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   6201 מרץב 13ם 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 בו "תקופתיים ומיידיים

( 2016-01-002085)אסמכתא מס':  2016 מרץב 8שפורסם ביום  2015גם הדוח התקופתי של החברה לשנת מצוי 

 . "(הדוח התקופתי)להלן: "

 נתונים עיקריים מתוך פרק תיאור עסקי התאגיד .1

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

המניב בארץ ובחו"ל )כיום בגרמניה(, הכוללים קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה,  הנדל"ן

. כחלק מפעילות זו, מספקת החברה גם המיועדים בעיקר להשכרהמלונות, מבני תעשייה, קרקעות ועוד 

קעת החברה שירותי ניהול לרוב נכסיה. מעת לעת משקיעה החברה בתחומים נוספים, נכון למועד דוח זה מוש

לפרק א' בדוח  3.13.3.8בחברת סיטיפס בע"מ העוסקת בתחום התחבורה )הסעה המונית(. )ראה סעיף 

 (.התקופתי

 המצב הכספי .2

  הסביבה העסקית א.  

בכלכלה העולמית, דבר המשפיע גם על הפעילות המקומית ה אי היציבות ממשיככבעבר בתקופת הדו"ח   

עלול להשפיע ה גורם ,ראלי יכולה לפגוע בהיקף הביקושים במשקבמשק הישהמסתמנת האטה ה. בארץ

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.

   ין בשלב זה השפעה על עסקיה של החברה .השורר לאחרונה בארץ א טרורהגל ל

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

)ככול שאלו ישפיעו על פעילותה של  יםכאלה ואחר קשיים כלכלייםלהתמודד בצורה נאותה עם 

  החברה(.

באירופה השפעה על מצב עסקיה במדינה  בעיות הכלכליל אין, לגבי פעילות החברה בגרמניה נכון לעתה  

 זו.

מובהר, כי המידע כאמור לעיל בנוגע לסביבה הכלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה,   

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

ידי החברה בסמוך למועד פרסום דוח זה, ובכלל כך על פרסומים, המבוסס על המידע והנתונים שב

סקירות ומחקרים פומביים וכן על הערכות החברה בנוגע למגמות בשוק ולהשפעתן על תחומי הפעילות 

של החברה. לפיכך, מידע זה עשוי שלא להתממש או להתממש בדרך אחרת מזו המתוארת לעיל בשל 

 היתר, בשל תמורות בלתי צפויות בשוק המקומי העולמי. גורמים שאינם בשליטת החברה, בין

 

 

 

 



 - 2 - 

 נכסים שוטפים ב. 

 גידול. ה2015דצמבר ב 31-אלפי ש"ח ב 386,141ש"ח לעומת לפי א 539,262 -וש השוטף הסתכם בהרכ  

בסעיף המזומנים ביחד עם סעיף השקעות לזמן קצר )סכום  גידולבסך הנכסים השוטפים נובע בעיקר מ

בסעיף גידול ה. 2015בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 335,848אלפי ש"ח לעומת  466,041 -ב מוככולל( שהסת

, )ראה סעיף ד' להלן(. בתקופת 2016פברואר שביצעה החברה בחודש  9זה נבע בשל הרחבת סדרת אג"ח 

להלן( ולהחזר התחייבויותיה של החברה סעיף ג' )ראה  פעילות החברהלסכומים אלו הדוח שימשו 

 .רעונן הגיעיפ שמועד

  15,843ש"ח לעומת  אלפי 38,684של כמו כן הסתכם סעיף מלאי מקרקעין בהליכי בניה למכירה בסך     

הרכב הסעיף כלל לראשונה את פרויקט נוף לפארק בבני ברק )ראה .   2015בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב

לפרק א' בדוח  3.13.2.3ה סעיף  רא )פרויקט ויטאוור ש"ח ואת יתרת  אלפי 25,000בסך סעיף ג' להלן (  

           אלפי ש"ח . 13,684בסך (  התקופתי

   

 השקעות: ג. 

. 2015בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 3,197,098י ש"ח לעומת אלפ 3,217,876 הסתכמו בסך שלההשקעות   

  .2015בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 2,422,532ש"ח לעומת  אלפי 2,429,327 שלבסך נדל"ן להשקעה הסתכם 

 31-אלפי ש"ח ב 703,005אלפי ש"ח לעומת  714,864הסתכמו בסך של השקעות בחברות כלולות 

 .2015בדצמבר 

   

 נכס פיננסי זמין למכירה – (%8.81מבטח שמיר אחזקות בע"מ )חברה בבעלות 

 נואריב 3מ' ש"ח וביום  47.3 -הכריזה מבטח שמיר על חלוקת דיבידנד בסך של כ 2015 נובמברב 29ביום 

בתוצאות השנה הקודמת ר נכללו מיליון ש"ח אש 4.2שולם הדיבידנד, חלק החברה בדיבידנד הינו  2016

 . בסעיף מימון

 

 (%50)חלק החברה נוף לפארק  – פרויקט משרדים בבני ברק

)להלן:    חברה לתחבורה ציבורית בע"מ, התקשרה החברה בהסכם מכר עם דן 2016במרץ,  28ביום 

גוריון וששת -מזכויותיה של דן בקרקע הממוקמת בצומת הרחובות בן 50%תרכוש החברה לפיו  " (דן"

נכון למועד דוח זה  .אלפי ש"ח בתוספת מע"מ  92,000 -בתמורה של כ דונם 15.5 -הימים ששטחו כ

 והיתרה תשולם במועד מסירת החזקה בנכס.מיליון  25שילמה החברה סך של 

( במקרקעין 50% - 50%ברה ודן בהסכם להסדרת זכויותיהם )בד בבד עם הסכם המכר, התקשרו הח

 "(.הסכם השיתוף)להלן: ")כהגדרתו להלן(  ובפרויקט

בכוונת הצדדים להקים על הקרקע שני בניינים בייעוד למשרדים ולמסחר שיוקמו וייבנו מעל מרתפי 

חניות   1,000 -ן כ וכושטחי שירות  מ"ר שטחים עיקריים 97,078חנייה תת קרקעיים הכוללים לפחות 

והכל על פי הקבוע בהסכם השיתוף. להערכת החברה, היקף  חניות עיליות  800 -תת קרקעיות ועוד כ

ההשקעה הצפוי בפרויקט בגין שני הבניינים ומרתפי החנייה והשטחים כאמור, לאחר רכישת הנכס 

 פני תקופה של מספר שנים.ויתפרש על  אלפי ש"ח (  375,000ש"ח )חלק החברה אלפי  750,000 -יהיה כ

 -יצוין, כי בכוונת החברה ודן להגיש תב"ע לתוספת זכויות בניה שיאפשרו הקמת מגדל שלישי )לפחות כ

מיליון  9 -מ"ר(. ככל ויהיו זכויות בנייה כאמור, תשלם החברה לדן תמורה נוספת בסך של כ 20,000

 . 2016-01-016719אסמכתא מס'  29/3/2016ראה גם דווח מידי מיום     ש"ח. 
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  התחייבויות: .ד 

                                                   אלפי ש"ח 2,450,818לפי ש"ח לעומת א 2,627,278 -התחייבויות הקבוצה לתאריך הדו"ח הסתכמו ב  

 .   2015 בדצמבר 31-ב

סעיף  .2015 בדצמבר 31 -אלפי ש"ח ב 407,115אלפי ש"ח לעומת  461,877 -בהתחייבויות שוטפות הסתכמו   

המסתכם בסך מתאגידים בנקאיים אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות  בויות שוטפות כולל בעיקריהתחי

חוב  וחלויות שוטפות של אגרות הניתנים במסגרת ליווי פרויקטים ונכסים מוגדריםמיליון ש"ח  258 -ל כש

 . חמיליון ש" 132 -בסך של כ

בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 2,043,703אלפי ש"ח לעומת  2,165,401 -זמן ארוך הסתכמו בהתחייבויות ל  

 דצמבר 31 -אלפי ש"ח ב 411,885ש"ח, לעומת  אלפי 410,514 כוללות הלוואות בסך של . ההתחייבויות2015

 נכסים מניבים בארץ זו.  8הנקובים במטבע יורו ואשר התקבלו מבנקים בגרמניה בגין רכישת  2015

 

 

 (9)הרחבת סדרה  הנפקת אג"ח   

ש"ח ע.נ. אגרות חוב במסגרת הרחבת סדרת אגרות  236,900,000, הנפיקה החברה 2016בפברואר  24ביום 

  יוםמ שתאריכו החברה של מדף תשקיף מכוח 2016בפברואר  24( על פי דוח הצעת מדף מיום 9חוב )סדרה 

ש"ח ע.נ. והתמורה בגינה הסתכמה בסך של  1-ש"ח ל 1.002. ההנפקה הייתה במחיר של  2015באוגוסט  28

 מיליון ש"ח.  2 -ש"ח. הוצאות ההנפקה בגין הרחבת הסדרה הסתכמו בסך של כ 237,373,800

מס': )אסמכתא  "( הודעהמעלותכללה סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ )להלן: " 2016 פברוארב 23ביום 

( שיונפקו על ידי החברה בדרך של הרחבת סדרה בסכום 9ה (, כי דירוג אגרות החוב )סדר2016-01-032896

  . ilAמיליון ש"ח ערך נקוב יעמוד על  250כולל של עד 

ש"ח  13,100,000הנפיקה החברה על דרך של הקצאה פרטית , לאחר תאריך המאזן 2016באפריל  13ביום 

ת הסדרה להיקף כולל של ( ובכך השלימה את מכסת הרחב9ע.נ. במסגרת הרחבת סדרת אגרות חוב )סדרה 

ש"ח ע.נ.  1-ש"ח ל 1.012מיליון ש"ח שאושרה ע"י מעלות כאמור לעיל . ההנפקה הייתה במחיר של  250

 ש"ח . 13,257,200והתמורה בגינה הסתכמה בסך של 

 

 דוח דירוג מעלות עדכני

 1דיווח מיום  ראה ,לדירוג סדרות אגרות החוב שבמחזורמעלות לפרטים בדבר דו"ח הדירוג העדכני של 

(. בהתאם לדוח הדירוג כאמור, הודיעה מעלות על 2015-01-127011)אסמכתא מס':  2015אוקטובר ב

 עם תחזית יציבה של החברה. ilA -אישור דירוג לסדרות אגרות החוב שבמחזור של החברה ל

 

 : הון עצמי  .ה 

. ההון 2015בדצמבר  31-ש"ח ב אלפי 1,132,421אלפי ש"ח לעומת  1,129,860 -ההון העצמי הסתכם ב  

אלפי ש"ח  90,640ש"ח בגין זכויות שאינן מקנות שליטה לעומת סך של  אלפי 94,151העצמי כולל סך של 

   .2015בדצמבר  31 -ב

היקף המאזן לעומת מ 30.1% מהווה 2016 מרץב 31-מקנות שליטה בההון העצמי לרבות זכויות שאינן 

 -ב 29.1%המאזן לעומת  מהיקף 27.6% מהווהזכויות אלו ההון העצמי  ללא, ו2015בדצמבר  31 -ב 31.6%

 .2015בדצמבר  31

כולל אחר  רווחמש"ח, אלפי  42,600השינויים בהון העצמי נובעים בעיקר מגידול ברווח הנקי בסך של 

ן עקב קיטומ ,(  שע"ח של היורו עלייתהפרשי תרגום בגין  2,972)לרבות ש"ח אלפי  5,275לתקופה בסך של 

שהסתכם בסך של  בגין תשלום מבוסס מניותהון  ןמגידול בקרו ש"חאלפי  50,640דיבידנד בסך של  תשלום

  אלפי ש"ח. 204

 217,477 -אופציות והמירן ל  395,000מימש מנכ"ל החברה  2016המאזן בחודש אפריל לאחר תאריך 

 . Cashless -מניות של החברה בהתאם למנגנון ה
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 חלוקת דיבידנד 

 29וביום   מיליון ש"ח 50מניותיה בסך של  על חלוקת דיבידנד לבעליהכריזה החברה  2016 מרץב 8יום ב

 הדיבידנד שולם. 2016 במרץ 

         
 )להלן:  "תקופת הדו"ח(: 6201 מרץב 13 -תוצאות הפעילות לתקופה שהסתיימה ב  .3

 

תקופה המקבילה באלפי ש"ח  759,66 לעומת לפי ש"חא 548,61 -ב הסתכמובתקופת הדו"ח הקבוצה  הכנסות 

משרדים )מגדל ר והכנסות ממכירת פרויקט ויטאו אלפי ש"ח 2,888 הדוח תקופת. ההכנסות כוללות באשתקד

 . אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 10,120בעיר בני ברק( לעומת 

 

לפי א 660,58 -ב הסתכמובתקופת הדו"ח  נדל"ן להשקעה ומדמי ניהול ופיקוחהקבוצה מהשכרת  הכנסות 

 בתקופה המקבילה אשתקד. אלפי ש"ח  56,639 לעומת ש"ח

 

אלפי ש"ח  439,55לעומת  לפי ש"חא 287,57 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  נדל"ן להשקעהההכנסות מהשכרת  

 הנובע מגידול שכר דירה בפרויקטים השונים של החברה. 3.3%גידול של תקד. בתקופה המקבילה אש

 

אלפי ש"ח  1,200אלפי ש"ח לעומת  1,373 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  דמי ניהול ייזום ופיקוחהכנסות מ

 בתקופה המקבילה אשתקד. 

 

 ש"חאלפי  160,2בסך של  ההסתכמבתקופת הדו"ח של מכירות שטחי פרויקט ויטאוור  המכירותעלות 

 המקבילה אשתקד. ש"ח בתקופהאלפי  6,637לעומת 

 

בתקופה אלפי ש"ח  876,11לעומת  אלפי ש"ח 465,11 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  הוצאות אחזקת מבנים  

 .המקבילה אשתקד

 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  462,48אלפי ש"ח לעומת  923,47 -הסתכם בבתקופת הדו"ח  רווח גולמי 

 רוהנובע ממכירת שטחי פרויקט ויטאו אלפי ש"ח 728בסך של  חח רוו"וכלל בתוכו בתקופת הדו אשתקד

בנטרול רווחי פרויקט ויטאוור הסתכם הרווח אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  3,483לעומת רווח בסך 

  .אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 44,763אלפי ש"ח לעומת  47,195הגולמי בסך 

 

ירידת ערך בסך של  אלפי ש"ח לעומת 953בסך של  מההסתכבתקופת הדו"ח  ערך נדל"ן להשקעה, נטוירידת   
 הנובעיםבסעיף זה סכומי הוצאה ירידת הערך נובעת מאלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  588

 .מהשקעות נוספות שבוצעו בתקופת הדו"ח בפרויקטים השונים של החברה
 

אלפי   477,8מת לעו אלפי ש"ח 624,8 -הסתכמו בתקופת הדו"ח בבתקופת הדו"ח  וצאות הנהלה וכלליותה  

 בתקופה המקבילה אשתקד. חש"

   

 84בסך של  הוצאותלעומת אלפי ש"ח  601של כנסה בההסתכמו בתקופת הדו"ח  אחרות )הוצאות( הכנסות      

 . אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

 

בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  39,097 אלפי ש"ח לעומת 745,37 -הסתכם בבתקופת הדו"ח  תפעולירווח  

 כנסותללא סעיף ה ,, ללא סעיף רווח ממכירת פרויקט ויטאוורירידת ערך להשקעה ףללא סעיאשתקד. 

אלפי ש"ח בתקופה  36,286 אלפי ש"ח לעומת 38,571הסתכם הרווח התפעולי בסך של  ,כאמור לעיל אחרות

   מקבילה אשתקד.
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אלפי  305,19ון בסך של )הוצאות מימ אלפי ש"ח 419,17בסך הסתכמו בתקופת הדו"ח  נטו ,הוצאות מימון      

ח ש" אלפי 3,989בסך  , נטומימון כנסותה לעומת ,(חאלפי ש" 1,634ש"ח בניכוי הכנסות מימון בסך של 

   אלפי ש"ח(. 10,706 –אלפי ש"ח בניכוי הכנסות  6,717 –)הוצאות  בתקופה המקבילה אשתקד

אלפי  6,860מני"ע  בסך של  רווחלעומת  "חאלפי ש 2,339מני"ע בסך של  הפסדהיה לחברה תקופת הדו"ח ב        

  .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

ח היו לחברה הכנסות "ואות לא צמודות. בתקופת הדוולחברה הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן והל      

לעומת , 0.91%עקב ירידת מדד המחירים לצרכן בשיעור של  ש"חאלפי  4,279בסך של נטו  הפרשי הצמדה,

עקב ירידת מדד המחירים לצרכן בשיעור של  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדלפי א 11,686בסך   ותכנסה

1.6% .   

פעילות גידור לחשיפה שיש לה בשל השקעת ההון העצמי ברכישת נכסים בחו"ל מעת לעת החברה מבצעת   

וע פעילות כזו החברה לא בצעה שום פעילות גידור לעומת ביצח ")גרמניה( במטבע האירו. בתקופת הדו

 .לפי ש"ח א 3,224 , נטו בסך שלמימון  הכנסות בתקופה המקבילה אשתקד שהניבה

  

 אלפי 717,6 של רווחאלפי ש"ח לעומת  759,13 של רווחבהסתכמו בתקופת הדו"ח  רווחי חברות מוחזקות 

י ש"ח הטבת אלפ 5,430בתוכו סך של  כלל מוחזקותבסעיף רווחי  גידולהבתקופה המקבילה אשתקד. ש"ח 

  . 25% -ל 26.5% -בגין הפחתת שיעור המס בתקופת הדוח מ מס

       

אלפי  2,777 )מס שוטף בסךלפי ש"ח א 299,8בסך של בהטבת מס הסתכמו בתקופת הדו"ח  מיסים על הכנסה

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  10,036לעומת , ש"חאלפי  11,076בסך )הטבת מס( ש"ח ומיסים נדחים 

בתקופת הדוח הופחת שיעור המס  .(אלפי ש"ח 7,302בסך  אלפי ש"ח ומיסים נדחים 2,734ס שוטף )מ אשתקד

 אלפי ש"ח. 12,345של ובשל כך שיקפה החברה הטבת מס בסך  25%-ל 26.5%-מ

 

לפי ש"ח א 060,39של  רווחש"ח לעומת  אלפי 600,42 של ברווחהחברה סיימה את תקופת הדו"ח  נקי רווח  

אלפי ש"ח לעומת רווח  38,881הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסך של  לה אשתקד.בתקופה המקבי

 אלפי ש"ח בשנה קודמת. 35,783של 

  

אלפי  151,10בסך של רווח אלפי ש"ח לעומת  758,47של החברה בתקופת הדו"ח הסתכם בסך של   כולל רווח 

אלפי ש"ח הפרשי  2,972בסך רווח  ח כלל"הרווח הכולל בתקופת הדו ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 32,424לעומת הפסד בסך  תרגום בגין ירידת שע"ח של היורו
 

 : נזילות ומקורות מימון .4

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

  .כן מהלוואות לזמן ארוך ולזמן קצר מבנקיםאג"ח וו לציבור של מניות

מיתרת המזומנים וההשקעות אשר בקופתה  עיקר מקורותיה הכספיים של החברה בתקופת הדו"ח נבעו

נטו בסך של  ,(9סדרה הרחבת מתמורת הנפקת אגרות חוב ) וכן אלפי ש"ח 7,713ומפעילות שוטפת בסך 

 ,אלפי ש"ח 15,829בסך של ,נטו לוואות לזמן ארוך וקצר בתקופת הדו"ח פרעה החברה האלפי ש"ח.  230,729

מיליון ש"ח  25ושילמה סך של  ח אלפי ש" 50,640דנד בסך ישילמה דיב, אלפי ש"ח 41,181פרעה אג"ח בסך 

  .מקדמה עבור קרקע בבני ברק.

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

הקיימות והצפויות במהלך השנתיים שלאחר פרסום הדוח הכספי בהגיע מועד קיומן.  הנחה זו מבוססת על 

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

 .2016 מרץב 31לחברה ליום 

ראו דיווח  ,' לתקנות דוחות תקופתיים ומידייםה38ה לפי תקנה לפרטים אודות מצבת התחייבויות של החבר       

   (.2016-01-031680מס': )אסמכתא  2016 מאיב 23די מיום ימי
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  דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהול . 5

 חברה(. לפרטיםה)מנכ"ל מר מרדכי סלע א ועל ניהול סיכוני השוק של החברה נכון למועד זה ה האחראי

הפיקוח בחברה  א' לפרק ד' בדוח התקופתי.26ראה תקנה מר סלע, של  ווניסיונ ו, כישוריובדבר השכלת

  .במסגרות המתאימות בהנהלת החברה, דיווח ודיון בדירקטוריון דיוניםבנושא סיכוני שוק נקבע בדרך של 

הול של סיכונים אלו בתקופת הדוח לא חל שינוי מהותי בסיכוני השוק אליהם חשופה החברה ובדרכי הני

 בפרק ב' לדוח התקופתי. 5ביחס לאלו אשר פורטו בסעיף 

 6. מבחני רגישות למכשירים פיננסיים וסעיפים אחרים נכון  ל-  31/03/2016 
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%

34,88369,766(697,664)(34,883)(69,766)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%

(22,739)(45,479)45,47922,739454,787עודף 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%

(131)(65)(13,626)12864הלוואות צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

(2,848)(1,421)(413,708)2,8171,412הלוואות 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 31/03/16 שיעור הריבית להלוואות צמודות מדד - 3.8% והלוואות באירו - 2.3%

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%

1,3942,788(27,880)(1,394)(2,788)אג"ח סדרה 6
16,29132,581(325,814)(16,291)(32,581)אג"ח סדרה 7

28,55257,105(571,047)(28,552)(57,105)אג"ח סדרה 8

28,24856,495(564,954)(28,248)(56,495)אג"ח סדרה 9

(8,186)(4,093)8,1864,09381,864ניירות ערך סחירים

(6,852)(3,426)6,8523,42668,524נכסים פיננסיים זמינים למכירה

- השווי ההוגן של אג"ח סדרה 8,7,6 ו-9 מבוסס על שער האיגרת בבורסה ליום 31/03/16.

- דוח בסיסי הצמדה מצורף כנספח א' לדו"ח הדירקטוריון .
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 :הליך אישור דוחות כספיים .7

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

וצבי סובל )דירקטור בלתי  ()דירקטור יצחק רביד)דח"צ(  דרהדס גלנ)דח"צ ויו"ר(,  אבנר נווהחברים ה"ה 

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

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

בישיבת . 2016, מאיב 15ביום ברי ועדת הדוחות נמסרה לח 2016 ,מרץב 31טיוטת הדוחות הכספיים ליום 

נכחו כל חברי  2016, מאיב 18 שנערכה ביום 2016 ,מרץב 31ועדת הדוחות בקשר עם הדוחות הכספיים ליום 

ה מרדכי סלע )מנכ"ל(, דוד דולה )סמנכ"ל הכספים(, טל אסרף )חשב( ושניאור ה", כמו כן נכחו ועדת הדוחות

של המשפטיים החיצוניים  והיועציםכן נכחו בישיבה רואי החשבון המבקרים סימינובסקי )מבקר פנים(. 

המליץ ועדת הדוחות להחליטה לאחר דיון בנושאים השונים וסקירה שהתקבלה מהנהלת החברה, החברה. 

  .2016 מרץב 31לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים ליום 

ימי עסקים הוא זמן סביר לשם העברת המלצת ועדת  2דירקטוריון החברה קבע, כי פרק זמן של לפחות 

המאזן לדירקטוריון לפני הדיון בדירקטוריון בנוגע לאישור הדוחות הכספיים לנוכח היקף ומורכבות 

 ההמלצות בדוחות הכספיים. 

. בישיבת דירקטוריון החברה, אשר 2016 ,מאיב 18המלצת ועדת הדוחות הועברה לדירקטוריון החברה ביום 

אשר להנחת  ,ימים לאחר קבלת המלצות ועדת הדוחות 5, פרק זמן של 2016 ,מאיב 23ה ביום נערכ

דוחות הכספיים, הוחלט לקבל את המלצת ועדת הדוחות ההדירקטוריון הינו סביר לאור היקף ומורכבות 

 .2016 ,מרץב 31ולאשר את הדוחות הכספיים של החברה ליום 

גב' ה )דח"צ(  גב' הדס גלנדר ,מר אבנר נווה )דח"צ( נכחו ה"ה , 2016, מרץב 23מיום בישיבת הדירקטוריון 

אברהם מר אלכס ליפשיץ ומר ,  גיל גירוןמר ירון משורר, מר צבי סובל, מר יצחק רביד, מר דליה שאשו, 

  נוסבאום )יו"ר(.

 דל"ן להשקעה גילוי בדבר נתוני נכסים מהותיים מאוד בהתאם לפרק ו' להנחיית גילוי בנוגע לפעילות הנ .8

 

 קניונים בישראל בע"מ

 מספרי השוואה 2016שנת  

 31/12/2015 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  100%-שיעור ההחזקה בנכס 
 511,880 511,880     שווי הנכס באש"ח

NOI 41,763 10,714     בפועל בתקופה באש"ח 

 (2,502) (413)     רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(
 99% 99%     שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 8.2% 8.4%     שיעור תשואה בפועל )%(
 8.5% 8.5%     שיעור תשואה מייצג )%(

 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )חודשי( בש"ח 
(1)     232 228 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים 
 290 201     (1)שנחתמו בתקופה )חודשי( בש"ח 

 
 לרבות דמי ניהול –דמי שכירות     (1)

 

                                                      
( לתקנות החברות )הוראות ותנאים 5)א()3עובר למינוי חברי ועדת הדוחות הצהירו כל חברי ועדת הדוחות בהתאם לנדרש על פי תקנה  1

 ., בין היתר על יכולתם לקרוא ולהבין דוחות כספיים2010-ע לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"
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 דו"ח בסיסי הצמדה.  - רצ"ב נספח א'  
 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 ןיו"ר הדירקטוריו

 
  2016 מאיב 23תאריך: 
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נספח א'

דוח בסיסי הצמדה - נכון ל- 31/03/16

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

347,58934,486382,075מזומנים ושווי מזומנים

83,19577183,966השקעות לזמן קצר

6,52116,1706,84629,537חייבים ויתרות חובה

38,68438,684מלאי מרקעין בהליכי בניה למכירה

5,0005,000נדל"ן להשקעה המיועד למימוש

נכסים לא שוטפים

55,306126,234121,077412,247714,864השקעה בחברות כלולות

68,52468,524השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

750,5201,678,8072,429,327נדל"ן להשקעה

1414,9985,139רכוש קבוע

2222מיסים נדחים

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

561,135142,404913,8412,139,7583,757,138סך כל הנכסים

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

התחייבויות שוטפות

26,70026,700אשראי מתאגידים בנקאיים

65,8564,682160,277230,815חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 

38,97693,461132,437חלויות שוטפות של אג"ח

36,12226,4568,26470,842זכאים ויתרות זכות 

1,0831,083מקדמות בגין מקרקעין בהליכי בניה למכירה

התחייבויות לא שוטפות

416,3098,273250,237674,819הלוואות מתאגידים בנקאיים

548,138707,1961,255,334אגרות חוב

26,14226,142הלוואה משותף בשותפות מאוחדת

805805התחייבויות בשל הטבות לעובדים

14,134194,167208,301מיסים נדחים

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

1,133,989840,068459,054194,1672,627,278סך כל ההתחייבויות

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

454,7871,945,5911,129,860(697,664)(572,854)היתרה המאזנית נטו

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

מטבע ישראלי
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  פרטים אודות סדרות אגרות החוב: 

 .9.42הינו   NOI -,  יחס החוב פיננסי נטו ל63.29%הינו   CAP -,  יחס החוב פיננסי נטו ל32.14%אלפי ש"ח, יחס הון עצמי למאזן הינו   1,785,540נכון למועד הדוח החוב הפיננסי נטו של החברה הינו  (1

 בהוראות שטרי הנאמנות.נכון למועד הדוח עומדת החברה  (2

 ע.נ.  13,100,000בעוד  9הורחבה סדרת אג"ח  2016 אפרילב 23 -לאחר תאריך המאזן ב (3

 

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

 מועד סד'

 הנפקה

ע.נ בעת 
 ההנפקה
)לרבות 

בהרחבות 
 סדרה(

ערך נקוב 
 31/3/16ליום 

ערך נקוב 
מוערך ליום 

31/3/16 
 חאש"

סכום ריבית 
צבורה ליום 

31/3/16 
 אש"ח

אג"ח ערך ה
בדוחות 

הכספיים 
 האחרונים

 אש"ח

שווי בורסאי 
 ליום

31/3/16 
 אש"ח

 סוג

 ריבית

האם 
מהותי 

? 

מועדי תשלומי 
 הקרן

מועד תשלומי 
 ריבית

תנאי 
 ההצמדה

האם 
המירות 
לני"ע 
 אחר

האם 
קיימת 
זכות 
פדיון 

? 

6 
 אוגוסט

2009 
 ינואר
2012 

200,000,000 27,636,541 27,636 56 27,551 27,880 

שנתית  ריבית
שנושאת "אג"ח  

"     817ממשל 
בתוספת מרווח 

 2.4%של 

 
 לא

תשלומים חצי  15
-שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/3/2010
1/3/2017 

תשלומים  31
 -רבעוניים החל מ

 -וכלה ב 1/9/2009
1/3/2017 

  לא צמוד
 לא לא

7 
 2010יולי 

 2010דצמבר 
 2012פברואר 
 2012אפריל 

ריבית שנתית  325,814 294,789 3,125 298,265 282,236,843 500,000,000
צמוד  4.25%

למדד המחירים 
 לצרכן

 
 כן

תשלומים חצי  20
  -שנתיים החל מ

 -וכלה ב 1/1/2012
1/7/2021 

תשלומים חצי  22
  -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/1/2011
1/7/2021 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 
 לא לא

8 
 2012דצמבר 
 2013נובמבר 
 2013דצמבר 
 2014 אפריל

 
 
 

ריבית שנתית  571,047 527,583 7,841 510,000 510,000,000 510,000,000
4.6% 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 
 כן

תשלומים חצי  13
  -שנתיים החל מ

 -וכלה ב 30/11/2016
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 

 2015יולי 
 2016פברואר 

562,180,000 
 
 

(3) 

555,674,400 555,674 13,577 537,848 
 

ריבית שנתית  564,954
4.9% 

 

תשלומים  15 כן    
שנתיים לא שווים 

 1/10/2015  -החל מ
 1/10/2029 -וכלה ב

תשלומים חצי  30
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/4/2015
1/10/2029 

 לא      לא צמוד
 כן      



  
  
  
  
  

  
  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים

  המיוחסים לחברה
  
  

  6201, מרסב 13ליום 
  
  

  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 2016 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 ואחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

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

ואשר חלקה של  2016 מרסב 31ליום  אלפי ש"ח 124,150-לסך של כההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו 
באותו ה שלושה חודשים שהסתיימ של הלתקופ ש"חאלפי  5,310-ך של כהסתכם לסהחברות הנ"ל  החברה ברווחי

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

  
  

  היקף הסקירה
  

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

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

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

  .1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  
  
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
  רואי חשבון  2016, מאיב 23 
  

   

 קוסט פורר גבאי את קסירר

  , 3רח' עמינדב 
  6706703אביב -תל

 

  +972-3-6232525   .טל
  972-3-5622555+  פקס

ey.com 
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  ד'38תקנה דוח מיוחד לפי 
  

  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  2016, מרסב 31ליום 

  .1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ד'38לתקנה 



  אשטרום נכסים בע"מ
  

  חברהל המיוחסים יםהמאוחד ניםנתונים כספיים מתוך המאז
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  במרץ 31ליום 
ליום 

  בדצמבר 31
2016  2015  2015  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  אלפי ש"ח

  נכסים שוטפים

  122,976   41,860   335,959   מזומנים ושווי מזומנים
  167,250   184,826   81,864   השקעות לזמן קצר

  17,104   10,166   12,557   חייבים ויתרות חובה
  -    28,100   -    דיבידנד לקבל 

  15,843   19,290   38,684   מלאי משרדים למכירה

 469,064   284,242   323,173  

  נכסים לא שוטפים

  512,390   501,465   512,390   נדל"ן להשקעה
  65,453   90,669   68,524   השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

  530,604   480,765   544,302   הלוואות לחברות מוחזקות
  1,099,906   1,008,974   1,132,067   נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לתאגידים מוחזקים

  2,537   2,896   2,428   רכוש קבוע

 2,259,711   2,084,769   2,210,890  

 2,728,775   2,369,011   2,534,063  
  
  
  

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



  אשטרום נכסים בע"מ
  

  חברהל המיוחסים יםהמאוחד ניםנתונים כספיים מתוך המאז
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  במרץ 31ליום 
ליום 

  בדצמבר 31
2016  2015  2015  

  מבוקר  מבוקרבלתי 
  אלפי ש"ח

  התחייבויות שוטפות

  4   -    -    אשראי מתאגידים בנקאיים 
  128,265   131,142   132,437   חלויות שוטפות של אגרות חוב

  12,665   14,480   49,967   חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  20,227   24,904   38,494   זכאים ויתרות זכות

  1,113   1,229   1,083   מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

 221,981   171,755   162,274  

  התחייבויות לא שוטפות

  224,454   233,458   183,476   הלוואות מתאגידים בנקאיים
  29,621   59,513   31,479   הלוואות מחברות מוחזקות

  1,075,145   970,329   1,255,334   אגרות חוב
  788   505   796   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 1,471,085   1,263,805   1,330,008  

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

  127,257   127,086   127,257   הון מניות
  136,445   134,774   136,445   פרמיה על מניות

  48,153   48,153   48,153   קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה
  766,150   653,924   755,395   רווחיתרת 

  )36,224(  )30,486(   )31,541(  קרנות הון אחרות

 1,035,709   933,451   1,041,781  

 2,728,775   2,369,011   2,534,063  
  
  
  
  
  

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

       2016, מאיב 23
  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
  במרץ 31  ביום

לשנה 
שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31
2016  2015  2015  

  מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח

  הכנסות 

  16,012   10,120   2,888   ממכירות של שטחי משרדים

  42,067   10,341   10,856   מהשכרת נדל"ן להשקעה

  10,677   2,370   2,674   מדמי ניהול ופיקוח

  68,756   22,831   16,418   סה"כ הכנסות

  עלויות

  9,720   6,637   2,160   עלות שטחי המשרדים שנמכרו

  4,480   1,498   924   אחזקה

  54,556   14,696   13,334   רווח גולמי

  6,881   )525(  )369(  עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה 

  )18,905(  )3,921(  )4,616(  הוצאות הנהלה וכלליות

  3,610    -    )520(  אחרותהכנסות (הוצאות) 

  46,142   10,250   7,829   רווח תפעולי

  10,761   10,097   59   הכנסות מימון

  )57,320(  )190(  )13,282(  הוצאות מימון

  27,515   1,470   4,884   הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות

  131,915   18,957   37,925   חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות מוחזקות, נטו

  159,013   40,584   37,415   רווח לפני מסים על ההכנסה

  11,004   4,801   )1,830(  מסים על ההכנסה (הטבת מס)

  148,009   35,783   39,245   רווח נקי המיוחס לחברה
  
  
  
  
  
  
   

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



  נכסים בע"מ אשטרום
  

  חברהל המיוחסיםעל הרווח הכולל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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חודשים שהסתיימו  3-ל
  במרץ 31  ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

2016  2015  2015  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח

  148,009   35,783   39,245   רווח נקי המיוחס לחברה

  רווח כולל אחר המיוחס לחברה (לאחר השפעת המס):

  )19,943(  3,515   2,303   רווח (הפסד) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר 

  19,943   -    -    לדוח רווח והפסד
  )26,965(  )25,239(  2,176   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

  )26,965(  )21,724(  4,479   סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

  121,044   14,059   43,724   סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

 
  
  
  

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



  אשטרום נכסים בע"מ
  

  חברהל המיוחסיםעל תזרימי המזומנים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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חודשים שהסתיימו  3-ל
  במרץ 31  ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

2016  2015  2015  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה

  148,009   35,783   39,245   רווח נקי המיוחס לחברה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 

  החברה:

  התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

  )6,881(  525   369   ירידת (עליית) ערך נדל"ן להשקעה
  )131,915(  )18,957(  )37,925(  חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות מוחזקות, נטו

  459   117   114   פחת והפחתות
  11,004   4,801   )1,830(  מסים על ההכנסה (הטבת מס)

  1,565   391   204   עלות תשלום מבוסס מניות
  19,044   )11,377(  8,339   הוצאות מימון, נטו 

  )3,003(  -    -    רווח מרכישת חברה כלולה במחיר הזדמנותי
  1   -    -    הון ממכירת רכוש קבועהפסד (רווח) 

  286   3   8   שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

)30,721(  )24,497(  )109,440(  

  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

  11,163   7,716   )22,841(  ירידה (עליה) במלאי משרדים למכירה
  231   )898(  2,537   עלייה (ירידה) בחייבים ויתרות חובה

  )6,139(  )6,023(  )30(  ירידה במקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר
  1,749   891   8,288   עלייה בזכאים ויתרות זכות

 )12,046(   1,686   7,004  

  מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה בחברה עבור:

  )63,714(  )10,951(  )9,253(  ריבית ששולמה
  5,168   2,241   2,013   ריבית שהתקבלה

  )3,927(  )34(  )3(  מסים ששולמו
  9,250    -    4,163   דיבידנד שהתקבל

)3,080(  )8,744(  )53,223(  

  )7,650(  4,228   )6,602(  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת של החברה
 
  

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



  אשטרום נכסים בע"מ
  

  חברהל המיוחסיםעל תזרימי המזומנים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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חודשים שהסתיימו  3-ל
  במרץ 31  ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

2016  2015  2015  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה

  40,432   28,343   81,226   מכירת (רכישת) ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו
  )4,044(  )525(  )369(  השקעות בנדל"ן להשקעה

  )4,470(  -    -    מיסים ששולמו בגין מכירת נדל"ן להשקעה
  18,260   17,776   1,011   שינוי של פקדון מוגבל, נטו

  -    )4,364(  -    מסים ששולמו בגין רכישת חברה מוחזקת
  )1,875(  -    -    רכישת זכויות בחברה מוחזקת

  )19,301(  -    -    רכישת זכויות בשותפות
  4,078   -    -    תמורה בגין מימוש זכות מותנית

  40,445   625   1,245   דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות
  )17,122(  )22,546(  )2,281(  עלייה בחובות של חברות מוחזקות ושותפויות, נטו

  5,286   2,213   1,013   נטו מתן הלוואות לזמן ארוך לחברות מוחזקות, צד קשור ואחרים,
  2,516   2,516   -    תקבולים בגין נגזרים פיננסיים, נטו

  16    -    )5(  מכירות (השקעות) בכלי רכב ובציוד משרדי, נטו

  64,221   24,038   81,840   מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה של החברה

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

  193,215   -    230,729   אגרות חוב, נטותמורה מהנפקת 
  )28,709(  336   1,806   הלוואות מחברות מוחזקות

  )136,629(  )41,429(  )41,181(  פרעון אגרות חוב
  )40,000(  )37,735(  )50,000(  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

  4   -    )4(  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
  )14,497(  )3,612(  )3,605(  ארוך מתאגידים בנקאיים ואחריםפרעון הלוואות לזמן 

  44,343   44,343   -    מכירה עצמית של מניות החברה על ידי חברות מוחזקות
  )3,184(  -    מיסים ששולמו בגין מכירה עצמית של מניות באוצר

  171    -     -    תמורה ממימוש אופציות למניות

  14,714   )38,097(  137,745   (ששימשו לפעילות) מימון של החברהמזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  71,285   )9,831(  212,983   עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

  51,691   51,691   122,976   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

  122,976   41,860   335,959   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
  
  

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



  אשטרום נכסים בע"מ
  

  חברהל המיוחסיםעל תזרימי המזומנים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

-  10  - 

  
  

חודשים שהסתיימו  3-ל
  במרץ 31  ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

2016  2015  2015  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח

  פעילות מהותית שלא במזומן

  -    28,100   -    דיבידנד שהוכרז בחברות מוחזקות

  20,500   4,500   5,000   דיבידנד שהתקבל בדרך של פרעון הלוואה
  
  
  

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



  נכסים בע"מ אשטרום
  

  מידע נוסף

-        -  11

  
  

  כללי  -: 1באור 
  

שלושה חודשים  של הולתקופ 2016, 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-ומיידים), התש"ל
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע  2015בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 

  .םהנוסף אשר נלווה אליה
  
  

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

מיליון  50הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של  2016במרס,  8ביום   
  הדיבידנד שולם. 2016במרס,  29ש"ח לכל מניה רגילה. ביום  0.63ש"ח המהווה 

  
 נוף לפארק -בבני ברק פרויקט משרדים  -מלאי משרדים למכירה   ב.
  

התקשרה החברה בהסכם רכישה עם דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ    2016במרץ,  28ביום 
מזכויותיה של דן בקרקע, בעיר בני ברק, ששטחה       50%(להלן: "דן") לפיו תרכוש החברה 

 25,000 אלפי ש"ח. נכון ליום המאזן שילמה החברה סך של 92,000-דונם בתמורה של כ 15.5-כ
  אלפי ש"ח והיתרה תשולם במועד מסירת החזקה בנכס.

בכוונת הצדדים להקים על הקרקע שני בניינים בייעוד למשרדים ולמסחר שיוקמו וייבנו מעל   
מ"ר שטחים עיקריים ושטחי שירות  97,000 -מרתפי חנייה תת קרקעיים בשטח כולל של כ

היקף ההשקעה הצפוי בפרויקט בגין  והכל על פי הקבוע בהסכם השיתוף. להערכת החברה,
אלפי  750,000 -שני הבניינים, מרתפי החנייה והשטחים כאמור, לאחר רכישת הקרקע, יהיה כ

  אלפי ש"ח) ויתפרש על פני תקופה של מספר שנים. 375,000ש"ח (חלק החברה 
  
 מיסים על הכנסה  ג.
  

) (הפחתת שיעור מס חברות), 216אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  2016בינואר 
. תחילתו של תיקון 25%-ל 26.5%-, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ2016 - התשע"ו 
  .1.1.2016זה ביום 

חושבו לפי שיעור המס הקודם. יתרות המסים  2015בדצמבר,  31יתרות המסים הנדחים ליום 
מחושבות לפי שיעור המס החדש,  2016במרס,  31ים הנכללות בדוחות הכספיים ליום הנדח

  כאמור לעיל.
בעקבות שינוי שיעור המס, חל גידול ביתרת ההשקעה בחברות כלולות, בעקבות עדכון יתרות 

אשר נזקף כהכנסה לדוח רווח אלפי ש"ח  16,929-כהמיסים הנדחים בדוחותיהן, בסך של 
  החברה ברווחי חברות כלולות. והפסד לסעיף חלק

  
 9הרחבת אג"ח סדרה  - הנפקת אגרות חוב   ד.
  

ש"ח ע.נ במסגרת הרחבת סדרת אגרות  236,900,000הנפיקה החברה  2016בפברואר,  24ביום 
אלפי ש"ח. הוצאות ההנפקה בגין הרחבת הסדרה  237,373) בתמורה לסך של 9חוב (סדרה 

לאחר ההרחבה האמורה מסתכמת סדרת אגרות החוב אלפי ש"ח  1,970 -הסתכמו בסך של כ
  אלפי ש"ח ע.נ. 562,180-) ב9(סדרה 

  
   



  נכסים בע"מ אשטרום
  

  מידע נוסף
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 אירועים לאחר תאריך הדיווח  -: 3באור 
  

  9הרחבת אג"ח סדרה  - הנפקת אגרות חוב 
  

ש"ח ע.נ במסגרת  13,100,000הנפיקה החברה על דרך של הקצאה פרטית  2016באפריל,  13ביום 
אלפי ש"ח. לאחר ההרחבה האמורה  13,257-) בתמורה לסך של כ9(סדרה  הרחבת סדרת אגרות חוב

  אלפי ש"ח ע.נ. 575,280-) ב9מסתכמת סדרת אגרות החוב (סדרה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
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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 2015דצמבר ב 31שנסתיימה ביום  לתקופה התקופתי

, הערכה זובהתבסס על בתאגיד; הבקרה הפנימית  את העריכו הדירקטוריון וההנהלה), "האחרון
 2015 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. 
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  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 2016שנת 

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 2015 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

  

  
  

23.5.2016    
_________                      ____________________  

  , 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 2016של 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 2015 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 

  
         23.5.2016  

_______________            ____________________  

       סמנכ"ל כספיםדוד דולה,                        תאריך      
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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  2016 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 30%-כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2016 מרסב 31ליום מכלל הנכסים המאוחדים  24%-כהווים מ
נו את המידע הכספי כמו כן לא סקר. באותו תאריך השל שלושה חודשים שהסתיימ הלתקופ ההכנסות המאוחדות

-של כ לסך הסתכמה בהן ההשקעה המאזני, אשר השווי ת ביניים של חברות המוצגות על בסיסהתמציתי לתקופ
 2,655-של כ לסך הסתכם ל"הנ החברות ברווחי של הקבוצה חלקה ואשר ,2016 מרסב 31 ליום ח"ש אלפי 76,266

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

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

  היקף הסקירה
  

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

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

ת בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיו
  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 

  
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא 
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
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2016, מאיב 23
  

 פורר גבאי את קסירר קוסט

  , 3רח' עמינדב 
  6706703אביב -תל
 

  +972-3-6232525טל.   

  972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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  במרץ 31ליום 
ליום 

  בדצמבר 31
2016  2015  2015  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  אלפי ש"ח

  נכסים שוטפים

  166,490   64,099   382,075   מזומנים ושווי מזומנים
  169,358   189,149   83,966   השקעות לזמן קצר

  28,300   22,547   29,537   חייבים ויתרות חובה
  15,843   19,290   38,684   מלאי משרדים למכירה

  6,150   -    5,000   נדל"ן להשקעה המיועד למימוש

 539,262   295,085   386,141  

  נכסים לא שוטפים

  703,005   630,900   714,864   השקעות בחברות כלולות
  65,453   90,669   68,524   השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

  2,422,532   2,344,805   2,429,327   נדל"ן להשקעה
  5,377   5,864   5,139   רכוש קבוע 

  731   -    22   מיסים נדחים

 3,217,876   3,072,238   3,197,098  

 3,757,138   3,367,323   3,583,239  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  במרץ 31ליום 
ליום 

  בדצמבר 31
2016  2015  2015  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  אלפי ש"ח

  התחייבויות שוטפות

  16,704   4,000   26,700   אשראי מתאגידים בנקאיים 
  205,244   261,845   230,815   הלוואות מתאגידים בנקאייםחלויות שוטפות של 

  128,265   131,142   132,437   חלויות שוטפות של אגרות חוב
  55,789   56,564   70,842   זכאים ויתרות זכות

  1,113   1,229   1,083   מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

 461,877   454,780   407,115  

  התחייבויות לא שוטפות

  722,264   692,283   674,819   הלוואות מתאגידים בנקאיים 
  1,075,145   970,329   1,255,334   אגרות חוב

  27,443   38,072   26,142   הלוואות משותפים בשותפויות מאוחדות
  771   469   805   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  218,080   203,564   208,301   מסים נדחים

 2,165,401   1,904,717   2,043,703  

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

  127,257   127,086   127,257   הון מניות
  136,445   134,774   136,445   פרמיה על מניות

  48,153   48,153   48,153   קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
  766,150   653,924   755,395   יתרת רווח

  )36,224(   )30,486(   )31,541(   קרנות אחרות

 1,035,709   933,451   1,041,781  

  90,640   74,375   94,151   זכויות שאינן מקנות שליטה

  1,132,421   1,007,826   1,129,860   סה"כ הון 

 3,757,138   3,367,323   3,583,239  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  
  
  

       2016, מאיב 23
 דודו דולה  מרדכי סלע  אברהם נוסבאום  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
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חודשים שהסתיימו  3-ל
  במרץ 31  ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

2016  2015  2015  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח 
  (למעט נתוני רווח נקי למניה)

  הכנסות 
  225,059   55,439   57,287   מהשכרת נדל"ן להשקעה

  16,012   10,120   2,888   ממכירות של שטחי משרדים
  5,095   1,200   1,373   מייזום, דמי ניהול ופיקוח

  246,166   66,759   61,548   סה"כ הכנסות

  עלויות

  45,587   11,876   11,465   אחזקה

  9,720   6,637   2,160   עלות שטחי המשרדים שנמכרו

  190,859   48,246   47,923   רווח גולמי

  53,820   )588(  )953(  עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה
  )35,819(  )8,477(  )8,624(  הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק

  4,682   )84(  )601(  (הוצאות) אחרות, נטו הכנסות

  213,542   39,097   37,745   רווח תפעולי

  19,096   10,706   1,634   הכנסות מימון
  )83,301(  )6,717(  )19,053(  הוצאות מימון

  61,041   6,010   13,975   חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו

  210,378   49,096   34,301   רווח לפני מסים על הכנסה
  38,672   10,036   )8,299(  מסים על הכנסה (הטבת מס)

  171,706   39,060   42,600   רווח נקי

  מיוחס ל:
  148,009   35,783   39,245   בעלי המניות של החברה

  23,697   3,277   3,355   זכויות שאינן מקנות שליטה

 42,600   39,060   171,706  

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

  1.91   0.48   0.50   רווח בסיסי ומדולל למניה
  
  
  
  
   

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

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

2016  2015  2015  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח 

  171,706   39,060   42,600   רווח נקי

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

  תנאים ספציפיים :

  )19,943(  3,515   2,303   נכסים פיננסיים זמינים למכירהעליית (ירידת) ערך 
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר 

  19,943   -    -    לדוח רווח והפסד

  )34,728(  )32,424(   2,972   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  )34,728(  )28,909(   5,275   סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

  136,978   10,151   47,875   סה"כ רווח כולל

  מיוחס ל:

  121,044   14,059   43,724   בעלי המניות של החברה
  15,934   )3,908(   4,151   זכויות שאינן מקנות שליטה

 47,875   10,151   136,978  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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  מיוחס לבעלי מניות החברה

  קרנות אחרות

הון 
  מניות

פרמיה 
  על מניות

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

  1,132,421   90,640   1,041,781   )39,029(  )580(  -    3,385   766,150   48,153   136,445   127,257   (מבוקר) 2016בינואר,  1יתרה ליום 

  42,600   3,355   39,245   -    -    -    -    39,245   -    -    -    רווח נקי
  5,275   796   4,479   2,176   -    2,303   -    -    -    -    -    סה"כ רווח כולל אחר

  47,875   4,151   43,724   2,176   -    2,303   -    39,245   -    -    -    סה"כ רווח כולל

  )50,000(  -    )50,000(  -    -    -    -    )50,000(  -    -    -    דיבידנד ששולם לבעלי המניות
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 

  )640(  )640(  -    -    -    -    -    -    -    -    שליטה

  204   -    204   -    -    -    204   -    -    -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  1,129,860   94,151   1,035,709   )36,853(  )580(  2,303   3,589   755,395   48,153   136,445   127,257   מבוקר) (בלתי 2016במרץ,  31יתרה ליום 
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  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 הפסד כולל אחר

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

  41,159   -    41,159   -    -    -    -    -    -    30,775   10,384   -    מכירת מניות באוצר

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

  391   -    391   -    -    -    391   -    -    -    -    -    עלות תשלום מבוסס מניות
(בלתי  2015במרץ,  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.
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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

קרנות 
הון 

  אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון  שליטה

  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   2015בינואר,  1יתרה ליום 

  171,706   23,697   148,009   -    -    -    148,009   -    -    -    -    רווח נקי
  )34,728(   )7,763(   )26,965(   )26,965(   -    -    -    -    -    -    -    סה"כ (הפסד) כולל אחר

  136,978   15,934   121,044   )26,965(  -    -    148,009   -    -    -    -    סה"כ רווח (הפסד) כולל

  )37,735(  -    )37,735(  -    -    -    )37,735(  -    -    -    -    דיבידנד ששולם לבעלי המניות
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 

  )3,577(  )3,577(  -    -    -    -    -    -    -    -    -    שליטה

  41,159   -    41,159   -    -    -    -    -    30,775   10,384   -    מכירת מניות אוצר

  171   -    171   -    -    )1,671(  -    -    -    1,671   171   מימוש אופציות למניות ופקיעת אופציות
  1,565   -    1,565   -    -    1,565   -    -    -    -    -    תשלום מבוסס מניות

  )39,029(   )580(   3,385   766,150   48,153    -    136,445   127,257   2015בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

1,041,781   90,640   1,132,421  
  
  
  
  
  

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

  במרץ 31  ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

  
2016  2015  2015  

  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  171,706   39,060   42,600   רווח נקי

  שוטפת: התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות

  התאמות לסעיפי רווח והפסד:

  64,205   )3,989(  17,419   הוצאות (הכנסות) מימון, נטו
  )61,041(  )6,010(  )13,975(  חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו

  1,565   391   204   עלות תשלום מבוסס מניות
  38,672   10,036   )8,299(  מסים על הכנסה (הטבת מס)

  341   39   34   בהתחייבויות בשל הטבות עובדים, נטושינוי 
  )53,820(  588   953   ירידת (עליית) ערך נדל"ן להשקעה 

  )3,003(  -    -    רווח מרכישת זכויות חברה כלולה במחיר הזדמנותי
  1,028   262   262   פחת רכוש קבוע

  )5(    -     -    רווח הון ממכירת רכוש קבוע

 )3,402(   1,317   )12,058(  

  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

  )2,202(  257   775   ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
  11,163   7,716   )22,841(  ירידה (עליה) במלאי משרדים למכירה

  )2,017(  )4,720(  3,877   עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
  )6,139(   )6,023(   )30(   ירידה במקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

 )18,219(   )2,770(   805  

  מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה עבור:

  )87,165(  )17,217(  )15,516(  ריבית ששולמה
  6,987   2,247   2,493   ריבית שהתקבלה

  )14,829(  )2,473(  )4,641(  מסים ששולמו
  3,034   18   235   מסים שהתקבלו

  9,250   -    4,163   דיבידנד שהתקבל

)13,266(  )17,425(  )82,723(  

  77,730   20,182   7,713   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
  
  
   

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

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

  2016  2015  2015  

  מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח 

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  )45,695(  )6,032(  )953(  השקעות בנדל"ן להשקעה

  9,404   4,000   1,150   תמורה ממימוש מקרקעין ונדל"ן להשקעה

  )1,052(  -    )211(  מסים ששולמו בגין מכירת נדל"ן להשקעה
  )4,470(  )4,364(  -    חברה כלולהמסים ששולמו בגין רכישת 

  18,205   17,776   1,011   פרעון בפקדון מוגבל, נטו
  )26(  )2,365(  13   פרעון (הפקדה) בפקדון בנקאי, נטו

  1,306   -    )100(  פירעון (הפקדה) של פקדונות בנאמנות
  )1,927(  )24(  -    רכישת זכויות בחברות מוחזקות
  8,945   625   1,245   דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה

  )8,888(  )13,299(  2,829   החזר (מתן) הלוואות לזמן ארוך שניתנו לחברות מוחזקות, נטו
  )19,301(  -    -    רכישת זכויות בשותפות

  4,078   -    -    תמורה בגין מימוש זכות מותנית
  40,432   28,343   81,226   מכירת ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

  2,516   2,395   -    תקבולים בגין נגזרים פיננסיים נטו
  )294(  )20(  )24(  השקעות ברכוש קבוע, נטו

  3,233   27,035   86,186   מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה
  

 

 

 

 
  

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

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

2016  2015  2015  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח 

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון

  193,215   -    230,729   תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
  2,636   )10,068(  9,996   פרעון (קבלת) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

  )136,629(  )41,429(  )41,181(  פרעון אגרות חוב
  )37,735(  )37,735(  )50,000(  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

  )3,577(  -    )640(  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות
  138,511   5,500   -    קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

  )173,881(  )15,999(  )25,825(  ארוך מתאגידים בנקאייםפרעון הלוואות לזמן 
  )12,065(  )1,550(  )1,551(  פרעון הלוואה משותף בשותפות מאוחדת, נטו

  171   -    -    תמורה ממימוש אופציות למניות
  44,343   44,343   -    מכירה עצמית של מניות אוצר

  )3,184(    -     -    מיסים ששולמו בגין מכירה עצמית של מניות באוצר

  11,805   )56,938(  121,528   מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון

  )1,745(   )1,647(  158   הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

  91,023   )11,368(  215,585   עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

  75,467   75,467   166,490   התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  166,490   64,099   382,075   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

שלושה חודשים  של הולתקופ 2016, 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  2015בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
המדיניות החשבונאית אשר  הדוחות הכספיים השנתיים). -אורים אשר נלוו אליהם (להלן יולב

ת הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים יושמה בעריכת הדוחו
  השנתיים המאוחדים.

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  

 כספי דיווח 34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 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:-עלהמוצגים בדוחות הכספיים, שלא 

 

  שווי הוגן  יתרה  

  בדצמבר 31  במרץ 31  בדצמבר 31  במרץ 31  
2016  2015  2015  2016  2015  2015  

  אלפי ש"ח

  התחייבויות פיננסיות

הלוואות בריבית קבועה 
  430,424   404,434   427,335   430,116   401,513   427,498   )1שהתקבלו (

  -   49,196   -   -   47,742   -   )3) (5אגרות חוב (סדרה 
  41,911   56,240   27,880   41,415   55,112   27,607   )3) (6אגרות חוב (סדרה 
  352,386   393,625   325,814   331,578   352,124   297,915   )3) (7אגרות חוב (סדרה 
  562,428   588,897   571,047   532,851   539,785   535,424   )3) (8אגרות חוב (סדרה 
  319,635   122,799   564,954   310,545   122,529   551,425   )3) (9אגרות חוב (סדרה 

 1,839,869   1,518,805   1,646,505  
 

1,917,030   1,615,191   1,706,784  
  
השווי ההוגן של הלוואות לזמן ארוך שהתקבלו הנושאות ריבית קבועה מבוסס על  - 3רמה   )1(

תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואות דומות בעלות חישוב הערך הנוכחי של 
  על הלוואות בגרמניה. 2.3%-על הלוואות בארץ ו 3.8% - מאפיינים דומים

  
) 9(סדרה  - ו )8(סדרה , )7), (סדרה 6), (סדרה 5השווי ההוגן של אגרות חוב (סדרה  - 1רמה   )3(

  המאזן.מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך 
  

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

  חלוקת דיבידנד  .א
  

מיליון  50ניותיה בסך של הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מ 2016, מרסב 8ביום 
  הדיבידנד שולם. 2016 ,מרסב 29ביום ש"ח לכל מניה רגילה.  0.63המהווה ש"ח 

  
  9הרחבת אג"ח סדרה  - הנפקת אגרות חוב   .ב
  

ע.נ במסגרת הרחבת סדרת אגרות  ש"ח 236,900,000הנפיקה החברה  2016, פברוארב 24ביום 
 הסדרהש"ח. הוצאות ההנפקה בגין הרחבת אלפי  237,373בתמורה לסך של  )9חוב (סדרה 

לאחר ההרחבה האמורה מסתכמת סדרת אגרות החוב  אלפי ש"ח 1,970 -סך של כבהסתכמו 
  אלפי ש"ח ע.נ. 562,180-) ב9(סדרה 

  
  נוף לפארק - ברקפרויקט משרדים בבני  -מלאי משרדים למכירה   .ג
  

   חברה לתחבורה ציבורית בע"מעם דן  רכישההתקשרה החברה בהסכם  2016במרץ,  28ביום 
      הששטח בעיר בני ברק, ,מזכויותיה של דן בקרקע 50%לפיו תרכוש החברה  ")דן" (להלן:

 25סך של  יום המאזן שילמה החברהנכון ל .אלפי ש"ח 92,000-דונם בתמורה של כ 15.5-כ
והיתרה תשולם במועד מסירת החזקה אשר מוצג בסעיף מלאי משרדים למכירה,  ,חש" יליוןמ

  בנכס.
בכוונת הצדדים להקים על הקרקע שני בניינים בייעוד למשרדים ולמסחר שיוקמו וייבנו מעל 

מ"ר שטחים עיקריים ושטחי שירות  97,000 -בשטח כולל של כמרתפי חנייה תת קרקעיים 
צפוי בפרויקט בגין והכל על פי הקבוע בהסכם השיתוף. להערכת החברה, היקף ההשקעה ה

 מיליון 750 -יהיה כ הקרקע,מרתפי החנייה והשטחים כאמור, לאחר רכישת שני הבניינים, 
  ) ויתפרש על פני תקופה של מספר שנים.ש"ח מיליון 375ש"ח (חלק החברה 

  
  יסים על הכנסהמ  ד.
  

) (הפחתת שיעור מס חברות), 216אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  2016בינואר 
. תחילתו של תיקון 25%-ל 26.5%-, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ2016 -  התשע"ו
  .1.1.2016זה ביום 

תרות המסים חושבו לפי שיעור המס הקודם. י 2015בדצמבר,  31יתרות המסים הנדחים ליום 
לפי שיעור המס החדש, מחושבות  2016במרס,  31הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 

  כאמור לעיל.
אלפי ש"ח ביתרת ההתחייבויות  11,903 - קיטון בסך של כבעקבות שינוי שיעור המס, חל 

גידול ביתרת ההשקעה למיסים נדחים אשר נזקף בדוח רווח והפסד לסעיף הטבת מס ול
אלפי  5,430-כבחברות כלולות, בעקבות עדכון יתרות המיסים הנדחים בדוחותיהן, בסך של 

  אשר נזקף כהכנסה לדוח רווח והפסד לסעיף חלק החברה ברווחי חברות כלולות.ש"ח 
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  הדיווחלאחר תאריך אירועים   -: 5באור 
  

  9הרחבת אג"ח סדרה  - הנפקת אגרות חוב 
  

ש"ח ע.נ במסגרת  13,100,000על דרך של הקצאה פרטית  הנפיקה החברה 2016, אפרילב 13ביום 
לאחר ההרחבה האמורה ש"ח. אלפי  13,257-כבתמורה לסך של  )9הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה 

  אלפי ש"ח ע.נ. 575,280-) ב9רות החוב (סדרה מסתכמת סדרת אג
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  מגזרי פעילות  -: 6באור 
  

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
  במרץ 31  ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

2016  2015  2015  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח 

  הכנסות מחיצונים  א.

  181,610   50,549   44,393   נדל"ן בישראל
  64,556   16,210   17,155   נדל"ן בגרמניה

 61,548   66,759   246,166  

  תוצאות מגזר והתאמה לרווח נקי  ב.

  160,167   31,566   29,708   נדל"ן בישראל
  70,265   11,026   12,066   נדל"ן בגרמניה

  )16,890(   )3,495(   )4,029(   הוצאות שלא הוקצו למגזרים

  213,542   39,097   37,745   רווח תפעולי

  19,096   10,706   1,634   הכנסות מימון
  )83,301(  )6,717(  )19,053(  מימוןהוצאות 

  61,041   6,010   13,975   חלק החברה ברווחי חברות כלולות
  )38,672(   )10,036(   8,299   מסים על הכנסה (הטבת מס)

  171,706   39,060   42,600   רווח נקי

  במרץ 31ליום 
ליום 

  בדצמבר 31
2016  2015  2015  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  אלפי ש"ח

  נכסים המשמשים את המגזר  ג.

  1,700,800   1,668,335   1,722,491   נדל"ן בישראל
  743,725   695,760   750,520   נדל"ן בגרמניה

 2,473,011   2,364,095   2,444,525  
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