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   5201 במרץ 31ם טוריון על מצב ענייני התאגיד ליודו"ח הדירק

 

תקנות דוחות ")להלן:  1970-הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

(, במתכונת מצומצמת של העניינים בהם הוא עוסק והוא נערך בהנחה שבפני מי שמעיין "תקופתיים ומיידיים

-2015-01)אסמכתא מס':  2015 מרץב 5שפורסם ביום  2014מצוי גם הדוח התקופתי של החברה לשנת בו 

 "(.הדוח התקופתי( )להלן: "045169

 

 נתונים עיקריים מתוך פרק תיאור עסקי התאגיד .1

עם אחרים, בתחום  שותפויותאמצעות וכן ב מוחזקות בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות ,החברה עוסקת 

ים קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מלונות, נדל"ן המניב בארץ ובחו"ל )כיום בגרמניה(, הכוללה

כחלק מפעילות זו, מספקת החברה גם שירותי ניהול לרוב  .המיועדים בעיקר להשכרהמבני תעשייה, קרקעות ועוד 

 חברת סיטיפס בע"מה מושקעת החברה במעת לעת משקיעה החברה בתחומים נוספים, נכון למועד דוח זנכסיה. 

 (.3.13.3.8העוסקת בתחום התחבורה )הסעה המונית(. )ראה סעיף 

 המצב הכספי .2

 

  הסביבה העסקית א.  

ממשיכות להתקיים בעיות רבות בכלכלה העולמית, דבר המשפיע גם על כבעבר בתקופת הדו"ח   

כולה לפגוע בהיקף הביקושים במשק הישראלי יהמסתמנת האטה ה. הפעילות המקומית בארץ

במשק דבר שעלול להשפיע גם על הביקוש לשטחי החברה ובעקבותיו על גובה דמי השכירות. החברה 

בוחנת את מצב השוק מעת לעת, על מנת לקבוע את החלטותיה בנושא השקעותיה העתידיות 

   ובפעילותה השוטפת בתחום הפעילות.

נסית ומצב נכסיה המניבים הם אלו שאפשרו ויאפשרו לה החברה מעריכה כבעבר כי איתנותה הפינ  

להתמודד בצורה נאותה עם בעיות כלכליות כאלה ואחרות )ככול שאלו ישפיעו על פעילותה של 

   החברה(.

באירופה השפעה  בעיות הכלכליות השונות  הקיימותאין ל, לגבי פעילות החברה בגרמניה נכון לעתה  

 על מצב עסקיה במדינה זו.

ובהר, כי המידע כאמור לעיל בנוגע לסביבה הכלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות מ  

חוק ניירות )להלן: " 1968-החברה, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך  התשכ"ח

"( המבוסס על המידע והנתונים שבידי החברה בסמוך למועד פרסום דוח זה, ובכלל כך על ערך

סקירות ומחקרים פומביים וכן על הערכות החברה בנוגע למגמות בשוק ולהשפעתן על  פרסומים,

תחומי הפעילות של החברה. לפיכך, מידע זה עשוי שלא להתממש או להתממש בדרך אחרת מזו 

המתוארת לעיל בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, בין היתר, בשל תמורות בלתי צפויות בשוק 

 המקומי העולמי.
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 סים שוטפיםנכ ב. 

.   2014דצמבר ב 31-אלפי ש"ח ב  357,196ש"ח לעומת לפי א 295,085 -וש השוטף הסתכם בהרכ  

בסעיף המזומנים ביחד עם סעיף השקעות לזמן  קיטוןבסך הנכסים השוטפים נובע בעיקר מ קיטוןה

. 2014מבר בדצ 31 -אלפי ש"ח ב 303,795אלפי ש"ח לעומת  253,248 -ב מוקצר )סכום כולל(  שהסתכ

)ראה להלן ( ולהחזר התחייבויותיה  ף בפרנקפורט גרמניההקיטון בסעיף זה שימש לרכישת נכס נוס

 .רעונן הגיעישל החברה שמועד פ

 3.13.2.3 ראה סעיף  – אוורכמו כן הסתכם סעיף מלאי מקרקעין בהליכי בניה למכירה )פרויקט ויט    

 .              2014בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 27,006ש"ח לעומת אלפי  19,290 בסך של  (לדוח התקופתי השנתי

   

 השקעות: .ג 

. 2014בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 3,126,258אלפי ש"ח לעומת  3,072,238  ההשקעות הסתכמו בסך של  

בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 2,412,922אלפי ש"ח לעומת  2,344,805 נדל"ן להשקעה הסתכם בסך של

לפיו  9.5%-בשיעור של כ חרו בתקופת הדוובסעיף זה נבעה מירידת שער חליפין הי, הירידה  2014

   . מתורגמים ערכי נכסי החברה בגרמניה

 31-אלפי ש"ח ב 621,834אלפי ש"ח לעומת  630,900השקעות בחברות כלולות הסתכמו בסך של   

 .  2014בדצמבר 

   

 (%100-עה , בזכויות ההצב %95.45אשלד בע"מ )חברה בבעלות   

מניות   6,965,517( לרכישת 17.3.2014הצעת רכש )ותיקונה מיום פרסמה החברה  2014במרץ,  4ביום   

(, חברה הנסחרת בבורסה "אשלד"ש"ח ע.נ. כל אחת של חברת אשלד בע"מ )להלן  1רגילות בנות 

 במניות אשלד.  63.3%לנ"יע בתל אביב. נכון למועד ההצעה החזיקה החברה 

 קבוצתחברה )להלן: "בעלת השליטה ב העניקה  קבוצת אשטרום בע"מבמסגרת הצעת רכש זו                  

על ידי  שיירכשו אשלד, ללא כל תמורה, למכור לה את כל מניות PUTאופציית  לחברה, "(אשטרום

בהתקיים התנאים המצרפיים וזאת "(, ככל ויירכשו, האופציה)להלן: " על פי הצעת רכש זו החברה

 אשלדבאופן ש תענה במלואהזו : )א( במקרה בו הצעת רכש "(המתלים התנאים)להלן: " דלקמןכ

שיעור משווה או גבוה יהיה זו במקרה בו שיעור ההיענות להצעת רכש או )תהפוך לחברה פרטית 

עד ליום  )ב( הפיכתה של קבוצת אשטרום לחברה ציבורית-ו(; למכירה כפויההנדרש ההיענות 

עבור כל  חברה,ל בחברה, תשלם בעלת השליטה על ידי החברה, האופציהכל ותמומש . כ31.12.2014

למניה, בתוספת זו הצעת רכש המוצע במחיר האת של אשלד המוצעת לרכישה בהצעת רכש זו, מניה 

ה )"עלות מימון" אופציהועד למועד מימוש   תמורה זומיום תשלום  חברהעלות המימון שתיווצר ל

( של החברה מחודש 8ר המימון שנקבע בעת הרחבת אגרות החוב )סדרה משמעה בהתאם לשיעו

בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום קבלת תמורת  3.13%, קרי, שיעור של 2013דצמבר 

 20ביום  ה( בתוספת עלויות אחרות ככל שתיווצרנה כאמור.אופציהצעת הרכש ועד מועד מימוש ה

אשטרום נכסים והחליטה שלא לממש את האופציה  התכנסה האסיפה הכללית של 2015במאי 

בשל אי כדאיותה . לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום , שניתנה לאשטרום נכסים כאמור לעיל 

 (  2015-01-024033מס' אסמכתא )   2015במאי  20

 

  ממניות סיטיפס אחוז נוסףקונקס ירושלים ורכישת ממניות  %21רכישת  -הרכבת הקלה בירושלים 

 מהונה הנפרע והמונפק של סיטיפס בע"מ )להלן: "סיטיפס"(.   20%החברה מחזיקה   
סיטי פס הינה חברה פרטית בעלת זיכיון בלעדי ממדינת ישראל, למימון, הקמה, בניה ורכישת ציוד, 

ק"מ  14-של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים.  אורך קו הרכבת הינו כ B.O.Tהקמה ותחזוקה בתנאי 

 תחנות.   23לל והוא כו

התקשרה החברה ביחד עם קבוצת אשטרום ושותפים נוספים באמצעות  2014בספטמבר,  2ביום 

(, בהסכם לפיו תרכוש השותפות את 21%שותפות מוגבלת )להלן "השותפות"( )חלק החברה בשותפות 

)חלק  מלוא הון המניות המונפק והנפרע של חברת קונקס ירושלים )להלן "קונקס"(. תמורת העסקה

מיליון ש"ח. קונקס הינה חברה פרטית שכל עיסוקה הינו קבלן תפעול  18-החברה( מסתכם בסך של כ
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של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים וזאת מכח הסכם תפעול ותחזוקה שנחתם בין קונקס לבין 

 החברה הזכיינית, סיטיפס.

המממנים את פרויקט הסכם רכישת המניות מותנה בהתקיימות קבלת אישור תאגידים בנקאיים 

הרכבת הקלה בירושלים, אישור הגורמים הרלוונטיים במ"י וקבלת אישור הממונה על ההגבלים 

ימי עסקים לאחר התקיימות התנאים  10העסקיים. על פי ההסכם, מועד השלמת ההסכם יהיה עד 

 לעיל. נכון לתאריך דוח זה טרם התקיימו התנאים המתלים.

סגרת רכישת מניות קונקס כמוזכר לעיל( התקשרה החברה ביחד עם )במ 2014בספטמבר,  2ביום 

 TRANSDEV ILE DEקבוצת אשטרום ושותפים נוספים, בהסכם לרכישת מלוא החזקות חברת 

FRANCE S.A  מהונה המונפק והנפרע של סיטיפס( בשים לב לחלקם היחסי  5%בסיטיפס  )המהוות

מהונה המונפק והנפרע  21%-יק לאחר העסקה בבסיטיפס לפני רכישת המניות באופן שהחברה תחז

מיליון ש"ח )חלק החברה(. לפרטים נוספים אודות  2.5(, והכל בתמורה לסך של 20%של סיטיפס )חלף 

 2זה, ראו על דרך ההפניה, דיווח מיידי מיום  2לעיל ובסעיף  1ההתקשרות המתוארת בסעיף 

לתאריך דוח זה טרם התקיימו התנאים  (. נכון2014-01-149982)אסמכתא מס':  2014בספטמבר 

 המתלים לרכישת המניות האמורה.

 

 (%50, גרמניה    )חלק החברה פרנקפורטרכישת נכס ב

מבנה משרדים  50%רכשה החברה באמצעות שותפות גרמנית שחלקה בה הינו  2015בינואר  15ביום 

 חניות. 128מ"ר וכן  11,300-בעיר פרנקפורט, גרמניה בשטח בנוי של כ

מיליון יורו עלויות רכישה נוספות(,  1.3-מיליון יורו )הכוללים כ 19.3-עלות הנכס הסתכמה בסך של כ

 מיליון יורו. 9.65-חלק החברה הינו כ

 3.1-מיליון יורו, )חלק החברה כ 6.2-סך ההון העצמי שהושקע על ידי השותפות  ברכישת הנכס הינו כ

( שנלקחה Non Recourseמצעות הלוואה בנקאית  )יתרת מימון העסקה נעשתה בא מיליון יורו(.

 .1.9%שנים בריבית של  4לתקופה של 

מ"ר( מושכר ללשכת העבודה של עיריית  11,142המבנה מושכר לשני שוכרים כאשר רוב השטח )

. קיימות שתי אופציות להארכת תקופת 31.12.2018פרנקפורט לתקופת שכירות שתסתיים ביום 

כל הארכת אופציה יוצמד שכר הדירה לעליית מדד המחירים לצרכן באחת.  ירות בחמש שנים כלכהש

אלפי  1,580שהצטבר בחמש השנים הקודמות להארכה. דמי השכירות השנתיים מסתכמים בסך של 

 יורו.  

בהתאם לתוכנית העירונית )תב"ע( החלה על הנכס, קיימת אפשרות להסב את הנכס למגורים בכפוף 

יית פרנקפורט, אשר אישרה באופן עקרוני כי אין מניעה תכנונית להקמת לקבלת היתר בניה מעיר

 דירות מגורים בשטח הנכס.

 

 

 (%8.81)חברה בבעלות  מבטח שמיר אחזקות בע"מ

 105.5 -הכריזה מבטח שמיר על חלוקת דיבידנד בסך של כ 2015באפריל  2לאחר תאריך המאזן ביום 

מיליון ש"ח אשר יכללו  9.25דנד , חלק החברה הינו שולם הדיבי 2015באפריל  28מ' ש"ח וביום 

 ברבעון הבא בסעיף הכנסות מימון.
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  התחייבויות: .ד 

                                                   אלפי ש"ח 2,489,594לפי ש"ח לעומת א 2,359,497 -התחייבויות הקבוצה לתאריך הדו"ח הסתכמו ב  

  .  2014 בדצמבר 31-ב

  .2014 בדצמבר 31 -אלפי ש"ח ב 489,124אלפי ש"ח לעומת  454,780-בהתחייבויות שוטפות הסתכמו   

מתאגידים בנקאיים בויות שוטפות כולל בעיקר אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות יסעיף התחי

 וחלויות הניתנים במסגרת ליווי פרויקטים ונכסים מוגדריםמיליון ש"ח  266 -ל כהמסתכם בסך ש

 . מיליון ש"ח  131 -חוב בסך של כ שוטפות של אגרות

בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 2,000,470אלפי ש"ח לעומת  1,904,717 -התחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ב  

 31 -אלפי ש"ח ב 416,521 אלפי ש"ח, לעומת  374,059 כוללות הלוואות בסך של  ההתחייבויות   .2014

נכסים מניבים בארץ  8ורו ואשר התקבלו מבנקים בגרמניה בגין רכישת הנקובים במטבע י 2014 דצמבר

לפיו מתורגמים  9.5%-בשיעור של כ חמירידת שער חליפין היורו בתקופת הדו בעיקר הירידה בסעיף זה נבעהזו.  

   הלוואות החברה בגרמניה ומתשלום שוטף של ההלוואות. 

מיליון ש"ח, הנובע בעיקר מהתחייבויות לזמן ארוך  160 -לחברה גרעון בהון החוזר המאוחד בסך של כ  

ולזמן קצר שנלקחו לצורך מימון השקעותיה ארוכות המועד, אשר מועד פירעונן יחול בשנה הקרובה.  

להערכת הנהלת החברה, על בסיס ההסכמות עם הבנקים יש באפשרות החברה לקבל הלוואות לזמן 

פירעון התחייבויותיה. החברה שוקלת לקחת הלוואות ארוך או קצר לצורך המשך מימון השקעותיה ו

 שוררים במשק. הפי נתוני הריבית -לתקופה ארוכה או קצרה על

   

 : הון עצמי  .ה 

ההון  .  2014בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 993,860אלפי ש"ח לעומת  1,007,826 -ההון העצמי הסתכם ב  

אלפי  78,283ינן מקנות שליטה לעומת סך של אלפי ש"ח בגין זכויות שא 74,375העצמי כולל סך של 

   .2014בדצמבר  31 -ש"ח ב

היקף המאזן לעומת מ 29.9% מהווה 2014 מרץב 31-ההון העצמי לרבות זכויות שאינן מקנות שליטה ב   

 26.3%מהיקף המאזן לעומת  27.7% מהווהללא זכויות אלו ההון העצמי , ו2014בדצמבר  31 -ב 28.5%

 .2014בדצמבר  31 -ב

כולל אחר  הפסד ש"ח ומאלפי  39,060השינויים בהון העצמי נובעים בעיקר מגידול ברווח הנקי בסך של   

 ירידתהפרשי תרגום בגין אלפי ש"ח  32,424בסך הפסד אלפי ש"ח )לרבות  28,909לתקופה בסך של 

 אחזקותשמיר בטח מ שווי ההשקעה במניותאלפי ש"ח הנובע מעליית  3,515ורווח בסך  שע"ח של היורו

 תשלוםקיטון עקב מש"ח ,  41,159של ) ובניכוי מס( נטו מגידול עקב מכירת מניות באוצר בסך (.  בע"מ

שהסתכם בסך של  בגין תשלום מבוסס מניותהון  ןמגידול בקרו   ש"ח,אלפי  37,735דיבידנד בסך של 

 אלפי ש"ח. 391

 

 חלוקת דיבידנד  

וביום   מיליון ש"ח 40מניותיה בסך של  על חלוקת דיבידנד לבעליה הכריזה החבר 2015 מרץב 5יום ב 

 הדיבידנד שולם. 2015 במרץ  30

 

 תכנית רכישה עצמית לאיגרות חוב ומניות החברה 

של מניות ואיגרות החוב של אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית  2014במאי , 27ביום         

מיליון ש"ח. לפרטים בדבר תכנית הרכישה העצמית  10סכום כולל של ב 2015במרץ,  27החברה עד ליום 

-2014-01: )אסמכתא מס' 2014, במאי 28ולתנאיה ראו על דרך ההפניה דיווח מיידי של החברה מיום 

075693 ).  

 2014 -2011בשנים אשר נרכשו ש"ח ע.נ. כל אחת  1מניות רגילות בנות  4,458,014בסך מניות החברה סך         

נמכרו  באמצעות חברות בנות שלה  ווהוחזקבמסגרת תכניות קודמות אלפי ש"ח  30,775תמורת סך של 

 אש"ח . 44,343 סך נטו של  תמורת 2015חודש מרץ ב
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 "תקופת הדו"ח(: -)להלן:  5201במרץ  31 -תוצאות הפעילות לתקופה שהסתיימה ב  .3
 

. תקופה המקבילה אשתקדבאלפי ש"ח  68,935 לעומת י ש"חלפא 66,759 -ב הקבוצה הסתכמו  הכנסות 

משרדים )מגדל ר והכנסות ממכירת פרויקט ויטאו  אלפי ש"ח 10,120הדוח  תקופתההכנסות כוללות  ב

 . אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  9,812בעיר בני ברק( לעומת 

 

לפי א  56,639 -ב  ת הדו"ח הסתכמובתקופ נדל"ן להשקעה ומדמי ניהול ופיקוחהקבוצה מהשכרת  הכנסות 

בתקופה המקבילה הקיטון נובע מכך שבתקופה המקבילה אשתקד.  אלפי ש"ח  59,123 לעומת ש"ח

 . 3מיליון ש"ח דמי ניהול בגין רכישת פרויקט דיסלדורף  3.7ההכנסות כללו הכנסה חד פעמית של אשתקד 

 

בתקופה אלפי ש"ח   54,607לעומת  י ש"חלפא 55,789 -הסתכמו ב נדל"ן להשקעהההכנסות מהשכרת  

לדוח  3.12)ראה סעיף  קניון בת יםשל גידול בהכנסות מבעיקרו  נבע הגידול בסעיף זהתקד.  המקבילה אש

לדוח התקופתי( שהחל להניב חלקית  3.13.2.14.3מהכנסות מפרויקט דורטמונד )ראה סעיף  ,התקופתי( 

( . הגידול בסעיף זה הינו  3.13.2.14.4לייפציג ) ראה סעיף  ומגידול בהכנסות מפרויקט בתחילת שנה זו 

בתקופת הדוח  הממוצע , ירידת שער חליפין היורולמרות שסעיף ההכנסות בגרמניה כלל קיטון מובנה בשל 

לפיו מתורגמים סכומי הכנסות החברה ,  8.2%-לעומת שע"ח הממוצע בתקופה המקבילה אשתקד  בשיעור של כ

   בגרמניה. 

 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  4,516אלפי ש"ח לעומת  850-הסתכמו ב נסות מדמי ניהול ייזום ופיקוחהכ

מיליון  3.7של , בתקופה המקבילה אשתקד , בסעיף זה נבע בעיקרו מהכנסה חד פעמית  קיטוןאשתקד . ה

 . ( לדוח התקופתי 3.13.2.14.6)ראה סעיף   3ש"ח דמי ייזום בגין רכישת פרויקט דיסילדורף 

 

 אלפי ש"ח. 6,637 של מכירות שטחי פרויקט ויטאוור הסתכמו בסך של  עלות המכירות

 

בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  11,901לעומת  אלפי ש"ח 11,876 -הסתכמו ב הוצאות אחזקת מבנים  

 . אשתקד

 

וכלל  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 49,370אלפי ש"ח לעומת  48,246 -הסתכם ב רווח גולמי 

לעומת רווח  רוהנובע ממכירת שטחי פרויקט ויטאו אלפי ש"ח 3,483בסך של  חבתוכו בתקופת הדוח רוו

הקיטון ברווח הגולמי נובע כאמור לעיל שבתקופה אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  2,148בסך 

כישת פרויקט מיליון ש"ח דמי ניהול בגין ר 3.7המקבילה אשתקד ההכנסות כללו הכנסה חד פעמית של 

 . 3דיסלדורף 

 

אלפי  7,545ירידת ערך בסך של  אלפי ש"ח לעומת 588בסך של  מההסתכ ערך הנדל"ן להשקעה, נטו ירידת  

שבוצעו בתקופת  שונותסכום ההוצאה בסעיף זה נובע מהשקעות  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

 במספר פרויקטים של החברה.הדו"ח 

 

בתקופה  חאלפי ש"  8,666מת לעו אלפי ש"ח 8,477 -סתכמו בתקופת הדו"ח בה  וצאות הנהלה וכלליותה  

 המקבילה אשתקד.  

   

אלפי ש"ח  673בסך של  כנסותלעומת האלפי ש"ח  84בהוצאה של הסתכמו  אחרות )הוצאות(  הכנסות      

 כללו בעיקר החזרי חובות שניםבתקופה המקבילה אשתקד . ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד 

 קודמות בפרויקטים שנמכרו בעבר על ידי החברה.

 

ללא  בתקופה המקבילה אשתקד.  אלפי ש"ח  33,832 אלפי ש"ח לעומת 39,097 -הסתכם ב תפעולירווח  

ללא סעיף הוצאות אחרות הסתכם ו, ללא סעיף רווח ממכירת פרויקט ויטאוור ירידת ערך להשקעה  סעיף

הקיטון   אלפי ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. 38,556 "ח לעומתאלפי ש 36,286הרווח התפעולי בסך של 
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 3.7ברווח התפעולי נובע כאמור לעיל שבתקופה המקבילה אשתקד ההכנסות כללו הכנסה חד פעמית של 

 . 3מיליון ש"ח דמי ניהול בגין רכישת פרויקט דיסלדורף 

  

)הוצאות מימון  אלפי ש"ח  3,989בסך  נטו ,מימון כנסותהבתקופת הדו"ח היו לחברה   נטו ,הוצאות מימון      

 , נטומימון וצאותה לעומתאלפי ש"ח (  10,706אלפי ש"ח בניכוי הכנסות מימון בסך של  6,717בסך של 

 7,755 –אלפי ש"ח בניכוי הכנסות  16,227 –)הוצאות  בתקופה המקבילה אשתקדח ש" אלפי 8,472בסך 

    אלפי ש"ח ( .

 5,310מני"ע  בסך של  רווחלעומת  אלפי ש"ח 6,860רה  רווח מני"ע בסך של היה לחבבתקופת הדו"ח   

 . אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 

וח היו לחברה אות לא צמודות . בתקופת הדוולחברה הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן והל      

ים לצרכן בשיעור של עקב ירידת מדד המחיר ש"חאלפי  11,476בסך של נטו  הכנסות הפרשי הצמדה,

   אש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 6,102בסך הכנסות לעומת ,  1.6%

כן קטנו הוצאות הריבית על התחייבויות החברה עקב כך ששיעור הריבית על חלק התחייבויותיה הנושא         

 .ובשל קיטון בסך התחייבויותיהריבית משתנה קטן 

חשיפה שיש לה בשל השקעת ההון  העצמי ברכישת נכסים פעילות גידור למעת לעת החברה מבצעת   

  לפי ש"חא 3,224 , נטו  בסך של  בחו"ל )גרמניה( במטבע האירו . בתקופת הדוח כלל סעיף המימון הכנסות

 .אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 465לעומת 

  

בתקופה ש"ח  אלפי 7,463  של רווחאלפי ש"ח לעומת   6,010 של רווחבהסתכמו  רווחי חברות מוחזקות 

הן במלון ים  ונובע בעיקר על רקע שיפוצים שנעש מוחזקותהקיטון בסעיף רווחי המקבילה אשתקד.  

 . 3בנכס המצוי בגרמניה בדיסלדורף הן המלח ו

       

אלפי ש"ח ומיסים נדחים  2,734 )מס שוטף בסךלפי ש"ח א 10,036הסתכמו בסך של  –מיסים על הכנסה       

אלפי ש"ח  2,172)מס שוטף  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 1,915לעומת אלפי ש"ח (  7,302בסך 

  .(  אלפי ש"ח 257בזכות בסך  ומיסים נדחים

 

לפי א  30,908של  רווחש"ח לעומת  אלפי 39,060 של ברווחסיימה את תקופת הדו"ח  החברה נקי רווח 

 בתקופה המקבילה אשתקד.ש"ח 

  

 36,416בסך של רווח אלפי ש"ח לעומת  10,151חברה בתקופת הדו"ח הסתכם בסך של של ה  כולל רווח 

אלפי ש"ח  32,424הרווח הכולל בתקופת הדוח כלל הפסד בסך  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

אלפי ש"ח הנובע מעליית מחיר מניית מבטח  3,515הפרשי תרגום בגין ירידת שע"ח של היורו ורווח בסך 

 . "מבע אחזקות

 

 
 : נזילות ומקורות מימון .4

, והן ממקורות חיצוניים ממקורות עצמיים הן חברה והחברות המוחזקות מממנות את פעילויותיהןה 

  .אג"ח וכן מהלוואות לזמן ארוך ולזמן קצר מבנקיםו הנפקה לציבור של מניות

 ים וההשקעות אשר בקופתהמיתרת המזומנ עיקר מקורותיה הכספיים של החברה בתקופת הדו"ח נבעו      

בסך  וקצר לזמן ארוךהלוואות החברה  בתקופת הדו"ח פרעה ש"ח,אלפי  20,182מפעילות שוטפת בסך ו

אלפי  41,429פרעה אג"ח  בסך  ,אלפי ש"ח  5,500ש"ח וקיבלה הלוואה לזמן ארוך בסך אלפי  26,067של 

              אלפי ש"ח   44,343 של סךתמורת ר מניות באוצ מכרה,  אלפי ש"ח 37,735שילמה דיבדנד בסך  ,ש"ח

  .  אלפי ש"ח 6,032סך של להשקעה  השקיעה בנדל"ן, ואלפי ש"ח בניכוי מס(  41,159)  

להערכת דירקטוריון החברה נכון למועד דוח זה יש ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות        

הנחה זו מבוססת   ר פרסום הדוח הכספי בהגיע מועד קיומן.הקיימות והצפויות במהלך השנתיים שלאח

על תחזית המזומנים של החברה, שהוצגה בפני דירקטוריון החברה, תוך פירוט המקורות והשימושים 

 .2015במרץ  31הידועים לחברה ליום 
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או לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים  ר' ד9לפרטים אודות מצבת התחייבויות של החברה לפי תקנה  

)מידע זה מהווה הכללה על דרך (.  2015-01-023850)אסמכתא מס'  2015במאי  20דיווח מידי מיום 

 ההפניה(.

 

 

 5. מבחני רגישות למכשירים פיננסיים ואחרים  נכון  ל-31/03/15 

להלן מבחן רגישות בהתאם לשינויים בגורמי השוק הרלוונטיים )באלפי ש"ח( :

א. מבחן רגישות במדד המחירים לצרכן :

רווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוקשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוק

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

41,38682,773(827,727)(41,386)(82,773)עודף התחייבויות צמודות למדד המחירים לצרכן

ב. מבחן רגישות לשערי החליפין

רווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוקשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוק

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%10%5%

(19,221)(38,443)38,44319,221384,429עודף נכסים באירו

ג. מבחן רגישות לשינוי בשער הריבית *

רווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוקשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוק

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

(198)(99)(24,733)19598הלוואות צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

(1,460)(729)(379,701)1,448726הלוואות באירו בריבית קבועה שהתקבלו

* השווי ההוגן של ההלוואות מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שעור הריבית המקובל להלוואות

בעלות מאפיינים דומים - ליום 31/03/15 שיעור הריבית להלוואות צמודות מדד - 3.8% והלוואות באירו - 2.5%

ד. מבחן רגישות לשינוי בשווי שוק ניירות ערך סחירים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה

רווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוקשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוק

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

2,4604,920(49,196)(2,460)(4,920)אג"ח סדרה 5

2,8125,624(56,240)(2,812)(5,624)אג"ח סדרה 6

19,68139,363(393,625)(19,681)(39,363)אג"ח סדרה 7

29,44558,890(588,897)(29,445)(58,890)אג"ח סדרה 8

6,14012,280(122,799)(6,140)(12,280)אג"ח סדרה 9

(18,333)(9,167)18,3339,167183,331ניירות ערך סחירים

(9,067)(4,533)9,0674,53390,669נכסים פיננסיים זמינים למכירה

- השווי ההוגן של אג"ח סדרה 8,7,6,5 ו-9 מבוסס על שער האיגרת בבורסה ליום 31/03/15.

- דוח בסיסי הצמדה מצורף כנספח א' לדו"ח הדירקטוריון .
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 :הליך אישור דוחות כספיים .6

 ,"(, המופקדת על בקרת העל בחברהועדת הדוחות)להלן: "של החברה ועדה לבחינת הדוחות הכספיים ב

וצבי סובל )דירקטור בלתי  ()דירקטור יצחק רביד)דח"צ(  אבנר נווה)דח"צ ויו"ר(,  עמי הלביאחברים ה"ה 

כולם בעלי מיומנות חשבונאית פיננסית וזאת בשים לב להשכלתם ולניסיונם המקצועי. לפרטים תלוי( 

  .1השנתיתקופתי הלפרק ד' לדוח  26נוספים אודות חברי ועדת הדוחות ראה תקנה 

בישיבת . 2015, מאיב 14ום נמסרה לחברי ועדת הדוחות בי 2015 ,מרץב 31ת הכספיים ליום טיוטת הדוחו
נכחו כל  2015, במאי 17 שנערכה ביום 2015 מרץ,ב 31ועדת הדוחות בקשר עם הדוחות הכספיים ליום 

)חשב(  ה מרדכי סלע )מנכ"ל(,  דוד דולה )סמנכ"ל הכספים(, טל אסרףה", כמו כן נכחו חברי ועדת הדוחות
והיועצים המשפטיים ושניאור סימינובסקי )מבקר פנים(. כן נכחו בישיבה רואי החשבון המבקרים 

ועדת לאחר דיון בנושאים השונים וסקירה שהתקבלה מהנהלת החברה, החליטה  של החברה. החיצוניים 
  .2015 מרץב 31המליץ לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים ליום הדוחות ל

ימי עסקים הוא זמן סביר לשם העברת המלצת ועדת  2קטוריון החברה קבע, כי פרק זמן של לפחות דיר
המאזן לדירקטוריון לפני הדיון בדירקטוריון בנוגע לאישור הדוחות הכספיים לנוכח היקף ומורכבות 

 ההמלצות בדוחות הכספיים. 
החברה,  . בישיבת דירקטוריון 2014 במאי, 17המלצת ועדת הדוחות הועברה לדירקטוריון החברה ביום 

ימים, לאחר קבלת המלצות ועדת הדוחות אשר להנחת  3, פרק זמן של  2015 במאי, 20אשר נערכה ביום 
הדירקטוריון הינו סביר לאור היקף ומורכבות ההמלצות בדוחות הכספיים, הוחלט לקבל את המלצת 

 .2015 מרץ,ב 31ועדת הדוחות ולאשר את הדוחות הכספיים של החברה ליום 

גב' מר אבנר נווה )דח"צ( העמי הלביא )דח"צ( , מר נכחו ה"ה , , 2015במאי,  20מיום בישיבת הדירקטוריון 
אברהם מר אלכס ליפשיץ ומר גיל גירון, מר ירון משורר, מר צבי סובל, מר יצחק רביד, מר דליה שאשו, 

 נוסבאום )יו"ר(.

 

 בהתאםמדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה ן הסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה ותיקו .7

בפברואר  19אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול מיום , 2015במרץ  5ביום  .7.1

את התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה וזאת לאחר שהאסיפה הכללית , 2015

כאמור. החלטת דירקטוריון  שלא לאשר את התקשרות החברה 2015בפברואר  5ביום החליטה 

הסכם ההעסקה החדש עם מנכ"ל ועדת התגמול התקבלו לאחר שבחנו ודנו מחדש ב ואישורהחברה 

תוך התייחסות לעיקר הסיבות שבגינן, למיטב ידיעת החברה, התנגדו חלק מבין בעלי מניות  החברה

ים אודות הסכם התקשרות החברה בהסכם ההעסקה החדש עם מנכ"ל החברה. לפרטמקרב הציבור ל

העסקה החדש עם מנכ"ל החברה ואודות דיון מחדש בוועדת התגמול ודירקטוריון, במסגרתו, בין 

היתר, נאות מנכ"ל החברה להוספת שני תנאי סף נוספים לצורך קבלת מענק, ראו על דרך ההפניה דוח 

תוצאות האסיפה (, דוח בדבר 2015-01-019213)אסמכתא מס':  2015בינואר  26זימון אסיפה מיום 

 2015במרץ  5( ודיווח מיידי מיום 2015-01-026404)אסמכתא מס':  2015בפברואר  5הכללית מיום 

 (, בהתאמה. 2015-01-045163)אסמכתא מס':  

לעיל, אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, הוספת  7.1בהמשך לאמור בסעיף  .7.2

המתוארים בסעיף  בקשר עם תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה 2הבהרות למדיניות התגמול של החברה

שלא לאשר את הוספת  2015בפברואר  5יום החליטה בהאסיפה הכללית ש וזאת לאחר, לעיל 7.1

ההבהרות למדיניות התגמול. החלטת דירקטוריון החברה והמלצת ועדת התגמול התקבלו לאחר 

ל, תוך התייחסות לעיקר הסיבות שבגינן, שבחנו ודנו מחדש בהוספת ההבהרות למדיניות התגמו

למיטב ידיעת החברה, התנגדו חלק מבין בעלי מניות מקרב הציבור להוספת ההבהרות למדיניות 

ואשר על בסיסן, עודכנה מדיניות התגמול של החברה והוחמרו  התגמול כפי שהובאה לאסיפה הכללית

                                                      
1

( לתקנות החברות )הוראות 5)א()3בהתאם לנדרש על פי תקנה  עובר למינוי חברי ועדת הדוחות הצהירו כל חברי ועדת הדוחות  
 ., בין היתר על יכולתם לקרוא ולהבין דוחות כספיים2010-ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע 

2
 , אישרה האסיפה הכללית של החברה מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה.2014בינואר  13יצוין כי ביום  
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או דוח זימון אסיפה ודיווח מיידי לפרטים נוספים, ר .תנאי הסף לזכאות מנכ"ל החברה למענק

 לעיל. 7.1המתוארים בסעיף 

לעיל, אישרה האסיפה הכללית של החברה,  7.2-ו 7.1במסגרת האסיפה הכללית המתוארת בסעיפים  .7.3

לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה וועדת התגמול, הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה של 

ש"ח ע.נ. כ"א של  1מניות רגילות בנות  1,500,000לרכישת אופציות לא רשומות למסחר  1,500,000

לדוח זימון אסיפה ודוח בדבר תוצאות האסיפה הכללית  2.3לפרטים נוספים, ראו סעיף  3החברה.

 לעיל.  7.1המתוארים בסעיף 

 שירותי ניהול .8

וחדת לאישור החליט דירקטוריון החברה לזמן אסיפה כללית מי 2015במאי  3לאחר תאריך המאזן ביום  

" ( בעלת השליטה קבוצת אשטרוםחידוש התקשרותה של החברה עם קבוצת אשטרום בע"מ )להלן "
ש"ח  3,540,000אשטרום לחברה תשלם החברה סך של  בוצתבחברה לפיו תמורת השירותים שתעניק ק

 2015אר , בפברו 20. תוקפו של הסכם הניהול יהא מיום  2015לחודש ינואר צמוד למדד המחירים לצרכן 
מס' אסמכתא :       2015במאי  4נוספים ראו דיווח מידי מיום  ועד חלוף שלוש שנים ממועד זה . )לפרטים

2015-01-11109 .  ) 

 גילוי בדבר נתוני נכסים מהותיים מאוד בהתאם לפרק ו' להנחיית גילוי בנוגע לפעילות הנדל"ן להשקעה  .9

 

 קניונים בישראל בע"מ

 י השוואהמספר 2015שנת  

 31/12/2014 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  100%-שיעור ההחזקה בנכס 
 511,650 511,650       שווי הנכס באש"ח

NOI 39,889 10,100       בפועל בתקופה באש"ח 
רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי 

 17,189 (262)       ש"ח(
 94% 99%       שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 7.8% 7.9%       שיעור תשואה בפועל )%(
 8.2% 8.2%       שיעור תשואה מייצג )%(

דמי שכירות ממוצעים למ"ר )חודשי( 
 236 222       (1) בש"ח 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים 
 222 283       (1)שנחתמו בתקופה )חודשי( בש"ח 

 
 לרבות דמי ניהול –דמי שכירות     (1)

 
 דו"ח בסיסי הצמדה.  - "ב נספח א' רצ 
 פרטים אודות סדרות אגרות חוב. - ב'רצ"ב נספח  
 דו"ח סולו של אשטרום נכסים בע"מ. - רצ"ב נספח ג'  
 הצהרות על בקרה הפנימית. - רצ"ב נספח ד'  

 
 ברכה,ב

 
 מרדכי סלע אברהם נוסבאום
 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון

 
 

  2015במאי  20תאריך: 
 

 דירקטוריון -118252

                                                      
3

)ה( לעיל, הותאם מחיר המימוש של האופציות הלא רשומות שהוענקו למנכ"ל 2כי בעקבות חלוקת הדיבידנד כאמור בסעיף  יצוין 
 ש"ח לכל אופציה. 9.501החברה למחיר של 
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נספח א'

דוח בסיסי הצמדה - נכון ל- 31/03/15

מטבע חוץ )כולל 
צמודים למט"ח(

סה"כפריטיםצמוד למדדלא צמוד

שאינםהמחירים 

כספייםביורולצרכן

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

נכסים שוטפים

50,81813,28164,099מזומנים ושווי מזומנים

188,508641189,149השקעות לזמן קצר

4,47911,6896,37922,547חייבים ויתרות חובה

19,29019,290מלאי מרקעין בהליכי בניה למכירה

נכסים לא שוטפים

59,659121,46586,825362,951630,900השקעה בחברות כלולות

90,66990,669השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

695,7601,649,0452,344,805נדל"ן להשקעה

1375,7275,864רכוש קבוע

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

394,133133,154803,0232,037,0133,367,323סך כל הנכסים

=================================================

התחייבויות שוטפות

4,0004,000אשראי מתאגידים בנקאיים

66,86110,664184,320261,845חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 

30,058101,084131,142חלויות שוטפות של אג"ח

22,83427,2676,46356,564זכאים ויתרות זכות 

1,2291,229מקדמות בגין מקרקעין בהליכי בניה למכירה

התחייבויות לא שוטפות

489,56412,980189,739692,283הלוואות מתאגידים בנקאיים

161,443808,886970,329אגרות חוב

38,07238,072הלוואה משותף בשותפות מאוחדת

469469התחייבויות בשל הטבות לעובדים

203,564203,564מיסים נדחים

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

776,458960,881418,594203,5642,359,497סך כל ההתחייבויות

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

384,4291,833,4491,007,826(827,727)(382,325)היתרה המאזנית נטו

=================================================

מטבע ישראלי
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  פרטים אודות סדרות אגרות החוב: 
 .9.54הינו   NOI -,  יחס החוב פיננסי נטו ל64.76%הינו   CAP -,  יחס החוב פיננסי נטו ל30.87%אלפי ש"ח , יחס הון עצמי למאזן הינו   1,715,682החברה הינו  נכון למועד הדוח החוב הפיננסי נטו של (1

 נכון למועד הדוח עומדת החברה בהוראות שטרי הנאמנות. (2

 פרטים אודות סדרות אגרות החוב )אלפי ש"ח( -נספח ב' 

 מועד סד'

 הנפקה

ע.נ בעת 
 ההנפקה

ערך נקוב ליום 
31/3/15 

ערך נקוב 
מוערך ליום 
31/3/15 

 חאש"

סכום 
ריבית 

צבורה ליום 
31/3/15 
 אש"ח

ערך האג"ח 
בדוחות 
הכספיים 
 האחרונים
 אש"ח

שווי 
רסאי בו

 ליום
31/3/15 
 אש"ח

 סוג

 ריבית

האם מהותי 
? 

מועדי 
 תשלומי הקרן

מועד תשלומי 
 ריבית

תנאי 
 ההצמדה

האם 
המירות 
לני"ע 
 אחר

האם קיימת 
זכות פדיון 

? 

5 

 פברואר
שיעור ריבית שנתי  49,196 46,563 1,179 46,741 40,000,000 200,000,000 2007

צמוד למדד  5.2%
 מחירים לצרכן

מים תשלו 5 לא
שנתיים  החל 

 5/10/2011-מ
-וכלה ב

5/10/2015 

תשלומים שנתיים    9
 5/10/2007החל 
 5/10/2015 -וכלה ב

צמוד למדד 
המחירים 
 לצרכן

 כן לא

6 

 אוגוסט
2008 
 ינואר
2012 

ריבית שנתית  56,240 54,996 116 55,273 55,272,884 200,000,000
שנושאת "אג"ח  

"     817ממשל 
בתוספת מרווח של 

2.4% 

תשלומים  15 לא
חצי שנתיים 

-החל מ
וכלה  1/3/2010

 1/3/2017-ב

תשלומים  31
 -רבעוניים החל מ

 -וכלה ב 1/9/2009
1/3/2017 

 לא לא לא צמוד

7 

 2010יולי 
 2010דצמבר 
 2012פברואר 
 2012אפריל 

 4.25%ריבית שנתית  393,625 348,463 3,661 353,229 333,552,633 500,000,000
 צמוד למדד

 המחירים לצרכן

תשלומים  20 כן
חצי שנתיים 

  -החל מ
וכלה  1/1/2012

 1/7/2021 -ב

תשלומים חצי  22
  -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/1/2011
1/7/2021 

צמוד למדד 
המחירים 
 לצרכן

 לא לא

8 

 2012דצמבר 
 2013נובמבר 
 2013דצמבר 
 2014אפריל 
 
 
 

 4.6%ריבית שנתית  588,897 532,008 7,777 510,0000 510,000,000 510,000,000

צמוד למדד 
 המחירים לצרכן

תשלומים  13 כן
חצי שנתיים 

  -החל מ
30/11/2016 

 -וכלה ב
30/11/2022 

תשלומים חצי  20
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 31/5/2013
30/11/2022 

צמוד למדד 
המחירים 
 לצרכן

 לא לא

9 

 
 2014ספטמבר 
 

121,080,000 121,080,000 121,080 3,088 119,441 

 

 4.9%ריבית שנתית  122,799

 

תשלומים  15 לא       
שנתיים לא 

  -שווים החל מ
1/10/2015 

 -וכלה ב
1/10/2029 

תשלומים חצי  30
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/4/2015
1/10/2029 

 כן       לא      לא צמוד



 
 
 
 
 

 אשטרום נכסים בע"מ
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 

 ליום 31 במרס, 2015
 
 

 בלתי מבוקרים
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 ד' לתקנות ניירות ערך38מידע הכספי ביניים נפרד לפי תקנה של רואה החשבון המבקר על דוח מיוחד 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38המובא לפי תקנה  הנפרד סקרנו את המידע הכספי הביניים
שלושה חודשים  של הולתקופ 2015 מרסב 31החברה(, ליום  -של אשטרום נכסים בע"מ )להלן  1970-התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  השהסתיימ
 בהתבסס על סקירתנו. אלות ביניים ויותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופאחר

 
לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי 

ואשר חלקה של  2015 רסמב 31אלפי ש"ח ליום  120,870-ההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כ
באותו  השלושה חודשים שהסתיימ של הלתקופ ש"חאלפי  4,663-הסתכם לסך של כהחברות הנ"ל  החברה ברווחי

תאריך. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, 
 ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי חשבון האחרים.

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות  -ואי חשבון בישראל של לשכת ר 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

מורכבת לתקופות ביניים נפרד ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי 
בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים מבירורים, 

ומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים סקירה הינה מצ. ואחרים
ודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות וינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניבישראל ולפיכך א

 מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה
 

דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור בהתבסס על סקירתנו ועל 
ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים  לחברהלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2015, מרסב 31ליום 

 .1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ד'38לתקנה 
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 חברהל המיוחסים יםהמאוחד ניםמתוך המאז נתונים כספיים
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 מרסב 31ליום 

ליום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2014 

 
 מבוקר מבוקרבלתי 

 
 אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים
   

 51,691  35,161  41,860  מזומנים ושווי מזומנים
 226,302  155,544  184,826  השקעות לזמן קצר

 11,475  9,280  10,166  חייבים ויתרות חובה
 -  -  28,100  דיבידנד לקבל 

 27,006  61,971  19,290  מלאי משרדים למכירה
 -  219  -  להשקעה המיועד למימושנדל"ן 

 
 284,242  262,175  316,474 

 נכסים לא שוטפים
   

 501,465  492,753  501,465  נדל"ן להשקעה
 85,396  114,792  90,669  השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

 483,251  441,828  480,765  הלוואות לחברות מוחזקות
 988,484  876,275  1,008,974  התחייבויות המיוחסים לתאגידים מוחזקיםנכסים בניכוי 

 3,013  3,449  2,896  רכוש קבוע

 
 2,084,769  1,929,097  2,061,609 

 
 2,369,011  2,191,272  2,378,083 

 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 מרסב 31ליום 

ליום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 התחייבויות שוטפות
   

 -  91,140  -  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 132,777  136,769  131,142  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 14,502  9,288  14,480  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 708  2,218  -  נגזרים פיננסיים

 27,178  27,424  24,904  זכאים ויתרות זכות
 7,252  3,153  1,229  מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

 
 171,755  269,992  182,417 

 התחייבויות לא שוטפות
   

 237,193  146,966  233,458  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 18,485  40,920  59,513  הלוואות מחברות מוחזקות

 1,023,909  923,686  970,329  אגרות חוב
 502  394  505  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 
 1,263,805  1,111,966  1,280,089 

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
   

 127,086  126,999  127,086  הון מניות
 124,390  118,720  134,774  פרמיה על מניות

 (30,775) (30,775) -  מניות אוצר
 48,153  48,153  48,153  קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה

 655,876  548,639  653,924  יתרת רווח
 (9,153)  (2,422)  (30,486)  קרנות הון אחרות

 
 933,451  809,314  915,577 

 
 2,369,011  2,191,272  2,378,083 

 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 
 
 

       2015, מאיב 20

 דודו דולה  מרדכי סלע  אברהם נוסבאום  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  



 אשטרום נכסים בע"מ
 רווח והפסד המיוחסים לחברה המאוחדים על דוחותהנתונים כספיים מתוך 
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חודשים שהסתיימו  3-ל
 מרסב 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 הכנסות 
 57,638  9,812  10,120  ממכירות של שטחי משרדים   

 41,565  9,973  10,341  מהשכרת נדל"ן להשקעה

 9,140  2,172  2,370  מדמי ניהול ופיקוח

 108,343  21,957  22,831  סה"כ הכנסות

 עלויות
   

 45,018  7,664  6,637  עלות שטחי המשרדים שנמכרו

 4,879  1,282  1,498  אחזקה

 58,446  13,011  14,696  רווח גולמי

 4,656  (105) (525) עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה 

 (15,187) (1,543) (3,921) הוצאות הנהלה וכלליות

 (179)  (7)   -   הוצאות אחרות

 47,736  11,356  10,250  רווח תפעולי

 8,231  6,169  10,097  הכנסות מימון

  (92,324) (7,253) (190) הוצאות מימון

 11,972  1,746  1,470  בגין הלוואות לחברות מוחזקותהכנסות מימון 

  157,721  13,501  18,957  חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות מוחזקות, נטו

 133,336  25,519  40,584  רווח לפני מסים על ההכנסה

 58  (522)  4,801  מסים על ההכנסה )הטבת מס(

 133,278  26,041  35,783  רווח נקי המיוחס לחברה
 
 
 
 
 
 
  

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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חודשים שהסתיימו  3-ל
 מרסב 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 133,278  26,041  35,783  רווח נקי המיוחס לחברה

 רווח כולל אחר המיוחס לחברה )לאחר השפעת המס(:
 (27,191) 2,991  3,515  רווח )הפסד( בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו   

ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר הפסד מירידת 
 32,364  -  -  לדוח רווח והפסד

 (1,365)  2,181  (25,239)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

 
 (21,724)  5,172  3,808 

 137,086  31,213  14,059  סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

 
 
 
 

 נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי 



 אשטרום נכסים בע"מ
 חברהל המיוחסיםעל תזרימי המזומנים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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חודשים  3-ל
שהסתיימו 

 מרסב 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
   

 133,278  26,041  35,783  רווח נקי המיוחס לחברה

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:
   

 התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
   

 (4,656) 105  525  ירידת )עליית( ערך נדל"ן להשקעה
  ( 157,721) (13,501) (18,957) חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות מוחזקות, נטו

 481  124  117  פחת והפחתות
 58  (522) 4,801  מסים על ההכנסה

 371  68  391  עלות תשלום מבוסס מניות
  72,121  (662) (11,377) הוצאות )הכנסות( מימון, נטו 
 141  7  -  הפסד הון ממכירת רכוש קבוע

 108   -  3  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 
 (24,497)  (14,381)  (89,097) 

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
   

 41,536  6,571  7,716  ירידה במלאי משרדים למכירה
 (6,255) 548  (898) ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 203  (3,896) (6,023) )ירידה( במקדמות בגין מלאי משרדים שנמכרעלייה 
 2,782  (4,969)  891  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

 
 1,686  (1,746)  38,266 

 מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה בחברה עבור:
   

 (60,221) (13,231) (10,951) ריבית ששולמה
 5,335  3,289  2,241  ריבית שהתקבלה

 (58) (2) (34) מסים ששולמו
 2,620   -   -  מסים שהתקבלו

 
 (8,744)  (9,944)  (52,324) 

 30,123  (30)  4,228  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת של החברה
 
 
 
  

 
 הנפרד. המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי
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חודשים שהסתיימו  3-ל
 מרסב 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
   

 84,546  135,904  28,343  מכירת ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו
 90  -  -  ממכירת נכסים פיננסיים זמינים למכירהתמורה 

 (5,442) (1,491) (525) השקעות בנדל"ן להשקעה
 (19,239) -  17,776  שינוי של פקדון מוגבל, נטו

 -  -  (4,364) מוחזקתמסים ששולמו בגין רכישת חברה 
 7,300  850  625  דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

 (20,431) (120) (22,546) חברות מוחזקות ושותפויות, נטועלייה בחובות של 
מתן )פירעון( הלוואות לזמן ארוך לחברות מוחזקות, צד קשור ואחרים, 

 (19,250) (980) 2,213  נטו
 (3,947) 465  2,516  תקבולים )תשלומים( בגין נגזרים פיננסיים, נטו

 79  5   -   השקעות בכלי רכב ובציוד משרדי, נטו

 23,706  134,633  24,038  מזומנים שנבעו מפעילות השקעה של החברה

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
   

 187,094  -  -  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 (8,748) (10,696) 336 הלוואות מחברות מוחזקות

 (144,596) (48,530) (41,429) פרעון אגרות חוב
 (52,964) (52,964) (37,735) לבעלי מניות החברהדיבידנד ששולם 

 (91,135) 5  -  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 (11,927) (2,306) (3,612) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו
 105,002  -  -  קבלה הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו

 (107,081) (107,081) -  זכויות בחברה מוחזקתרכישת 
 (13,954) (13,954) 44,343  מכירה )רכישה( עצמית של מניות החברה על ידי חברה מוחזקת

 87   -    -   תמורה ממימוש אופציות למניות

 (138,222)  (235,526)  (38,097)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה

 (84,393) (100,923) (9,831) במזומנים ושווי מזומניםירידה 

 136,084  136,084  51,691  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 51,691  35,161  41,860  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 
 

 פעילות מהותית שלא במזומן
   

 -  -  28,100  מוחזקותדיבידנד שהוכרז בחברות 

 25,000  -  4,500  דיבידנד שהתקבל בדרך של פרעון הלוואה
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 כללי -: 1באור 
 

שלושה חודשים  של הולתקופ 2015, מרסב 31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  השהסתיימ

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות 1970-ומיידיים(, התש"ל
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע  2014בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 .הםהנוסף אשר נלווה אלי
 
 

 רועים מהותיים בתקופת הדיווחיא -: 2באור 
 
 חלוקת דיבידנד א.

 
מיליון  40ניותיה בסך של הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מ 2015, מרסב 5ביום 

מיליון ש"ח חולק לחברות בנות  2.3 -ש"ח לכל מניה רגילה מתוכו סך של כ 0.51ש"ח המהווה 
 הדיבידנד שולם. 2015 מרס,ב 30ביום כתוצאה מהחזקתן במניות החברה. 

 
 רכישת זכויות המיעוט בחברה בת )אשלד בע"מ( ב.

 
פרסמה החברה הצעת רכש לרכישת כל הזכויות שאינן מקנות שליטה  2014במרס,  4ביום 

ולמחיקתה של חברת אשלד בע"מ מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. נכון למועד 
 ממניות אשלד בע"מ. 63.3%ההצעה החזיקה החברה 

בהצעת הרכש שפורסמה העניקה קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה )להלן : 
"קבוצת אשטרום"( לחברה אופציה למכור לה את כל מניות חברת אשלד שירכשו בהצעת 
הרכש, ככל שירכשו, וזאת בהתקיים התנאים כדלקמן : )א( הצעת הרכש תענה )ב( הפיכתה 

 .2014בדצמבר,  31חברה ציבורית עד ליום של קבוצת אשטרום ל
ככל ותמומש האופציה על ידי החברה תשלם קבוצת אשטרום עבור כל מניה של אשלד את 

 3.13%המחיר ששילמה החברה, בהתאם להצעת הרכש, בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 
 והצמדה למדד מיום קבלת המניות בתוספת עלויות אחרות ככל שתיווצרנה כאלה.

במאי,  28ופציה נכנסה לתוקף לאחר הפיכתה של קבוצת אשטרום לחברה ציבורית ביום הא
2014. 

התכנסה האסיפה הכללית של אשטרום נכסים  2015במאי,  20לאחר תאריך המאזן, ביום 
 והחליטה שלא לממש את האופציה שניתנה לאשטרום נכסים כאמור לעיל, בשל אי כדאיותה.

 
 מניות באוצר ג.
 

מכרה החברה באמצעות חברות בנות אשלון מלונאות בע"מ ואשכפר  2015במרס,  25ביום 
מניות רגילות  4,458,014בע"מ את מלוא החזקתן במניות החברה, בעסקה מחוץ לבורסה, 

אלפי ש"ח בניכוי הוצאות  41,159 -כ) אלפי ש"ח 44,565 -תמורה לסך של כש"ח ע.נ ב 1בנות 
 . (נלוות

 
 (%50גרמניה )חלק החברה  –קפורט רכישת נכס בעיר פרנ ד.

 
מבנה  50%רכשה החברה באמצעות שותפות גרמנית שחלקה בה הינו  2015בינואר  15ביום 

 חניות. 128מ"ר וכן  11,300-משרדים בעיר פרנקפורט, גרמניה בשטח בנוי של כ
עלויות רכישה  אירומיליון  1.3-)הכוללים כ אירומיליון  19.3-סך של כלעלות הנכס הסתכמה 

 .אירומיליון  9.65-נוספות(, חלק החברה הינו כ
, )חלק אירומיליון  6.2-סך ההון העצמי שהושקע על ידי השותפות  ברכישת הנכס הינו כ

יתרת מימון העסקה נעשתה באמצעות הלוואה בנקאית  (.אירומיליון  3.1-החברה כ
(NonRecourse שנלקחה לתקופה של )1.9%שנים בריבית של  4. 

  



 אשטרום נכסים בע"מ
 

 מידע נוסף
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 )המשך( רועים מהותיים בתקופת הדיווחיא -: 2באור 
 

מ"ר( מושכר ללשכת העבודה של  11,142המבנה מושכר לשני שוכרים כאשר רוב השטח )
. קיימות שתי אופציות 31.12.2018עיריית פרנקפורט לתקופת שכירות שתסתיים ביום 

אופציה יוצמד שכר הדירה כל הארכת בלהארכת תקופת השירות בחמש שנים כל אחת. 
לעליית מדד המחירים לצרכן שהצטבר בחמש השנים הקודמות להארכה. דמי השכירות 

בהתאם לתוכנית העירונית )תב"ע( החלה על  אלפי יורו. 1,580 סתכמים בסך שלהשנתיים מ
הנכס, קיימת אפשרות להסב את הנכס למגורים בכפוף לקבלת היתר בניה מעיריית 

אישרה באופן עקרוני כי אין מניעה תכנונית להקמת דירות מגורים בשטח פרנקפורט, אשר 
 הנכס.

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן -: 3באור 

 
 (%8.81מבטח שמיר אחזקות בע"מ )חברה בבעלות 

 
הכריזה חברת מבטח שמיר על חלוקת דיבידנד בסך של  ,2015באפריל  2ביום  ,לאחר תאריך המאזן

 שולם הדיבידנד. 2015באפריל,  28מיליון ש"ח וביום  105.5 -כ
 רבעון השני בסעיף הכנסות מימון.דוח רווח והפסד למיליון ש"ח אשר יכללו ב 9.25חלק החברה הינו 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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לפי  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי דוח רבעוני

 :1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג)א(38תקנה 

(, אחראית לקביעתה "התאגיד" :)להלןמ "בע אשטרום נכסיםההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
לעניין זה, חברי ההנהלה  הגילוי בתאגיד.על הדיווח הכספי ועל  והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה

 הם:

 , מנכ"ל;מרדכי סלע .1

 ., סמנכ"ל כספיםדוד דולה .2

 
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי 

חם או בידי מי שמבצע המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקו
סביר נועדו לספק ביטחון  ואשר בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד

בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע  הדוחותבהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת 
דווח במועד שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומ בדוחותשהתאגיד נדרש לגלות 

 ובמתכונת הקבועים בדין.
 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו 
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

כדי לאפשר קבלת החלטות במועד  הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת
 המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

 
בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 

 תימנע או תתגלה. בדוחותמוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע 
 

צורף לדוח אשר ועל הגילוי הכספי אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  בדבר השנתיבדוח 
בדבר הבקרה הפנימית  השנתיהדוח " :)להלן 2014דצמבר ב 31שנסתיימה ביום  לתקופה התקופתי

, הערכה זובהתבסס על בתאגיד; הבקרה הפנימית  את העריכו הדירקטוריון וההנהלה(, "האחרון
 2014 דצמברב 31ליום  ר,כאמוהדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית 

 .היא אפקטיבית
 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את 
בדבר הבקרה הפנימית  השנתיבאה במסגרת הדוח הוהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי ש

 האחרון; 
 

בדבר הבקרה  בדוח השנתי ות של הבקרה הפנימיתהערכת האפקטיבילמועד הדוח, בהתבסס על 
, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית האחרון

 הפנימית היא אפקטיבית. 

 

 



 

2 

 

 

 הצהרת מנהלים
 -( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל1)ד()ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

1970: 

 
 , מצהיר כי:סלע מרדכיאני, 

של  הראשוןלרבעון ( "התאגיד" :)להלן מ"בע אשטרום נכסיםשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)
 (;"הדוחות" :)להלן 2015שנת 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  (2)
ו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכלל

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 אליהם מתייחסים הדוחות;לתאריכים ולתקופות ש

והדוחות ת הביקורת ולוועדוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  (4)
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  שלהכספיים 

 :הדיווח הכספי ועל הגילוי

בהפעלתה של  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או )א(
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 
יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל 

 –ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

או מי שכפוף לו  יללכהל הותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנכל תרמית, בין מה )ב(
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

בקרות ונהלים, של תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )א(
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי על 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

 -וכן

של בקרות ונהלים, תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )ב(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

התקופתי מועד הדוח בין לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה ש )ג(
מסקנת את  לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות 2014 בדצמבר 31ליום 

קרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל בה הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות
 .של התאגיד הגילוי

 

 

 פי כל דין. לעאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, אין באמור לעיל כדי לגרוע מ

 

 
 

20.5.2015   
_________                ____________________ 

 , מנכ"למרדכי סלע               תאריך 
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 הצהרת מנהלים
לתקנות ניירות ערך ( 2)ד()ג38לפי תקנה  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 :1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 כי: דוד דולה, מצהיראני, 

לתקופת  הכלול בדוחות ביניים ואת המידע הכספי האחרבחנתי את הדוחות הכספיים  (1)
 :)להלן 2015של שנת  הראשון( לרבעון "התאגיד: "בע"מ )להלן אשטרום נכסיםשל  הביניים

 (;"הדוחות לתקופת הביניים"או  "הדוחות"

 לתקופת הביניים חותוהמידע הכספי האחר הכלול בדוביניים  הכספייםלפי ידיעתי, הדוחות  (2)
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית 
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 לתקופת הביניים ול בדוחותהכל ביניים והמידע הכספי האחרלפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (3)
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 

 ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

והדוחות הביקורת  תוולוועדגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  (4)
אגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הת שלהכספיים 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  )א(
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

, העלולים באופן סביר לתקופת הביניים ל בדוחותולמידע הכספי האחר הכלוביניים 
להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי 
באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 –להוראות הדין; וכן 

מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה  )ב(
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 -אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד (5)

של בקרות ונהלים,  נותחת פיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )א(
יח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו המיועדים להבט

, מובא לידיעתי על 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

 -וכן

של בקרות ונהלים,  פיקוחית תחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )ב(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

התקופתי לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  )ג(
ביניים ולכל לדוחות הכספיים  מועד דוח זה, המתייחס לבין 2014 בדצמבר 31ליום 

לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי, את הכלול בדוחות  מידע כספי אחר
בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי הדירקטוריון וההנהלה  מסקנת

 .ועל הגילוי של התאגיד

 

 

 או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי 

 
         20.5.2015 

_______________      ____________________ 
     סמנכ"ל כספיםדוד דולה,              תאריך     

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 אשטרום נכסים בע"מ
 

 5201, מרסב 13דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד   
 
 

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 3-4 מאזנים מאוחדים
 
 

 5 רווח והפסדעל מאוחדים דוחות 
 
 

 6 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
 
 

 7-9 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 

 10-11 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 

 12-15 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 

- - - - - - - - - - - -  
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 בע"מ אשטרום נכסיםדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 
 מבוא

 
הקבוצה(, הכולל את המאזן  -ת )להלן בע"מ וחברות בנואשטרום נכסים סקרנו את המידע הכספי המצורף של 

 ,רווח הכוללההפסד, רווח וואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על  2015 מרסב 31ליום התמציתי המאוחד 
באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה  השל שלושה חודשים שהסתיימ ההשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ

 - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהת ביניים ותקופעריכה ולהצגה של מידע כספי לאחראים ל
לפי פרק ד' של תקנות  אלהת ביניים ולתקופ"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי 

להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת  אחריותנו היא. 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 בהתבסס על סקירתנו. ביניים זו

 
של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד  ת בינייםי לתקופוהמידע הכספי התמציתאת  סקרנולא 

מכלל  27%-כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2015 מרסב 31ליום מכלל הנכסים המאוחדים  25%-כהווים מ
נו את המידע הכספי כמו כן לא סקר. באותו תאריך השל שלושה חודשים שהסתיימ הלתקופ המאוחדותההכנסות 

-של כ לסך הסתכמה בהן ההשקעה המאזני, אשר השווי ת ביניים של חברות המוצגות על בסיסהתמציתי לתקופ
 1,994-של כ לסך הסתכם ל"הנ החברות ברווחי של הקבוצה חלקה ואשר ,2015 מרסב 31 ליום ח"ש אלפי 55,241

המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של  .תאריך באותו השהסתיימ חודשים שלושה של הלתקופ ש"ח אלפי
אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא 

 מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סק
מורכבת ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים מבירורים, 
רה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים סקי. ואחרים

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
 מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 

 .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

ון אחרים, לא בא בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשב
לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות 

 .1970-הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 אשטרום נכסים בע"מ
 מאזנים מאוחדים
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 מרסב 31ליום 

ליום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים
   

 75,467  55,525  64,099  מזומנים ושווי מזומנים
 228,328  157,118  189,149  השקעות לזמן קצר

 22,595  25,731  22,547  חובהחייבים ויתרות 
 27,006  61,971  19,290  מלאי משרדים למכירה

 3,800  219  -  נדל"ן להשקעה המיועד למימוש

 
 295,085  300,564  357,196 

 נכסים לא שוטפים
   

 621,834  585,002  630,900  השקעות בחברות כלולות
 85,396  114,792  90,669  השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

 2,412,922  2,320,705  2,344,805  נדל"ן להשקעה
 6,106  6,826  5,864  רכוש קבוע 

 
 3,072,238  3,027,325  3,126,258 

 
 3,367,323  3,327,889  3,483,454 

 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  



 אשטרום נכסים בע"מ
 מאזנים מאוחדים
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 מרסב 31ליום 

ליום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 התחייבויות שוטפות
   

 14,068  97,144  4,000  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 274,062  199,482  261,845  חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

 132,777  136,769  131,142  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 708  2,218  -  נגזרים פיננסיים

 60,257  63,735  56,564  זכאים ויתרות זכות
 7,252  3,153  1,229  מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

 
 454,780  502,501  489,124 

 התחייבויות לא שוטפות
   

 730,274  801,354  692,283  הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 1,023,909  923,686  970,329  אגרות חוב

 43,759  52,537  38,072  הלוואות משותפים בשותפויות מאוחדות
 430  331  469  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 -  2,104  -  עודף הפסדים על השקעה בחברה כלולה
 202,098  178,788  203,564  מסים נדחים

 
 1,904,717  1,958,800  2,000,470 

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
   

 127,086  126,999  127,086  הון מניות
 124,390  118,720  134,774  פרמיה על מניות

 (30,775) (30,775) -  מניות אוצר
 48,153  48,153  48,153  קרן בגין עסקה עם בעל שליטה

 655,876  548,639  653,924  יתרת רווח
 (9,153)  (2,422)  (30,486)  אחרותקרנות 

 
 933,451  809,314  915,577 

 78,283  57,274  74,375  זכויות שאינן מקנות שליטה

 993,860  866,588  1,007,826  סה"כ הון 

 
 3,367,323  3,327,889  3,483,454 

 
 
 
 

 מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים 
 
 
 

       2015, מאיב 20
 דודו דולה  מרדכי סלע  אברהם נוסבאום  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  



 אשטרום נכסים בע"מ
 דוחות מאוחדים על רווח והפסד 
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חודשים שהסתיימו  3-ל
 מרסב 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח 
 )למעט נתוני רווח נקי למניה(

 הכנסות 
 57,638  9,812  10,120  ממכירות של שטחי משרדים   

 220,495  54,607  55,789  מהשכרת נדל"ן להשקעה
 7,160  4,516  850  מייזום, דמי ניהול ופיקוח

 285,293  68,935  66,759  סה"כ הכנסות

 עלויות
   

 45,018  7,664  6,637  עלות שטחי המשרדים שנמכרו

 46,873  11,901  11,876  אחזקה

 193,402  49,370  48,246  רווח גולמי

 75,491  (7,545) (588) עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה
 (36,573) (8,666) (8,477) הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק
 3,034  673  (84)  הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 235,354  33,832  39,097  רווח תפעולי

 35,185  7,755  10,706  הכנסות מימון
 ( 128,613) (16,227) (6,717) הוצאות מימון

  50,302  7,463  6,010  חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו

 192,228  32,823  49,096  רווח לפני מסים על הכנסה
 31,863  1,915  10,036  מסים על הכנסה 

 160,365  30,908  39,060  רווח נקי

 מיוחס ל:
 133,278  26,041  35,783  בעלי המניות של החברה   

 27,087  4,867  3,277  זכויות שאינן מקנות שליטה

 
 39,060  30,908  160,365 

 לבעלי המניות של החברה )בש"ח( רווח נקי למניה המיוחס
   

 1.79  0.34  0.48  רווח בסיסי ומדולל למניה
 
 
 
 
  

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.



 אשטרום נכסים בע"מ
 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
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חודשים שהסתיימו  3-ל
 מרסב 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח 

 160,365  30,908  39,060  רווח נקי 

 רווח כולל אחר )לאחר השפעת המס(:
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים    

 תנאים ספציפיים :
נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר  הפסד מירידת ערך של   

 לדוח רווח והפסד
 

 -  32,364 

 (27,191)  2,991  3,515  עליית )ירידת( ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 (2,240)  2,517  (32,424)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 2,933  5,508  (28,909)  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 163,298  36,416  10,151  רווח כוללסה"כ 

 מיוחס ל:
   

 137,086  31,213  14,059  בעלי המניות של החברה
 26,212  5,203  (3,908) זכויות שאינן מקנות שליטה

 
 10,151  36,416  163,298 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 



 אשטרום נכסים בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון
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 מיוחס לבעלי מניות החברה
  

      
 קרנות אחרות

   

 

הון 
 מניות

פרמיה 
 על מניות

מניות  
 אוצר

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרנות 
הון 

 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 993,860  78,283  915,577  (12,064) (580) -  3,491  655,876  48,153  (30,775) 124,390  127,086  )מבוקר( 2015בינואר,  1יתרה ליום 

 39,060  3,277  35,783  -  -  -  -  35,783  -  -  -  -  רווח נקי
 (28,909)  (7,185)  (21,724)  (25,239)  -  3,515  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 10,151  (3,908) 14,059  (25,239) -  3,515  -  35,783  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 (37,735) -  (37,735) -  -  -  -  (37,735) -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות

 41,159  -  41,159  -  -  -  -  -  -  30,775  10,384  -  מכירת מניות באוצר
 391  -  391  -  -  -  391  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

)בלתי  2015, מרסב 31יתרה ליום 
 74,375  933,451  (37,303)  (580)  3,515  3,882  653,924  48,153   -   134,774  127,086  מבוקר(

 
1,007,826 

 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  



 אשטרום נכסים בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  8  - 

 
 

 

 מיוחס לבעלי מניות החברה
  

      
 קרנות אחרות

   

 

הון 
 מניות

פרמיה 
 מניותעל 

מניות  
 אוצר

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרנות 
הון 

 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 1,004,103  160,991  843,112  (10,699) (580) (5,173) 8,790  573,723  48,153  (16,821) 118,720  126,999  )מבוקר( 2014בינואר,  1יתרה ליום 

 30,908  4,867  26,041  -  -  -  -  26,041  -  -  -  -  רווח נקי
 5,508  336  5,172  2,181   -   2,991   -    -    -    -    -    -   סה"כ רווח כולל אחר

 36,416  5,203  31,213  2,181  -  2,991  -  26,041  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל

 (13,954) -  (13,954) -  -  -  -  -  -  (13,954) -  -  רכישת מניות באוצר

 (52,964) -  (52,964) -  -  -  -  (52,964) -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות
עם זכויות שאינן מקנות עסקאות 

 (107,081) (108,920) 1,839  -  -  -  -  1,839  -  -  -  -  שליטה
 68  -  68  -  -  -  68  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

)בלתי  2014, מרסב 31יתרה ליום 
 866,588  57,274  809,314  (8,518)  (580)  (2,182)  8,858  548,639  48,153  (30,775)  118,720  126,999  מבוקר(

 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

  



 אשטרום נכסים בע"מ
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 מיוחס לבעלי מניות החברה 
  

 
     

 קרנות אחרות
   

 

הון 
 מניות

פרמיה 
 על מניות

מניות  
 אוצר

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרנות 
הון 

 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 
 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 1,004,103  160,991  843,112  (10,699) (580) (5,173) 8,790  573,723  48,153  (16,821) 118,720  126,999  2014בינואר,  1יתרה ליום 
 160,365  27,087  133,278  -  -  -  -  133,278  -  -  -  -  רווח נקי

 2,933  (875)  3,808  (1,365)  -  5,173  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
 163,298  26,212  137,086  (1,365) -  5,173  -  133,278  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 (52,964) -  (52,964) -  -  -  -  (52,964) -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות
 (13,954) -  (13,954) -  -  -  -  -  -  (13,954) -  -  רכישת מניות אוצר

עסקאות עם זכויות שאינן מקנות 
 (107,081) (108,920) 1,839  -  -  -  -  1,839  -  -  -  -  שליטה

מימוש אופציות למניות ופקיעת 
 87  -  87  -  -  -  (5,670) -  -  -  5,670  87  אופציות

 371  -  371  -  -  -  371  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
 993,860  78,283  915,577  (12,064)  (580)   -   3,491  655,876  48,153  (30,775)  124,390  127,086  2014בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 



 אשטרום נכסים בע"מ
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
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חודשים שהסתיימו  3-ל 
 מרסב 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
   

 160,365  30,908  39,060  רווח נקי

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
   

 התאמות לסעיפי רווח והפסד:
   

  93,428  8,472  (3,989) הוצאות מימון, נטו
  (50,302) (7,463) (6,010) חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו

 371  68  391  עלות תשלום מבוסס מניות
 31,863  1,915  10,036  מסים על הכנסה 

 99  -  39  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות עובדים, נטו
 (75,491) 7,545  588  ירידת )עליית( ערך נדל"ן להשקעה 

 1,064  267  262  קבועפחת רכוש 
 141  7   -   הפסד הון ממכירת רכוש קבוע

 
 1,317  10,811  1,173 

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
   

 (1,604) (4,649) 257  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
 41,536  6,571  7,716  ירידה במלאי משרדים למכירה

 (8,320) (12,492) (4,720) ירידה בזכאים ויתרות זכות
 202  (3,897)  (6,023)  עלייה )ירידה( במקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

 
 (2,770)  (14,467)  31,814 

 מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה עבור:
   

 (94,015) (23,080) (17,217) ריבית ששולמה
 7,444  5,339  2,247  ריבית שהתקבלה

 (10,470) (5,156) (2,473) מסים ששולמו
 2,936  469  18  מסים שהתקבלו

 
 (17,425)  (22,428)  (94,105) 

 99,247  4,824  20,182  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
 
 
  

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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חודשים שהסתיימו  3-ל 
 מרסב 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2015 2014 2014 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 
 אלפי ש"ח 

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
   

 (42,152) (7,738) (6,032) השקעות בנדל"ן להשקעה
 90  -  4,000  תמורה ממימוש מקרקעין ונדל"ן להשקעה

 -  -  (4,364) מסים ששולמו בגין רכישת חברה כלולה
 (17,552) 2,106  17,776  פרעון )הפקדה( בפקדון מוגבל, נטו

 (162) (127) (2,365) הפקדה בפקדון בנקאי, נטו
 837  -  -  פירעון של פקדונות בנאמנות

 -  -  (24) רכישת זכויות בחברות מוחזקות
 300  -  -  דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה
 8,078  509  (12,674) שניתנו לחברות מוחזקות, נטוהחזר )מתן( הלוואות לזמן ארוך 

 84,547  135,904  28,343  מכירת ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו
 (3,733) 465  2,395  תקבולים )תשלומים( בגין נגזרים פיננסיים נטו

 (206)  (124)  (20)  השקעות ברכוש קבוע, נטו

 30,047  130,995  27,035  שנבעו מפעילות השקעהמזומנים נטו 
 

 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
   

 187,094  -  -  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 (98,068) (14,992) (10,068) פרעון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 (144,596) (48,530) (41,429) פרעון אגרות חוב
 (52,964) (52,964) (37,735) לבעלי מניות החברהדיבידנד ששולם 

 105,002  -  5,500  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 (96,566) (18,102) (15,999) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 (9,375) (1,564) (1,550) קבלת )פרעון( הלוואה משותף בשותפות מאוחדת, נטו
 87  -  -  ממימוש אופציות למניותתמורה 

 (107,081) (107,081) -  עסקה עם זכויות שאינן מקנות שליטה
 (13,954)  (13,954)  44,343  מכירה )רכישה( עצמית של מניות אוצר

 (230,421)  (257,187)  (56,938)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

 (195)  104  (1,647)  מזומניםהפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי 

 (101,322) (121,264) (11,368) ירידה במזומנים ושווי מזומנים

 176,789  176,789  75,467  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 75,467  55,525  64,099  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 

 פעילות מהותית שלא במזומן )א(
   

 
 289  7,968   -   השקעה בנדל"ן להשקעה באשראי

      
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 כללי -: 1באור 
 

שלושה חודשים  של הולתקופ 2015, מרסב 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  -באותו תאריך )להלן  השהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2014בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים(. -אשר נלוו אליהם )להלן  אוריםיולב

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 

 כספי דיווח 34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים , וכן בהתאם להוראות הגילוי ביניים לתקופות

 .1970-ומיידיים(, התש"ל
 
 

 שווי הוגן - מכשירים פיננסיים -: 3 באור
 

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, 
 פי שווים ההוגן:-המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על

 

 הוגןשווי  יתרה 

 מרסב 31 
31 

 מרסב 31 בדצמבר
31 

 בדצמבר

 
2015 2014 2014 2015 2014 2014 

 
 אלפי ש"ח

 התחייבויות פיננסיות
הלוואות בריבית קבועה       

 452,565  478,494  404,434  449,515  480,126  401,513  (1שהתקבלו )
 -  7,073  -  -  7,018  -  (2( )4אגרות חוב )סדרה 
 49,140  101,888  49,196  47,229  93,734  46,563  (3( )5אגרות חוב )סדרה 
 69,616  84,733  56,240  68,747  82,342  54,996  (3( )6אגרות חוב )סדרה 
 412,230  469,232  393,625  381,441  405,497  348,463  (3( )7אגרות חוב )סדרה 
 562,785  524,565  588,897  539,877  471,864  532,008  (3( )8אגרות חוב )סדרה 
 120,656  -  122,799  119,392  -  119,441  (3( )9אגרות חוב )סדרה 

 
 1,502,984  1,540,581  1,606,201  1,615,191  1,665,985  1,666,992 

 
מבוסס על השווי ההוגן של הלוואות לזמן ארוך שהתקבלו הנושאות ריבית קבועה  - 3רמה  (1)

חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואות דומות בעלות 
 על הלוואות בגרמניה. 2.5%-על הלוואות בארץ ו 3.8% – מאפיינים דומים

( מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי 4השווי ההוגן של אגרות חוב )סדרה  - 3רמה  (2)
 (.4%ריבית המקובל לאגרות חוב דומות בעלות מאפיינים דומים ) המזומנים לפי שיעור

( 9)סדרה  -ו (8)סדרה , (7(, )סדרה 6(, )סדרה 5השווי ההוגן של אגרות חוב )סדרה  - 1רמה  (3)
 מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך המאזן.

 
קצר, חייבים ויתרות חובה, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן 

אשראי שוטף ואשראי לזמן ארוך בריבית משתנה מתאגידים בנקאיים ואחרים וזכאים ויתרות זכות 
 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
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 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 4באור 
 

 בחברה בת )אשלד בע"מ( שאינן מקנות שליטהזכויות הרכישת  א.
 

 הזכויות שאינן מקנות שליטהפרסמה החברה הצעת רכש לרכישת כל  2014 ,מרסב 4ביום 
נכון למועד  .ולמחיקתה של חברת אשלד בע"מ מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

 ממניות אשלד בע"מ. 63.3%ההצעה החזיקה החברה 
בהצעת הרכש שפורסמה העניקה קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה )להלן : 

ת אשטרום"( לחברה אופציה למכור לה את כל מניות חברת אשלד שירכשו בהצעת "קבוצ
הרכש, ככל שירכשו, וזאת בהתקיים התנאים כדלקמן : )א( הצעת הרכש תענה )ב( הפיכתה 

 .2014בדצמבר,  31של קבוצת אשטרום לחברה ציבורית עד ליום 
ל מניה של אשלד את ככל ותמומש האופציה על ידי החברה תשלם קבוצת אשטרום עבור כ

 3.13%המחיר ששילמה החברה, בהתאם להצעת הרכש, בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 
 לויות אחרות ככל שתיווצרנה כאלה.והצמדה למדד מיום קבלת המניות בתוספת ע

במאי,  28האופציה נכנסה לתוקף לאחר הפיכתה של קבוצת אשטרום לחברה ציבורית ביום 
2014. 

התכנסה האסיפה הכללית של אשטרום נכסים  2015, במאי 20ביום לאחר תאריך המאזן, 
 והחליטה שלא לממש את האופציה שניתנה לאשטרום נכסים כאמור לעיל, בשל אי כדאיותה.

 
 חלוקת דיבידנד ב.
 

מיליון  40ניותיה בסך של הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מ 2015, מרסב 5ביום 
מיליון ש"ח חולק לחברות בנות  2.3 -ש"ח לכל מניה רגילה מתוכו סך של כ 0.51המהווה ש"ח 

 הדיבידנד שולם. 2015 ,מרסב 30ביום כתוצאה מהחזקתן במניות החברה. 
 

 מניות באוצר ג.
 

ואשכפר  אשלון מלונאות בע"מ בנות חברותהחברה באמצעות  מכרה 2015, מרסב 25ביום 
מניות רגילות  4,458,014 בעסקה מחוץ לבורסה, ,יות החברהאת מלוא החזקתן במנ בע"מ
אלפי ש"ח בניכוי הוצאות  41,159 -כ) אלפי ש"ח 44,565 -כ בתמורה לסך שלש"ח ע.נ  1בנות 

 נלוות(.
 

 (%50גרמניה )חלק החברה  -רכישת נכס בעיר פרנקפורט  .ד
 

מבנה  50%בה הינו רכשה החברה באמצעות שותפות גרמנית שחלקה  2015בינואר  15ביום 
 חניות. 128מ"ר וכן  11,300-משרדים בעיר פרנקפורט, גרמניה בשטח בנוי של כ

עלויות רכישה  אירומיליון  1.3-)הכוללים כ אירומיליון  19.3-סך של כלעלות הנכס הסתכמה 
 .אירומיליון  9.65-נוספות(, חלק החברה הינו כ

, )חלק אירומיליון  6.2-ת הנכס הינו כסך ההון העצמי שהושקע על ידי השותפות  ברכיש
יתרת מימון העסקה נעשתה באמצעות הלוואה בנקאית  (.אירומיליון  3.1-החברה כ

(NONRECOURSE שנלקחה לתקופה של )1.9%שנים בריבית של  4. 
מ"ר( מושכר ללשכת העבודה של  11,142המבנה מושכר לשני שוכרים כאשר רוב השטח )

. קיימות שתי אופציות 31.12.2018שכירות שתסתיים ביום  עיריית פרנקפורט לתקופת
כל הארכת אופציה יוצמד שכר הדירה בלהארכת תקופת השירות בחמש שנים כל אחת. 

לעליית מדד המחירים לצרכן שהצטבר בחמש השנים הקודמות להארכה. דמי השכירות 
)תב"ע( החלה על  בהתאם לתוכנית העירונית אלפי יורו. 1,580סתכמים בסך של השנתיים מ

הנכס, קיימת אפשרות להסב את הנכס למגורים בכפוף לקבלת היתר בניה מעיריית 
פרנקפורט, אשר אישרה באופן עקרוני כי אין מניעה תכנונית להקמת דירות מגורים בשטח 

 הנכס.
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 4באור 
 

 סיטיפס בע"מ .ה

 
 2015במרס,  31רואי החשבון של סיטיפס מפנים בדוח הסקירה לדוחות הכספיים ליום 

והתביעה של החברה הכלולה, סיטיפס בע"מ )להלן: סיטיפס(  EOTתביעת תשומת לב בדבר 
והמהווה למעשה עדכון התביעה שכנגד  2012במאי  31הנגדית של המדינה שהוגשה ביום 

אלפי ש"ח, המורכב ממספר ראשי נזק, בגין העיכובים  1,053,754 -לפיצוי כספי בסך של כ
לפי חוות דעתם של  שנגרמו למדינה ולציבור בעקבות העיכובים במהלך ביצוע הפרויקט.

ביחס לנזקים המשקיים תתקבל  , הסיכויים שתביעת המדינהסיטיפסשל  יועציה המשפטיים
משפטיים, ניתן לומר , בהתבסס על חוות דעת יועציה הסיטיפס. להערכת 50%-נמוכים מ

בזהירות כי סיכויי ההצלחה של תביעת המדינה לקבל פיצוי בגין האיחורים, אינם גבוהים, 
ובכל מקרה לזכיין יש זכות לתבוע מהקבלן והמפעיל פיצוי בגין עיכובים שיקבע כי היו 

 לא כללה הפרשה בדוחותיה הכספיים בגין תובענה זו. סיטיפסבאחריותם. 
 

 
 לאחר תאריך המאזןאירועים  -: 5באור 

 
 (%8.81מבטח שמיר אחזקות בע"מ )חברה בבעלות 

 
 -הכריזה חברת מבטח שמיר על חלוקת דיבידנד בסך של כ 2015באפריל  2לאחר תאריך המאזן ביום 

 שולם הדיבידנד. 2015באפריל,  28מיליון ש"ח וביום  105.5
 רבעון השני בסעיף הכנסות מימון.וח והפסד לדוח רומיליון ש"ח אשר יכללו ב 9.25חלק החברה הינו 
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 מגזרי פעילות -: 5באור 
 

כמפורט בדוחות הכספיים השנתיים, מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על מידע שנבחן על ידי מקבל 
לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת  שהינו מנכ"ל החברה, (CODMההחלטות התפעוליות הראשי )

משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בתחום 
נדל"ן להשקעה בישראל ונדל"ן להשקעה בגרמניה. כמו כן, עוסקת החברה בפרויקט בניה של שטחי 

 .בישראל, פרויקט זה נכלל בתוצאות המגזר נדל"ן משרדים ומסחר למכירה
 

  

חודשים שהסתיימו  3-ל
 מרסב 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

  
2015 2014 2014 

  
 מבוקר בלתי מבוקר

  
 אלפי ש"ח 

 הכנסות מחיצונים א.
   

 
 216,763  48,430  50,549  נדל"ן בישראל

 
 68,530  20,505  16,210  נדל"ן בגרמניה

  
 66,759  68,935  285,293 

 תוצאות מגזר והתאמה לרווח נקי ב.
   

 
 175,622  22,471  31,566  נדל"ן בישראל

 
 73,804  13,863  11,026  נדל"ן בגרמניה

 
 (14,072)  (2,502)  (3,495)  הוצאות שלא הוקצו למגזרים

 
 235,354  33,832  39,097  רווח תפעולי

 
 35,185  7,755  10,706  הכנסות מימון

 
 (128,613) (16,227) (6,717) מימוןהוצאות 

 
 50,302  7,463  6,010  חלק החברה ברווחי חברות כלולות

 
 (31,863)  (1,915)  (10,036)  מסים על הכנסה

 
 160,365  30,908  39,060  רווח נקי

 נכסים המשמשים את המגזר ג.
   

 
 1,679,797  1,633,917  1,668,335  נדל"ן בישראל

 
 763,931  748,978  695,760  בגרמניהנדל"ן 

  
 2,364,095  2,382,895  2,443,728 
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