר דירקטוריון 

Properties    ויו"ר

 Brocktonדירקטוריון 

Everlast  .  

  

  

דוקטורנטית למדעי  

אוניברסיטת   -המוח 

  חיפה.  

דירקטורית בחברת אדן  

תגליות אנרגיה (עד מאי  

2017(   

יו"ר מרכז ח"ץ בטכנודע  

 בעת אולגה 

מנכ"לית עמותת חץ  

  ומטרה. 

 

  

דירקטורית ויו"ר ועדת 

ביקורת בחברה לניהול  

קופת התגמולים  

והפנסיה של עובדי  

הסוכנות היהודית  

לארץ ישראל בע"מ, 

דח"צ בחברת צ'אם 

מוצרי מזון (ישראל)  

ברת ועדת בע"מ. ח

ביקורת וועדת תגמול  

בצ'אם עד דצמבר 

דח"צ בבורסה   ,2017

אביב -לניירות ערך בתל

בע"מ ובחברות בנות  

שלה. חברת ועדת 

ביקורת ותגמול, וניהול  

סיכונים. עד דצמבר 

, דירקטורית  2016

חיצונית ברובוגרופ  

   2014ט.א.ק בע"מ עד 

ראש המכון למחקרי  

  INSSבטחון לאומי 

ורשת בן  המכון למיו"ר 

  גוריון בהתנדבות 

יו"ר עמותת פידל  

  בהתנדבות.

בעל חברת הרצאות  

  ויעוץ בינלאומי. 

פרופסור לכלכלה, דיקן  

ביה"ס טיומקין לכלכלה  

במרכז הבינתחומי 

הרצליה וראש מכון אהרן  

למדיניות כלכלית במרכז 

הבינתחומי הרצליה,  

מרצה לכלכה בביה"ס  

וורטון למנהל עסקים 

בניה,  באוניברסיטת פנסיל

יועץ אקדמי ואסטרטגי  

במרכז לצמיחה פיננסית,  

בנק הפועלים ויועץ כלכלי 

 BravanHoward-ל

Investment  עד יולי

2017  .  

ראש תוכנית חשבונאות 

וסגן דיקן בית ספר אריסון  

למנהל עסקים במרכז  

הבינתחומי הרצליה, מרצה  

בכיר לחשבונאות בבית  

ספר למנהל עסקים במסלול  

האקדמי המכללה למנהל  

, אחראי אקדמי על  2015עד 

קורסים בחשבונאות ויועץ  

אקדמי לחשבונאות  

באוניברסיטה הפתוחה,  

המחלקה לניהול ולכלכלה, 

  IFRSעלים ומנכ"ל חברת ב

  קונסולטינג
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  אבירם ורטהים   

  הדירקטוריוןיו"ר 
  שלומי שוב   ן צבי אקשטיי  עמוס ידלין  גתית גוברמן   אדוה שרביט   נתן חץ 

תאגידים בהם משמש  

  כדירקטור: 

החברה (יו"ר), אמות  

השקעות בע"מ, אנרג'יקס 

אנרגיות מתחדשות בע"מ, 

PSP Swiss Property 

AG, ,Carr Properties 

Corporation  וכן

דירקטור בחברות  

של , מאוחדות של החברה

Carr  בחברות משותפות ,

לאלוני חץ נכסים 

 -והשקעות בע"מ ול

OXFORD PROPRTIES  

ובחברות פרטיות  

בבעלותו ובבעלות בני  

  משפחתו.

החברה, אמות השקעות 

בע"מ (יו"ר), אנרג'יקס  

אנרגיות מתחדשות בע"מ 

 Carr Properties(יו"ר),  

Corporation  ,(יו"ר) 

 PSP Swiss Property 

AG    ,Brockton Everlast 

Inc.  דירקטור בחברות ,

מאוחדות של החברה, 

, Carrושל  של אנרג'יקס,

בחברות משותפות  

לאלוני חץ נכסים 

 -והשקעות בע"מ ול

OXFORD PROPRTIES  

וכן דירקטור בחברות  

פרטיות בבעלותו  

  ובבעלות בני משפחתו. 

החברה וחברה לניהול    החברה. 

קופת התגמולים  

והפנסיה של עובדי  

היהודית  הסוכנות 

  לארץ ישראל בע"מ.

המכון למורשת בן  

  גוריון, יו"ר עמותת פידל. 

דירקטור באגודה    דח"צ בחברה 

הישראלית למעריכי שווי 

  , דח"צ במידרוג בע"מ(חל"צ)

  ודח"צ בחברה 

בן משפחה של בעל עניין  

  אחר בתאגיד:

 לא  בתו של נתן חץ  אביה של אדוה שרביט  לא

  

  לא  לא  לא

בו  האם החברה רואה 

כבעל מומחיות חשבונאית  

ופיננסית לצורך עמידה 

במספר המזערי קבע  

  הדירקטוריון 

  כן  כן  לא  כן לא  כן  כן
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  נושאי משרה בכירה של התאגיד - א'26תקנה 

בירץ   נעמה עמנואל   מאיה יעקב   דוד- אושרית בר  חנן פלדמוס   אורן פרנקל   מוטי ברזילי      ישראל 

  033762139  039265327  036402733  027217736  055080428  023944176  022939276  ת.ז.

  19/02/1977  15/12/1983  13/7/1979  26/03/1974  25/1/1958  24/7/1968  13/9/1967  תאריך לידה:

  2017מאי   2014אפריל   .2008יוני   2000יוני   2007מרץ   2008אפריל   2005אוקטובר   התאריך בו החלה כהונתו 

ומזכיר   סמנכ"ל כספים   סמנכ"ל לפיתוח עסקים  בתאגיד תפקיד שהוא ממלא  משפטי  יועץ 

  חברה.

  מבקר פנים  חשבת   חשבת   חשבת 

תפקיד שממלא בחברה בת של 

  התאגיד או בבעל ענין בו 

דירקטור   דירקטור באמות, 

 Carr Properties ב

Corporationדירקטור  , 

לאלוני   משותפות  בחברות 

חץ נכסים והשקעות בע"מ 

  OXFORD PROPRTIES  -ול

 BROCKTON -דירקטור ב

EVERLAST INC    דירקטור

של  מאוחדות  בחברות 

  החברה. 

של  היגוי  ועדות    חבר 

BROCKTON CAPITAL 

FUNDS  

באנרג'יקס,   דירקטור 

 BROCKTONדירקטור ב 

EVERLAST INC  

בחברות   ודירקטור 

החברה  של    מאוחדות 

  ושל אנרג'יקס. 

באנרג'יקס   אין  אין  אין  אין פנים  מבקר 

מתחדשות  אנרגיות 

  בע"מ

בן   או  בתאגיד  עניין  בעל  האם 

משרה  נושא  של  משפחה 

  בכירה או של בעל ענין 

  לא  לא   לא  לא  לא  לא  לא

  -במנהל עסקים ו M.B.A  השכלה 

B.A   בכלכלה ובחשבונאות

  מאוניברסיטת תל אביב. 

)  MSTתואר שני (

חוזה  -מאוניברסיטת סן

)  BAשבקליפורניה. בוגר (

בוגר משפטים  עורך דין,

  מאוניברסיטת ת"א. 

  תואר שני במנהל עסקים 

ותואר ראשון בכלכלה  

אוניברסיטת   –וחשבונאות

תואר שני במנהל עסקים 

(התמחות במיסוי עסקי)  

מהמכללה למנהל, תואר 

  –בוגרת חשבונאות 

ניהול וכלכלה  

  אוניברסיטת תל אביב. 

בוגר חשבונאות וכלכלה  

  אוניברסיטת בר אילן 

  ואה חשבון מוסמך. ר
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בירץ   נעמה עמנואל   מאיה יעקב   דוד- אושרית בר  חנן פלדמוס   אורן פרנקל   מוטי ברזילי      ישראל 

מנהל עסקים    רואה חשבון מוסמך. 

וחשבונאות המכללה 

  למינהל.

  רואה חשבון מוסמך. 

  בר אילן. 

  רואת חשבון מוסמכת. 

ראשון בחשבונאות  

ובכלכלה מאוניברסיטת  

  ת"א.

  רואת חשבון מוסמכת. 

נהל סיכונים  תואר מ    רואת חשבון מוסמכת.

) ותואר  CRMAמוסמך (

מבקר פנימי מוסמך  

)CIA  מטעם ארגון (

המבקרים הפנימיים של  

  ארה"ב 

השנים  בחמש  התעסקות 

  האחרונות 

קנה    תפקידה הנוכחי  תפקידה הנוכחי  תפקידה הנוכחי  תפקידו הנוכחי  תפקידו הנוכחי  תפקידו הנוכחי בפאהן  שותף 

  ניהול בקרה בע"מ
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  מורשי חתימה עצמאיים –ב'  26תקנה 

  בחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

  רואה החשבון של התאגיד  – 27תקנה 

Deloitte  אביב. -, תל 1בריטמן אלמגור זהר ושות', מרכז עזריאלי  

  שינוי בתזכיר או בתקנון  – 28תקנה 

  שינויים בתזכיר ו/או בתקנון ההתאגדות של החברה. לא ביצעה החברה  2020בשנת  

-2018-01(מס' אסמכתא:   12.7.2018לנוסח עדכני של תקנון החברה, ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 

063447 .(  

  המלצות והחלטות הדירקטוריון – 29תקנה 

    .א

מיום   . 1 בישיבתו  החליט  החברה  דיבידנד  18.3.2020דירקטוריון  חלוקת  לאשר  בסך  ,  לרבעון    29רבעוני  למניה,  אגורות 

 . 2020, בהתאם למדיניות הדיבידנד לשנת 2020הראשון לשנת  

אגורות למניה, לרבעון השני    29, לאשר חלוקת דיבידנד רבעוני בסך 20.5.2020דירקטוריון החברה החליט בישיבתו מיום   . 2

 . 2020, בהתאם למדיניות הדיבידנד לשנת  2020לשנת  

החברה .3 מיום    דירקטוריון  בישיבתו  בסך  24.8.2020החליט  רבעוני  דיבידנד  חלוקת  לאשר  לרבעון    29,  למניה,  אגורות 

 . 2020, בהתאם למדיניות הדיבידנד לשנת  2020השלישי לשנת  

מיום   . 4 בישיבתו  החליט  החברה  בסך  22.11.2020דירקטוריון  רבעוני  דיבידנד  חלוקת  לאשר  לרבעון    29,  למניה,  אגורות 

 . 2020, בהתאם למדיניות הדיבידנד לשנת 2020הרביעי לשנת 

עסקאות של החברה עם בעלי    החברה לא התקשרה בעסקאות עם בעלי עניין בה שאינן בהתאם לתנאי השוק. לפירוט   .5

  . 21הכספיים וכן תקנה  לדוחות  18עניין בה, ראה באור 

  :החלטות אסיפה כללית  .ב

  . ולא נתקבלו החלטות בניגוד להמלצת הדירקטוריון  לא התקיימו אסיפות כלליות מיוחדות 2020בשנת  

  החלטות החברה –א 29תקנה 

 . הכספיים לדוחות 18באור   ראה ביטוח שיפוי, פטור והחלטות החברה בנושא  לעניין . 1

לחברה להאריך בשנה את ההסדר    )ועדת הביקורת  אישר דירקטוריון החברה (בהמלצת    20.5.2020ביום   . 2

 ז לדוחות הכספיים.   18. לפרטים נוספים ראה באור אקדמההקיים עם אנרג'יקס לביצוע עסקאות 

 הביקורת כעסקה חריגה. למען הזהירות, הוגדרה עסקת המסגרת על ידי ועדת

  

  

  נתן חץ      אבירם ורטהים 

 דירקטור ומנהל כללי     הדירקטוריון יו"ר 

  



אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ

שאלון ממשל תאגידי



 

   1שאלון ממשל תאגידי        

  שאלון ממשל תאגידי
  

ן  ו   עצמאות הדירקטורי

 נכון  לא  נכון   

 בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר.   .1

) לחוק החברות, ואולם בכל  10א.(ב)(363ימים, כאמור בסעיף    90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על  

תקופת כהונה שאושרה    תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר בשנת הדיווח (ובכלל זה גם

  ): בדיעבד, תוך הפרדה בין הדירקטורים החיצונים השונים 

  כיהן שנה רצופה. –פרופ' צבי אקשטיין :  א'דירקטור 

  כיהן שנה רצופה. –שלומי שוב : ב'דירקטור 

  .2 מספר הדירקטורים החיצוניים המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה:

 

 

 

 

V 

 

 

  .%57המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה:   2הדירקטורים הבלתי תלויים  1שיעור   .2

  : ______. 4התאגיד  3שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים שנקבע בתקנון 

X  .(לא נקבעה הוראה בתקנון) לא רלוונטי  

 _____  _____ 

הם   .3 כי  ונמצא  תלויים)  הבלתי  (והדירקטורים  החיצוניים  הדירקטורים  עם  בדיקה  נערכה  הדיווח  סעיף  בשנת  הוראת  את  הדיווח  בשנת  ו 240קיימו  לחוק  -(ב)  (ו) 

לכהונה כדירקט הנדרשים  וכן מתקיימים בהם התנאים  בתאגיד  תלויים) המכהנים  (והבלתי  החיצוניים  הדירקטורים  זיקה של  היעדר  לעניין  (או  החברות  ור חיצוני 

 בלתי תלוי). 

  

  

V 

 

למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין (למעט דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד    5הדיווח, אינם כפופיםכל הדירקטורים אשר כיהנו בתאגיד במהלך שנת   .4

  נציגות לעובדים). 

בלה האמורה: _____.   - אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, הדירקטור כפוף למנהל הכללי כאמור)   יצוין שיעור הדירקטורים שלא עמדו  במ

  

  

V  

 

 

 
  . 3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 1
 לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות.  2
  הוראות המפקח על הבנקים).  -"תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד (לדוגמא בתאגיד בנקאי  -לענין שאלה זו  3
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 4
דירקטור) ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת התאגיד ייחשב עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה (למעט  -לעניין שאלה זו   5

  "ככפיפות" לעניין שאלה זו.   
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מעט דיון ו/או  כל הדירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה, לא נכחו בדיון ולא השתתפו בהצבעה כאמור (ל .5

  (ב) לחוק החברות): 278הצבעה בנסיבות המתקיימות לפי סעיף 

  - "   אם תשובתכם הינה "לא נכון

 (א) סיפה:278מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף  האם היה זה לשם הצגת נושא 

     כן  לא    (יש לסמןx     .(במשבצת המתאימה  

 יצוין שיעור הישיבות בהם דירקטורים כאמור נכחו בדיון ו/או השתתפו  בהצבעה למעט בנסיבות כאמור בס"ק א:  _____.  

  

  

V  

 

 

  .6שאינו דירקטור או נושא משרה בכירה אחר בתאגיד, לא נכח בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח בעל השליטה (לרבות קרובו ו/או מי מטעמו),   .6

בישיב נכח  בתאגיד  בכירה  משרה  נושא  ו/או  דירקטוריון  חבר  מטעמו שאינו  מי  ו/או  קרובו  ו/או  שליטה  בעל  (קרי,  נכון"  "לא  הינה  הדירקטוריון  אם תשובתכם  ות 

בי נוכחות כל אדם נוסף בישיבות הדירקטוריון כאמור:יצוינו הפרט –כאמור)    ים הבאים ל

  זהות: _____.

  תפקיד בתאגיד (ככל וקיים): _____. 

 פירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו): _____. 

  במשבצת המתאימה).     xלא    (יש לסמן  כן   האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו: 

  . בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח לשם הצגת נושא מסוים על ידו: _____, נוכחות אחרת: _____ 7שיעור נוכחותו 

X    .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי 

  

  

 

 

  כשירות וכישורי הדירקטורים 

  לא נכון  נכון 

בילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בתאגיד, שאינם דירקטורים חיצוניים (לעניין זה  בתקנון התאגיד לא קיימת הוראה     .7 קביעה    –המ

בלה)    .8ברוב רגיל אינה נחשבת מ

בלה כאמור) יצוין     –אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, קיימת מ

  

  

V 

 

 _____  _____   דירקטור: _____. פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת    א.   

 _____  _____   הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים: _____.   ב.   

 _____  _____   מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים: _____.  ג.   

 
 .על השליטה (לרבות קרובו ו/או מי מטעמו), שאינו דירקטור אך לא לנושאי משרה בכירה אחרים בתאגידיצויין כי תשובתנו מתייחסתם לב 6
  תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו. 7
  חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 8
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 _____  _____   הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון: _____.   ד.   

תכני . 8 לעריכת  דאג  וכן  והדירקטורים,  התאגיד  על  החל  הדין  ובתחום  התאגיד  עסקי  בתחום  לדירקטורים חדשים,  הכשרה  תוכנית  לעריכת  דאג  המשך  התאגיד  ת 

  .להכשרת דירקטורים מכהנים, המותאמת, בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד

 במשבצת המתאימה)    xלא    (יש לסמן   כן    Xיצוין האם התוכנית הופעלה בשנת הדיווח:  -אם תשובתכם הינה "נכון" 

V   

 

 

  . ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי להיות דירקטורים בדירקטוריון שעליהם של מזערי נדרש מספר בתאגיד נקבע א. .9

 .3יצוין המספר המזערי שנקבע:  -אם תשובתכם הינה "נכון"  

V   

 

 

  - מספר הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח  ב.

  . 5: 9בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 

  .2: 10בעלי כשירות מקצועית

ימים מקרות השינוי) של    60המספר הנמוך ביותר (למעט בתקופת זמן של  במקרה שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח, יינתן הנתון של  

 דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח. 

 _____  _____ 

  בכל שנת הדיווח כלל הרכב הדירקטוריון חברים משני המינים. א. .10

  _____. יצוין פרק הזמן (בימים) בו לא התקיים האמור:  - אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

ימים, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין    60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על  

 תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהנו בתאגיד דירקטורים משני המינים: _____.

V  

  

   

 

 

  :המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זהמספר הדירקטורים מכל מין   ב.

  . 2.  נשים:  5ברים: 

 _____   _____ 

(וכינוס אסיפה כללית)  ון   ישיבות הדירקטורי

 לא נכון  נכון 

  7 -  2020סה"כ במשך שנת  מספר ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו במהלך כל רבעון בשנת הדיווח:  א.   .11

  1:    )2020רבעון ראשון (שנת 

  2                          רבעון שני:

  3                     רבעון שלישי:

  1                      רבעון רביעי:

 _____   _____ 

 
  .2005  –מקצועית), התשס"ו  לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 9

  . 8ר' ה"ש  10
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יצוין שיעור   ב. זה    11לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח,  ועדות    - השתתפותו בישיבות הדירקטוריון (בס"ק  ישיבות  לרבות 

  ):הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן) שהתקיימו במהלך שנת הדיווח (ובהתייחס לתקופת כהונתו 

  (יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים). 

 _____   _____ 

שיעור השתתפותו    שם הדירקטור 

בישיבות  

  דירקטוריון ה

  

שיעור השתתפותו  

בישיבות            

  12ועדת ביקורת 

שיעור השתתפותו  

הועדה לבחינת  בישיבות  

                 13הדוחות כספיים 

שיעור השתתפותו  

בישיבות                

                                   14ועדת תגמול 

שיעור השתתפותו בישיבות  

ות בהן  דירקטוריון נוספועדות 

  (תוך ציון שם הועדה)  הוא חבר 

  _____  - -  -  100%  אבירם ורטהים 

 _____  _____   _____  - -  -  %100  נתן חץ 

 _____  _____   _____   100%  100%  100%  %100  צבי אקשטיין 

 _____  _____   _____   100%  %100  100%  %86  שלומי שוב 

 _____  _____   _____   100%  100%  100%  %100  גתית גוברמן 

 _____  _____  _____  - - -  100%  אדוה שרביט 

  עמוס ידלין   

  

%100  -  _____  _____  _____  _____  _____ 

וניתנה להם הזדמנות  בשנת הדיווח קיים הדירקטוריון דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הכללי ונושאי המשרה הכפופים לו, בלא נוכחותם   .12

 . להביע את עמדתם

V  

 

 

בין תפקידי המנהל הכללי ויושב ראש הדירקטוריון   הפרדה 

  לא נכון  נכון 

  בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון.   .13

) לחוק החברות), ואולם בכל  2א.(363ימים כאמור בסעיף    60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על  

 תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור: _____.

V  

 

 

 
  .  2ר' ה"ש  11
בי דירקטור החבר בוועדה זו.  12  ל
בי דירקטור החבר בוועדה זו.  13  ל
בי דירקטור החבר בוועדה זו.  14  ל
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  בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד מנהל כללי.   .14

"נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן   ) לחוק החברות, ואולם בכל תשובה  6א.(363ימים כאמור בסעיף    90בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על  בשאלה זו ניתן לענות 

  שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור: _____. 

V  

 

 

  .15(ג) לחוק החברות 121סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם להוראות סעיף בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את  .15

X (ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור). לא רלוונטי 

  

  קרוב של יו"ר הדירקטוריון.   אינוהמנכ"ל  .16

 –אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון) 

V  

 

 

 _____  _____   תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים: _____.   א.

  :16(ג) לחוק החברות121הכהונה אושרה בהתאם לסעיף   ב.

  כן  

 לא  

  במשבצת המתאימה)    x(יש לסמן 

 _____  _____ 

  17.מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור  אינובעל שליטה או קרובו   .17

X    .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  

  

 ועדת הביקורת   

 לא נכון  נכון 

 _____  _____  -   בשנת הדיווח לא כיהן בועדת הביקורת  . 18

  בעל השליטה או קרובו.   א.

X   רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).  לא  

   

   V  יו"ר הדירקטוריון.   ב.

   V  דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו.  ג.

 
  (ד) לחוק החברות. 121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  15
 (ד) לחוק החברות. 121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  16

 , החברה הינה חברה ללא בעל שליטה. 26.11.2019כי החל מיום  יצויין  17
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   V  דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.   ד.

  דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.   ה.

 X   .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  

   

(ה)  115ות סעיף  מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, לא נכח בשנת הדיווח בישיבות ועדת הביקורת, למעט בהתאם להורא   .19

  .לחוק החברות

V  

 

 

לתי תלויים  חוקי לדיון ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב של חברי הועדה, כאשר רוב הנוכחים היו דירקטורים במנין   .20

  . ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני

 _____.יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור :   - אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

V  

 

 

חברי הוועדה,    ועדת הביקורת קיימה בשנת הדיווח ישיבה אחת לפחות בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר ובלא נוכחות של נושאי משרה בתאגיד שאינם  .21

  לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד. 

V  

 

 

בי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו  בכל ישיבות ועדת הביקורת בה נכח מי שאינו רשאי   .22 להיות חבר הועדה, היה זה באישור יו"ר הועדה ו/או לבקשת הועדה (ל

  ). בעל שליטה או קרובו

V  

 

 

בי   .23 בי אופן הטיפול בתלונות של עובדי התאגיד בקשר לליקויים בניהול עסקיו ול ההגנה שתינתן לעובדים  בשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת ל

 שהתלוננו כאמור. 

V  

 

 

 הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ושכר טרחתו ביחס לדוחות הכספיים בשנת  הביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) ועדת  .24

  הדיווח, היו נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת וסקירה  ראויים.

V  

 

 

 הועדה) בעבודתה המקדימה לאישור הדוחות הכספיים   - הועדה לבחינת הדוחות הכספיים (להלן  תפקידי  

 לא נכון  נכון 

 _____  _____   .3יצוין פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות הועדה לקראת הדיון בדירקטוריון  לאישור הדוחות הכספיים:   א.  .25

  

  ב.

  : מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים

  3         ):   2020דוח רבעון ראשון (שנת 

  5      דוח רבעון שני:                          

  3         דוח רבעון שלישי:                    

  3           :                )2020(  דוח שנתי

  

 _____  

  

 _____ 
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  לדירקטורים למועד הדיון בדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים: מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים    ג.  

  3         ):  2019דוח רבעון ראשון (שנת 

  5           דוח רבעון שני:                     

  3           דוח רבעון שלישי:                

  3       :                   )2020(  דוח שנתי

    

  בשנת הדיווח. רואה החשבון המבקר של התאגיד השתתף בכל ישיבות הועדה והדירקטוריון, בה נדונו הדוחות הכספיים של התאגיד המתייחסים לתקופות הנכללות    .26

  . אם תשובתכם הינה "לא נכון", יצוין שיעור השתתפותו: ______

V  

  

 

 _____   _____   השנתי, כל התנאים המפורטים להלן:בועדה התקיימו בכל שנת הדיווח ועד לפרסום הדוח   .27

   V  מספר חבריה לא פחת משלושה (במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור).   א.  

   V  (ג) לחוק החברות (לענין כהונת חברי ועדת ביקורת). - (ב) ו115התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף   ב.  

   V  חיצוני.יו"ר הועדה הוא דירקטור    ג.  

   V  וב חבריה דירקטורים בלתי תלויים. כל חבריה דירקטורים ור   ד.  

   V  חיות חשבונאית ופיננסית.לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל מומ   ה.  

   V  .חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים  ו.  

   V  החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות. המניין   ז.  

יצוין ביחס לאיזה דוח (תקופתי/רבעוני) לא התקיים התנאי     זו,  יותר מסעיפי המשנה של שאלה  בי אחד או  נכון" ל "לא  האמור וכן התנאי שלא  אם תשובתכם הנה 

  התקיים: _____. 

 _____  _____ 
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 _____  _____  - בועדת התגמול לא כיהן בשנת הדיווח   .30

  בעל השליטה או קרובו.   א.

X  .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  

   

   V  הדירקטוריון. יו"ר   ב. 

   V  דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו.  ג.

   V  דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.   ד.

  דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.   ה.

 X    (בתאגיד אין בעל שליטה). לא רלוונטי  

   

  לא רלוונטי   . בעל שליטה או קרובו לא נכחו בשנת הדיווח בישיבות ועדת התגמול, למעט אם קבע יו"ר הועדה כי מי מהם נדרש לשם הצגת נושא מסוים   .31

)(ג) לאישור עסקה או מדיניות תגמול, למרות התנגדותה של האסיפה  1)(1(ג272- ו)  3(ג)(272א(ג),  267ועדת התגמול והדירקטוריון לא עשו שימוש בסמכותם לפי סעיפים   .32

  .הכללית

  –אם תשובתכם הנה "לא נכון" יצוין  

  סוג העסקה שאושרה כאמור: ______

  : ______ מספר הפעמים בהן נעשה שימוש בסמכותם בשנת הדיווח

V  

 מבקר פנים  

 לא נכון  נכון 

    V הדירקטוריון או מנכ"ל התאגיד הוא הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד. יו"ר  .33

  . יו"ר הדירקטוריון או ועדת הביקורת אישרו את תכנית העבודה בשנת הדיווח .34

אמות השקעות; (ב) סקר הונאות ומעילות; (ג) מערכות    –(א) בקרה על הביקורת הפנימית בחברה מוחזקת    נושאי הביקורת בהם עסק המבקר הפנימי בשנת הדיווח: 

  .BEבדיקה ביחס לבקרה של אלוני חץ על רכישת נכסים על ידי   –(ד) בקרת אלוני חץ על חברות מוחזקות -מידע; ו 

V  

  _____   _____   . 295): 18היקף העסקת המבקר הפנימי בתאגיד בשנת הדיווח (בשעות  .35

 
  יצוין כי לחברות הבנות הציבוריות, אמות השקעות בע"מ ואנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, מבקרי פנים שלהן. תאגידים מוחזקים. בביקורת על כולל שעות עבודה שהושקעו  18



 

   9שאלון ממשל תאגידי        

    V  בשנת הדיווח התקיים דיון (בועדת הביקורת או בדירקטוריון) בממצאי המבקר הפנימי. 

בו, .36 מקיים קשרים עסקיים מהותיים עם התאגיד, בעל השליטה  אינו  וכן  רו"ח מבקר או מי מטעמו  ענין בתאגיד, קרובו,  אינו בעל  קרובו או תאגידים    המבקר הפנימי 

  . בשליטתם

V    

ן  י  עסקאות עם בעלי עני

 לא נכון  נכון 

 ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול. -בעל השליטה או קרובו (לרבות חברה שבשליטתו) אינו מועסק על  .37

    –אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול) יצוין 

  ידי התאגיד (לרבות חברות שבשליטתם ו/או באמצעות חברות ניהול): -מספר הקרובים (לרבות בעל השליטה) המועסקים על  -

  : אושרו בידי האורגים הקבועים בדיןהאם הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור    -

       כן  

             לא  

X ._____ .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי 

  

38 . 

 

  למיטב ידיעת התאגיד, לבעל השליטה אין עסקים נוספים בתחום פעילותו של התאגיד (בתחום אחד או יותר). 

 לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה בו:יצוין האם נקבע הסדר   –אם תשובתכם הינה " לא נכון" 

   כן  

  לא  

  במשבצת המתאימה)     x(יש לסמן 

X  .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי 

  

 

  שלומי שוב יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים:     צבי אקשטיין יו"ר ועדת הביקורת:        יו"ר הדירקטוריון: אבירם ורטהים      

  

  2021במרץ  17 תאריך החתימה: 



אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ

 הפניה לדיווח 
 על מצבת התחייבות 

לפי מועדי פירעון



  

     דיווח על מצבת ההתחייבויות של התאגיד לפי מועדי פירעון  

  

  2020 בדצמבר 31דיווח על מצבת ההתחייבויות לפי מועדי פירעון ליום 
  

  .17/03/2021ראה דוח מיידי מיום  31/12/2020התחייבויות לפי מועדי פירעון ליום הלעניין דיווח על מצבת 



אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ

דוחות כספיים
CARR - של חברה כלולה
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PricewaterhouseCoopers LLP, 1000 Wilson Boulevard, Suite 2400, Arlington, Virginia 22209 
T: (703) 847-1900, www.pwc.com/us 

Report of Independent Auditors 

To Management of Carr Properties Holdings LP 

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Carr Properties Holdings LP and 
its subsidiaries (the “Partnership”), which comprise the consolidated balance sheets as of December 31, 
2020 and 2019, and the related consolidated statements of operations and comprehensive income, of 
changes in equity and of cash flows for the years then ended. 

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial 
statements in accordance with International Financial Reporting Standards as issued by the International 
Accounting Standards Board; this includes the design, implementation, and maintenance of internal 
control relevant to the preparation and fair presentation of consolidated financial statements that are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditors’ Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audits. 
We conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of 
America. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance 
about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in 
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to 
fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the Partnership's 
preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on 
the effectiveness of the Partnership's internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit 
also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of 
the consolidated financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient 
and appropriate to provide a basis for our audit opinion. 

Opinion 

In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material 
respects, the financial position of Carr Properties Holdings LP and its subsidiaries as of December 31, 
2020 and 2019, and the results of their operations and their cash flows for the years then ended in 
accordance with International Financial Reporting Standards as issued by the International Accounting 
Standards Board. 

Arlington, Virginia 
March 5, 2021      



December 31,
Notes 2020 2019

ASSETS
Non-current assets

Investment properties, at fair value
Income generating properties (cost of $2,512,155 and $2,434,216) 5,12 $ 2,796,120 $ 2,805,605 
Properties in development (cost of $577,019 and $420,513) 5,12 646,316 437,148 

Investments in associates 6 318,983 215,639 
Goodwill 9 9,326 9,326 
Restricted cash 11 — 915 
Straight line rent receivable 110,632 107,289 
Deferred leasing costs and other, net 59,079 57,553 

3,940,456 3,633,475 
Current assets

Investment property held for sale 18,750 — 
Trade receivables, net 2 13,039 3,388 
Prepaid expense and other assets 9,906 10,602 
Restricted cash 11 12,153 26,018 
Cash and cash equivalents 2,11 34,128 20,723 

87,976 60,731 
Total assets $ 4,028,432 $ 3,694,206 

EQUITY
Equity attributable to common shareholders 18 $ 1,606,196 $ 1,519,563 
Equity reserve from increase in CPP 9,756 9,732 
Equity reserve for cash flow hedges 12 (38,054) (38,191) 
Retained earnings 262,864 296,335 
Equity attributable to non-redeemable non-controlling interests 18 143,031 143,314 

Total equity 1,983,793 1,930,753 

LIABILITIES
Non-current liabilities

Credit facility, net of deferred financing fees 10,11 $ 431,130 $ 474,187 
Notes payable, net of current portion and deferred financing fees 10,11 1,230,917 847,153 
Lease liabilities, net of current portion 8,16 128,746 129,006 
Redeemable non-controlling interests, net of current portion 18 2,997 4,353 
Derivative liabilities, net of current portion 12 7,030 2,947 
Security deposits 4,056 4,226 
Other liabilities 13,198 11,259 

1,818,074 1,473,131 
Current liabilities

Current portion of credit facility and notes payable, net of deferred financing fees 10,11 2,505 62,487 
Derivative liabilities, current 12 39 — 
Current portion of lease liabilities 8,16 335 508 
Redeemable non-controlling interests, current 18 147,373 150,176 
Rent received in advance 14,736 11,934 
Trade and other payables 2 59,649 65,217 
Liabilities of investment property held for sale 1,928 — 

226,565 290,322 
  Total liabilities 2,044,639 1,763,453 
  Total equity and liabilities $ 4,028,432 $ 3,694,206 

CARR PROPERTIES HOLDINGS LP 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(in thousands of US Dollars)

Oliver T. Carr Oliver T. Carr Member of the Board and Chief Executive Officer

John Schissel John Schissel President and Chief Financial Officer

Financial Statements Approval Date March 5, 2021

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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For The Years Ended 
December 31,

Notes 2020 2019
Revenues

Rental revenue $ 198,927 $ 192,295 

Recoveries from tenants 38,923 35,086 

Parking income 7,681 13,778 

Property management fees and other 15 2,065 1,384 

Total revenues 247,596 242,543 

Operating expenses
Property operating expenses

Direct payroll and benefits 8,469 8,603 

Repairs and maintenance 10,028 9,435 

Cleaning 5,482 6,396 

Utilities 6,764 8,110 

Real estate and other taxes 41,467 37,144 

Other expenses 14 19,281 19,268 

Property operating expenses 91,491 88,956 

Non-property general and administrative expenses 13 20,118 19,632 

Total operating expenses 111,609 108,588 

Other operating loss
Net loss from fair value adjustment of investment properties (33,198) (55,093) 

Income from investments in associates 6 30,965 39,021 

Total other operating loss and expense (2,233) (16,072) 

Operating income 133,754 117,883 

Other income (expense)
Loss on extinguishment of debt 10 (1,157) (4,364) 

Other income 191 287 

Revaluation of redeemable non-controlling interests 2,887 5,467 

Interest expense 10 (56,840) (58,841) 

Pre-tax income 78,835 60,432 

Income and franchise tax benefit (1,700) (272) 

Net income $ 80,535 $ 60,704 

Attribution of net income
Common shareholders $ 74,239 $ 58,172 

Non-redeemable non-controlling interests 6,296 2,532 

$ 80,535 $ 60,704 

Other comprehensive income (loss)
Items that may be subsequently reclassified to income or loss: 

Unrealized gain (loss) on cash flow hedges 12 $ (4,122) $ (44,156) 

Less: Reclassification adjustments for losses included in net income 10 3,936 — 

Other comprehensive income (loss) (186) (44,156)

Total comprehensive income $ 80,349 $ 16,548 

Attribution of comprehensive income
Common shareholders $ 74,376 $ 16,798 

Non-redeemable non-controlling interests 5,973 (250) 

$ 80,349 $ 16,548 

CARR PROPERTIES HOLDINGS LP 
CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND 

COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
(in thousands of US Dollars)

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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Notes Common Shares
Issued and Outstanding 

Shares Based 
Compensation

Equity 
Reserve

from 
Increase in 

CPP

Equity 
Reserve for 
Cash Flow 

Hedges 

Retained 
Earnings

Total 
Shareholders' 

Equity

Non-
controlling 
Interests

Total Equity

Units Amount
Balance as of December 31, 2018  1,230,142 $ 1,388,262 $ 633 $ 9,657 $ 2,261 $ 314,737 $ 1,715,550 $ 140,394 $ 1,855,944 

Adoption of IFRS 16  —  —  —  —  —  (468)  (468)  (32)  (500) 

Issuance of preferred shares, net of offering costs  —  —  —  —  —  —  —  100  100 

Issuance of common units, net of offering costs  98,497  131,301  131,301  8,370  139,671 

Share based compensation  —  —  (633)  —  —  —  (633)  —  (633) 

Change in equity reserve from increase in CPP  —  —  —  75  —  —  75  (75)  — 

Net Income  —  —  —  —  922  57,250  58,172  2,532  60,704 

Unrealized loss on cash flow hedges 11  —  —  —  —  (41,374)  —  (41,374)  (2,782)  (44,156) 

Distributions 17  —  —  —  —  —  (75,184)  (75,184)  (5,193)  (80,377) 

Balance as of December 31, 2019  1,328,639 $ 1,519,563 $ — $ 9,732 $ (38,191) $ 296,335 $ 1,787,439 $ 143,314 $ 1,930,753 

Notes Common Units
Issued and Outstanding 

Equity Reserve 
From Increase 

in CPP

Equity Reserve 
for Cash Flow 

Hedges 
Retained 
Earnings

Total 
Shareholders' 

Equity

Non-
Redeemable 

Non-
Controlling 

Interests

Total Equity

Units Amount
Balance as of December 31, 2019 $ 1,328,639 $ 1,519,563 $ 9,732 $ (38,191) $ 296,335 $ 1,787,439 $ 143,314 $ 1,930,753 

Issuance of preferred shares by a subsidiary, net 
of offering costs  —  —  —  —  —  —  64  64 

Non-controlling interest partner distribution to 
2311 Wilson 5  —  —  —  —  —  —  (4,840)  (4,840) 

Issuance of common shares, net of offering costs  64,709  86,633  —  —  —  86,633  5,810  92,443 

Change in equity reserve from increase in CPP  —  —  24  —  —  24  (24)  — 

Net income  —  —  —  —  74,239  74,239  6,296  80,535 

Unrealized loss on cash flow hedges 12  —  —  —  (3,552)  —  (3,552)  (570)  (4,122) 

Amortization of terminated cash flow hedge  —  —  —  3,689  —  3,689  247  3,936 

Distributions 18d  —  —  —  —  (107,710)  (107,710)  (7,266)  (114,976) 

Balance as of December 31, 2020 $ 1,393,348 $ 1,606,196 $ 9,756 $ (38,054) $ 262,864 $ 1,840,762 $ 143,031 $ 1,983,793 

CARR PROPERTIES HOLDINGS LP 
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

(in thousands of US Dollars, except share data)

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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For The Years Ended 

December 31,

Notes 2020 2019

Cash flows from operating activities

Net income $ 80,535 $ 60,704 
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities

Net loss from fair value adjustment of investment properties 5  33,198  55,093 

Income from investments in associates 6  (30,965)  (39,021) 

Loss on extinguishment of debt 10  1,157  4,364 

Distributions from investments in associates 6  —  670 

Income and franchise tax benefit  (1,700)  (272) 

Interest expense, net excluding amortization of deferred financing fees  56,272  56,387 

Amortization of deferred financing fees  703  2,590 

Amortization of equipment leases  515  561 

Amortization of deferred leasing costs and lease incentives  5,831  5,348 

Amortization of note payable premium  (135)  (136) 

Provision for bad debt expense  672  333 

LTIP Compensation  3,664  (633) 

Revaluation of redeemable non-controlling interests  (2,887)  (5,467) 

Changes in assets and liabilities
Trade receivables  (10,323)  591 

Straight line rent receivable  (3,343)  (25,970) 

Prepaid expense and other assets  696  (2,286) 

Trade and other payables  (1,438)  (10,792) 

Rent received in advance  2,802  2,637 

Cash generated by operations  135,254  104,701 

Cash paid for interest  (59,371)  (56,777) 

Net cash provided by operating activities  75,883  47,924 

Cash flows from investing activities
Proceeds from sale of income generating properties 5  181,656  54,825 

Acquisition of tenancy in common interest joint arrangement in 75-101 Federal 5  (102,664)  — 

Contributions to investment in associates 6  (73,971)  (149,850) 

Return of investments in associates 6  1,592  55,638 

Proceeds from the Wilson tenant buyout cost reimbursement 5  —  8,000 

Additions to deferred leasing costs  (4,890)  (24,340) 

Additions to tenant improvements  (22,576)  (21,276) 

Additions to construction in progress, including capitalized interest  (174,856)  (136,887) 

Other capital improvements on income generating properties  (14,921)  (19,064) 

Decrease (increase) in restricted cash  14,857  (19,986) 

Net cash used in investing activities  (195,773)  (252,940) 

Cash flows from financing activities
Redemption of redeemable non-controlling interest 18  (1,499)  (501) 

Distribution to 2311 Wilson non-controlling interest partner 5  (4,840)  — 

Redemption of non-controlling interests  —  (106) 

Principal portion of lease payments 8  (496)  (559) 

Issuance of common shares, net of offering costs 18  92,443  139,671 

Borrowings under credit facility 10  170,000  294,000 

Repayments under credit facility 10  (213,500)  (208,000) 

Borrowings on notes payable 10  272,972  554,671 

CARR PROPERTIES HOLDINGS LP
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

(in thousands of US Dollars)

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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For The Years Ended 
December 31,

Notes 2020 2019
Repayments of notes payable 10  (63,728)  (473,941) 

Settlement of interest rate swap  —  (39,364) 

Payment of deferred financing fees  (3,377)  (2,921) 

Issuance of redeemable non-controlling interests  228  4,307 

Distributions to common shareholders and non-redeemable non-controlling interests 18  (114,976)  (80,271) 

Issuance of preferred shares of consolidated subsidiary, net of offering costs  68  100 

Net cash provided by (used in) financing activities  133,295  187,086 

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  13,405  (17,930) 
Cash and cash equivalents, beginning of the period  20,723  38,653 
Cash and cash equivalents, end of the period $ 34,128 $ 20,723 

Supplemental disclosures of cash flow information:
Capitalized interest $ 10,906 $ 12,276 

Accrual of retainage liabilities and construction requisitions for income generating properties

and development projects  (12,130)  15,388 

Lease liabilities arising from obtaining right-of-use assets  13  — 

Non-cash interest expense 10  3,936  984 

Debt and other liabilities assumed in acquisition of 75-101 Federal 5  140,820  — 

CARR PROPERTIES HOLDINGS LP
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

(in thousands of US Dollars)
(continued)

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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1.  Organization and Description of Business

Carr Properties Holdings LP (collectively, the "Partnership", "Holdings", "our", or “CPH”) was formed as a Delaware 
limited partnership. The Partnership’s corporate headquarters are located at 1615 L Street, NW, Suite 650, 
Washington, D.C. 20036. The Partnership owns a 100% interest in Carr Properties Corporation (“CPC”), which has a 
consolidated subsidiary, Carr Properties Partnership (“CPP”). Through CPP, the Partnership engages in owning, 
operating and developing commercial office real estate properties in primarily the Greater Washington, D.C. area 
(defined as the District of Columbia, northern Virginia, and suburban Maryland) as well as Boston, Massachusetts. 
Currently, the Partnership has 13 operating properties, three properties in development, and one development 
property owned through joint venture.

The Partnership began operations on August 19, 2013 ("Inception"), through a series of transactions pursuant to a 
Master Framework Agreement dated May 2, 2013, as amended (the “MFA”), between CET Acquisition Company Inc. 
(“CET”), a wholly owned investment of the Commingled Pension Trust Fund of JPMorgan Chase Bank, N.A., and AH 
Carr Properties Holdings LP (“Alony-Hetz”), a wholly owned subsidiary of Alony-Hetz Properties & Investments Ltd. 

The ownership interests of Alony-Hetz, CET, and Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd., a company who began 
investing in 2018 ("Clal") in Holdings as of December 31, 2020, were 50.77%, 40.16%, and 9.04%, respectively. The 
remaining interests in Holdings are held by six additional investors. 

2. Basis of Presentation and Summary of Significant Accounting Policies

(a) Statement of Compliance

The accompanying consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards ("IFRS") as issued by the International Accounting Standards Board ("IASB").

(b) Basis of Presentation

The preparation of financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that 
affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, revenues and expenses. 
These financial statements are presented in United States dollars, which is the Partnership's functional and reporting 
currency. The Partnership has elected to present a single statement of operations and comprehensive income and to 
disclose its expenses by nature.

The Partnership reports cash flows from operating activities using the indirect method. Interest received and paid is 
presented within operating cash flows. The acquisitions of investment properties are disclosed as cash flows from 
investing activities because this most appropriately reflects the Partnership’s business activities.

(c) Principles of Consolidation

General

The consolidated financial statements include financial statements of the Partnership and its subsidiaries. 
Subsidiaries are all entities over which the Partnership has the power to govern the entities’ financial and operating 
policies, generally accompanying an ownership of 50% or more of the voting rights. Control exists when the 
Partnership is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to 
affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated in the financial statements 
from the date on which control is transferred to the Partnership and are de-consolidated from the date that control 
ceases. All intercompany balances and transactions, primarily management fees, have been eliminated in the 
consolidation process.

Investments in Associates

Associates are entities over which the Partnership has significant influence but not control, generally accompanying 
an ownership interest of between 20% and 50% of the voting rights but does not unilaterally control the most 
significant activities of the entities. Investments in associates are accounted for by the equity method of accounting 
and are initially recognized at cost, with the carrying amount increased or decreased based on the Partnership’s 
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share of profits, losses, contributions and distributions. The Partnership also uses the equity method to account for 
investments in associates when its ownership interest is less than 20% if it can exert significant influence. Significant 
influence is derived when the Partnership is the general partner or managing member, participates in the policy 
making processes, including preparation of the budgets and initiation of contracts, or is involved in certain decisions 
in the investee.

The real estate investments owned by associates are carried at fair value as determined by management of the 
associates, based on independent third-party appraisals, and reflect the estimated price that an underlying property 
would bring in a competitive open market under all conditions requisite to a fair sale, the buyer and seller each acting 
prudently and knowledgeably, and assuming the prices are not affected by undue stimulus. The Partnership’s 
ownership interests in the real estate investments owned by the associates also reflect the Partnership’s ownership 
interests in the associates’ other assets and liabilities, including associates’ debt. The Partnership’s share of profits or 
losses is recognized in the Consolidated Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss), and the 
Partnership records its share of losses until the carrying amount of its investment is reduced to zero. No further 
losses are recorded by the Partnership unless it has an obligation, legal or constructive, or has made payments, to 
satisfy the associates’ liabilities.

Joint Arrangements

The Partnership may enter into contractual arrangements related to the ownership of investment or development 
properties. The Partnership evaluates such arrangements in accordance with IFRS 11 - Joint Arrangements to 
determine the type of joint arrangement by assessing its contractual rights and obligations. This determination 
includes the assessment of joint control and the classification of a joint arrangement as a joint operation or a joint 
venture. Joint arrangements that are classified as a joint operation will result in the Partnership recognizing its 
proportionate ownership interest in the underlying assets, liabilities, revenue and expenses. Joint arrangements that 
are classified as a joint venture will be accounted for using the equity method in accordance with IAS 28 - 
Investments in Associates when the Partnership has significant influence over the joint arrangement but not control.

Non-Controlling Interests

The Partnership’s consolidated financial statements include the accounts of the Partnership and its subsidiaries. The 
equity interests of the preferred shareholders and other limited partners in Carr Properties Partnership and its 
subsidiaries are reflected as non-redeemable non-controlling interests. Certain redeemable non-controlling interests 
retain redemption rights and are classified within current and non-current liabilities depending on contractual 
provisions of the redemption features. Redeemable non-controlling interests are recorded at contractual redemption 
amounts based on the Net Asset Value of CPP at each respective period end.

(d) Leases

The Partnership has material ground leases under its Columbia Center and 1701 Duke Street properties. In addition, 
the Partnership leases air rights at its 2001 Penn property. The Partnership also enters into various equipment and 
copier leases in the normal course of operations. At inception of a contract, the Partnership assesses whether the 
contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use 
of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether the contract conveys the 
right to control the use of an identified asset, the Partnership assesses whether:

• The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly, and should 
be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset; 

• The Partnership has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset 
throughout the period of use; and

• The Partnership has the right to direct the use of the asset. The Partnership has this right when it has the 
decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. 

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Partnership allocates the 
consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices. However, for 
the leases of land and air rights in which it is the lessee, the Partnership has elected not to separate non-lease 
components and account for the lease and non-lease components as a single lease component. 

CARR PROPERTIES HOLDINGS LP
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As a lessee 

The Partnership recognizes a Right-of-Use Asset ("ROUA") and a lease liability at the lease commencement date. 
The ROUA is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease 
payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs 
to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less 
any lease incentives received.

The ROUA is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of 
the end of the useful life of the ROUA or the end of the lease term. In accordance with IAS 40, the ROUA for ground 
and air rights leases qualify as investment property and as such are measured at fair value. The estimated useful 
lives of ROUA for equipment leases are determined on the same basis as those of property and equipment. In 
addition, the ROUA is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of 
the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the 
commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily 
determined, the Partnership’s incremental borrowing rate. Generally, the Partnership uses its incremental borrowing 
rate as the discount rate. 

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

• fixed payments, including in-substance fixed payments;
• variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at 

the commencement date;
• amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and
• the exercise price under a purchase option that the Partnership is reasonably certain to exercise, lease 

payments in an optional renewal period if the Partnership is reasonably certain to exercise an extension 
option, and penalties for early termination of a lease unless the Partnership is reasonably certain not to 
terminate early.

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method and is recorded in "Interest 
expense" on the Consolidated Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss). 

(e) Acquisitions/dispositions of Investment Property

Acquisitions

The Partnership applies judgment to determine whether the acquisition of an investment property is the acquisition of 
an asset under International Accounting Standards 40 - Investment Property ("IAS 40") or the acquisition of a 
business under IFRS 3 - Business Combinations ("IFRS 3"). In October 2018, the International Accounting Standards 
Board (IASB or Board) issued amendments to the definition of a business in IFRS 3 Business Combinations. The 
amendments are intended to assist entities to determine whether a transaction should be accounted for as a business 
combination or as an asset acquisition. The amendment is effective for periods beginning on or after January 1, 2020. 
The Partnership has concluded the adoption of the amendment did not have a material impact on its financial position 
and results from operations. 

An asset acquisition exists when: (i) it is probable that the future economic benefits that are associated with the 
investment property will flow to the entity; and (ii) the cost of the investment property can be measured reliably. The 
Partnership classifies an acquisition as an asset acquisition when it acquires a property or a portfolio of properties. 
The initial cost of an asset acquisition is comprised of its purchase price and any directly attributable expenditures. 
Identifiable assets acquired and liabilities assumed in asset acquisitions are measured initially at fair value at the 
acquisition date. Acquisition-related costs for asset acquisitions are capitalized to the investment property at the time 
the acquisition is completed.

The Partnership classifies an acquisition as a business combination where an integrated set of activities is acquired in 
addition to the property. The cost of a business combination is measured as the aggregate of the consideration 
transferred at acquisition date fair value. Identifiable assets acquired and liabilities assumed in a business 
combination are measured initially at fair value at the acquisition date. The Partnership recognizes any contingent 
consideration to be transferred by the Partnership at its acquisition date fair value. Goodwill represents the purchase 
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price of acquired businesses in excess of the fair value of net assets acquired and liabilities assumed. Acquisition 
related costs for business combinations are expensed in the period incurred.

Dispositions

The Partnership classifies an investment property or investment in associate as held for sale when it has determined 
that its carrying amount will be recovered principally though a sale transaction rather than its continuing use. The sale 
must be considered highly probable whereby management has the authority to approve the action, commits to a plan 
to sell the asset, and the sale of the asset is probable with completion expected within one year. 

Assets are not amortized while they are classified as held for sale. The assets and liabilities of an investment held for 
sale are presented separately from the other assets and liabilities in the consolidated balance sheet. 
 
(f) Investment Properties

In accordance with IAS 40, property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that 
is not occupied by the Partnership, is classified as investment property. Investment properties are properties held to 
earn rental income and are accounted for using the fair value model. Investment property also includes property that 
is being constructed or developed for future use.

Investment property is measured initially at its cost. Subsequently, investment property is measured at fair value, at 
each balance sheet date. Gains and losses from changes in fair value are recorded in "Change in unrealized gain 
(loss) on valuation" and "Realized loss on sale of investment properties" on the Consolidated Statements of 
Operations and Comprehensive Income (Loss), in the period in which they arise. The Partnership determines the fair 
value of its investment property in accordance with IFRS 13 - Fair Value Measurement ("IFRS 13"). The fair value of 
an investment property reflects the estimated price that an underlying property would realize in a competitive and 
open market under all conditions requisite to a fair sale, the buyer and seller each acting prudently and 
knowledgeably, and assuming the price is not affected by undue stimulus. The fair value reflects, among other things, 
rental income from current leases and assumptions about rental income from future leases in light of current market 
conditions. The fair value also reflects any expected cash outflows in respect to investment property. Some of those 
outflows are recognized as a liability, including lease liabilities in respect of land classified as investment property; 
others, including contingent rent payments, are not recognized in the financial statements. Accordingly, investment 
properties have  been adjusted for any recognized liabilities.

Certain investment properties being constructed, developed or redeveloped are also measured at fair value. 
Subsequent expenditures related to properties in development are added to the property's carrying amount when it is 
probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Partnership. Fair value measurement 
of an investment property in development is only applied if the fair value is considered to be reliably measurable. If 
the Partnership determines that the fair value of an investment property in development is not reliably determinable 
when construction is incomplete, it measures that property in development at cost until either its fair value becomes 
reliably determinable or construction is completed. It may sometimes be difficult to determine reliably the fair value of 
an investment property in development. In order to evaluate whether the fair value of an investment property in 
development can be determined reliably, management considers the following factors, among others:

•  Provisions of the construction contract;
•  Stage of completion;
•  Whether the project or property is standard (typical for the market) or non-standard;
•  Level of reliability of cash inflows after completion;
•  Development risk specific to the property;
•  Past experience with similar construction; and
•  Status of construction permits.

The Partnership will reclassify portions of an investment property that are placed into service from “Properties in 
development” to “Income generating properties” when those portions are deemed to be substantially complete, 
including tenant improvements, and upon commencement of revenue recognition. The Partnership considers a 
property in development as substantially complete after major construction has ended and the property is available 
for tenant occupancy. For properties that are built in phases, the Partnership ceases capitalization on the portion of a 
property that is considered substantially complete but no later than one year from completion of major construction 
activity if not occupied.
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The fair value of certain properties in development has been prepared giving consideration to costs incurred to date 
and to key development risk factors, including entitlement risk, construction risk, leasing/sales risk, operations risk, 
credit risk, capital market risk, pricing risk, event risk and valuation risk. The fair value of properties in development 
includes the timely recognition of estimated entrepreneurial profit after such consideration.

Total properties in development measured at cost, at December 31, 2020 and 2019 totaled $91.4 million and $257.0 
million, respectively. Real estate taxes, insurance, and overhead are capitalized onto the cost basis of the asset. 
Borrowing costs incurred for the construction of assets are also capitalized during the period of time that is required to 
complete and prepare the asset for its intended use. Thereafter, borrowing costs are charged to earnings. Interest 
capitalized, including debt financing costs, on investment property that is being constructed, developed or 
redeveloped totaled $13.7 million at a weighted average rate of 3.23% for the year ended December 31, 2020 and 
$14.7 million at a weighted average rate of 4.82% for the year ended December 31, 2019. 

Development rights are development opportunities in the early phase of the development process where the 
Partnership either has an option to acquire land, enter into a leasehold interest or where the Partnership is the buyer 
under a long-term conditional contract to purchase land. The Partnership capitalizes related pre-development costs 
incurred in pursuit of new developments for which the Partnership currently believes future development is probable. 
Repairs and maintenance costs are charged to expense as incurred and are included in the Consolidated Statements 
of Operations and Comprehensive Income.

(g) Goodwill and Intangible Assets

Goodwill arises on the acquisition of a business and represents the excess of consideration transferred over the fair 
value of the net identifiable assets acquired and the liabilities assumed. Each quarter, the Partnership evaluates the 
values assigned to its goodwill and other intangible assets to determine whether any indicators of impairment are 
present. The Partnership also performs an annual impairment test or more frequently when there is an indicator of an 
impairment on the goodwill balance, which has an indefinite life. No such losses have been identified and reflected in 
the accompanying consolidated financial statements.
 
(h) Restricted Cash

The Partnership classifies cash that is restricted as to usage or withdrawal as restricted cash. Restricted cash 
includes amounts established pursuant to various agreements for property taxes, insurance and other future lease 
operations. Restricted cash consists of funds restricted by agreements with financial institutions. These funds will be 
released upon completion of agreed-upon events, tasks, or time-lines as specified in the respective agreements. For 
purposes of the Consolidated Statements of Cash Flows, changes in restricted cash are classified according to their 
nature.

(i) Fair Value Measurements

The Partnership measures the fair value of its assets and liabilities in accordance with IFRS 13 - Fair Value 
Measurement. This standard requires assets and liabilities to be categorized into a hierarchy based on the lowest 
level input that is significant to the fair value measurement of the asset or liability. Disclosure of fair value 
measurements is according to the following hierarchy: 

Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities. 
Level 2 - Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either 
directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices). 
Level 3 - Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs). 

The Partnership recognizes transfers into and transfers out of the fair value hierarchy levels as of the date of the 
event or changes in circumstances that causes the transfer. There were no transfers in and out of level 1, 2, or 3 for 
the year ended December 31, 2020. 

Assessing the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment, 
considering factors specific to the asset or liability. If a fair value measurement requires the use of unobservable 
inputs and is not based on observable market information, that measurement falls under Level 3 of the fair value 
hierarchy. 
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Investment Properties

The Partnership records investment properties at fair value. The fair value of investment properties is estimated 
based on the price that would be received to sell an asset in an orderly transaction between marketplace participants 
at the measurement date. Investment properties without a public market are valued based upon fair value 
assumptions and valuation techniques utilized by the Partnership. Such valuation techniques include income 
capitalization and sales comparison approaches. The Partnership also considers actual sale negotiations and bona 
fide purchase offers received from third parties, as well as independent external appraisals. In general, the 
Partnership considers multiple valuation techniques when measuring the fair value of an investment property. 
However, in certain circumstances, a single valuation technique may be appropriate. Independent third-party 
appraisal reports are prepared annually and updated quarterly for all properties subject to fair value measurement.

Income Capitalization Approach: This approach is based on the principle that value is created by the 
expectation of future income. This approach is particularly applicable in the case of income producing 
properties. One technique to convert income to value is direct capitalization, which involves dividing the net 
operating income by a market capitalization rate. A second technique is the discounted cash flow analysis, in 
which projected cash flows (net operating income less periodic capital expenditures and reversion value at 
the conclusion of the holding period) are converted to present value by applying an annual discount rate. In 
both techniques, net operating income and cash flow are estimated based on an analysis of market rent and 
occupancy levels and projected property expenses. Key inputs and assumptions include rental income and 
expense amounts and related growth rates, as well as discount and income capitalization rates. Significant 
increases (decreases) in any of these inputs in isolation would result in a significantly lower (higher) fair 
value measurement. Generally, a change in the assumptions used for the discount and the capitalization 
rate is accompanied by a directionally opposite change in the fair value measurement and a change in the 
assumptions used for the future cash flows is accompanied by a directionally similar change in the fair value 
measurement.

Sales Comparison Approach: This approach is a method of estimating fair value based on analyzing 
transactions of similar properties in the market area. A major premise of this approach is that the fair value of 
the property is directly related to the prices of comparable, competitive properties. The reliability of this 
approach is dependent upon the availability of comparable data, the verification of sales data, the degree of 
comparability and the absence of atypical conditions affecting the sales price. Once sales data is gathered, 
adjustments involving the judgment of management are made to the comparable properties to determine a 
value range for the property being valued. Generally, a point of value within the adjusted range is selected. 

Cost Approach: The application of the cost approach is based on the principle of substitution and the 
concept that a market participant would not pay more for a property than the cost to develop a substitute 
property of equivalent desirability and utility. This approach involves the valuation of the land as if vacant, 
estimation of the replacement cost of the existing or proposed structure and site improvements, estimation of 
accrued depreciation found in the improvements and estimation of an appropriate entrepreneurial profit as 
applicable. The cost approach is typically utilized to determine value for new or proposed properties, special 
use properties or where the cost of reproducing the improvements is easily and accurately quantified and 
there is no economic obsolescence.

Derivative Instruments

In accordance with IFRS 9, the Partnership uses interest rate swap agreements to manage its interest rate risk, and 
these instruments are carried at fair value on the Consolidated Balance Sheets. The Partnership does not enter into 
hedging derivative transactions for trading or other speculative purposes. The valuation of the interest rate swaps is 
determined using widely accepted valuation techniques, including discounted cash flow analysis on the expected 
cash flows of each interest rate swap. This analysis reflects the contractual terms of the interest rate swaps, including 
the period to maturity, and uses observable market-based inputs, including interest rate curves and implied volatility. 
The fair values of interest rate swaps are determined by using the market standard methodology of netting the 
discounted future fixed cash payments (or receipts) and the discounted expected variable cash receipts (or 
payments). The variable cash payments (or receipts) are based on an expectation of future interest rates (forward 
curves) derived from observable market interest rate curves.

The Partnership assesses the effectiveness of qualifying cash flow hedges both at inception and on an on-going 
basis. The Partnership defers the effective portion of changes in fair value of the designated cash flow hedges to 
Other Comprehensive Income (Loss) and reclassifies such deferrals to interest expense as interest expense is 
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recognized on the hedged forecasted transactions. The Partnership recognizes the ineffective portion of the change 
in fair value of interest rate derivatives directly in interest expense. Fair value changes for derivatives that are not in 
qualifying hedge transactions are reported as a component of interest expense. 

The Partnership determines the fair value of its derivatives taking into consideration the nonperformance risk of its 
counterparties and itself. In adjusting the fair value of its derivative contracts for the effect of counterparty 
nonperformance risk, the Partnership has considered the impact of its net position with a given counterparty, as well 
as any applicable credit enhancements, such as collateral postings, thresholds, mutual puts and guarantees. The 
Partnership minimizes its credit risk on these transactions by dealing with major, credit-worthy financial institutions 
which have an A or better credit rating by the Standard & Poor’s Ratings Group. As part of its on-going control 
procedures, the Partnership monitors the credit ratings of counterparties and the exposure of the Partnership to any 
single entity, thus reducing credit risk concentration.

The majority of the inputs used to value the Partnership’s derivatives fall within Level 2 of the fair value hierarchy. 
However, the credit valuation adjustments associated with its derivatives use Level 3 inputs, such as estimates of 
current credit spreads, to evaluate the likelihood of default by itself and its counterparties. The Partnership believes 
the likelihood of realizing losses from counterparty nonperformance is remote and accordingly has classified the 
derivative assets and liabilities as Level 2 in the fair value hierarchy.

(j) Revenue Recognition and Straight-Line Rent

Rental Revenue

In accordance with IFRS 16, the Partnership leases office space to tenants under various non-cancelable operating 
leases with remaining lease terms expiring through June 30, 2037. Revenue from rental properties is comprised of 
minimum base rent, straight-line rent adjustments, lease termination fee income, and lease incentive amortization.

Rental revenue from tenants is recognized on a straight-line basis over the terms of the leases, including all fixed and 
determinable rent escalations and any periods of free rent (rent abatements), regardless of when contractual rent 
payments are due. Recognition of rental revenue commences when control of the leased space has been transferred 
to the tenant and the lease space is ready for its intended use.

In connection with a tenant’s execution, or modification, of a lease, if the Partnership makes cash payments to, or on 
behalf of, the tenant for purposes other than funding the construction of landlord assets, the Partnership defers the 
amount of such payments as lease incentive assets. Lease incentives assets are recorded as reductions of base rent 
which are amortized on a straight-line basis over the term of the lease. 

Rental revenue also includes payments received in connection with lease termination agreements. Lease termination 
income is recognized during the period from execution of a lease termination agreement through the effective date of 
termination. When a tenant's lease for space in a property is terminated early but the tenant continues to lease such 
space under a new or modified lease in the property, the net revenue from the early termination of the lease is 
recognized evenly over the remaining life of the new or modified lease in place on that property, unless the 
Partnership cannot determine that collectability of the lease termination revenue is reasonably assured.

Future cash revenues under non-cancelable leases as of December 31, 2020 are as follows:

Years Ending December 31, Amount

2021 $ 157,254 

2022  167,554 

2023  167,644 

2024  149,216 

2025  136,918 

Thereafter  742,048 

$ 1,520,634 
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Recoveries from Tenants

The Partnership operates as a principal for all investment properties with the exception of 75-101 Federal. As a 
principal with respect to property operating expenses subject to tenant recoveries, the Partnership is required to 
report tenant recovery revenue on a gross basis. The Partnership accounts for and reports as revenue all property 
operating costs reimbursable by the tenants as the costs are incurred.

Construction Management Fees

Construction management fees are earned by the Partnership for managing the construction of tenant and capital 
improvements at properties owned by related parties or third parties. Construction management fees are recognized 
as a single performance obligation (managing the construction of the project) comprised of a series of distinct 
services. Construction management fees are based upon contractual rates as defined in the relevant leasing and 
property management agreements. The Partnership believes that the overall service of construction management has 
substantially the same pattern of performance over the term of the agreement, therefore construction management 
fee income is recognized ratably throughout the period. Construction management fees for wholly owned properties 
and the Partnership’s proportion of the management fees earned from unconsolidated entities in which the 
Partnership is invested have been appropriately eliminated. 

Property Management Fees

Management fees are earned by the Partnership for managing properties owned by related or third parties. The 
management fees are based upon contractual rates applied to gross cash receipts from property operation. Property 
management fees are recognized on a monthly basis as a single performance obligation comprised of a series of 
distinct services related to property operations. The Partnership believes the overall services provided by property 
management activities have the same pattern of performance over the term of the agreement. Management fees for 
wholly owned properties and the Partnership’s share of the management fees earned from unconsolidated entities in 
which the Partnership is invested have been eliminated in consolidation.

Parking Income

The Partnership generates revenues from the parking garages located within its operating properties through 
management agreements. The Partnership operates as a principal with respect to parking activities as it retains the 
ability to direct the use of and derive substantially all of the benefits from the parking facilities and, accordingly, 
records parking revenue on a gross basis. 

(k) Deferred Financing Fees and Notes Payable

The Partnership amortizes the costs incurred to obtain debt financing over the terms of the underlying obligation 
using the straight-line method, which approximates the effective interest method, in accordance with IFRS 9, 
Financial Instruments. Debt financing costs are netted against the related loan balance and are amortized to interest 
expense. Deferred financing fees, net of accumulated amortization, were $7.0 million and $8.3 million at December 
31, 2020 and 2019, respectively. Amortization expense net of the capitalized portion of deferred financing fees totaled 
$0.7 million and $2.6 million for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

In accordance with IFRS 9, notes payable are recognized initially at fair value, net of transaction costs incurred. After 
initial recognition, notes payable are subsequently measured at amortized cost. Amounts payable within one year of 
the balance sheet date are classified as current.

(l) Deferred Leasing Costs 

The Partnership defers costs incurred to obtain new tenant leases or to extend existing tenant leases. Deferred 
leasing costs are direct costs that are essential in originating a lease and include third-party commissions and legal 
leasing costs (legal leasing costs capitalized prior to adoption of IFRS 16). These costs are amortized over the life of 
the related lease. If a tenant terminates its lease prior to the contractual termination, the unamortized balance of any 
previously deferred leasing costs are expensed in the period the lease is terminated. Amortization expense on 
deferred leasing costs is recorded within "Other expenses" on the Consolidated Statements of Operations and 
Comprehensive Income. Deferred leasing costs, net of accumulated amortization, are included within "Deferred 
leasing costs and other, net" on the Consolidated Balance Sheets. 
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(m) Trade Receivables

Trade receivables are recorded initially at cost and are carried net of a provision for bad debt expense. The 
Partnership applies IFRS 9 simplified approach to measuring expected credit losses. The determination as to the 
collectability of trade receivables and, correspondingly, the adequacy of this allowance is based primarily upon 
evaluations of individual receivables, current economic conditions, historical experience, days past due, and other 
relevant factors. The allowance for doubtful accounts is increased or decreased through bad debt expense. Accounts 
receivable are written-off when they are deemed to be uncollectible and the Partnership is no longer actively pursuing 
collection. Bad debt expense, net of recoveries, totaled $0.7 million and $0.3 million for the years ended December 
31, 2020 and 2019, respectively.

The aging analysis of trade receivables, net of the provision for bad debts of $1.1 million and $0.9 million as of 
December 31, 2020 and 2019, respectively, is as follows: 

December 31,

Trade receivables 2020 2019

Current $ 12,627 $ 2,905 

30 - 90 days  348  461 

Over 90 days  1,102  902 

AR allowance  (1,061)  (880) 

Trade receivable, net $ 13,016 $ 3,388 

(n) Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand and demand deposits, and short-term deposits with original 
maturities of three months or less which are subject to an insignificant risk of changes in value. The majority of the 
Partnership’s cash and cash equivalents are held at major commercial banks which may at times exceed the Federal 
Deposit Insurance Corporation limit of $0.25 million. The Partnership has not experienced any losses to date on its 
invested cash. For the purpose of the Consolidated Statements of Cash Flows, cash and cash equivalents are 
comprised of the following:

December 31,

2020 2019

Cash at banks $ 33,924 $ 20,490 

Short-term investments  204  233 

Cash and cash equivalents $ 34,128 $ 20,723 

(o) Prepaid Expenses

Prepaid expenses include deposits, prepaid insurance and other prepaid operating expenses. 

(p) Trade and Other Payables

Trade payables are expected to be settled within the next 30 days, with a year being the maximum duration for the 
Partnership to settle any outstanding short term payables.

(q) Security Deposits

Certain leases require tenants pay a deposit as a guarantee to return the property at the end of the lease term in a 
good condition or to cover a portion of future lease payments for leases with terms ranging from 6 to 204 months. 
Such deposits are treated as financial liabilities in accordance with IFRS 9 and are initially recorded at face value as 
defined in the terms of the lease agreements, which approximates fair value. Security deposits are maintained as a 
non-current liability until refunded to the tenant. Amounts expected to be refunded within the next 12 months are 
recorded in "Trade and other payables" on the Consolidated Balance Sheets. 
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(r) Income Taxes

The Partnership owns 100% interest in CPC, which has elected to be treated as a REIT under Sections 856 through 
860 of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the Code). The Partnership is a flow-through entity for 
income tax purposes and generally will not be subject to federal income tax on its taxable income. The only provision 
for federal income taxes in the accompanying consolidated financial statements relates to the Partnership’s indirect 
ownership in the taxable REIT subsidiaries (“TRS”) of CPC.

No provision has been made in the consolidated financial statements for federal, state, or local income taxes, for 
which the partners of CPH are individually responsible for reporting and paying directly. The Partnership is directly 
liable for some taxes, primarily Massachusetts and District of Columbia franchise taxes and federal and state taxes of 
its TRS. The Partnership files tax returns as prescribed by the tax laws of the jurisdictions in which it operates. In the 
normal course of business, the Partnership is subject to examination by federal, state, and local jurisdictions, where 
applicable. The tax years that remain subject to examination by the major tax jurisdictions under the statute of 
limitations are from the year 2017 forward (with limited exceptions). If such examinations result in changes to the 
Partnership’s profits and losses, the tax liability of the partners could be changed accordingly. Deferred income tax 
assets and liabilities are provided for using the liability method on temporary differences between the tax bases and 
carrying amounts of assets and liabilities. Deferred income liabilities are measured at the tax rates that are expected 
to apply to the year when the liability is settled, based on the tax rates and laws that have been enacted at the 
balance sheet date.

The Partnership’s primary investment is the units it owns in CPC, whose primary investment is the units it owns in 
CPP, a limited partnership that is taxed as a partnership for federal and state income tax purposes. While the majority 
of CPP’s net income is not taxed at the entity level and is passed through to the partners, CPP is liable for its share of 
federal income taxes on the taxable income of the TRS it owns, which are taxed as corporations for federal and state 
income tax purposes. 

The significant components of the Partnership's deferred tax assets and liabilities which are included within "Deferred 
leasing costs and other, net" and "Other liabilities", respectively, on the Consolidated Balance Sheets are as follows:

Year Ended December 31,
Deferred tax assets: 2020 2019

Deferred tax assets $ 3,632 $ 1,586 
Deferred tax liabilities:

Deferred tax liabilities $ (2) $ — 

The tax provision for the year ended December 31, 2020 is as follows:

Provision Federal State Total
Current(1) $ — $ — $ — 
Deferred(1)  68  (2,112)  (2,044) 

$ 68 $ (2,112) $ (2,044) 

(1) This tax provision excludes franchise tax expense of $0.3 million that is included within "Income and Franchise Tax Benefit" on 
the Consolidated Statements of Operations and Other Comprehensive Income (Loss). 

The tax provision for the year ended December 31, 2019 is as follows:

Provision Federal State Total
Current $ — $ — $ — 
Deferred  (115)  (164)  (279) 

$ (115) $ (164) $ (279) 
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The tax loss carryforward of $42.2 million and $16.6 million ($3.5 million and $1.4 million deferred tax asset) as of 
December 31, 2020 and 2019, respectively, is related to tax losses incurred in the District of Columbia prior to August 
19, 2013 and was accounted for as a purchase price adjustment as of inception, and for losses incurred in 2014. The 
tax loss carryforward begins to expire in 2028. 

(s) Commitments and Contingencies 

For properties in development, the Partnership or its subsidiaries have made commitments as to the completion of 
construction of the development properties and repayment of any construction-related indebtedness. Commitments to 
repay investment-related debt and complete construction represent contingent funding commitments by the 
Partnership to invest additional amounts in its investment properties. The Partnership accounts for these 
commitments in accordance with the provisions of IAS 37 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

(t) Equity

Dividend Policy

Preferred dividends are paid semi-annually at a rate of 12.0%-12.5% per year. Common dividends are paid upon 
declaration of the Board of Directors, generally quarterly. 

Preferred Stock 

Various consolidated entities of the Partnership have issued preferred stock for tax planning purposes. As of 
December 31, 2020, these entities have authorized and issued 500 shares of 12.5% cumulative preferred stock with 
total proceeds from the issuances of $0.2 million for each of the years ended December 31, 2020 and 2019, 
respectively. The net proceeds and related dividends were classified as non-controlling non-redeemable interests. 
Dividends are paid semi-annually on all preferred stock. In January 2021, an additional 250 shares of 12.0% 
cumulative preferred stock were issued by certain entities resulting in proceeds of $0.2 million.  

(u) Performance Plan Accruals 

All employees of the Partnership participated in an annual performance bonus plan (the "Bonus Plan") under which 
employees were awarded bonuses based on their performance against assigned goals and objectives. The estimated 
cost of the bonus is accrued ratably over the year, and the accrual is adjusted based upon actual performance at the 
end of the respective year. Bonus payments are made in the first quarter following the performance year. At 
December 31, 2020 and 2019, the Partnership accrued $4.5 million and $4.8 million, respectively, for payments due 
under the Bonus Plan. The bonus is recorded within "Trade and other payables" on the Consolidated Balance Sheets, 
and within "Direct payroll and benefits" and "Non-property general and administrative expenses" on the Consolidated 
Statements of Operations and Comprehensive Income. Amounts capitalized as part of development projects are 
classified as part of "Investment properties, at fair value."

Some of the Partnership’s employees participate in an Equity Incentive Plan (“the Plan”). The Plan provides for the 
issuance of LTIP Units which may be in the form of Service Units ("LTIP Service Units"), Performance Units ("LTIP 
Performance Units") or both. See Note 16 - "Commitments and Contingencies" for further disclosure.

(v) Property Operating Expenses

Expenses classified as "Property operating expenses" on the Consolidated Statements of Operations and 
Comprehensive Income consists of expenses directly and indirectly associated with operating the properties. 

(w) Retirement Plans

The Partnership operates a defined contribution plan qualified under Section 401(k) of the US Internal Revenue 
Code. Participants may contribute a portion of their compensation each pay period not exceeding a limit set annually 
by the Internal Revenue Service. The Partnership matches 100% of the first 4% of contributions made by employees. 
The Partnership has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are 
recognized as employee benefit expense each pay period, and are recorded within "Direct payroll and benefits" and 
"Non-property general and administrative expense" on the Consolidated Statements of Operations and 
Comprehensive Income based upon the classification of the employee.
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(x) Interest Expense

Premium and issuance costs on the Partnership's notes payable or credit facility are recognized over their respective 
terms using the straight-line method which approximates the effective interest method, except for borrowing costs 
relating to properties in development, which are capitalized. The effective interest method is a method of calculating 
the amortized cost of a financial asset or financial liability and of allocating the interest income or interest expense 
over the relevant period. The effective interest rate is the discount rate at which the estimated future cash payments 
or receipts throughout the expected life of the financial instrument, or for a shorter period where appropriate, equals 
the net carrying amount of the financial asset or financial liability. 

(y) Use of Estimates

The preparation of the financial statements requires management to make certain estimates and assumptions that 
affect the carrying amounts of assets and liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities and the reported 
amount of revenue and expenses for the reporting periods. Actual results could differ from those estimates. The 
material judgments, apart from those involving estimations, that management has made in the process of applying 
the Partnership’s accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the 
financial statements are set forth below:

• Investment properties and the real estate investments owned by associates are carried at fair value as 
determined by management, using independent third-party appraisals, and reflect the price that an underlying 
property would bring in a competitive open market under all conditions requisite to a fair sale, the buyer and 
seller each acting prudently and knowledgeably, and assuming the prices are not affected by undue stimulus. 
Factors beyond the Partnership’s control may cause significant swings in assigned values, resulting in significant 
changes in reported earnings. Most of the Partnership’s properties are located in the Greater Washington, D.C. 
metropolitan area, making the Partnership vulnerable to changes in economic conditions in the region, including 
the adverse impact of decreased government spending. Any adverse change in the region’s economic conditions 
may reduce the ability of the Partnership to renew expiring leases, lease vacant space or re-lease space on a 
timely basis or on comparable or better terms, significantly decreasing cash flow.

• The Partnership determines whether joint arrangements should be accounted for as joint operations or joint 
ventures, associates, consolidated or unconsolidated structured entities and determines which investments 
should be reported as assets held for sale. 

3. Standards Issued, and Standards Issued But Not Yet Effective 
 
Interest Rate Benchmark Reform - Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7

In September 2019, the IASB issued amendments to IFRS 9, IAS 39 Financial Instruments: Recognition and 
Measurement and IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, which concludes phase one of its work to respond to 
the effects of the Interbank Offered Rates (IBOR) reform on financial reporting. The amendments provide temporary 
relief which enables hedge accounting to continue during the period of uncertainty before the replacement of an 
existing interest rate benchmark with an alternative nearly risk-free interest rate (an RFR).

The amendments include a number of reliefs, which apply to all hedging relationships that are directly affected by the 
interest rate benchmark reform. A hedging relationship is affected if the reform gives rise to uncertainties about the 
timing and/or amount of benchmark-based cash flows of the hedged item or the hedging instrument. Application of 
the reliefs is mandatory. 

The amendments are effective for annual periods beginning on or after 1 January 2020. The adoption of these 
amendments on January 1, 2020 did not have a material impact on the Partnership's financial position or results from 
operations. The Partnership' is still evaluating the impact of the future IBOR reform as well as expected additional 
amendments to the standards.

In August 2020 the IASB has published 'Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2 (Amendments to IFRS 9, IAS 39, 
IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16)'. The Phase 2 amendments address issues that might affect financial reporting during 
the reform of an interest rate benchmark, including the effects of changes to contractual cash flows or hedging 
relationships arising from the replacement of an interest rate benchmark with an alternative benchmark rate 
(replacement issues).The amendments are effective for annual periods beginning on or after January 1, 2021, with 
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earlier application permitted. The Partnership is evaluating the impacts of these amendments that are issued but not 
yet effective.

Classification of Liabilities as Current or Non-current - Amendments to IAS 1

In January 2020, the Board issued amendments to paragraphs 69 to 76 of IAS 1 to specify the requirements for 
classifying liabilities as current or non-current. The amendments clarify aspects regarding the right to defer 
settlement, existence of such rights at the reporting period and classification of liabilities.

The amendments further clarify that the classification of a liability is unaffected by the likelihood that the entity will 
exercise its right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period. Management’s 
intention to settle in the short run does not impact the classification, and this applies even if settlement has occurred 
when the financial statements are authorized for issuance. The amendments are effective for annual reporting period 
beginning on or after 1 January 2023, and the Partnership is evaluating the impacts. The amendments must be 
applied retrospectively.

COVID-19-Related Rent Concessions – Amendment to IFRS 16

In May 2020, the IASB amended IFRS 16 Leases to provide relief to lessees from applying the IFRS 16 guidance on 
lease modifications to rent concessions arising as a direct consequence of the covid-19 pandemic. The amendment 
does not apply to lessors.

As a practical expedient, a lessee may elect not to assess whether a covid-19 related rent concession from a lessor is 
a lease modification. A lessee that makes this election accounts for any change in lease payments resulting from the 
covid-19 related rent concession the same way it would account for the change under IFRS 16, if the change were 
not a lease modification.

The amendments are effective for annual periods beginning on or after June 1, 2020. Earlier application is permitted, 
including in interim or year end financial statements not yet authorized for issue at May 28, 2020. This amendment 
did not have a material impact on the Partnership's financial position or results from operations.

4. Operating Segments and Concentration

The Partnership presently operates under one operating segment, defined as the acquisition, development, 
ownership and management of commercial real estate investments, primarily in the office buildings sector, and 
primarily in one geographic area, the Greater Washington, D.C. Metropolitan area as well as Boston.

5.  Investment Properties

Income Generating Properties

The changes in the Partnership’s income generating properties are set forth in the table below:

Balance, December 31, 2018 $ 2,715,234 
Capital expenditures additions and other  38,713 
Arlington Plaza sale  (54,825) 
Net loss from fair value adjustment of income generating properties  (66,684) 
Reclassification of Midtown Center and 2311 Wilson from properties in development  173,167 
Balance, December 31, 2019 $ 2,805,605 

Capital expenditures additions and other  42,899 

Barlow Sale(1)  (155,281) 

King I Sale(2)  (57,433) 

Acquisition of tenancy in common interest joint arrangement in 75-101 Federal(3)  242,616 

Net loss from fair value adjustment of income generating properties  (82,286) 

Balance, December 31 2020 $ 2,796,120 

(1) On March 6, 2020, the Partnership sold Barlow. See below "2020 Dispositions" for additional information.
(2) On December 22, 2020, the Partnership sold King I. See below "2020 Dispositions" for additional information.
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(3) On March 12, 2020, the Partnership acquired 75-101 Federal. See below "2020 Acquisitions" for additional information.

2020 Acquisitions

On March 12, 2020, the Partnership acquired an undivided 50% ownership interest in a two tower mixed use office 
and retail complex at 75-101 Federal Street in Boston. The property is a 853,773 square foot mixed use building that 
is 85.3% leased. The Partnership paid $101.8 million, assumed its proportionate share of debt of $140.0 million 
(original borrowing of $130.0 million, with an additional upsize of $10.0 million), and incurred and capitalized 
transaction costs of $1.8 million. The debt included the ability to draw additional funds to pay for various tenant 
leasing and tenant improvement costs. The Partnership's proportionate share of these additional total draws is $6.0 
million, of which the Partnership has drawn $0.9 million as of December 31, 2020. The fair value of the Partnership's 
proportionate interest in the investment property was $251.2 million as of December 31, 2020 and the carrying value 
of the assumed debt was $140.1 million.

The Partnership's evaluation of the contractual arrangement determined that classification as a joint operation is 
appropriate as the parties maintain the rights to the assets and obligations relating to the arrangement. The 
Partnership jointly controls the operations associated with the joint operations of the asset as it shares in the rights to 
direct and control the activities that most significantly impact its returns. Accordingly, the Partnership recognizes its 
proportionate ownership of the assets, liabilities, revenue and expenses within its financial statements. The 
acquisition was funded using like kind exchange proceeds from the sale of Barlow as discussed below.

2019 Acquisitions 

There were no acquisitions completed for the year ended December 31, 2019.

2020 Dispositions

On March 6, 2020, the Partnership sold Barlow at a contractual price of $160.0 million resulting in consideration of 
$157.1 million net of transaction costs of $3.0 million. The Partnership repaid $61.5 million outstanding on the credit 
facility and reinvested the remaining proceeds of $93.8 million in a like-kind exchange transaction as discussed in 
Note 6 - "Investments in Associates" and to repay outstanding borrowings on the credit facility. The Partnership 
recognized a loss of $1.4 million upon disposition. 

On December 22, 2020, the Partnership sold King I at a contractual price of $58.5 million resulting in consideration of 
$58.3 million net of transaction costs of $0.2 million. The buyer assumed debt of $31.1 million, and the Partnership 
used the remaining proceeds of $26.4 million to fund distributions. The Partnership recognized a loss of $0.5 million 
upon disposition.

2019 Dispositions

On September 10, 2019, the Partnership sold Arlington Plaza at a contractual price of $57.5 million, with 
consideration of $56.9 million, and incurred transaction costs of $0.7 million. The Partnership received net proceeds 
of $54.8 million and recognized a loss of $0.3 million upon disposition.

Properties in Development

The changes in the Partnership’s properties in development are set forth below:

Balance, December 31, 2018 $ 439,489 
Capital expenditures additions and other  167,149 
Net gain from fair value adjustment of development properties  11,677 
The Wilson tenant buyout cost reimbursement  (8,000) 
Reclassification of Midtown Center and 2311 Wilson from properties in development  (173,167) 

Balance, December 31, 2019 $ 437,148 

Capital expenditures additions and other  178,579 

Net gain from fair value adjustment of development properties  49,088 
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Reclassification of 2025 Clarendon to investment properties held for sale  (18,499) 

Balance, December 31, 2020 $ 646,316 

On May 26, 2016, the Partnership acquired the former property and land located at 7272 Wisconsin Avenue, 
Bethesda, MD. The Partnership is developing a mixed-use property with an approximate 937,000 square feet Class A 
office building ("the Wilson") with a residential component ("the Elm"). The Partnership incurred $131.1 million and 
$137.0 million of capital expenditures for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively. The office 
space was 100% leased as of December 31, 2020. Substantial completion of the base office building, garage, and 
Wisconsin Avenue Site Work for The Wilson was achieved on October 7, 2020 and commencement of revenue 
recognition on a portion of the office space will commence in early 2021 as tenants complete their build outs. 
Construction of the Elm is also anticipated to be completed in early 2021 and pre-leasing of units commenced during 
the fourth-quarter of 2020. 

On July 23, 2019, the Partnership received a final $8.0 million payment from the Montgomery County Department of
Transportation for tenant buyout cost reimbursement in conjunction with the Wilson project. On March 23, 2018, the
Partnership also received an $8.3 million payment from the Maryland Transit Administration for transit related
easements granted in conjunction with the Wilson project. This payment was recorded as a reduction in the cost
basis of the development property.

On January 12, 2018, the Partnership acquired a parcel of land at 350 Morse Street ("Signal House"), at a purchase 
price of $23.2 million, with the capacity to develop an approximate 225,000 rentable square feet office building. The 
Partnership incurred $47.5 million and $17.4 million of capital expenditures for the years ended December 31, 2020 
and 2019, respectively. The Partnership anticipates substantial completion of Signal House by mid 2021 and is 
actively pursuing pre-leasing activities. 

On July 2, 2018, the Partnership entered into a purchase and sale agreement to acquire a second parcel of land 
located at 350 Morse Street, N.E., Washington, D.C. The purchase price of the land is $19.4 million subject to 
adjustments and prorations at closing. Subsequent to the execution of the purchase and sale agreement, the 
Partnership made a deposit of $1.0 million. On January 28, 2019, the Partnership amended its purchase and sale 
agreement, extending PUD approval terms and increasing the purchase price to $19.7 million.   

Consolidated, Non-Wholly Owned Properties, Developable Land and Capital Contributions

The Partnership is a joint venture partner in the ownership of 2311 Wilson, an approximately 178,000 square foot 
office building completed in February 2018 and placed it into service during the first quarter of 2019. As of 
December 31, 2020, the building was 98% leased. In April 2020, the JV Entity (Otter Wilson Boulevard LLC) 
distributed a total of $12.0 million, of which $4.8 million was distributed to the joint venture partner, and $7.2 million 
was distributed to the Partnership. There were no capital contributions to 2311 Wilson during the years ended 
December 31, 2020 and 2019, respectively.

In January 2016, the Partnership entered into a joint venture to develop land at 2025 Clarendon. The land can be 
developed into an approximately 200,000 square foot office building. Capital contributions to 2025 Clarendon totaled 
approximately $0.1 million during each of the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively. The 
Partnership signed a binding purchase and sale agreement to sell 2025 Clarendon for $19.0 million as of 
December 31, 2020. The sale subsequently closed on January 7, 2021. The Partnership will classify 2025 Clarendon 
as held for sale as of December 31, 2020.

A summary of the financial information for the consolidated, non-wholly owned properties, is as follows:

As of December 31, 2020 For the year ended
December 31, 2020

Property
Percent 
Owned

Current 
Assets

Non-
Current 
Assets

Current 
Liabilities

Non-
Current 

Liabilities Equity Revenues

Net 
Income 
(Loss)

2025 Clarendon  85.70 % $ 176 $ 18,501 $ 8 $ 1,920 $ 16,749 $ — $ (3,575) 
2311 Wilson  60.00 %  3,531  120,553  914  81,331  41,839  7,577  3,407 

$ 3,707 $ 139,054 $ 922 $ 83,251 $ 58,588 $ 7,577 $ (168) 
Less interest held by non-controlling interests  (19,403)  (1,228) 
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As of December 31, 2020 For the year ended
December 31, 2020

Property
Percent 
Owned

Current 
Assets

Non-
Current 
Assets

Current 
Liabilities

Non-
Current 

Liabilities Equity Revenues

Net 
Income 
(Loss)

Equity attributable to Partnership $ 39,185 $ (1,396) 

As of December 31, 2019 For the year ended
December 31, 2019

Property
Percent 
Owned

Current 
Assets

Non-
Current 
Assets

Current 
Liabilities

Non-
Current 

Liabilities Equity Revenues

Net 
Income 
(Loss)

2025 Clarendon  85.37 % $ 23 $ 23,013 $ 42 $ 2,825 $ 20,169 $ — $ (34) 
2311 Wilson  60.00 %  762  116,351  1,354  64,398  51,361  7,161  (3,503) 

$ 785 $ 139,364 $ 1,396 $ 67,223 $ 71,530 $ 7,161 $ (3,537) 
Less interest held by non-controlling interests  (23,506)  1,407 
Equity attributable to Partnership $ 48,024 $ (2,130) 

6.  Investments in Associates

The changes in the Partnership’s investments in associates are set forth below:

Balance, December 31, 2018 $ 83,076 
Contributions  149,864 
Distributions  (56,308) 
Adoption of IFRS 16  (14) 
Share of unrealized gain on valuation of underlying properties  45,250 
Share of net income (excluding unrealized gain on valuation)  1,202 
Realized share of loss on disposition of Centerpointe I & II  (1,851) 
Share of loss on extinguishment of debt of Centerpointe I & II  (1,578) 
Realized share of loss on disposition of One Liberty  (645) 
Share of loss on extinguishment of debt of One Liberty  (3,357) 
Balance, December 31, 2019 $ 215,639 
Contributions  73,971 
Distributions  (1,592) 
Share of unrealized gain on valuation of underlying properties  31,159 
Share of net loss (excluding unrealized gain on valuation)  (194) 
Balance, December 31 2020 $ 318,983 

One Congress 

On September 24, 2018, the Partnership entered into a 50-50 joint venture with National Real Estate Advisors, LLC in 
the One Congress office development project in downtown Boston, Massachusetts. One Congress is planned as a 
43-story, one-million square foot office tower. 

In January 2019, the joint venture executed a 15-year lease with State Street Corporation for approximately 510,000 
square feet to serve as its new headquarters. Occupancy is anticipated to commence in 2023 upon termination of 
State Street Corporation's existing lease. One Congress is expected to be ready for its intended use by tenants in 
2023. See note 18 - "Credit and Other Risks" for additional details regarding construction impacts.   

On July 23, 2019, the Partnership contributed an additional $24.8 million in capital to the joint venture to maintain a 
50-50 ownership interest as a result of the contribution of the developable land by the joint venture partner on this 
date. The Partnership concurrently contributed $58.5 million to acquire an additional 25% ownership interest in the 
joint venture resulting in 75% ownership subsequent to this transaction. 
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The Partnership jointly shares in the rights to direct and control the activities that most significantly impact the joint 
venture’s returns and therefore does not maintain control over it. Accordingly, the Partnership accounts for its 
investment in the joint venture using the equity method. For the years ended December 31, 2020 and 2019, the 
Partnership contributed $73.9 million and $151.8 million to the venture, respectively. The Partnership has contributed 
a total of $246.2 million to the venture as of December 31, 2020.

Construction Loan

On December 10, 2019, the joint venture entered into a $570.0 million facility on the One Congress project. The loan 
is interest only and will bear an interest rate of LIBOR plus 2.00% which can be reduced over time as certain 
milestones are met. The loan has a 5-year term, and matures in 2024 and can be extended one year by the joint 
venture subject to terms and conditions. Transaction costs and related fees were $5.8 million. The joint venture does 
not anticipate incurring borrowings on the facility until 2021. 

The facility stipulates the joint venture must contribute up-front equity not to exceed $341.3 million prior to incurring 
any borrowings under the loan. 

2019 Dispositions

On May 10, 2019 the Partnership and its joint venture partner sold the underlying properties Centerpointe I & II at a 
contractual price of $122.0 million and incurred transaction costs of $1.0 million. The Partnership received net 
proceeds of $24.6 million, and recognized a proportionate loss of $1.9 million upon disposition.

On June 24, 2019, the Partnership and its joint venture partner sold the underlying property One Liberty at a 
contractual price of $151.2 million, and incurred transaction costs of $1.0 million. The Partnership received net 
proceeds of $29.8 million and recognized a proportionate loss of $0.6 million upon disposition.

Financial information related to the Partnership’s investments in associates is as follows:

As of December 31, 2020 For the year ended
December 31, 2020

Property
Percent 
Owned

Current 
Assets

Non-
Current 
Assets

Current 
Liabilities

Non-
Current 

Liabilities Equity Revenues
Net Income 

(Loss)
Centerpointe I & II  — % $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ 35 
One Liberty  — %  —  —  —  —  —  —  (29) 
One Congress  75.00 %  542  441,055  15,531  —  426,066  —  41,292 

$ 542 $ 441,055 $ 15,531 $ — $ 426,066 $ — $ 41,298 

Less: interest held by third-parties  (107,083)  (10,333) 
Amounts per financial statements $ 318,983 $ 30,965 

As of December 31, 2019
For the year ended
December 31, 2019

Property
Percent 
Owned

Current 
Assets

Non-
Current 
Assets

Current 
Liabilities

Non-
Current 

Liabilities Equity Revenues
Net Income 

(Loss)
Centerpointe I & II  50.00 % $ 38 $ — $ 81 $ — $ (43) $ 4,848 $ (9,770) 
One Liberty  49.90 %  4,013  —  820  —  3,193  6,713  (471) 
One Congress  75.00 %  292,350  6,162  286,188  —  58,845 

$ 4,051 $ 292,350 $ 7,063 $ — $ 289,338 $ 11,561 $ 48,604 

Less: interest held by third-parties  (73,699)  (9,583) 
Amounts per financial statements $ 215,639 $ 39,021 
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7. Assets Held for Sale

2020 Assets Held for Sale 

The Partnership signed a binding purchase and sale agreement to sell 2025 Clarendon for $19.0 million as of 
December 31, 2020. The sale subsequently closed on January 7, 2021. The Partnership will classify 2025 Clarendon 
as held for sale as of December 31, 2020.

2019 Assets Held for Sale 

There were no assets classified as Held for Sale for the year ended December 31, 2019.

8.  Leases

The Partnership has material ground leases under its Columbia Center and 1701 Duke Street properties. In addition, 
the Partnership leases air rights at its 2001 Penn property. The Partnership also enters into various equipment and 
copier leases in a normal course of operations.

As a lessee 

The Partnership recognizes a Right-of-Use Asset ("ROUA") and a lease liability at the lease commencement date. 
The ROUA is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease 
payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs 
to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less 
any lease incentives received.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the 
commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily 
determined, the Partnership’s incremental borrowing rate. Generally, the Partnership uses its incremental borrowing 
rate as the discount rate. 

The Consolidated Balance Sheets reflect the following amounts relating to ROUA within "Investment properties, at fair 
value" and "Prepaid expense and other assets:"

December 31, 
2020

December 31, 
2019

Non-current assets

Income generating properties, net of ROUA  2,660,020  2,670,005 

ROUA, at fair value  136,100  135,600 

Income generating properties  2,796,120  2,805,605 

Properties in development  646,316  437,148 

Total investment properties, at fair value $ 3,442,436 $ 3,242,753 

Current assets - CPC

Prepaid expense and other assets  9,263  9,551 

ROUA, net of accumulated depreciation and non-current portion  643  1,051 

Prepaid expense and other assets $ 9,906 $ 10,602 

At December 31, 2020 and December 31, 2019, "Investment properties, at fair value" included ROUA comprised of 
ground leases and an air rights lease of $136.1 million and $135.6 million, respectively. "Prepaid expense and other 
assets" included ROUA of $0.6 million and $1.1 million, respectively, related to equipment and copier leases.
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A summary of the Partnership's lease assets is as follows:

ROUA
Ground 

Lease and 
Air Rights, 
at fair value

Equipment 
and Copier 

Leases
Total

Balance at January 1, 2019 $ 135,500 $ 1,596 $ 137,096 

Fair value adjustment, valuation  100  —  100 

ROUA Additions, net  —  17  17 

Accumulated Depreciation  —  (562)  (562) 

Balance at December 31, 2019 $ 135,600 $ 1,051 $ 136,651 

Fair value adjustment, valuation  500  —  500 

ROUA Additions, net  —  108  108 

Accumulated Depreciation  —  (516)  (516) 

Balance as of December 31, 2020 $ 136,100 $ 643 $ 136,743 

The air and ground leases have remaining terms ranging between 67-94 years. The Partnership also enters into 
various equipment and copier leases with terms ranging between one to five years. 

A summary of the Partnership's lease liabilities is as follows:

Discount Carrying Value
Property Rate Maturity December 31, 2020 December 31, 2019

Columbia Center 3.79% 2114 $ 119,396 $ 119,526 
1701 Duke Street(1) 10.32% 2107  4,656  4,565 
2001 Penn 4.94% 2087  4,345  4,318 
Other equipment leases Various Various 682 1,105

Total lease liabilities 129,079 129,514
Less current portion  335  508 
Lease liabilities, net of current portion $ 128,744 $ 129,006 

(1) The 1701 Duke Street Ground Lease will reset on April 1, 2021 with the valuation based on appraised value as well as the 
10 year treasury rate at that time.

Contractual maturities differ from the lease liabilities detailed below and presented in the accompanying Consolidated 
Balance Sheets as the maturities shown include interest payments on lease liabilities.

Future Lease Maturities December 31, 2020

Maturity analysis - contractual undiscounted cash flows

Less than one year $ 5,645 

One to five years  21,480 

More than five years  502,309 

Total undiscounted lease liabilities as of December 31, 2020 $ 529,434 

Lease liabilities December 31, 2020

Current lease liabilities $ 335 

Non-current lease liabilities  128,744 

Total lease liabilities $ 129,079 
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Lease expense costs were as follows:

Lease Expense For The Years Ended 
December 31,

2020 2019

Amounts recognized in profit or loss 

Interest expense on lease liabilities $ 5,142 $ 5,201 

Equipment lease depreciation    516  562 

Total lease expense $ 5,658 $ 5,763 

Interest expense recognized on leases totaled $5.1 million and $5.2 million for the years ended December 31, 2020 
and 2019, respectively.

Cash Flows For The Years Ended 
December 31,

2020 2019

Amounts recognized in the statements of cash flows

Principal portion of lease payments $ 496  559 

Interest expense on lease liabilities  5,142  5,201 

Total cash outflows related to leases $ 5,638 $ 5,760 

9. Goodwill and Intangibles 

The carrying value of goodwill was $9.3 million as of December 31, 2020 and December 31, 2019. There were no 
indicators of impairment noted during either comparative period. No impairment losses were recognized in the years 
ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

10. Debt

The Partnership’s debt obligations consist of the following:

Principal Balance as of

Borrower/Facility Contractual Rate Maturity
December 31, 

2020
December 31, 

2019
Credit facility (1):

Revolver LIBOR +1.25% to 2.50% 7/6/22 $ 232,500 (8) $ 276,000 

Term Loan A LIBOR +1.20% to 2.40% 7/6/22  50,000 (6)(8)  50,000 (6)

Term Loan B LIBOR +1.20% to 2.40% 7/6/22  50,000 (6)(8)  50,000 (6)

Term Loan C LIBOR +1.20% to 2.40% 7/6/22  100,000  100,000 

75-101 Federal LIBOR +1.50% 3/12/25  140,943 (7)  — 

The Wilson and the Elm - Construction 
Loan LIBOR +3.00% 8/15/23  200,943 (2)  — 

Midtown Center 3.09% 10/11/29  525,000 (3)  525,000 (3)

1700 New York Avenue LIBOR +1.50% 4/25/24  64,680 (3,6)  65,820 (3)

2001 Pennsylvania 4.10% 8/1/24  65,000 (3)  65,000 (3)

Clarendon Square 4.66% 1/5/27  33,276 (3,4)  34,819 (3,4)

King 3.94% 1/1/25  — (3)  31,788 (3)

1615 L Street 4.61% 9/1/23  134,250 (3)  134,250 (3)

2311 Wilson - Construction Loan LIBOR +2.85% 4/27/20  — (3)  59,433 (3)

2311 Wilson - Permanent Financing LIBOR +1.35% 3/27/27  75,000 (3)  — (3)

Total Debt  1,671,592  1,392,110 

Less unamortized deferred financing fees  7,040  8,283 
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Principal Balance as of

Borrower/Facility Contractual Rate Maturity
December 31, 

2020
December 31, 

2019
Total Debt, net of unamortized deferred financing fees  1,664,552  1,383,827 

Less current portion, net of unamortized deferred financing fees (5)  2,505  62,487 

Debt obligations, net of current portion $ 1,662,047 $ 1,321,340 

(1) Interest under the credit facility is charged at the London Interbank Offer Rate ("LIBOR"), plus an additional premium, 
depending on the defined ratio of the Partnership’s total indebtedness to total asset value. In addition, effective 8/21/20 
there is a LIBOR floor of 0.25%. As of December 31, 2020, the premium was 1.60% for the Revolver and 1.50% for the 
Term A, Term B and Term C loans. As of December 31, 2019, the premium was 1.45% for the Revolver and 1.40% for the 
Term A, Term B and Term C loans. As of December 31, 2020, and December 31, 2019, the one-month LIBOR was 0.14% 
and 1.76%, respectively. 

(2) A consolidated subsidiary of the Partnership, Carr Properties OC LLC, has guaranteed portions of The Wilson and the 
Elm, and 2311 Wilson Construction Loan borrowings whereas in an event of default, the respective lenders have recourse 
to the collateral pledged to secure the borrowings. This recourse is limited to the general credit of the guarantor entity to 
the extent of this guarantee. As of December 31, 2020, The Wilson and the Elm borrowings had $30.0 million of 
guarantees outstanding while 2311 Wilson Construction Loan had no guarantees outstanding.  As  of December 31, 2019, 
no borrowings had been incurred for The Wilson and the Elm, while 2311 Wilson Construction Loan had outstanding 
guarantees of $17.8 million.

(3) The fair value of the collateral pledged to these notes was $1,656.1 million and $1,709.3 million as of December 31, 2020 
and December 31, 2019, respectively. 

(4) The carrying value of the Clarendon Square note payable as of December 31, 2020, and December 31, 2019, included a 
premium of $0.8 million, and $1.0 million, respectively.

(5) The current portion of unamortized deferred financing fees was $0.1 million and $0.2 million, as of December 31, 2020 
and December 31, 2019, respectively.

(6) Term A and Term B loans, 1700 New York Avenue, 75-101 Federal, and 2311 Wilson - Permanent Financing loans are 
hedged against an anticipated rise in interest rates through interest swaps. See Note 11 - "Fair Value Measurements" for 
additional information.   

(7) Represents the Partnership's proportionate share of the   note encumbering 75-101 Federal. 
(8) The Partnership has a unilateral one year extension that it will exercise, extending the maturity from 7/6/21 to 7/6/22.

All borrowings other than those made under the credit facility are collateralized by the land and buildings of the 
underlying properties. 

Concurrent with the March 12, 2020 acquisition of ownership interests in 75-101 Federal, the Partnership and its joint 
operations partner assumed an existing property loan of $260.0 million that was upsized to $280.0 million. The 
Partnership's proportionate share of this debt was $140.0 million. The debt included the ability to draw additional 
funds to pay for various tenant leasing and tenant improvement costs. The Partnership's proportionate share of these 
additional total draws is $6.0 million, of which the Partnership has drawn $0.9 million as of December 31, 2020. As a 
result of this transaction, the Partnership and its joint operations partner, paid financing costs of $2.2 million, with the 
Partnership's share of $1.1 million, which were deducted from the carrying amount of the debt. The loan is an interest 
only loan bearing interest at LIBOR plus 1.50%, has a five-year term, matures in 2025, and can be extended one year 
subject to terms and conditions. 

On April 3, 2020, the Partnership and its joint operations partner entered into a four-year interest rate swap 
agreement with a notional value of $280.0 million for the loan associated with 75-101 Federal. The Partnership's 
proportionate share of the swap is $140.0 million. The interest rate swap rate was 0.44% and effectively fixed the 
above referenced rate at 1.94%. The swap matures on April 4, 2024. 

In connection with the Midtown Center financing, the Partnership settled the five forward-starting interest rate swaps 
with a combined notional value of $400.0 million for $39.4 million in October 2019. This amount is being accreted as 
non-cash interest expense over the 10 year term of the Midtown Center permanent loan and is included in Other 
Comprehensive Income (Loss). In the year ended December 31, 2020, $3.9 million was accreted in "Interest 
expense" on the Consolidated Statements of Operations and Other Comprehensive Income (Loss). 

On March 27, 2020, the Partnership fully repaid the $60.6 million outstanding balance of the 2311 Wilson construction 
loan. The Partnership concurrently entered into a $75.0 million permanent loan bearing an interest rate of LIBOR plus 
1.35%, maturing in March of 2027 and collateralized by the land and building at 2311 Wilson. The Partnership 
incurred transaction costs of $0.9 million associated with the financing and recognized a $1.0 million loss on 
extinguishment of debt, inclusive of unamortized deferred financing fees, as of December 31, 2020 as recorded in the 
Consolidated Statement of Operations and Other Comprehensive Income (Loss). 
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On April 9, 2020, the Partnership entered into a seven-year interest rate swap agreement with a notional value of 
$75.0 million for the loan associated with 2311 Wilson. The interest rate swap rate was 0.66% that effectively fixed the 
above referenced rate at 2.01%. The swap matures on March 27, 2027. 

Credit Facility

Borrowings under the Credit Facility bear interest at an annual rate equal to the LIBOR rate plus an applicable margin 
or a base rate plus an applicable margin. The base rate means the LIBOR Market Index Rate; provided, that if for any 
reason the LIBOR Market Index Rate is unavailable, the base rate shall mean the per annum rate of interest equal to 
the Federal Funds Rate plus one and one-half of one percent. In July 2017, the Financial Conduct Authority (“FCA”) 
that regulates LIBOR announced it intends to stop compelling banks to submit rates for the calculation of LIBOR after 
2021. As a result, the Federal Reserve Board and the Federal Reserve Bank of New York organized the Alternative 
Reference Rates Committee ("ARRC") which identified the Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") as its 
preferred alternative to USD-LIBOR in derivatives and other financial contracts. 

The Partnership is not able to predict when LIBOR will cease to be available or when there will be sufficient liquidity in 
the SOFR markets. Any changes adopted by FCA or other governing bodies in the method used for determining 
LIBOR may result in a sudden or prolonged increase or decrease in reported LIBOR. If that were to occur, the 
Partnership's interest payments could change. In addition, uncertainty about the extent and manner of future changes 
may result in interest rates and/or payments that are higher or lower than if LIBOR were to remain available in its 
current form. The Partnership monitors current developments in the market and while it expects LIBOR to be 
available in substantially its current form until the end of 2021, it is possible that LIBOR will become unavailable prior 
to that point. 

On August 21, 2020, the Partnership entered into an amended and restated credit facility agreement with a group of 
lenders ("Amended Credit Facility") to the Credit Facility Agreement, in order to modify various covenants associated 
with the credit facility. In addition, the Amended Credit Facility established a LIBOR rate floor of .25%.The partnership 
incurred transaction costs of $1.1 million associated with the agreement which were deducted from the carrying 
amount of the debt. 

In addition, the credit agreement governing the Amended Credit Facility contains certain covenants which, among 
other things, require the Partnership to meet various financial covenants, including maximum leverage levels, 
minimum coverage levels and minimum tangible net worth, all as defined in the Amended Credit Facility. The 
Partnership was in compliance with all of its debt covenants as of December 31, 2020 and December 31, 2019, 
respectively. The Partnership's Amended Credit Facility expires on July 6, 2021. The Partnership has a one year 
unilateral extension option that it will exercise which will extend the maturity to July 6, 2022.

On April 4, 2018, the Partnership issued $30.0 million in letters of credit to the Maryland Transit Authority in 
conjunction with the Wilson project. Any issued letter of credit reduces the available balance on the Partnership’s 
revolving line of credit. No draws on the letter of credit have occurred as of June 1, 2019, when $27.0 million of the 
letters of credit expired in accordance with the underlying agreements. On June 5, 2019, the Partnership issued $0.3 
million in letters of credit to the District of Columbia Water and Sewer Authority in conjunction with Signal House. The 
letters of credit have been extended until April 30, 2021 pursuant to certain terms and conditions. 

As of December 31, 2020, the Partnership had capacity to borrow an additional $82.9 million under the Credit Facility. 
Subsequent to December 31, 2020, the Partnership paid down $9.0 million of the revolver through March 5, 2021.

Construction Loan - The Wilson and the Elm

On August 15, 2018, the Partnership entered into a $300.0 million construction loan facility on the Wilson project. The 
loan bears an interest rate of LIBOR plus 3.00%, has a five-year term and matures in 2023 but can be extended by 
one year by the Partnership subject to terms and conditions. Transaction costs and related fees were $7.8 million. As 
of December 31, 2020, the Partnership incurred $200.9 million of borrowings under this facility. 

On August 21, 2020, the Partnership entered into a modification of the guarantor agreement associated with the 
construction loan at The Wilson and The Elm, with a group of lenders, in order to modify various covenants 
associated with the guaranty agreement to maintain conformity with the Credit Facility Amendment. The Partnership 
incurred transaction costs of $0.2 million associated with the agreement which were deducted from the carrying 
amount of the debt. 
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Interest Expense

Interest expense is comprised of the following for the respective periods and inclusive of deferred financing fees and 
hedging impacts.
 

For The Years Ended 
December 31,

Description 2020 2019

Credit facility $ 9,541 $ 16,789 

Notes payable 43,409 39,759

Distributions to redeemable non-controlling interests  8,950 6,777

Lease liabilities 5,142 5,201

Amortization expense of deferred financing fees 3,464 5,046

Gross interest expense $ 70,506 $ 73,572 

Capitalized interest expense

Capitalized deferred financing fees  (2,761)  (2,455) 

Capitalized interest  (10,905)  (12,276) 

Total capitalized interest expense  (13,666)  (14,731) 

Net interest expense  56,840  58,841 

Future Maturities of Debt

For periods subsequent to December 31, 2020, scheduled annual maturities of debt outstanding as of December 31, 
2020 are as follows:

Years Ending December 31, Amount (1)

2021  2,614 

2022(2)  435,184 

2023  337,952 

2024  127,955 

Thereafter  767,074 

$ 1,670,778 

(1) Principal amounts on debt outstanding exclude the premium on the Clarendon Square notes payable of $0.8 million. 
(2) Includes $332.5 million Credit Facility principal maturing in July 2021. The Partnership has a one year extension right that 

it will exercise which will extend maturity to July 2022. 

Net Debt reconciliation

This section shows an analysis of net debt and the movements in net debt for the  years ended December 31, 2020 
and 2019:

Borrowings Leases Subtotal
Cash and cash 

equivalents Total
Net debt, December 31, 2018  (1,201,029)  (129,787)  (1,330,816)  38,653  (1,292,163) 
Cash flows  (163,809)  559  (163,250)  (17,930)  (181,180) 
New leases  —  (286)  (286)  —  (286) 
Other changes  (18,989)  —  (18,989)  —  (18,989) 
Net debt, December 31, 2019  (1,383,827)  (129,514)  (1,513,341)  20,723  (1,492,618) 
Cash flows  (131,309)  496  (130,813)  13,405  (117,408) 
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New leases  —  (63)  (63)  —  (63) 
Assumption of debt  (140,820)  —  (140,820)  —  (140,820) 
Other changes  (8,596)  —  (8,596)  —  (8,596) 
Net debt, December 31, 2020  (1,664,552)  (129,081)  (1,793,633)  34,128  (1,759,505) 

11. Financial Instruments

The Partnership’s cash, cash equivalents, and restricted cash are subject to market risk due to changes in interest 
rates that may result in reduced income if interest rates decline. Credit facility and floating rate notes payable are 
subject to interest rate risk that may result in higher interest expense and adversely impact fair values. 

The fair values of financial instruments not carried at fair value but for which the fair value is disclosed as of 
December 31, 2020, in the accompanying consolidated financial statements are set forth in the table below:   

Carrying 
Value Fair Value

Fair Value 
Level

Assets
Cash and cash equivalents $ 34,128 $ 34,128 Level 1
Restricted cash(1)  12,153  12,153 Level 1
Trade receivables, net  13,039  13,039 Level 3

Liabilities, including current portion
Credit facility(2) $ 432,500 $ 432,437 Level 3
Notes payable(2)  1,238,278  1,223,658 Level 3
Redeemable non-controlling interests(3)  150,370  150,370 Level 3

(1) Restricted cash is primarily comprised of mortgage escrows required by financial institutions for taxes, insurance, and 
repairs and maintenance of $11.6 million, and $0.6 million of deferred termination fees.   

(2) Excludes deferred financing fees and debt premium.
(3) Carrying value of redeemable non-controlling interests approximates fair value given the short-term nature of the 

redemption features. 

The fair values of financial instruments as of December 31, 2019, in the accompanying consolidated financial 
statements are set forth in the table below: 

Carrying 
Value Fair Value

Fair Value 
Level

Assets
Cash and cash equivalents $ 20,723 $ 20,723 Level 1
Restricted cash(1)  26,933  26,933 Level 1
Trade receivables, net  3,388  3,388 Level 3

Liabilities, including current portion
Credit facility(2) $ 476,000 $ 476,000 Level 3
Notes payable(2)  915,160  916,192 Level 3
Redeemable non-controlling interests(3)  154,529  154,529 Level 3

(1) Restricted cash is primarily comprised of mortgage escrows required by financial institutions for taxes, insurance, and 
repairs and maintenance of $26.0 million, and $0.9 million of tenant improvements.   

(2) Excludes deferred financing fees and debt premium.
(3) Carrying value of redeemable non-controlling interests approximates fair value given the short-term nature of the 

redemption features. 

The fair value of indebtedness has been determined by giving consideration to one or more of the following criteria, 
as appropriate: (i) interest rates and/or interest rate spreads for loans of comparable quality and remaining maturity, 
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(ii) the value of the underlying collateral, (iii) the credit risk of the borrower based on key elements of the investment 
properties’ valuation, (iv) market-based loan-to-value, and (v) key terms such as assumability, recourse provisions 
and guarantees. Following the date of inception, the notes payable have been recorded at amortized costs with the 
discounts and premiums amortized to interest expense using the effective interest method. 

Due to their short-term maturities, the carrying values of financial instruments including cash and equivalents, 
restricted cash and trade receivables approximate their fair values. Lease liabilities are initially recorded at the lower 
of either the fair value of the underlying land/air rights or the present value of the minimum lease payments using a 
discount rate that provides for a constant rate on the balance outstanding. 

12. Fair Value Measurements

The following table summarizes the Partnership's interest rate swap agreements as of December 31, 2020:

Cash Flow Hedges

 Interest Rate Swaps

Notional balance(1) $ 304,680 
Weighted average interest rate (2)  1.41 %
Earliest maturity date February 5, 2021
Latest maturity date March 27, 2027

(1) Two interest rate swaps with a notional value of $25.0 million will expire on Febuary 5, 2021.
(2) Represents the weighted average interest rate at which LIBOR was fixed on the hedged debt.

The following table summarizes the Partnership's interest rate swap agreements as of December 31, 2019:

Cash Flow Hedges

 Interest Rate Swaps

Notional balance $ 115,820 
Weighted average interest rate (1)  2.28 %
Earliest maturity date February 5, 2021
Latest maturity date May 1, 2024

(1) Represents the weighted average interest rate at which LIBOR was fixed on the hedged debt.

In February 2017, the Partnership entered into five forward-starting interest rate swaps with a combined notional 
value of $400.0 million in an effort to limit its exposure to the changes in the variability of future interest rates on 
anticipated financings for Midtown Center. The forward-starting interest rate swaps call for the Partnership to pay 
interest at a fixed rate in exchange for receiving interest at a variable rate equal to LIBOR. The forward-starting 
interest rate swaps are exclusive of any applicable margin that would be incremental to the interest rate of the 
anticipated financings. On September 30, 2019, the Partnership settled its forward-starting interest rate swaps in 
connection with the permanent loan financing of debt at Midtown Center. See Note 9 - "Debt" for additional 
information.   

The interest rate swaps are being accounted for as cash flow hedges as these transactions were executed to hedge 
the Partnership’s anticipated interest payments, and these hedges are deemed to be highly effective. As such, 
changes in the fair value of these derivative instruments are recorded as unrealized gains (losses) on cash flow 
hedges included within “Equity Reserve for Cash Flow Hedges” on the Consolidated Balance Sheets and Statements 
of Changes in Equity. 

The changes in fair value of effective hedges recorded within "Other Comprehensive Income (Loss)" were 
$(4.1) million and $(44.2) million for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively. There was no 
material hedge ineffectiveness recognized during the years ended December 31, 2020 and 2019. During the years 
ended December 31, 2020 and 2019, the Partnership reclassified $(2.3) million and $(1.0) million, respectively, of 
(losses) gains on cash flow hedges from “Equity reserve for cash flow hedges" to “Interest expense.” 
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As of December 31, 2020, the Partnership anticipates the reclassification of $3.0 million of hedging losses from 
"Equity reserve for cash flow hedges" into earnings within the next 12 months to offset the variability of cash flows of 
the hedged items during this period.  

As of December 31, 2020, the Partnership assessed the impact of the credit valuation adjustments on the overall 
valuation of its derivative portfolio and determined it is not significant. As a result, the Partnership classified its 
hedging instruments within Level 2 of the fair value hierarchy.

The following assets and liabilities, measured at fair value as of December 31, 2020, are classified as follows:

Description Level 1 Level 2 Level 3
Assets:
Investments in income generating properties $ — $ — $ 2,796,120 
Investments in properties in development (1)  —  —  554,934 
Investment in investment property held for sale(2)  —  — 18,499

Total Assets $ — $ — $ 3,369,553 
Liabilities:
Derivative liabilities, net of current portion  —  7,030  — 
Derivative liabilities, current  —  39  — 

Total Liabilities $ — $ 7,069 $ — 

(1) Excludes Signal House developments which are carried at an aggregate cost basis of $91.4 million. As of December 31, 2020, 
no impairment was recognized on any development properties carried at cost.
(2) Excludes other assets held for sale which are carried at an aggregate cost basis of $0.3 million.  

The following assets and liabilities, measured at fair value as of December 31, 2019, are classified as follows:

Description Level 1 Level 2 Level 3
Assets:
Investments in income generating properties $ — $ — $ 2,805,605 
Investments in properties in development (1)  —  — 180,145

Total Assets $ — $ — $ 2,985,750 
Liabilities:
Derivative liabilities, net of current portion  —  2,947  — 

Total Liabilities $ — $ 2,947 $ — 

(1) Excludes The Elm, Signal House, and 2025 Clarendon developments which are carried at an aggregate cost basis of $257.0 
million. As of December 31, 2019, no impairment was recognized on any development properties carried at cost.

A summary of the changes in the Partnership's assets measured at fair value using significant unobservable inputs 
(Level 3) are set forth in Note 5 - "Investment Properties"

The Partnership engages a third-party appraiser each reporting period. As part of the valuation process, the 
Partnership regularly evaluates factors that may adversely impact the fair value assessments. In consideration of the 
COVID-19 impacts and the significant disruption to our business and economy (as further disclosed in Note 18 - 
"Credit and Other Risks") we considered the potentially broad effects on the fair value measurement of our properties 
at December 31, 2020. While there remains substantial uncertainty regarding the extent or duration of impacts on fair 
value, our valuation determinations reflect changes in various underlying assumptions including increased lease-up 
timeframes, reductions in parking revenue, increased tenant concessions and increased credit loss assumptions. The 
impacts on investment criteria and market driven inputs, including capitalization rates and discount rates remains 
uncertain. We have made no material changes to either capitalization or discount rates as of December 31, 2020.
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The following table sets forth quantitative information about the Level 3 fair value measurements as of December 31, 
2020:

Description Fair Value Valuation Technique
Unobservable 

Inputs
Range 

(Weighted Avg)

Investments in income generating properties $ 2,796,120 

Discounted cash flow - Income 
capitalization 

Market transaction
Net present value - Lease 

liabilities

Discount Rate

Exit Capitalization 
Rate

5.50% - 7.25%
(6.21%)

4.75% - 6.00%
  (5.42%)

Investments in properties in development (2)  554,934 
Discounted cash flow - Income 

capitalization

Discount Rate

Exit Capitalization 
Rate

6.50% - 6.75%
(6.57%)

4.75% - 5.75%
  (5.04%)

Total $ 3,351,054 

(2) Excludes Signal House developments which are carried at an aggregate cost basis of $91.4 million. As of December 31, 2020, 
no impairment was recognized on any development properties carried at cost.

The following table sets forth quantitative information about the Level 3 fair value measurements as of December 31, 
2019:

Description Fair Value Valuation Technique
Unobservable 

Inputs
Range 

(Weighted Avg)

Investments in income generating properties $ 2,805,605 

Discounted cash flow - Income 
capitalization

Market transaction 
Net present value - Lease 

liabilities

Discount Rate

Exit Capitalization 
Rate

5.50% - 6.50%
(5.97%)

5.00% - 6.00%
  (5.41%)

Investments in properties in development (2)  180,145 
Discounted cash flow - Income 

capitalization

Discount Rate

Exit Capitalization 
Rate

5.00% - 7.25%
(6.30%)

4.50% - 6.00%
  (5.03%)

Total $ 2,985,750 

(2) Excludes The Elm, Signal House, and 2025 Clarendon developments which are carried at an aggregate cost basis of $257.0 
million. As of December 31, 2019, no impairment was recognized on any development properties carried at cost.

13. Non-Property General and Administrative Expenses

The Partnership incurs personnel and compensation costs, professional fees, information technology costs and other 
corporate related costs that are collectively classified as non-property general and administrative expenses. 
The following summarizes the various expenses comprising this activity for the respective periods:

For The Years Ended December 
31,

Description 2020 2019

Personnel and compensation $ 13,340 $ 11,983 

Professional fees 3,247 3,607

Information technology 1,167 1,194

Other corporate  2,364  2,848 

Total non-property general and administrative $ 20,118 $ 19,632 

14. Other Property Operating Expenses

The Partnership incurred other property operating expenses of $19.3 million and $19.3 million for the years ended 
December 31, 2020 and 2019, respectively. Other expenses are comprised of parking management fees associated 
with third-party agreements, tenant specific charges and office expense costs for which the Partnership is 
substantially reimbursed through recovery income, amortization of deferred leasing commissions, and other non-
recoverable charges including marketing and allocable overhead costs. 
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15. Related Party Transactions 

The Partnership manages properties owned by associates and other unconsolidated related parties for which it 
receives fees for asset management, property management, construction management and development. All fees 
charged to wholly owned properties are fully eliminated in consolidation. The Partnership's portion of the fees earned 
from Investment in associates is appropriately eliminated during the consolidation process. Property management 
fees for the years ended December 31, 2020 and 2019, totaled $1.8 million and $1.0 million, respectively. 
Construction management fees totaled $0.2 million and $0.3 million for the years ended December 31, 2020 and 
2019, respectively. Property management and construction fees are recorded in "Property management fees and 
other" on the Consolidated Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss).

Outstanding related party receivables pertaining to these fees were 0.7 million and $0.2 million for December 31, 
2020 and 2019, respectively. The Partnership leases the ground under Columbia Center and 1701 Duke properties 
from related parties. See Note 6 - "Leases" for additional information. 

On December 22, 2020, the Partnership sold King I to a related party at a contractual price of $58.5 million resulting 
in consideration of $58.3 million net of transaction costs of $0.2 million.  The Partnership recognized a loss of $0.5 
million upon disposition.  The Partnership manages property operations for several properties owned by the related 
party, and the Company's Chief Executive Officer serves on the Board of Directors of the related party.  

16. Commitments and Contingencies

There are no asserted or unasserted legal claims, other than ordinary routine litigation incidental to its business, to 
which the Partnership is a party or to which any of the properties is subject to, that the Partnership believes will have 
a material adverse effect on financial condition, results of operations or cash flows.

Performance Bonds 

In the ordinary course of business, the Partnership is required to post performance bonds to secure its performance 
under its development projects. These bonds provide a guarantee to the counterparty that the Partnership will 
perform under the terms of a contract. To date, the Partnership has not been required to make any reimbursements to 
its sureties for bond-related costs. Management believes that it is highly unlikely it will have to fund significant claims 
under the surety arrangements in the foreseeable future. As of December 31, 2020, the Partnership had $2.1 million 
in performance bonds outstanding with commitment terms expiring through January 1, 2025.

Repayment Guarantees

The Partnership and its subsidiaries have guaranteed certain construction work to be performed at the Partnership’s 
investment properties, payment of construction loans related to property development, ground lease payments and 
repayment of mortgage liabilities. Because the Partnership controls the investment properties and the related 
construction spending and construction loan borrowings, no liabilities have been recorded relating to these 
guarantees. As of December 31, 2020 and 2019, the Partnership was in compliance with all guarantees and 
guarantee covenants.

On July 2, 2018, the Partnership entered into a purchase and sale agreement to acquire a second parcel of land 
("C2") located at 350 Morse Street, N.E., Washington, D.C. The purchase price of the land is $19.4 million subject to 
adjustments and prorations at closing. Subsequent to the execution of the purchase and sale agreement, the 
Partnership made a deposit of $1.0 million. On January 28, 2019, the Partnership amended its purchase and sale 
agreement, extending PUD approval terms and increasing the purchase price to $19.7 million. The Partnership 
anticipates the acquisition will close by mid 2021.  

A consolidated subsidiary of the Partnership, Carr Properties OC LLC, has guaranteed portions of the One Congress 
borrowings whereas in an event of default, the respective lenders have recourse to the collateral pledged to secure 
the borrowings. This recourse is limited to the general credit of the guarantor entity to the extent of this guarantee of 
11.25% of principal balance or $64.1 million. 
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Employee Benefits

In June 2018, the Partnership adopted the 2018 Equity Incentive Plan (“the Plan”). The Plan provides for the issuance 
of LTIP Units which may be in the form of Service Units, Performance Units or both. An initial grant of 5.4 million LTIP 
units was awarded in June 2018, followed by 5.3 million units awarded in June 2019, and 15.7 million units were 
awarded during the year ended December 31, 2020. The determination of units awarded to each grantee was based 
on the Partnership’s respective Net Asset Value ("NAV") of $1.40, $1.38, and $1.34, as of March 31, 2018, 2019, and 
2020, respectively. 

The 2018 grant included 1.5 million of LTIP Service Units which will vest 50% in March 2021 and 50% in March 2022.  
Similarly, the 2019 LTIP Service Unit grants of 1.5 million will vest 50% in both March 2022 and March 2023. Vesting 
is based on continued employment services through the vesting dates. Compensation expense will be recognized 
over the respective vesting periods.  

The June 2019 and 2018 LTIP issuances also included 3.8 million and 3.9 million of LTIP Service and Performance 
Units, respectively. 

The 2020 grant includes certain awards which are solely service based and will fully vest in December 2023, 
December 2024 and December 2025 for the respective recipients. The remainder of 2020 awards include service and 
performance based awards that will vest in March 2023.

Vesting of all performance units is dependent upon the Partnership achieving certain return thresholds based on NAV 
over a three-year performance period. Below a 6.0% cumulative per annum return, no performance units will be 
earned. Between a 6.0% and 9.0% cumulative per annum return, the earning begins at 75% and grows to 125% at 
the high end of the performance units that may be earned based on linear interpolation within that range

A summary of the Partnership's LTIP activity during the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively, is 
presented below:

(in thousands) Total Units

LTIP units outstanding, December 31, 2018  5,337 

LTIP units granted during the period  5,343 

LTIP units exercised  — 

LTIP units forfeited  (696) 

LTIP units outstanding, December 31, 2019  9,984 

LTIP units granted during the period  15,672 

LTIP units exercised  — 

LTIP units forfeited  (792) 

LTIP units outstanding, December 31, 2020  24,864 

Compensation expense is based on NAV as of each period end consistent with the Partnership's expectation of 
performance and the anticipated units expected to vest for the respective three-year performance period. 

The Partnership recognized $1.8 million, of which $0.4 million was capitalized, and $1.4 million, of which $0.2 million 
was capitalized, of LTIP-related expense during the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively. As of 
December 31, 2020 and 2019, 792 and 696 LTIP units were forfeited, respectively.

17. Corporate Officers Compensation

Salary and bonus expense for the Partnership's corporate officers totaled $1.9 million and $3.6 million for the years 
ended December 31, 2020 and 2019, respectively. Employee benefit expense for these officers was $0.2 million for 
both the years ended December 31, 2020 and 2019. For the years ended December 31, 2020 and 2019, LTIP 
expense was $2.1 million and $0.7 million, respectively. No long-term compensation or retirement contributions were 
paid. These amounts are included in "Non-property general and administrative expenses" in the accompanying 
Consolidated Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss).

CARR PROPERTIES HOLDINGS LP
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

(US Dollar amounts expressed in thousands, except share and per share data)

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

35



18. Equity 

2020 Capital Raise

On June 30, 2020, the Partnership raised additional funds through the sale of shares of common units of CPH and 
CPP of $86.7 million and $5.8 million, respectively, to CET, Alony-Hetz and six additional investors. Total proceeds to 
the Partnership were $92.5 million. Amounts raised by CPH were contributed to CPC in exchange for shares through 
a subscription agreement and subsequently contributed to CPP. The proceeds from the raise were used primarily to 
repay outstanding borrowings on the revolver and for operational purposes. As of December 31, 2020 and 
December 31, 2019, CPH owned 100% of CPC.  

The ownership interests of CPP as of December 31, 2020 are as follows:

Ownership of Carr Properties Partnership LP

Partner/Investor
Additional
Investment

Ownership
Percent

Carr Properties Corporation $ 86,691  93.71 %
Clal  5,814  6.29 %

$ 92,505  100.00 %

Ownership of Carr Properties Holdings LP

Partner/Investor
Additional
Investment

Ownership
Percent

AH Carr Properties Holdings LP $ 44,009  50.77 %
CET Acquisition Company Inc.  34,816  40.16 %
Clal  7,840  9.04 %
Other Investors  26  0.03 %

$ 86,691  100.00 %

2019 Capital Raise

On August 30, 2019, the Partnership raised additional funds through the sale of shares of common units of CPH and 
CPP of $131.3 million and $8.4 million, respectively, to CET, Alony-Hetz and six additional investors. Total proceeds to 
the Partnership were $139.7 million. Amounts raised by CPH were contributed to CPC in exchange for shares 
through a subscription agreement and subsequently contributed to CPP. The proceeds from the raise were used 
primarily to repay outstanding borrowings on the revolver and for operational purposes. 

Non-Controlling Interests

Certain of the non-controlling interests have special redemption rights that allow them to request the redemption of 
their interest at 97% of the Net Asset Value per common interests in CPP. These interests are recorded as 
"Redeemable non-controlling interests" within "Current liabilities" and "Redeemable non-controlling interests, net of 
current portion" within "Non-current liabilities." As of December 31, 2020, the value of these redeemable non-
controlling interests were $147.4 million and $3.0 million, respectively. As of December 31, 2019, the value of these 
redeemable non-controlling interests were $150.2 million and $4.4 million, respectively.

"Equity attributable to non-redeemable non-controlling interests" is reported as "Non-Redeemable non-controlling 
interests" within “Equity” on the Consolidated Balance Sheets. As of December 31, 2020 and 2019, the total value of 
these non-redeemable non-controlling interests was $143.0 million and $143.3 million, respectively. 

The Partnership maintained four additional subsidiary REITs as of December 31, 2020 in which there are preferred 
shareholder interests.

On June 30, 2020, the Partnership raised additional funds through the sale of shares of common units of CPP of $0.2 
million to redeemable non-controlling interests. 
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On July 2, 2020, 826.7 common interest units in CPP were redeemed at the June 30, 2020 Net Asset Value of $1.34 
per unit totaling $1.1 million.

On November 13, 2020, 293.6 common interest units in CPP were redeemed at the June 30, 2020 Net Asset Value of 
$1.34 per unit totaling $0.4 million.

Distributions

Distributions are declared and paid upon the declaration of the Board of Directors, generally quarterly. On December 
23, 2020, the Partnership declared and paid $61.7 million, of which $4.8 million was attributable to redeemable non-
controlling interests. 

19. Credit and Other Risks

Recently, the outbreak of a novel strain of coronavirus (COVID-19) has adversely impacted global commercial activity 
and contributed to significant declines and volatility in financial markets. The COVID-19 pandemic and government 
responses created disruption in global supply chains and adversely impacted and continue to impact many industries. 
The outbreak has a continued material adverse impact on economic and market conditions and triggered a period of 
global economic slowdown. The rapid development and fluidity of this situation precludes any prediction as to the 
ultimate material adverse impact of COVID-19. 

Since first being declared a pandemic by the World Health Organization in March 2020, the coronavirus, or 
COVID-19, has spread throughout the United States. As of the date of the release of these financial statements, there 
continued to be significant uncertainty regarding the duration of COVID-19’s spread and possible future implications. 
This outbreak has resulted in governmental actions in the Partnership's operating jurisdictions to impose measures 
intended to control infection, including restrictions on movement and business operations.  

Conditions could deteriorate as a result of the pandemic. COVID-19, and measures instituted to prevent spread, may 
adversely affect the Partnership in many ways, including by disrupting:

• the ability and willingness of the Partnership's tenants to meet their contractual obligations;
• The Partnership's ability to maintain occupancy in its properties and obtain new leases for unoccupied 

space;
• The Partnership's access to debt and equity capital on desired terms or at all;
• the supply of products or services from the Partnership's vendors; and
• ability to continue or complete planned development, including the potential for delays in labor or material 

supply necessary for development.

The Partnership collected approximately 100% of contractual rent from its customers during the year ended 
December 31, 2020. The Partnership continues to closely monitor tenant payments and maintains close 
communication with certain tenants as it assesses the potential impacts that may arise if unable to make timely rental 
payments. 

During the year ended December 31, 2020, the Partnership provided short-term rent relief to certain tenants on a 
case by case basis. However, these changes did not have a material impact on the Consolidated Statements of 
Operations and Comprehensive Income (Loss) or require further assessment through the date of issuance. 

Credit Risk

The Partnership’s maximum exposure to credit risk associated with financial assets measured at cost is equivalent to 
the carrying value of each class of financial assets measured as separately presented in receivables, restricted cash 
and cash and cash equivalents. Credit risk related to accounts receivable arises from the possibility that tenants may 
be unable to fulfill their lease commitments. The Partnership generally manages this risk by signing long-term leases 
with tenants who have investment grade credit ratings.

Credit risk related to accounts receivable arises from the possibility that tenants may be unable to fulfill their lease 
commitments. The Partnership generally manages this risk by signing long-term leases with tenants who have 
investment grade credit ratings. For the years ended December 31, 2020 and 2019, one tenant at Midtown Center, 
accounted for approximately 25% and 24% (excluding termination fee revenue), respectively, of Rental revenue and 
Recoveries from tenants combined.
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20. Capital Management

The Partnership manages its capital, taking into account its long-term business objectives. The Partnership’s capital 
structure currently includes common shares, preferred shares, mortgage notes and revolving credit facilities, which 
together provide the Partnership with financing flexibility to meet its capital needs. Primary uses of capital include 
development activities, acquisitions of operating properties, capital improvements, leasing costs and principal 
repayments on our mortgage notes and Credit Facility. The actual level and type of future financings to fund these 
capital requirements will be determined based on prevailing interest rates, various costs of debt and/or equity capital, 
capital market conditions and management’s general view of the optimal leverage in the business.

21. Subsequent Events

The Partnership evaluated subsequent events through March 5, 2021 the date the consolidated financial statements 
were available to be issued. The Partnership concluded that no additional subsequent events have occurred that 
would require additional recognition or disclosure in the consolidated financial statements other than those disclosed 
in the respective footnotes.
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אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ

 מכתבי הסכמה 
של רואי החשבון



 

  

  
  

  2021 במרץ, 16 תאריך:
  
  

  לכבוד
  ("החברה")אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ של  הדירקטוריון

  
  

  ג.א.נ., 

  

  אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ תשקיף מדף שלהצעות מדף על סמך מכתב הסכמה בקשר להנדון:  
   8201מחודש מאי 

  

של הדוחות שלנו המפורטים להלן  הפנייה)  של בדרך (לרבות להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

  . 2018דש מאי ותשקיף המדף מחעל סמך   עם הצעות מדף בקשר

לימים  החברה  של המאוחדים הכספיים על הדוחות 2021 ץבמר 16מיום  המבקר החשבון רואה  דוח ) 1(

 . 2020דצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  ולכל אחת 2019-ו  2020בדצמבר  31

על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי   2021במרץ    16דוח רואה החשבון המבקר מיום   ) 2(

 .  2020בדצמבר  31של החברה ליום  

 ג'9  תקנה של החברה בהתאם ל  נפרדה כספי ה מידעה על  2021במרץ    16מיום    רואה חשבון מבקר דוח ) 3(

  2019-ו   2020בדצמבר    31  מיםלי  1970  -ל", התש)ומיידיים תקופתיים דוחות ( ערך   ניירות לתקנות

  . 2020בדצמבר  31ביום בתקופה שהסתיימה השנים  שלושלכל אחת מו

  
  
  
 

  בכבוד רב,
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבון 

A Firm in the Deloitte Global Network 
  



PricewaterhouseCoopers LLP, 1000 Wilson Boulevard, Suite 2400, Arlington, Virginia 22209 
T: (703) 847-1900, www.pwc.com/us 

To: The Management of Carr Properties Holdings, LP and the Board of Directors of Alony-Hetz Properties 
and Investments Ltd. 

Re: Consent letter in respect of Alony Hetz Properties and Investments Ltd. shelf prospectus from May 
2018 

We hereby inform you that we agree to the inclusion (including by way of reference) of our report listed 
below in respect of the shelf prospectus dated May 4, 2018 which was published by Alony-Hetz Properties 
and Investments Ltd: 

1) Report of Independent Auditors dated March 5, 2021 regarding the Consolidated Financial
Statements of Carr Properties Holdings LP as of December 31, 2020 and 2019, and for the
years then ended.

Arlington, Virginia 

March 15, 2021     
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