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    5201 יוניב 03ם 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

) 2015-01-045445(אסמכתא מס':  2015 מרץב 8שפורסם ביום  2014גם הדוח התקופתי של החברה לשנת  מצוי

(אסמכתא מס':  2015באוגוסט  26וגם דוח משלים לדוח התקופתי אשר פורסם ביום  ")הדוח התקופתי(להלן: "

  ")הדוח המשלים לדוח התקופתי) (להלן: "2015-01-105885

  פרק תיאור עסקי התאגיד נתונים עיקריים מתוך  .1

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

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

. כחלק מפעילות זו, מספקת החברה גם שכרההמיועדים בעיקר להמלונות, מבני תעשייה, קרקעות ועוד 

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

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

  ).התקופתי

  המצב הכספי  .2

   קיתהסביבה העס  א.   

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

עלול להשפיע ה גורם ,במשק הישראלי יכולה לפגוע בהיקף הביקושים במשקהמסתמנת האטה ה. בארץ

מעת  גם על הביקוש לשטחי החברה ובעקבותיו על גובה דמי השכירות. החברה בוחנת את מצב השוק

לעת, על מנת לקבוע את החלטותיה בנושא השקעותיה העתידיות ובפעילותה השוטפת בתחום הפעילות.

     

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

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

   החברה).

באירופה השפעה על מצב עסקיה במדינה  בעיות הכלכליאין ל, 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

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

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

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

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

  נכסים שוטפים  ב.  

 קיטון. ה2014דצמבר ב 31-אלפי ש"ח ב 357,196ש"ח לעומת לפי א 315,592 -וש השוטף הסתכם בהרכ    

מנים ביחד עם סעיף השקעות לזמן קצר (סכום בסך הנכסים השוטפים נובע בעיקר מקיטון בסעיף המזו
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הקיטון בסעיף . 2014בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 303,795אלפי ש"ח לעומת  279,691 -ב מוכולל) שהסתכ

(ראה להלן) ולהחזר התחייבויותיה של החברה שמועד  ף בפרנקפורט גרמניהזה שימש לרכישת נכס נוס

  .רעונן הגיעיפ

 3.13.2.3 ראה סעיף  – אוורמקרקעין בהליכי בניה למכירה (פרויקט ויט כמו כן הסתכם סעיף מלאי     

אלפי ש"ח לעומת  15,035בסך של  )לדוח המשלים לדוח התקופתי 1.3ובסעיף  דוח התקופתיפרק א' בל

  .              2014בדצמבר  31- אלפי ש"ח ב 27,006

      

  השקעות:  ג.  

. 2014בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 3,126,258"ח לעומת אלפי ש 3,080,787  הסתכמו בסך שלההשקעות     

 .2014בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 2,412,922אלפי ש"ח לעומת  2,355,011 בסך שלנדל"ן להשקעה הסתכם 

, לפיו מתורגמים ערכי נכסי החברה בגרמניה, רו והירידה בסעיף זה נבעה מירידת שער חליפין הי

    . 10.7%-בשיעור של כ חבתקופת הדו

 31-אלפי ש"ח ב 621,834אלפי ש"ח לעומת  636,031הסתכמו בסך של השקעות בחברות כלולות     

  .  2014בדצמבר 

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

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

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

  במניות אשלד.  63.3%. נכון למועד ההצעה החזיקה החברה בע"מ ע בתל אביב"לני

 קבוצתבעלת השליטה בחברה (להלן: " ,העניקה  קבוצת אשטרום בע"מבמסגרת הצעת רכש זו 

כל תמורה, למכור לה את כל מניות אשלד שיירכשו על ידי , ללא PUT"), לחברה אופציית אשטרום

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

"): (א) במקרה בו הצעת רכש זו תענה במלואה באופן שאשלד המתלים התנאיםכדלקמן (להלן: "

שווה או גבוה משיעור יהיה זו יענות להצעת רכש במקרה בו שיעור ההתהפוך לחברה פרטית (או 

(ב) הפיכתה של קבוצת אשטרום לחברה ציבורית עד ליום -הנדרש למכירה כפויה); וההיענות 

לחברה, עבור כל מניה של  קבוצת אשטרום. ככל ותמומש האופציה על ידי החברה, תשלם 31.12.2014

ע בהצעת רכש זו למניה, בתוספת עלות אשלד המוצעת לרכישה בהצעת רכש זו, את המחיר המוצ

המימון שתיווצר לחברה מיום תשלום תמורה זו  ועד למועד מימוש האופציה ("עלות מימון" משמעה 

, 2013) של החברה מחודש דצמבר 8בהתאם לשיעור המימון שנקבע בעת הרחבת אגרות החוב (סדרה 

יום קבלת תמורת הצעת הרכש ועד בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן מ 3.13%קרי, שיעור של 

התכנסה  2015במאי  20ביום  ה) בתוספת עלויות אחרות ככל שתיווצרנה כאמור.אופצימועד מימוש ה

האסיפה הכללית של אשטרום נכסים והחליטה שלא לממש את האופציה בשל אי כדאיותה. לפרטים 

   .)2015-01-024033מס' אסמכתא ( ,2015במאי  20נוספים ראה דיווח מידי מיום 

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

  ").  סיטיפסמהונה הנפרע והמונפק של סיטיפס בע"מ (להלן: " 20%חזיקה ההחברה לתאריך המאזן, 

 ה ורכישת ציוד,סיטי פס הינה חברה פרטית בעלת זיכיון בלעדי ממדינת ישראל, למימון, הקמה, בני

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

  תחנות.   23והוא כולל 

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

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

"). תמורת העסקה (חלק קונקס" :מלוא הון המניות המונפק והנפרע של חברת קונקס ירושלים (להלן
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עיסוקה הינו קבלן תפעול של מיליון ש"ח. קונקס הינה חברה פרטית ש 18- החברה) מסתכם בסך של כ

  שנחתם בין קונקס לבין  סיטיפס.פרויקט הרכבת הקלה בירושלים וזאת מכח הסכם תפעול ותחזוקה 

ותנה בהתקיימות קבלת אישור תאגידים בנקאיים המממנים את פרויקט ההסכם רכישת המניות 

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

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

  טרם התקיימו התנאים המתלים. לתאריך המאזןלעיל. 

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

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

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

מהונה המונפק והנפרע של  21%-בסיטיפס לפני רכישת המניות באופן שהחברה תחזיק לאחר העסקה ב

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

 2דיווח מיידי מיום , ראו על דרך ההפניה, לעיל לפרטים נוספים אודות ההתקשרות המתוארת

  ). 2014-01-149982(אסמכתא מס':  2014בספטמבר 

, לרבות התקיימו התנאים המתלים וההסכם הושלם  2015באוגוסט  6לאחר תאריך המאזן ביום 

  .נוסף בסיטיפס 1%רכישת 

  

  )%50, גרמניה  ׁ (חלק החברה פרנקפורטרכישת נכס ב

מבנה משרדים  ,50%ות גרמנית שחלקה בה הינו רכשה החברה באמצעות שותפ 2015בינואר  15ביום 

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

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-ידי השותפות ברכישת הנכס הינו כסך ההון העצמי שהושקע על 

) שנלקחה Non Recourseיתרת מימון העסקה נעשתה באמצעות הלוואה בנקאית  ( מיליון יורו).

  .1.9%שנים בריבית של  4לתקופה של 

ית מ"ר) מושכר ללשכת העבודה של עירי 11,142מושכר לשני שוכרים כאשר רוב השטח ( הנכס

קיימות ללשכת העבודה של עיריית פרנקפורט . 31.12.2018פרנקפורט לתקופת שכירות שתסתיים ביום 

כל הארכת אופציה יוצמד שכר הדירה בירות בחמש שנים כל אחת. כשתי אופציות להארכת תקופת הש

שהצטבר בחמש השנים הקודמות להארכה. דמי השכירות  , בגרמניה ,לעליית מדד המחירים לצרכן

  אלפי יורו.   1,580השנתיים מסתכמים בסך של 

בהתאם לתוכנית העירונית (תב"ע) החלה על 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.

  

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

 28מ' ש"ח וביום  105.5 - הכריזה מבטח שמיר על חלוקת דיבידנד בסך של כ 2015באפריל  2ביום 

בסעיף  נכללו בתקופת הדוחמיליון ש"ח אשר  9.25שולם הדיבידנד , חלק החברה הינו  2015באפריל 

  הכנסות מימון.
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   התחייבויות:  .ד  

                                                  אלפי ש"ח 2,489,594לפי ש"ח לעומת א 2,383,380 -ך הדו"ח הסתכמו בהתחייבויות הקבוצה לתארי    

  .   2014 בדצמבר 31-ב

סעיף  .2014 בדצמבר 31 -אלפי ש"ח ב 489,124אלפי ש"ח לעומת  379,236-בהתחייבויות שוטפות הסתכמו     

המסתכם בסך מתאגידים בנקאיים שראי לזמן קצר וחלויות שוטפות בויות שוטפות כולל בעיקר איהתחי

חוב  וחלויות שוטפות של אגרות הניתנים במסגרת ליווי פרויקטים ונכסים מוגדריםמיליון ש"ח  186 -ל כש

  . מיליון ש"ח  132 -בסך של כ

בדצמבר  31 -באלפי ש"ח  2,000,470אלפי ש"ח לעומת  2,004,144 - התחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ב    

 דצמבר 31 -אלפי ש"ח ב 416,521אלפי ש"ח, לעומת  404,349 כוללות הלוואות בסך של ההתחייבויות .2014

הירידה נכסים מניבים בארץ זו.  8הנקובים במטבע יורו ואשר התקבלו מבנקים בגרמניה בגין רכישת  2014

 ותלפיו מתורגמ 10.7%- שיעור של כב חמירידת שער חליפין היורו בתקופת הדו בעיקר בסעיף זה נבעה

  הלוואות החברה בגרמניה ומתשלום שוטף של ההלוואות.   

מיליון ש"ח, הנובע בעיקר מהתחייבויות לזמן ארוך  64 -לחברה גרעון בהון החוזר המאוחד בסך של כ    

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

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

או קצר לצורך המשך מימון השקעותיה ופירעון התחייבויותיה. החברה שוקלת לקחת הלוואות לתקופה 

  שוררים במשק. הפי נתוני הריבית - ארוכה או קצרה על
   

  )9(הרחבת סדרה  הנפקת אג"ח

ש"ח ע.נ. אגרות חוב במסגרת  204,200,000הנפיקה החברה  ,2015יולי ב 30ביום  ,לאחר תאריך המאזן              

אשר הוצא מכוח  2014בספטמבר  18) על פי דוח הצעת מדף מיום 9הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה 

באוגוסט  1רך עד יום שר תוקפו הואא(ו 2012בנובמבר  25שתוקן ביום  ,2012באוגוסט  2תשקיף מדף מיום 

 198,686,600ש"ח ע.נ. והתמורה בגינה הסתכמה בסך של  1-ל 0.973). ההנפקה הייתה במחיר של 2015

  .מיליון ש"ח 2.15 - ש"ח. הוצאות ההנפקה בגין הרחבת הסדרה הסתכמו בסך של כ

") לדירוג סדרות תמעלולפרטים בדבר דו"ח הדירוג העדכני של סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ (להלן: "       

). בהתאם 2014-01-154830(אסמכתא מס':  2014בספטמבר  9ראה דיווח מיום  ,אגרות החוב שבמחזור

עם  ilA -לדוח הדירוג כאמור, הודיעה מעלות על אישור דירוג לסדרות אגרות החוב שבמחזור של החברה ל

, כי )2015-01-081978מכתא מס': (אס כללה מעלות הודעה 2015 יוליב 26תחזית יציבה של החברה. ביום 

מיליון  250) שיונפקו על ידי החברה בדרך של הרחבת סדרה בסכום כולל של עד 9דירוג אגרות החוב (סדרה 

 .ilA ש"ח ערך נקוב יעמוד על 

  

  : הון עצמי   .ה  

העצמי . ההון 2014בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 993,860אלפי ש"ח לעומת  1,012,999 - ההון העצמי הסתכם ב    

 31 - אלפי ש"ח ב 78,283אלפי ש"ח בגין זכויות שאינן מקנות שליטה לעומת סך של  76,402כולל סך של 

    .2014בדצמבר 

היקף המאזן לעומת מ 29.8% מהווה 2015ביוני  30-ההון העצמי לרבות זכויות שאינן מקנות שליטה ב

 -ב 26.3%מהיקף המאזן לעומת  27.6% המהווללא זכויות אלו ההון העצמי , ו2014בדצמבר  31 -ב 28.5%

  .2014בדצמבר  31

כולל אחר הפסד מש"ח, אלפי  56,028השינויים בהון העצמי נובעים בעיקר מגידול ברווח הנקי בסך של 

מגידול עקב מכירת   ,שע"ח של היורו ירידתהפרשי תרגום בגין  ש"ח בגיןאלפי  41,095לתקופה בסך של 
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אלפי  37,735דיבידנד בסך של  תשלוםקיטון עקב מש"ח,  41,159של יכוי מס) (ובננטו מניות באוצר בסך 

  אלפי ש"ח. 782שהסתכם בסך של  בגין תשלום מבוסס מניותהון  ןמגידול בקרו ש"ח,

  

  חלוקת דיבידנד  

 30וביום   מיליון ש"ח 40מניותיה בסך של  על חלוקת דיבידנד לבעליהכריזה החברה  2015 מרץב 5יום ב

  הדיבידנד שולם. 2015 במרץ 

  תכנית רכישה עצמית לאיגרות חוב ומניות החברה

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

מיליון ש"ח. לפרטים בדבר תכנית הרכישה העצמית ולתנאיה  10בסכום כולל של  2015, במאי 27עד ליום 

   .)2014-01-075693: (אסמכתא מס' 2014, במאי 28פניה דיווח מיידי של החברה מיום ראו על דרך הה

 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

          
  (להלן:  "תקופת הדו"ח): 5201 יוניב 03 -תוצאות הפעילות לתקופה שהסתיימה ב    א..3

  

תקופה באלפי ש"ח  131,120 לעומת לפי ש"חא 128,120 - ב הסתכמובתקופת הדו"ח הקבוצה   הכנסות  

ר והכנסות ממכירת פרויקט ויטאו אלפי ש"ח 15,359וח הד תקופת. ההכנסות כוללות בהמקבילה אשתקד

  . אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  17,045בעיר בני ברק) לעומת משרדים (מגדל 

  

לפי א  112,761 -ב בתקופת הדו"ח הסתכמו נדל"ן להשקעה ומדמי ניהול ופיקוחהקבוצה מהשכרת  הכנסות  

בתקופה המקבילה אשתקד הקיטון נובע מכך ששתקד. בתקופה המקבילה אאלפי ש"ח  114,075 לעומת ש"ח

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

  

אלפי  108,731לעומת  לפי ש"חא 111,045 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  נדל"ן להשקעהההכנסות מהשכרת   

(ראה סעיף  קניון בת יםשל גידול בהכנסות מבעיקרו  נבע ף זההגידול בסעיתקד. בתקופה המקבילה אשש"ח 

מגידול מהכנסות חברת אשלד בגין נכס שנרכש ביבנה במחצית השנה השנייה  ,לדוח התקופתי)בפרק א'  3.12

מהכנסות ), לדוח המשלים לדוח התקופתי 1.2ובסעיף  לדוח התקופתי 3.13.2.11הקודמת (ראה סעיף 

 לדוח התקופתי) שהחל להניב חלקית בתחילת שנה זובפרק א'  3.13.2.14.3סעיף  מפרויקט דורטמונד (ראה

בסעיף זה הינו ) . הגידול בפרק א' לדוח התקופתי 3.13.2.14.4ומגידול בהכנסות מפרויקט לייפציג (ראה סעיף 

תקופת ב הממוצע ירידת שער חליפין היורובשל בשקלים למרות שסעיף ההכנסות בגרמניה כלל קיטון מובנה 

לפיו מתורגמים סכומי הכנסות , 9.1%-הדוח לעומת שע"ח הממוצע בתקופה המקבילה אשתקד  בשיעור של כ

     החברה בגרמניה.

  

אלפי ש"ח  5,344אלפי ש"ח לעומת  1,716 - הסתכמו בבתקופת הדו"ח  הכנסות מדמי ניהול ייזום ופיקוח

בתקופה המקבילה אשתקד,  כנסה חד פעמיתבסעיף זה נבע בעיקרו מה קיטוןבתקופה המקבילה אשתקד. ה

בפרק א'  3.13.2.14.6(ראה סעיף   3ש"ח בגין רכישת פרויקט דיסילדורף  אלפי 3,691דמי ייזום בסך של  של

  .לדוח התקופתי)

  

 ש"חאלפי  10,553 בסך של  ההסתכמבתקופת הדו"ח של מכירות שטחי פרויקט ויטאוור  המכירותעלות 

  המקבילה אשתקד. ש"ח בתקופה 14,657לעומת 

  

בתקופה אלפי ש"ח  23,040לעומת  אלפי ש"ח 22,886 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  הוצאות אחזקת מבנים    

  .המקבילה אשתקד

  

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  93,423אלפי ש"ח לעומת  94,681 -הסתכם בבתקופת הדו"ח  רווח גולמי  

 רוהנובע ממכירת שטחי פרויקט ויטאו אלפי ש"ח 4,806ך של בס חח רוו"וכלל בתוכו בתקופת הדו אשתקד
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והכנסה חד בנטרול רווחי פרויקט ויטאוור אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  2,388לעומת רווח בסך 

הסתכם הרווח . 3מיליון ש"ח דמי ניהול בגין רכישת פרויקט דיסלדורף  3.7פעמית בתקופה הקודמת של 

   .אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 87,344ש"ח לעומת אלפי  89,875הגולמי בסך 

  

ירידת ערך בסך  אלפי ש"ח לעומת 347בסך של  מההסתכבתקופת הדו"ח  ערך הנדל"ן להשקעה, נטו ירידת    

סכום ההוצאה בסעיף זה נובע מהשקעות נוספות שבוצעו אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  9,336של 

ים של החברה, מאידך ביצעה החברה עדכוני הערכת שווי למספר פרויקטים בתקופת הדו"ח בפרויקטים השונ

  .שבגינם נמצאו אינדיקציות לשינויים בשווים

  

אלפי   17,982מת לעו אלפי ש"ח 17,147 -הסתכמו בתקופת הדו"ח בבתקופת הדו"ח  וצאות הנהלה וכלליותה    

  בתקופה המקבילה אשתקד.  חש"

    

 342בסך של  כנסותלעומת האלפי ש"ח  838של כנסה בההסתכמו בתקופת הדו"ח  תאחרו (הוצאות) הכנסות      

ההכנסות בתקופת הדוח כללו בין היתר מכירת קרקע בחברת כלולה . אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

כללו בעיקר החזרי בתקופה המקבילה אשתקד ההכנסות נטו.  אש"ח, 600 -שיעודה למלאי מגורים בסך של כ

  ים קודמות בפרויקטים שנמכרו בעבר על ידי החברה.חובות שנ

  

בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  66,447 אלפי ש"ח לעומת 78,025 -הסתכם בבתקופת הדו"ח  תפעולירווח   

ללא סעיף הוצאות  ,, ללא סעיף רווח ממכירת פרויקט ויטאוורירידת ערך להשקעה ללא סעיףאשתקד. 

הסתכם הרווח התפעולי  ,כאמור לעיל ש"חמיליון  3.7הקודמת של וללא והכנסה חד פעמית בתקופה  אחרות

    אלפי ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. 69,362 אלפי ש"ח לעומת 72,728בסך של 

   

אלפי  41,291(הוצאות מימון בסך של  אלפי ש"ח 21,706בסך הסתכמו בתקופת הדו"ח  נטו ,הוצאות מימון      

ח ש" אלפי 13,311בסך  , נטומימון וצאותה לעומת ,)חאלפי ש" 19,585ש"ח בניכוי הכנסות מימון בסך של 

    אלפי ש"ח). 32,051 –אלפי ש"ח בניכוי הכנסות  45,362 –(הוצאות  בתקופה המקבילה אשתקד

בתקופת הדוח קטנו הוצאות הריבית על התחייבויות החברה עקב כך ששיעור הריבית על חלק       

  שתנה קטן ובשל קיטון בסך התחייבויותיה.התחייבויותיה הנושא ריבית ממ

אלפי  7,206מני"ע  בסך של  רווחלעומת  אלפי ש"ח 2,686היה לחברה רווח מני"ע בסך של תקופת הדו"ח ב    

דנד ממבטח שמיר אחזקות ירשמה החברה הכנסות מדיבתקופת הדו"ח ב .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

אלפי ש"ח .  4,348דת ערך במניות מבטח שמיר בסך של וכן הפסד מיריאלפי ש"ח  9,250בסך של בע"מ 

וכן רווח מביטול אלפי ש"ח  15,106בתקופה הקודמת נרשם רווח ממחילת חוב בנקאי בסך של לעומת זאת 

  .אלפי ש"ח 2,239בסך של  חזקות בע"מאאופציה שניתנה למבטח שמיר 

ח היו לחברה הכנסות "וצמודות. בתקופת הדאות לא וולחברה הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן והל      

לעומת , 0.5%עקב ירידת מדד המחירים לצרכן בשיעור של  ש"חאלפי  4,301בסך של נטו  הפרשי הצמדה,

    ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.לפי א 1,447בסך הכנסות 

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

לפי ש"ח לעומת א 3,224 , נטו בסך שלח כלל סעיף המימון הכנסות"(גרמניה) במטבע האירו. בתקופת הדו

  .אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 2,258של  הכנסות

    

 אלפי 19,684 של רווחאלפי ש"ח לעומת  15,153 של רווחבהסתכמו בתקופת הדו"ח  רווחי חברות מוחזקות  

הן  ונובע בעיקר על רקע שיפוצים שנעש מוחזקותהקיטון בסעיף רווחי בילה אשתקד. בתקופה המקש"ח 

  . 3בנכס המצוי בגרמניה בדיסלדורף הן במלון ים המלח ו

        

אלפי ש"ח  4,846 (מס שוטף בסךלפי ש"ח א 15,444הסתכמו בסך של בתקופת הדו"ח  מיסים על הכנסה

 4,190כן נרשמו מיסים שנים קודמות בגין סגירת שומות בסך של , כמו  ש"חאלפי  6,408ומיסים נדחים בסך 

  אלפי ש"ח ומיסים נדחים 4,547(מס שוטף  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 11,186לעומת ) אלפי ש"ח

   .)אלפי ש"ח 6,639בסך 
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לפי ש"ח א 61,634של  רווחש"ח לעומת  אלפי 56,028 של ברווחהחברה סיימה את תקופת הדו"ח  נקי רווח    

אלפי ש"ח לעומת רווח  49,808הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסך של  בתקופה המקבילה אשתקד.

  אלפי ש"ח בשנה קודמת. 53,518של 

    

אלפי  54,980בסך של רווח אלפי ש"ח לעומת  14,933של החברה בתקופת הדו"ח הסתכם בסך של   כולל רווח  

אלפי ש"ח הפרשי  41,095ח כלל הפסד בסך "ולל בתקופת הדוהרווח הכ ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

  .תרגום בגין ירידת שע"ח של היורו 

  

3.   ב.  להלן תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים באלפי ש" ח  לתקופת ינואר-יוני  2015: 

2015201520152014

ינוארינואראפרילינואר

יונייונייונימרס

הכנסות

55,78955,256111,045108,731מהשכרת נדל"ן להשקעה

8508661,7165,344מייזום , דמי ניהול ופיקוח

10,1205,23915,35917,045ממכירת משרדים

66,75961,361128,120131,120סה"כ הכנסות

6,6373,91610,55314,657עלות מכירות

11,87611,01022,88623,040עלויות אחזקה

48,24646,43594,68193,423רווח גולמי

(9,336)(347)241(588)עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה

(17,982)(17,147)(8,670)(8,477)הוצאות הנהלה כלליות ושיווק

922838342(84) הכנסות (הוצ') אחרות

39,09738,92878,02566,447רווח תפעולי

10,7068,87919,58532,051הכנסות מימון

(45,362)(41,291)(34,574)(6,717)הוצאות מימון

6,0109,14315,15319,684חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות,  נטו

49,09622,37671,47272,820רווח לפני מיסים על ההכנסה

10,0365,40815,44411,186מיסים על ההכנסה 

39,06016,96856,02861,634רווח  נקי (הפסד)

מיוחס ל:

35,78314,02549,80853,518בעלי המניות של החברה

3,2772,9436,2208,116זכויות שאינן מקנות שליטה

39,06016,96856,02861,634
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  : נזילות ומקורות מימון  .4

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

בדוח  4לפרטים נוספים, ראו סעיף  .וכן מהלוואות לזמן ארוך ולזמן קצר מבנקיםאג"ח ו לציבור של מניות

  לדוח המשלים לדוח התקופתי. 2.1הדירקטוריון שצורף לדוח התקופתי וכן סעיף 

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

ש"ח, בתקופת הדו"ח פרעה החברה הלוואות לזמן ארוך וקצר בסך של  אלפי 49,945ומפעילות שוטפת בסך 

אלפי ש"ח,  41,429, פרעה אג"ח בסך אלפי ש"ח 127,676ש"ח וקיבלה הלוואה לזמן ארוך בסך אלפי  133,644

אלפי  41,159( אלפי ש"ח   44,343 של סךתמורת מניות באוצר  מכרהאלפי ש"ח,  37,735דנד בסך ישילמה דיב

  אלפי ש"ח.   24,671"ן להשקעה סך של והשקיעה בנדל כוי מס)ש"ח בני

כדי להצביע על בעיית  גירעון בהון החוזראין בקיומו של  ,נכון למועד דוח זה ,להערכת דירקטוריון החברה       

יש ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות הקיימות והצפויות במהלך וכי נזילות בחברה 

אחר פרסום הדוח הכספי בהגיע מועד קיומן.  הנחה זו מבוססת על תחזית המזומנים של השנתיים של

 יוניב 30החברה, שהוצגה בפני דירקטוריון החברה, תוך פירוט המקורות והשימושים הידועים לחברה ליום 

2015.  

ראו דיווח  ,םלתקנות דוחות תקופתיים ומידיי' ה38לפרטים אודות מצבת התחייבויות של החברה לפי תקנה   

  ).  2015-01-106995 :(אסמכתא מס' 2015 אוגוסטב 27מידי מיום 

  

  דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהול  . 5

חברה). לפרטים ה(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 

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

  בפרק ב' לדוח התקופתי. 5יף ביחס לאלו אשר פורטו בסע
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  6.  מבחני רגישות למכשירים פיננסיים וסעיפים אחרים נכון  ל-   30/6/2015  
להלן מבחן רגישות בהתאם לשינויים בגורמי השוק הרלוונטיים  (באלפי ש"ח) :

א .  מבחן רגישות במדד המחירים לצרכן  :

רווח  (הפסד)  מהשינויים בגורם השוק שווי הוגן רווח  (הפסד)  מהשינויים בגורם השוק 

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

41,81183,621(836,212)(41,811)(83,621)עודף התחייבויות צמודות למדד המחירים לצרכן 

ב.  מבחן רגישות לשערי החליפין 

רווח  (הפסד)  מהשינויים בגורם השוק שווי הוגן רווח  (הפסד)  מהשינויים בגורם השוק 

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%10%5%

(20,224)(40,448)40,44820,224404,481עודף נכסים באירו 

ג.  מבחן רגישות לשינוי בשער הריבית  *

רווח  (הפסד)  מהשינויים בגורם השוק שווי הוגן רווח  (הפסד)  מהשינויים בגורם השוק 

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

(179)(89)(21,632)17688הלוואות צמודות בריבית קבועה שהתקבלו 

(2,546)(1,269)(415,730)2,5121,260הלוואות 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  30/06/15 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 השוק שווי הוגן רווח  (הפסד)  מהשינויים בגורם השוק 

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

2,4814,962(49,616)(2,481)(4,962)אג"ח סדרה  5

2,8055,609(56,091)(2,805)(5,609)אג"ח סדרה  6

19,34338,685(386,854)(19,343)(38,685)אג"ח סדרה  7

27,99655,993(559,929)(27,996)(55,993)אג"ח סדרה  8

5,86011,719(117,193)(5,860)(11,719)אג"ח סדרה  9

(16,662)(8,331)16,6628,331166,617ניירות ערך סחירים

(8,105)(4,052)8,1054,05281,048נכסים פיננסיים זמינים למכירה

-  השווי ההוגן של אג"ח סדרה  8,7,6,5 ו -9 מבוסס על שער האיגרת בבורסה ליום  30/06/15.

-  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 ועדה לבחינת הדוחות הכספיים ב

טור בלתי וצבי סובל (דירק )(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) 

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

ת בישיב. 2015, אוגוסטב 17ום נמסרה לחברי ועדת הדוחות בי 2015 ,יוניב 30טיוטת הדוחות הכספיים ליום 

נכחו כל  2015, אוגוסטב 20 שנערכה ביום 2015 ,יוניב 30ועדת 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

יועצים המשפטיים והושניאור סימינובסקי (מבקר פנים). כן נכחו בישיבה רואי החשבון המבקרים 

ועדת החליטה לאחר דיון בנושאים השונים וסקירה שהתקבלה מהנהלת החברה, של החברה. החיצוניים 

   .2015 יוניב 30המליץ לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים ליום הדוחות ל

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

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

 ההמלצות בדוחות הכספיים. 

החברה,  . בישיבת דירקטוריון 2015 ,אוגוסטב 20המלצת ועדת הדוחות הועברה לדירקטוריון החברה ביום 

אשר להנחת  ,ימים לאחר קבלת המלצות ועדת הדוחות 7של  , פרק זמן2015 ,אוגוסטב 27אשר נערכה ביום 

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

  .2015 ,יוניב 30ולאשר את הדוחות הכספיים של החברה ליום 

מר אבנר נווה (דח"צ) א (דח"צ), עמי הלבימר נכחו ה"ה , 2015, אוגוסטב 27מיום בישיבת הדירקטוריון 

מר , (טלפונית) גיל גירוןמר ירון משורר, מר צבי סובל, מר יצחק רביד, מר גב' דליה שאשו, ה(טלפונית), 

  אברהם נוסבאום (יו"ר).מר אלכס ליפשיץ ו

  בתקופת הדו"חמהותיים אירועים   . 8

תגמול התיקון מדיניות הסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה ולפרטים אודות התקשרות החברה ב 8.1

 בפרק ד' לדוח התקופתי. 21לתקנה  1, ראו הערה לנושאי משרה בחברה בהתאם

חידוש התקשרותה של החברה עם קבוצת  אתשל החברה כללית האסיפה האישרה  2015ביוני  14ביום  8.2

 בהסכם למתן שירותי ניהול ושירותי") קבוצת אשטרום(להלן "בעלת השליטה בחברה  ,אשטרום בע"מ

. 2015לחודש ינואר ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן  3,540,000עזר נוספים בתמורה לסך שנתי של 

נוספים  לפרטים ועד חלוף שלוש שנים ממועד זה. ,2015בפברואר,  20תוקפו של הסכם הניהול יהא מיום 

מס' ( 2015יוני ב 1מיום  דוח זימון אסיפהעל דרך ההפניה אודות ההסכם למתן שירותי ניהול, ראו 

-2015-01(מס' אסמכתא:  2015ביוני  14ודוח בדבר תוצאות האסיפה מיום  )2015-01-037152אסמכתא: 

047208(. 

את: א) מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם ה הכללית , אישרה האסיפ2015ביוני  28ביום  8.3

דירקטוריון לקבוע את דח"צים); ב) מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת ה

שכרו; ג) תיקון תקנון החברה והוספת סעיף שעניינו פטור מאחריות; ד) עדכון מדיניות התגמול של 

החברה באופן בו תתווסף במדיניות התגמול אפשרות להענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי 

בעלי על שרה שאינם נמנים משרה בחברה; ה) אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי מ

השליטה בחברה וקרוביהם ושאינם מנכ"ל החברה; ו) אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים 

ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם; ז) אישור מתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל 

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

  ., בין היתר על יכולתם לקרוא ולהבין דוחות כספיים2010- לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע 
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(אסמכתא מס':  2015במאי  26דוח זימון אסיפה מיום על דרך ההפניה החברה. לפרטים נוספים, ראו 

 ).2015-01-058653יוני מס' אסמכתא: ב 28) ודוח תוצאות האסיפה מיום 2015-01-024072

. לפרטים 2015, פרסמה החברה דוח משלים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015באוגוסט  26ביום  8.4

 ).2015-01-105885(אסמכתא מס':  2015באוגוסט  26 נוספים, ראו דוח משלים מיום

להנפקה של מניות רגילות של החברה, אגרות חוב , פרסמה החברה תשקיף מדף 2015באוגוסט  27ביום  8.5

שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה), אגרות חוב 

נות הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הנית

להמרה למניות החברה), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש 

באוגוסט  27דיווח מיידי מיום  ולאגרות חוב וניירות ערך מסחריים. לנוסח המלא של תשקיף המדף, רא

  .)2015-01-106581(מס' אסמכתא:  2015

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

  

  קניונים בישראל בע"מ

  מספרי השוואה  2015שנת   

  31/12/2014  1רבעון   2רבעון   3רבעון   4רבעון   100%-שיעור ההחזקה בנכס 

 511,650  511,650  511,670      שווי הנכס באש"ח
NOI 39,889 10,100 10,198      בפועל בתקופה באש"ח 

)651(     רווחי (הפסדי) שערוך בתקופה (אלפי ש"ח)  )262( 17,189 
 94% 99%  99%      שיעור תפוסה ממוצע בתקופה (%)

 7.8% 7.9% 8.0%      שיעור תשואה בפועל (%)
 8.2% 8.2% 8.2%     שיעור תשואה מייצג (%)

 דמי שכירות ממוצעים למ"ר (חודשי) בש"ח 
)1(      211 222 236 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים 
  222 283 311       )1(שנחתמו בתקופה (חודשי) בש"ח 

  
 לרבות דמי ניהול –דמי שכירות     )1(

  
  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.  -  צ"ב נספח ד' ר  

  
  ברכה,ב

  
 מרדכי סלע אברהם נוסבאום

  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון
  

   2015 אוגוסטב 27תאריך: 
  

  דירקטוריון - 118252
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נספח א'

דוח בסיסי הצמדה - נכון ל- 30/06/15

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

58,59845,325103,923מזומנים ושווי מזומנים

175,135633175,768השקעות לזמן קצר

1310,36210,49120,866חייבים ויתרות חובה

15,03515,035מלאי מרקעין בהליכי בניה למכירה

נכסים לא שוטפים

60,063120,988102,186352,794636,031השקעה בחברות כלולות

81,04881,048השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

703,3191,651,6922,355,011נדל"ן להשקעה

1275,5245,651רכוש קבוע

3,0463,046מיסים נדחים

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

374,857131,350862,0812,028,0913,396,379סך כל הנכסים

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

התחייבויות שוטפות

6666אשראי מתאגידים בנקאיים

68,0569,173109,084186,313חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 

30,058102,208132,266חלויות שוטפות של אג"ח

16,41928,27815,66160,358זכאים ויתרות זכות 

233233מקדמות בגין מקרקעין בהליכי בניה למכירה

התחייבויות לא שוטפות

474,58911,484295,265781,338הלוואות מתאגידים בנקאיים

160,873816,419977,292אגרות חוב

37,59037,590הלוואה משותף בשותפות מאוחדת

455455התחייבויות בשל הטבות לעובדים

207,469207,469מיסים נדחים

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

750,749967,562457,600207,4692,383,380סך כל ההתחייבויות

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

404,4811,820,6221,012,999(836,212)(375,892)היתרה המאזנית נטו

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

מטבע ישראלי
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   פרטים אודות סדרות אגרות החוב:  

 .9.51הינו   NOI -יחס החוב פיננסי נטו ל  ,64.70%הינו   CAP - ,  יחס החוב פיננסי נטו ל30.85%אלפי ש"ח , יחס הון עצמי למאזן הינו   1,716,536נכון למועד הדוח החוב הפיננסי נטו של החברה הינו  )1

 נכון למועד הדוח עומדת החברה בהוראות שטרי הנאמנות. )2

צא מכוח תשקיף מדף אשר הו 2014בספטמבר  18) על פי דוח הצעת מדף מיום 9ש"ח ע.נ. אגרות חוב במסגרת הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה  204,200,000, הנפיקה החברה 2015ביולי  30לאחר תאריך המאזן, ביום  )3

 .ש"ח 198,686,600ש"ח ע.נ. והתמורה בגינה הסתכמה בסך של  1-ל 0.973). ההנפקה הייתה במחיר של 2015באוגוסט  1(ואשר תוקפו הוארך עד יום  2012בנובמבר  25, שתוקן ביום 2012באוגוסט  2מיום 

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

  מועד  סד'

  הנפקה

ע.נ בעת 
 ההנפקה
(לרבות 

בהרחבות 
  סדרה)

ערך נקוב 
  30/6/15ליום 

ערך נקוב 
מוערך ליום 

30/6/15  
  חאש"

סכום ריבית 
צבורה ליום 

30/6/15  
  אש"ח

ערך האג"ח 
בדוחות 

הכספיים 
  האחרונים

  אש"ח

שווי בורסאי 
  ליום

30/6/15  
  אש"ח

  סוג

  ריבית

האם 
מהותי 

?  

מועדי תשלומי 
  הקרן

מועד תשלומי 
  ריבית

תנאי 
  ההצמדה

האם 
המירות 

י"ע לנ
  אחר

האם 
קיימת 
זכות 
  פדיון ?

5  
  פברואר

2007  
שיעור ריבית   49,616 47,172  1,804 47,261  40,000,000  200,000,000

 5.2%שנתי 
צמוד למדד 

  מחירים לצרכן

תשלומים שנתיים   5  לא
 5/10/2011-החל מ
  5/10/2015-וכלה ב

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

צמוד למדד 
המחירים 

  לצרכן

  לא
  כן

6  
  אוגוסט

2009  
  ינואר
2012  

ריבית שנתית   56,091  55,050  108  55,273 55,272,884  200,000,000
שנושאת "אג"ח  

"     817ממשל 
בתוספת מרווח 

  2.4%של 

תשלומים חצי  15  לא
-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  לא צמוד
  לא

7  
  2010יולי 

  2010דצמבר 
  2012פברואר 
  2012אפריל 

ריבית שנתית   386,854  352,734  7,486  357,157  333,552,633  500,000,000
צמוד  4.25%

למדד המחירים 
  לצרכן

תשלומים חצי  20  כן
  -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 
  2014אפריל 
  
  

  

ריבית שנתית   559,929  535,127  1,944  514,209  510,000,000  510,000,000
4.6%  

צמוד למדד 
המחירים 

  לצרכן

תשלומים חצי  13  כן
  -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 
  

121,080,000  121,080,000  121,080  1,463  119,475  
 

ריבית שנתית  117,193
4.9%  

  

תשלומים שנתיים  15  לא       
  - לא שווים החל מ

 -וכלה ב 1/10/2015
1/10/2029  

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

 
 

 5201, יוניב 03ליום 
 
 

 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 שישה ו של ותולתקופ 2015 יוניב 30החברה(, ליום  -של אשטרום נכסים בע"מ )להלן  1970-התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  וחודשים שהסתיימ
בהתבסס על  אלות ביניים וחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופהחברה. א
 סקירתנו.

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

ואשר חלקה של  2015 יוניב 30אלפי ש"ח ליום  125,345-כההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של 
 של ותלתקופאלפי ש"ח  5,765 -וסך של כ ש"חאלפי  11,964-ך של כהסתכם לסהחברות הנ"ל  החברה ברווחי

באותו תאריך. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ו
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  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת לתקופות ביניים נפרד ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי 

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

ודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות וינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניבישראל ולפיכך א
 דעת של ביקורת.מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות 

 
 

 מסקנה
 

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

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

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2015, אוגוסטב 27 
 

  

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3רח' עמינדב 
  6706703אביב -תל

 

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

ey.com 
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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, יוניב 30ליום 

 .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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 ביוני 30ליום 

ליום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים
   

 51,691  87,773  52,288  מזומנים ושווי מזומנים
 226,302  152,832  173,011  השקעות לזמן קצר

 11,475  11,706  10,225  חייבים ויתרות חובה
 27,006  56,539  15,035  מלאי משרדים למכירה

 -  90  -  נדל"ן להשקעה המיועד למימוש

 
 250,559  308,940  316,474 

 נכסים לא שוטפים
   

 501,465  494,956  501,465  נדל"ן להשקעה
 85,396  107,022  81,048  השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

 483,251  470,842  480,376  הלוואות לחברות מוחזקות
 988,484  909,573  1,033,046  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לתאגידים מוחזקים

 3,013  3,242  2,742  רכוש קבוע

 
 2,098,677  1,985,635  2,061,609 

 
 2,349,236  2,294,575  2,378,083 

 
 
 

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



 אשטרום נכסים בע"מ
 חברהל המיוחסים יםהמאוחד ניםנתונים כספיים מתוך המאז
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 ביוני 30ליום 

ליום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 התחייבויות שוטפות
 132,777  137,308  132,266  חלויות שוטפות של אגרות חוב   

 14,502  14,508  14,434  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 708  2,547  -  נגזרים פיננסיים

 27,178  29,649  24,297  זכאים ויתרות זכות
 7,252  4,268  233  מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

 
 171,230  188,280  182,417 

 התחייבויות לא שוטפות
   

 237,193  244,403  229,935  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 18,485  39,427  33,663  הלוואות מחברות מוחזקות

 1,023,909  995,964  977,292  אגרות חוב
 502  413  519  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 
 1,241,409  1,280,207  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  576,116  667,949  יתרת רווח
 (9,153) (13,125) (41,365) קרנות הון אחרות

 
 936,597  826,088  915,577 

 
 2,349,236  2,294,575  2,378,083 

 
 
 
 
 

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

       2015, אוגוסטב 27

 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  6-ל
 ביוני 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 הכנסות 
 57,638  7,233  5,239  17,045  15,359  של שטחי משרדיםממכירות      

 41,565  10,430  10,538  20,403  20,879  מהשכרת נדל"ן להשקעה
 9,140  2,237  2,793  4,409  5,163  מדמי ניהול ופיקוח

 108,343  19,900  18,570  41,857  41,401  סה"כ הכנסות

 עלויות
 45,018  6,993  3,916  14,657  10,553  שנמכרועלות שטחי המשרדים      

 4,879  1,609  848  2,891  2,346  אחזקה

 58,446  11,298  13,806  24,309  28,502  רווח גולמי

 4,656  (519) (1,267) (624) (1,792) עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה 
 (15,187) (5,319) (5,125) (6,862) (9,046) הוצאות הנהלה וכלליות

 (179) (135) 1  (142) 1  הכנסות )הוצאות( אחרות

 47,736  5,325  7,415  16,681  17,665  רווח תפעולי

 8,231  6,177  96  12,346  10,193  הכנסות מימון
 (92,324) (20,139) (22,671) (27,392) (22,861) הוצאות מימון

הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות 
 11,972  3,447  4,578  5,193  6,048  מוחזקות

חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות 
 157,721  36,172  26,675  49,673  45,632  מוחזקות, נטו

 133,336  30,982  16,093  56,501  56,677  רווח לפני מסים על ההכנסה
 58  3,505  2,068  2,983  6,869  מסים על ההכנסה )הטבת מס(

 133,278  27,477  14,025  53,518  49,808  רווח נקי המיוחס לחברה
 
 
 
 
 
 
  

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



 אשטרום נכסים בע"מ
 חברהל המיוחסיםעל הרווח הכולל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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חודשים שהסתיימו  6-ל
 ביוני 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 133,278  27,477  14,025  53,518  49,808  רווח נקי המיוחס לחברה
רווח כולל אחר המיוחס לחברה 

 )לאחר השפעת המס(:
ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים      

 (27,191) (5,710) (7,863) (2,719) (4,348) למכירה, נטו
הפסד מירידת ערך של נכסים 

פיננסיים זמינים למכירה שהועבר 
 32,364  -  4,348  -  4,348  לדוח רווח והפסד

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 (1,365) (5,106) (7,755) (2,925) (32,994) כספיים 

 3,808  (10,816) (11,270) (5,644) (32,994) סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 137,086  16,661  2,755  47,874  16,814  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 שהסתיימו  6-ל
 ביוני 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
 החברה

     
 133,278  27,477  14,025  53,518  49,808  רווח נקי המיוחס לחברה

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
 מפעילות שוטפת של החברה:

     
 התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

     
 (4,656) 519  1,267  624  1,792  ירידת )עליית( ערך נדל"ן להשקעה

חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות 
 (157,721) (36,172) (26,675) (49,673) (45,632) מוחזקות, נטו

 481  123  113  247  230  פחת והפחתות
 58  3,505  2,068  2,983  6,869  מסים על ההכנסה

 371  113  391  181  782  עלות תשלום מבוסס מניות
 72,121  10,515  17,997  9,853  6,620  הוצאות מימון, נטו 

 141  134  (1) 141  (1) הפסד )רווח( הון ממכירת רכוש קבוע
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, 

 108  19  14  19  17  נטו

 
 (29,323)  (35,625)  (4,826)  (21,244)  (89,097) 

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של 
 החברה:

     
 41,536  5,432  4,255  12,003  11,971  ירידה במלאי משרדים למכירה

 (6,255) (7,761) (1,786) (7,213) (2,684) עלייה בחייבים ויתרות חובה
עלייה )ירידה( במקדמות בגין מלאי משרדים 

 203  1,115  (996) (2,781) (7,019) שנמכר
 2,782  5,207  (270)  238  2,886  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

 
 5,154  2,247  1,203  3,993  38,266 

מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה 
 בחברה עבור:

     
 (60,221) (15,165) (17,507) (28,396) (28,458) ריבית ששולמה

 5,335  5,335  1,729  8,624  3,970  ריבית שהתקבלה
 (58) (2) (2) (4) (36) מסים ששולמו

 2,620   -    -    -    -   מסים שהתקבלו
  -    -   9,250   -   9,250  דיבידנד שהתקבל

 
 (15,274)  (19,776)  (6,530)  (9,832)  (52,324) 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של 
 30,123  394  3,872  364  10,365  החברה
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חודשים שהסתיימו  6-ל
 ביוני 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 
 החברה

מכירת ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך      
 84,546  4,041  12,186  139,945  40,529  רווח או הפסד, נטו

תמורה ממכירת נכסים פיננסיים זמינים 
 90  -  -  -  -  למכירה

 (5,442) (2,722) (1,267) (4,213) (1,792) השקעות בנדל"ן להשקעה
 (19,239) -  (4,899) -  12,877  שינוי של פקדון מוגבל, נטו

 -  -  (106) -  (4,470) מסים ששולמו בגין רכישת חברה מוחזקת
 7,300  600  29,140  1,450  29,765  דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות
עלייה בחובות של חברות מוחזקות 

 (20,431) (27,330) (3,025) (27,450) (25,571) ושותפויות, נטו
מתן )פירעון( הלוואות לזמן ארוך לחברות 

 (19,250) (3,799) 4,036  (4,779) 6,249  מוחזקות, צד קשור ואחרים, נטו
תקבולים )תשלומים( בגין נגזרים פיננסיים, 

 (3,947) 4,219  -  4,684  2,516  נטו
 79  79  42  84  42  השקעות בכלי רכב ובציוד משרדי, נטו

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 23,706  (24,912)  36,107  109,721  60,145  לפעילות( השקעה של החברה

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
     

 187,094  67,753  -  67,753  -  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 (8,748) (2,091) (25,886) (12,787) (25,550) הלוואות מחברות מוחזקות

 (144,596) -  -  (48,530) (41,429) פרעון אגרות חוב
 (52,964) -  -  (52,964) (40,000) דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 (91,135) (91,140) -  (91,135) -  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 (11,927) (2,394) (3,665) (4,700) (7,277) בנקאיים ואחרים
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 105,002  105,002  -  105,002  -  בנקאיים ואחרים
 (107,081) -  -  (107,081) -  רכישת זכויות בחברה מוחזקת

מכירה )רכישה( עצמית של מניות החברה על 
 (13,954) -  -  (13,954) 44,343  ידי חברות מוחזקות

 87   -    -    -    -   תמורה ממימוש אופציות למניות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 (138,222)  77,130  (29,551)  (158,396)  (69,913)  לפעילות( מימון של החברה

 (84,393) 52,612  10,428  (48,311) 597  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 136,084  35,161  41,860  136,084  51,691  התקופה

 51,691  87,773  52,288  87,773  52,288  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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חודשים שהסתיימו  6-ל
 ביוני 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2015 2014 2015 2014 2014 

 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 פעילות מהותית שלא במזומן
 25,000  -  -  -  4,500  דיבידנד שהתקבל בדרך של פרעון הלוואה     
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 כללי -: 1באור 
 

שלושה שישה ו של הולתקופ 2015, יוניב 30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  וחודשים שהסתיימ

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

 .ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם
 
 

 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.

 
לרכישת כל הזכויות שאינן מקנות שליטה פרסמה החברה הצעת רכש  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 : 
ור לה את כל מניות חברת אשלד שירכשו בהצעת "קבוצת אשטרום"( לחברה אופציה למכ

הרכש, ככל שירכשו, וזאת בהתקיים התנאים כדלקמן : )א( הצעת הרכש תענה )ב( הפיכתה 
 .2014בדצמבר,  31של קבוצת אשטרום לחברה ציבורית עד ליום 

ככל ותמומש האופציה על ידי החברה תשלם קבוצת אשטרום עבור כל מניה של אשלד את 
 3.13%למה החברה, בהתאם להצעת הרכש, בתוספת ריבית שנתית בשיעור של המחיר ששי

 והצמדה למדד מיום קבלת המניות בתוספת עלויות אחרות ככל שתיווצרנה כאלה.
במאי,  28האופציה נכנסה לתוקף לאחר הפיכתה של קבוצת אשטרום לחברה ציבורית ביום 

2014. 
ל אשטרום נכסים והחליטה שלא לממש את התכנסה האסיפה הכללית ש 2015במאי,  20ביום 

 האופציה שניתנה לאשטרום נכסים כאמור לעיל, בשל אי כדאיותה.
 

 מניות באוצר ג.
 

מכרה החברה באמצעות חברות בנות אשלון מלונאות בע"מ ואשכפר  2015במרס,  25ביום 
רגילות מניות  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  –רכישת נכס בעיר פרנקפורט  ד.

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

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

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

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 

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

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

 
מיליון  105.5 -הכריזה חברת מבטח שמיר על חלוקת דיבידנד בסך של כ ,2015באפריל  2ביום 

 שולם הדיבידנד. 2015באפריל,  28ש"ח וביום 
נסות רבעון השני בסעיף הכדוח רווח והפסד לכללו בנמיליון ש"ח אשר  9.25חלק החברה הינו 

 מימון.

 
 אירועים לאחר תאריך המאזן -: 3באור 

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

ש"ח ע.נ במסגרת הרחבת סדרת אגרות חוב  204,200,000הנפיקה החברה  2015ביולי,  30ביום 
 הסדרהש"ח. הוצאות ההנפקה בגין הרחבת אלפי  198,686בתמורה לסך של  (9)סדרה 

לאחר ההרחבה האמורה מסתכמת סדרת אגרות החוב  אלפי ש"ח 2,155 -סך של כבהסתכמו 
 אלפי ש"ח ע.נ. 325,280( 9)סדרה 

 
 הרכבת הקלה ירושלים ב.
 

( לדוח השנתי בדבר התקשרות החברה ביחד עם שותפים 4ד')20בהמשך לביאור  .1
 )המהוות בסיטיפס TRANSDEV ILE DE FRANCE S.Aלרכישת מלוא החזקות חברת 

שנרכשו(  5%-מתוך ה 1%מהונה המונפק והנפרע של סיטיפס( חלק החברה ) 5%
 8מיליון ש"ח. לאחר תאריך המאזן ביום  2.5 -בעסקה הנ"ל מסתכם לסך של כ

התקיימו כל התנאים המתלים לקיום העסקה וההסכם הושלם. לאחר  2015באוגוסט, 
הנפרע של של חברת מהונה המונפק ו 21% -השלמת העסקה כאמור מחזיקה החברה ב

 סיטיפס בע"מ.
( לדוח השנתי בדבר התקשרות החברה ביחד עם שותפים 5ד')20בהמשך לביאור  .2

לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של של חברת קונקס ירושלים )חלק החברה 
מיליון ש"ח. לאחר תאריך המאזן  18 -( חלק החברה בעסקה מסתכם לסך של כ21%

 התקיימו כל התנאים המתלים לקיום העסקה וההסכם הושלם. 2015 באוגוסט, 8ביום 
 

 2013-2011הסכם שומות לשנים  ג.
 

נחתם הסכם שומה בין החברה לבין רשות המיסים בגין שנות המס    2015ביולי,  5ביום  
בסך כולל  2011. במסגרת הסכם השומה לא הותרו לחברה הפסדים שנרשמו בשנת 2011-2013

רשמה החברה הוצאות מס בגין  2015ליוני,  30מיליון ש"ח. כתוצאה מכך ליום  16.4 -של כ
 מיליון ש"ח. 4-שנים קודמות בסך של כ

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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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 ח הכספי אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיוו בדבר הרבעוניבדוח 
בדבר הבקרה הפנימית  הרבעוניהדוח " :(להלן2015מרץ ב 31שנסתיימה ביום  לתקופה הרבעוני
  .הבקרה הפנימית אפקטיבית נמצאה), "האחרון

  
עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את 

בדבר הבקרה הפנימית הרבעוני דוח נמצאה בביות של הבקרה הפנימית, כפי שהערכת האפקטי
  האחרון; 

  
, ובהתבסס על מידע בדבר הבקרה הפנימית האחרוןהרבעוני בדוח האמור למועד הדוח, בהתבסס על 

  שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית. 

  

  



 
2 
 

  הצהרת מנהלים
 -) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל1(ד)(ג38נהל כללי לפי תקנה הצהרת מ

1970:  

  
  , מצהיר כי:סלע מרדכיאני, 

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

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

  מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

דירקטוריון  שללוועדת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון   )4(
ח הכספי ועל התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיוו

  :הגילוי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   (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 

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

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

  הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  ם אחרים בתאגיד:אני, לבד או יחד ע  )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 או וידאתי קביעתם וקיומם  קבעתי בקרות ונהלים,  (ב)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ני הרבעומועד הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין   (ג)
מסקנת הדירקטוריון וההנהלה את  לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנותהאחרון 

  .של התאגיד קרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויבה בנוגע לאפקטיביות

  

  

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

  

  
  
    
      527.8.1                                      ____________________  

  , 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 האחריים בחנתי את הדוחות הכספ  )1(
 :(להלן 2015של שנת  השני) לרבעון "התאגיד: "בע"מ (להלן אשטרום נכסיםשל  הביניים

  );"הדוחות לתקופת הביניים"או  "הדוחות"

 לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים  הכספייםלפי ידיעתי, הדוחות   )2(
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית אינם 

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 
  מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 לתקופת הביניים הכלול בדוחות 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;

דירקטוריון  שלהביקורת  ולוועדתגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון   )4(
ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית

  הגילוי:

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

ים באופן סביר , העלוללתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים 
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 

לו כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף   (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)
לרבות חברות מאוחדות שלו  המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד,

, 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,  פיקוחיתחת קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (ב)
עדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים המיו

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הרבעוני לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח   (ג)
 ולכל מידע כספי אחר בינייםלדוחות הכספיים  לבין מועד דוח זה, המתייחס האחרון

 לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי, את מסקנתהכלול בדוחות 
בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הדירקטוריון וההנהלה 

  .הגילוי של התאגיד

  

  

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

  
           

         27.8.15                            ____________________  

       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  2015 יוניב 30ליום התמציתי המאוחד 
באותו תאריך. הדירקטוריון  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ

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

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

של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד  ת בינייםי לתקופוהמידע הכספי התמציתאת  סקרנולא 
, 27%- כו 26%-כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2015 יוניב 30ליום הנכסים המאוחדים  מכלל 25%-כהווים מ

כמו כן לא . באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותלתקופ מכלל ההכנסות המאוחדותבהתאמה, 
 ההשקעה המאזני, אשר השווי ת ביניים של חברות המוצגות על בסיסנו את המידע הכספי התמציתי לתקופסקר
 ל"הנ החברות ברווחי של הקבוצה חלקה ואשר ,2015 יוניב 30 ליום ח"ש אלפי 58,617-של כ לסך הסתכמה בהן

 ושהסתיימ חודשים שלושהשישה ו של ותלתקופ ח"ש אלפי 2,114 -של כ וסך ח"ש אלפי 4,108 -של כ לסך הסתכם
המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון  .בהתאמה ,תאריך באותו

הכספי בגין אותן חברות, אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע 
  מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.

  
  

  היקף הסקירה
  

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

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

ים המשמעותיים שהיו יכולים להיות בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינ
  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

  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
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  ביוני 30ליום 
ליום 

  בדצמבר 31
2015  2014  2014  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  אלפי ש"ח

  נכסים שוטפים

  75,467   154,815   103,923   מזומנים ושווי מזומנים
  228,328   154,081   175,768   השקעות לזמן קצר

  22,595   25,283   20,866   חובהחייבים ויתרות 
  27,006   56,539   15,035   מלאי משרדים למכירה

  3,800   90   -    נדל"ן להשקעה המיועד למימוש

 315,592   390,808   357,196  

  נכסים לא שוטפים

  621,834   599,708   636,031   השקעות בחברות כלולות
  85,396   107,022   81,048   השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

  2,412,922   2,303,267   2,355,011   נדל"ן להשקעה
  6,106   6,485   5,651   רכוש קבוע 

  -    -    3,046   מיסים נדחים

 3,080,787   3,016,482   3,126,258  

 3,396,379   3,407,290   3,483,454  
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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  ביוני 30ליום 
ליום 

  בדצמבר 31
2015  2014  2014  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  אלפי ש"ח

  התחייבויות שוטפות

  14,068   20,164   66   אשראי מתאגידים בנקאיים 
  274,062   184,162   186,313   חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

  132,777   137,308   132,266   חלויות שוטפות של אגרות חוב
  708   2,547   -    נגזרים פיננסיים

  60,257   63,533   60,358   זכאים ויתרות זכות
  7,252   4,268   233   מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

 379,236   411,982   489,124  

  שוטפותהתחייבויות לא 

  730,274   880,807   781,338   הלוואות מתאגידים בנקאיים 
  1,023,909   995,964   977,292   אגרות חוב

  43,759   48,539   37,590   הלוואות משותפים בשותפויות מאוחדות
  430   347   455   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  -    2,404   -    עודף הפסדים על השקעה בחברה כלולה
  202,098   181,982   207,469   מסים נדחים

 2,004,144   2,110,043   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   576,116   667,949   יתרת רווח
  )9,153(  )13,125(  )41,365(  קרנות אחרות

 936,597   826,088   915,577  

  78,283   59,177   76,402   זכויות שאינן מקנות שליטה

  993,860   885,265   1,012,999   סה"כ הון 

 3,396,379   3,407,290   3,483,454  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  
  
  

       2015, אוגוסטב 27
 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 

-  5  - 

  

חודשים שהסתיימו  6-ל
  ביוני 30  ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
  ביוני 30  ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

2015  2014  2015  2014  2014  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח 
  (למעט נתוני רווח נקי למניה)

  הכנסות 
  57,638   7,233   5,239   17,045   15,359   שטחי משרדיםממכירות של 

  220,495   54,124   55,256   108,731   111,045   מהשכרת נדל"ן להשקעה
  7,160   828   866   5,344   1,716   מייזום, דמי ניהול ופיקוח

  285,293   62,185   61,361   131,120   128,120   סה"כ הכנסות

  עלויות

  45,018   6,993   3,916   14,657   10,553   המשרדים שנמכרועלות שטחי 

  46,873   11,139   11,010   23,040   22,886   אחזקה

  193,402   44,053   46,435   93,423   94,681   רווח גולמי

  75,491   )1,791(  241   )9,336(  )347(  עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה
  )36,573(  )9,316(  )8,670(  )17,982(  )17,147(  הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק
  3,034   )331(  922   342   838   הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

  235,354   32,615   38,928   66,447   78,025   רווח תפעולי

  35,185   24,296   4,531   32,051   15,237   הכנסות מימון
  )128,613(  )29,135(  )30,226(  )45,362(  )36,943(  הוצאות מימון

  50,302   12,221   9,143   19,684   15,153   חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו

  192,228   39,997   22,376   72,820   71,472   רווח לפני מסים על הכנסה
  31,863   9,271   5,408   11,186   15,444   מסים על הכנסה 

  160,365   30,726   16,968   61,634   56,028   רווח נקי

  מיוחס ל:
  133,278   27,477   14,025   53,518   49,808   בעלי המניות של החברה

  27,087   3,249   2,943   8,116   6,220   זכויות שאינן מקנות שליטה

 56,028   61,634   16,968   30,726   160,365  
רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות 

  של החברה (בש"ח)

  1.79   0.38   0.18   0.72   0.65   ומדולל למניהרווח בסיסי 
  
  
  
  
   

  
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.



  אשטרום נכסים בע"מ
  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

-  6  - 

  
  

חודשים שהסתיימו  6-ל
  ביוני 30  ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
  ביוני 30  ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

2015  2014  2015  2014  2014  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח 

  160,365   30,726   16,968   61,634   56,028   רווח נקי 

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

תנאים  לרווח או הפסד בהתקיים
  ספציפיים :

הפסד מירידת ערך של נכסים 
פיננסיים זמינים למכירה שהועבר 

  32,364   -    4,348   -    4,348   לדוח רווח והפסד
ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים 

  )27,191(  )5,710(  )7,863(  )2,719(  )4,348(  למכירה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

  )2,240(  )6,452(  )8,671(  )3,935(  )41,095(  כספיים

  2,933   )12,162(  )12,186(  )6,654(  )41,095(  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

  163,298   18,564   4,782   54,980   14,933   סה"כ רווח כולל

  מיוחס ל:

  137,086   16,661   2,755   47,874   16,814   בעלי המניות של החברה
  26,212   1,903   2,027   7,106   )1,881(  זכויות שאינן מקנות שליטה

 14,933   54,980   4,782   18,564   163,298  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  



  אשטרום נכסים בע"מ
  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  7  - 

  
  

  מניות החברהמיוחס לבעלי 

  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 

  56,028   6,220   49,808   -    -    -    -    49,808   -    -    -    -    רווח נקי
  )41,095(  )8,101(  )32,994(  )32,994(  -     -    -    -    -    -    -    -    סה"כ הפסד כולל אחר

  14,933   )1,881(  16,814   )32,994(  -    -    -    49,808   -    -    -    -    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
  782   -    782   -    -    -    782   -    -    -    -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

(בלתי  2015ביוני,  30יתרה ליום 
  76,402   936,597   )45,058(  )580(   -    4,273   667,949   48,153    -    134,774   127,086   מבוקר)

 
1,012,999  

  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
    



  אשטרום נכסים בע"מ
  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  8  - 

  
  

  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

  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 

  61,634   8,116   53,518   -    -    -    -    53,518   -    -    -    -    רווח נקי
  )6,654(  )1,010(  )5,644(  )2,925(   -    )2,719(   -     -     -     -     -     -    סה"כ הפסד כולל אחר

  54,980   7,106   47,874   )2,925(  -    )2,719(  -    53,518   -    -    -    -    סה"כ רווח (הפסד) כולל

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

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

  )107,081(  )108,920(  1,839   -    -    -    -    1,839   -    -    -    -    שליטה
  181   -    181   -    -    -    181   -    -    -    -    -    תשלום מבוסס מניותעלות 

(בלתי  2014ביוני,  30יתרה ליום 
  885,265   59,177   826,088   )13,624(  )580(  )7,892(  8,971   576,116   48,153   )30,775(   118,720   126,999   מבוקר)

  
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
   



  אשטרום נכסים בע"מ
  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  9  - 

  
  
  

  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

(בלתי  2015באפריל,  1יתרה ליום 
  1,007,826   74,375   933,451   )37,303(  )580(  3,515   3,882   653,924   48,153   -    134,774   127,086   מבוקר)

  16,968   2,943   14,025   -    -    -    -    14,025   -    -    -    -    רווח נקי

  )12,186(  )916(  )11,270(   )7,755(   -    )3,515(   -     -     -     -     -     -    סה"כ הפסד כולל אחר

  4,782   2,027   2,755   )7,755(  -    )3,515(  -    14,025   -    -    -    -    סה"כ רווח (הפסד) כולל

  391   -    391   -    -    -    391   -    -    -    -    -    תשלום מבוסס מניותעלות 
(בלתי  2015ביוני,  30יתרה ליום 

  1,012,999   76,402   936,597   )45,058(  )580(    -    4,273   667,949   48,153    -    134,774   127,086   מבוקר)
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
  

   



  אשטרום נכסים בע"מ
  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  10   - 

  
  

  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

קרן בגין 
עסקאות 

גידור 
תזרימי 
  מזומנים

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון  שליטה

  בלתי מבוקר
  אלפי ש"ח

(בלתי  2014באפריל,  1יתרה 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)

  30,726   3,249   27,477   -    -    -    -    27,477   -    -    -    -    רווח נקי

  )12,162(  )1,346(  )10,816(  )5,106(   -    )5,710(   -    -    -    -    -    -    סה"כ הפסד כולל אחר

  18,564   1,903   16,661   )5,106(  -    )5,710(  -    27,477   -    -    -    -    סה"כ רווח (הפסד) כולל

  113   -    113   -    -    -    113   -    -    -    -    -    תשלום מבוסס מניות
(בלתי  2014ביוני,  30יתרה ליום 

  885,265   59,177   826,088   )13,624(  )580(  )7,892(  8,971   576,116   48,153   )30,775(  118,720   126,999   מבוקר)
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים

  
  

    



  אשטרום נכסים בע"מ
  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  11   - 

  
  

  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(  -    -    -    -    המניותדיבידנד ששולם לבעלי 

  )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 
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
  



  אשטרום נכסים בע"מ
  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

-  12   - 

 

  
חודשים שהסתיימו  6-ל

  ביוני 30  ביום
חודשים שהסתיימו  3-ל

  ביוני 30  ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

  
2015  2014  2015  2014  2014  

  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  160,365   30,726   16,968   61,634   56,028   רווח נקי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

  מפעילות שוטפת:

  התאמות לסעיפי רווח והפסד:

  93,428   4,839   25,695   13,311   21,706   הוצאות מימון, נטו
  )50,302(  )12,221(  )9,143(  )19,684(  )15,153(  חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו

  371   113   391   181   782   עלות תשלום מבוסס מניות
  31,863   9,271   5,408   11,186   15,444   מסים על הכנסה 

  99   16   )14(  16   25   עובדים, נטושינוי בהתחייבויות בשל הטבות 
  )75,491(  1,791   )241(  9,336   347   ירידת (עליית) ערך נדל"ן להשקעה 

  1,064   260   251   527   513   פחת רכוש קבוע

  141   134   )6(  141   )6(  הפסד (רווח) הון ממכירת רכוש קבוע

 23,658   15,014   22,341   4,203   1,173  

  נכסים והתחייבויות:שינויים בסעיפי 

  )1,604(  )4,192(  2,830   )8,841(  3,087   ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
  41,536   5,432   4,255   12,003   11,971   ירידה במלאי משרדים למכירה

  )8,320(  19,786   )185(  7,294   )4,905(  עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
בגין מלאי משרדים עלייה (ירידה) במקדמות 

  202   1,115   )996(  )2,782(  )7,019(  שנמכר

 3,134   7,674   5,904   22,141   31,814  

  מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה עבור:

  )94,015(  )23,620(  )23,551(  )46,700(  )40,768(  ריבית ששולמה
  7,444   5,333   1,724   10,672   3,971   ריבית שהתקבלה

  )10,470(  )1,531(  )2,911(  )6,687(  )5,384(  ששולמו מסים
  2,936    -    38   469   56   מסים שהתקבלו

  -    -    9,250   -    9,250   דיבידנד שהתקבל

)32,875(  )42,246(  )15,450(  )19,818(  )94,105(  

  99,247   37,252   29,763   42,076   49,945   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
  
  
   

  
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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חודשים שהסתיימו  6-ל  
  ביוני 30  ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
  ביוני 30  ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014  

  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח 

  מפעילות השקעה תזרימי מזומנים

  )42,152(  )8,264(  )18,639(  )16,002(  )24,671(  השקעות בנדל"ן להשקעה
  90   -    -    -    4,000   תמורה ממימוש מקרקעין ונדל"ן להשקעה

  -    -    )106(  -    )4,470(  מסים ששולמו בגין רכישת חברה כלולה
  )17,552(  )133(  )4,899(  1,973   12,877   פרעון (הפקדה) בפקדון מוגבל, נטו
  )162(  453   1,558   326   )807(  פרעון (הפקדה) בפקדון בנקאי, נטו

  837   837   -    837   -    פירעון של פקדונות בנאמנות
  -    -    -    -    )24(  רכישת זכויות בחברות מוחזקות
  300   -    -    -    -    דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה

החזר (מתן) הלוואות לזמן ארוך שניתנו 
  8,078   )4,863(  5,957   )4,354(  )6,717(  לחברות מוחזקות, נטו

  -    2,505   -    2,505   -    קבלת הלוואות מחברות מוחזקות, נטו
מכירת ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך 

  84,547   4,041   12,186   139,945   40,529   רווח או הפסד, נטו
  )3,733(  4,219   121   4,684   2,516   נטותקבולים (תשלומים) בגין נגזרים פיננסיים 

השקעות (תמורה ממימוש) בגין רכוש קבוע, 
  )206(  76   )32(  )48(  )52(  נטו

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו 
  30,047   )1,129(  )3,854(  129,866   23,181   לפעילות) השקעה

  

 

 

 

 
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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חודשים שהסתיימו  6-ל  
  ביוני 30  ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
  ביוני 30  ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

2015  2014  2015  2014  2014  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח 

  מפעילות מימוןתזרימי מזומנים 

  187,094   67,753   -    67,753   -    תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
פרעון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, 

  )98,068(  )76,978(  )3,934(  )91,970(  )14,002(  נטו
  )144,596(  -    -    )48,530(  )41,429(  פרעון אגרות חוב

  )52,964(  -    -    )52,964(  )37,735(  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
  105,002   105,002   122,176   105,002   127,676   קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
  )96,566(  )29,474(  )103,643(  )47,576(  )119,642(  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  )9,375(  )2,732(  )486(  )4,296(  )2,036(  פרעון הלוואה משותף בשותפות מאוחדת, נטו

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

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו 
  )230,421(  63,571   14,113   )193,616(  )42,825(  מימוןלפעילות) 

הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי 
  )195(  )404(  )198(  )300(  )1,845(  מזומנים

  )101,322(  99,290   39,824   )21,974(  28,456   עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

  176,789   55,525   64,099   176,789   75,467   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

  75,467   154,815   103,923   154,815   103,923   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 

  פעילות מהותית שלא במזומן  (א)

  289   2,430   300   2,430   300   השקעה בנדל"ן להשקעה באשראי

  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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  כללי  -: 1באור 
  
שישה  של ותולתקופ 2015, יוניב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   א.

דוחות כספיים ביניים מאוחדים). יש לעיין  - באותו תאריך (להלן  ושהסתיימשלושה חודשים ו
ולשנה  2014בדצמבר,  31בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 הדוחות הכספיים השנתיים). - אורים אשר נלוו אליהם (להלן ישהסתיימה באותו תאריך ולב
כת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו המדיניות החשבונאית אשר יושמה בערי

  שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.
  
ליון ש"ח, הנובע ימ 63.6 -לקבוצה גרעון בהון החוזר המאוחד בסך של כ 2015, ביוני 30ליום   ב.

למימון לזמן קצר שנלקחו התחייבויות התחייבויות לזמן ארוך וחלויות שוטפות של בעיקר מ
רעונן יחול בשנה הקרובה. להערכת הנהלת החברה, יהשקעותיה ארוכות המועד, אשר מועד פ

לקבל הלוואות לזמן ארוך או קצר  במידת הצורך, ביכולתהעל בסיס ההסכמים עם הבנקים, 
לקחת מדי תקופה האם רעון התחייבויותיה. החברה שוקלת ילהמשך מימון השקעותיה ופ

  השוררים במשק. פי נתוני הריבית-ה או קצרה עלהלוואות לתקופה ארוכ
  
  

  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, 
  שווים ההוגן:פי -המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על

 

  שווי הוגן  יתרה  

  ביוני 30  
31 

  ביוני 30  בדצמבר
31 

  בדצמבר
2015  2014  2014  2015  2014  2014  

  אלפי ש"ח

  התחייבויות פיננסיות
הלוואות בריבית קבועה 

  452,565   460,051   437,362   449,515   461,997   429,543   )1שהתקבלו (
  -   7,068   -   -   7,053   -   )2) (4אגרות חוב (סדרה 
  49,140   101,400   49,616   47,229   94,372   47,172   )3) (5אגרות חוב (סדרה 
  69,616   84,708   56,091   68,747   82,420   55,050   )3) (6אגרות חוב (סדרה 
  412,230   454,106   386,854   381,441   407,911   352,734   )3) (7אגרות חוב (סדרה 

  562,785   584,001   559,929   539,877   541,516   535,127   )3) (8(סדרה  אגרות חוב
  120,656   -   117,193   119,392   -   119,475   )3) (9אגרות חוב (סדרה 

 1,539,101   1,595,269   1,606,201   1,607,045   1,691,334   1,666,992  
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  (המשך) שווי הוגן - מכשירים פיננסיים  -: 3 באור
  
השווי ההוגן של הלוואות לזמן ארוך שהתקבלו הנושאות ריבית קבועה מבוסס על  - 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% – דומיםמאפיינים 

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

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

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

ות זכות אשראי שוטף ואשראי לזמן ארוך בריבית משתנה מתאגידים בנקאיים ואחרים וזכאים ויתר
  תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.

  
  

  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  .בע"מ מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ולמחיקתה של חברת אשלד

  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 

, וזאת בהתקיים התנאים כדלקמן : (א) הצעת הרכש תענה (ב) הפיכתה הרכש, ככל שירכשו
  .2014בדצמבר,  31של קבוצת אשטרום לחברה ציבורית עד ליום 

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

  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 והחליטה שלא לממש את  2015, במאי 20ביום 

  נכסים כאמור לעיל, בשל אי כדאיותה. האופציה שניתנה לאשטרום
  

  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, ,את מלוא החזקתן במניות החברה בע"מ
אלפי ש"ח בניכוי הוצאות  41,159 -כ( אלפי ש"ח 44,565 -כ בתמורה לסך שלש"ח ע.נ  1בנות 

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

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

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

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 1.9%שנים בריבית של  4) שנלקחה לתקופה של.  
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 
כל הארכת אופציה יוצמד שכר הדירה 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. 1,580סתכמים בסך של השנתיים מ

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

  הנכס.
  

 סיטיפס בע"מ  .ה

 
 2015ביוני,  30רואי החשבון של סיטיפס מפנים בדוח הסקירה לדוחות הכספיים ליום   .1

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

אלפי ש"ח, המורכב ממספר ראשי  1,053,754 -התביעה שכנגד לפיצוי כספי בסך של כ
צוע נזק, בגין העיכובים שנגרמו למדינה ולציבור בעקבות העיכובים במהלך בי

חוות דעתם של יועציה המשפטיים, דעת חברת סיטיפס, בהתבסס על ל הפרויקט.
לקבלת תביעת המדינה בכלל והתביעה בגין נזקים משקיים בפרט, נמוכים  הסיכויים 

  . החברה לא כללה הפרשה בדוחותיה הכספיים בגין תובענה זו.50% -מ
  
, הומצאה 2014ל החברה לשנת ) לדוחות הכספיים השנתיים שה(7'ב20אור יכמפורט בב  .2

בקשה שהוגשה לבית ") סיטיפסבע"מ (חברה כלולה של החברה) (להלן: "לסיטיפס 
ליון ימ 360המשפט המחוזי בירושלים כנגד סיטיפס לאישור תביעה כייצוגית בסך של 

ש"ח בטענה לקיומו של מפגע רעש הנשמע בתוך קרונות הרכבת. בעקבות שיפור 
הודעה בהסכמה  2015ביולי,  9הצדדים לבית המשפט ביום שנערך בקרונות, שלחו 

יום. בית המשפט נתן תוקף  30לפיה המבקשים יגישו בקשת הסתלקות מוסכמת בתוך 
של החלטה להסכמת הצדדים. כן ביקשו הצדדים מבית המשפט להכריע בסוגיית 

  הוצאות המשפט.
  
, 2014של החברה לשנת  ) לדוחות הכספיים השנתייםב(7'ב20אור יבבבהמשך לאמור   .3

ניתן פסק דין של בית המשפט אשר דחה בקשת אישור תביעה  2015ביולי,  16ביום 
  .ליון ש"ח כתביעה ייצוגית כנגד סיטיפסימ 45בסך של 
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 4באור 
  
  )%8.81מבטח שמיר אחזקות בע"מ (חברה בבעלות   ו.

  
מיליון  105.5 - הכריזה חברת מבטח שמיר על חלוקת דיבידנד בסך של כ 2015באפריל  2ביום 

  שולם הדיבידנד. 2015באפריל,  28ש"ח וביום 
רבעון השני בסעיף הכנסות דוח רווח והפסד לכללו בנמיליון ש"ח אשר  9.25חלק החברה הינו 

  מימון.
  
  

  לאחר תאריך המאזןאירועים   -: 5באור 
  
  9הרחבת אג"ח סדרה  - הנפקת אגרות חוב   א.
  

ש"ח ע.נ במסגרת הרחבת סדרת אגרות חוב  204,200,000הנפיקה החברה  2015, יוליב 30ביום 
 הסדרהש"ח. הוצאות ההנפקה בגין הרחבת אלפי  198,686בתמורה לסך של  )9(סדרה 

לאחר ההרחבה האמורה מסתכמת סדרת אגרות החוב  אלפי ש"ח 2,155 -סך של כבהסתכמו 
  .אלפי ש"ח ע.נ 325,280) 9(סדרה 

  
  הרכבת הקלה ירושלים  ב.
  

החברה ביחד עם שותפים  בדבר התקשרות) לדוח השנתי 4ד'(20בהמשך לביאור   .1
(המהוות  בסיטיפס TRANSDEV ILE DE FRANCE S.Aלרכישת מלוא החזקות חברת 

 שנרכשו) 5%-מתוך ה 1%( חלק החברהמהונה המונפק והנפרע של סיטיפס)  5%
 8מיליון ש"ח. לאחר תאריך המאזן ביום  2.5 - כ שללסך בעסקה הנ"ל מסתכם 

לאחר  התקיימו כל התנאים המתלים לקיום העסקה וההסכם הושלם. 2015באוגוסט, 
מונפק והנפרע של של חברת מהונה ה 21% -השלמת העסקה כאמור מחזיקה החברה ב

  סיטיפס בע"מ.
) לדוח השנתי בדבר התקשרות החברה ביחד עם שותפים 5ד'(20בהמשך לביאור   .2

(חלק החברה לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של של חברת קונקס ירושלים 
לאחר תאריך המאזן  מיליון ש"ח. 18 -לסך של כ) חלק החברה בעסקה מסתכם 21%

  התקיימו כל התנאים המתלים לקיום העסקה וההסכם הושלם. 2015אוגוסט, ב 8ביום 
  
  2013-2011הסכם שומות לשנים   ג.
  

 שנות המס  בגין בין רשות המיסים נחתם הסכם שומה בין החברה ל 2015ביולי,  5ביום   
בסך כולל  2011שנרשמו בשנת  םהפסדילחברה . במסגרת הסכם השומה לא הותרו 2011-2013

בגין מס  הוצאות רשמה החברה 2015ליוני,  30ליום כתוצאה מכך  .מיליון ש"ח 16.4 - של כ
  ח.מיליון ש" 4- של כ ךבס שנים קודמות
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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 

  .תוצאות המגזר נדל"ן בישראל, פרויקט זה נכלל במשרדים ומסחר למכירה
  

חודשים שהסתיימו  6-ל
  ביוני 30  ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
  ביוני 30  ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח   
  א.

  הכנסות מחיצונים
  

  216,763   46,064   46,103   94,494   96,652   נדל"ן בישראל
  68,530   16,121   15,258   36,626   31,468   נדל"ן בגרמניה  
  

 128,120   131,120   61,361   62,185   285,293  
תוצאות מגזר   ב.

  והתאמה לרווח נקי
  

  175,622   30,862   32,861   53,333   64,427   נדל"ן בישראל
  73,804   6,458   10,595   20,321   21,621   נדל"ן בגרמניה  
הוצאות שלא הוקצו   

  )14,072(  )4,705(  )4,528(  )7,207(  )8,023(  למגזרים
  

  235,354   32,615   38,928   66,447   78,025   רווח תפעולי
  

  35,185   24,296   4,531   32,051   15,237   הכנסות מימון
  )128,613(  )29,135(  )30,226(  )45,362(  )36,943(  הוצאות מימון  
חלק החברה ברווחי   

  50,302   12,221   9,143   19,684   15,153   חברות כלולות
  )31,863(  )9,271(  )5,408(  )11,186(  )15,444(  מסים על הכנסה  
  

  160,365   30,726   16,968   61,634   56,028   רווח נקי

 
  

  בדצמבר 31ליום   ביוני 30ליום 
  2015  2014  2014  
  מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  

  נכסים המשמשים את המגזר  ג.
  

  1,679,797   1,634,172   1,666,727   נדל"ן בישראל
  763,931   725,724   703,319   נדל"ן בגרמניה  
  

 2,370,046   2,359,896   2,443,728  
 
 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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         M.B.A.  Economist & Real Estate Appraiser, M.B.A.   -  Yaron Spector כלכלן ושמאי מקרקעין, מוסמך במינהל עסקים  -   ירון ספקטור

                  Urban Planner M.A., L..L.B & Real Estate Appraiser   -  Gil Sitton  ושמאי מקרקעיןמשפטן  .M.Aמתכנן עירוני   -   גיל סיטון

           Civ. Engineer   -  Golan Vakrat  מהנדס אזרחי  -   גולן וקראט

             Real Estate Appraiser   -  Roni Cohen  שמאי מקרקעין  -   רוני כהן

         Civ. Engineer   -  Yaron Parienti  מהנדס אזרחי  -   ירון פריאנטי

         Economist & Real Estate Appraiser   -  Yaniv Cachlon  כלכלן ושמאי מקרקעין  -   ניב כחלון י

        Business Management & Real Estate Appraiser   -  Gilad Gelbaum  ובוגר מנהל עסקים שמאי מקרקעין  -    גלעד גלבאום    

    Practical Engineer   -  Yossi Almoznino  הנדסאי בניין  -   יוסי אלמוזנינו

         Real Estate Appraiser   -   Oren Sagi  שמאי מקרקעין  -   אורן שגיא

        Economist   -  Alex Tushler  כלכלן  -   אלכס טושלר

   Economist & Real Estate Appraiser   -    Shimon Gronich  יןכלכלן ושמאי מקרקע   -      שמעון גרוניך 

     Economist &Practical Engineer   -  Baruch Barshak  הנדסאי בנייןו כלכלן   -   ברוך ברשק

             Economist  & Real Estate Appraiser   -  Rami Cohen  שמאי מקרקעיןכלכלן ו  -   רמי כהן

          Geographer  & Real Estate Appraiser   -  Gila Engel   ת מקרקעיןשמאיגיאוגרפית ו  -   גילה אנגל

        Economist & Real Estate Appraiser   - Ido Jack  כלכלן ושמאי מקרקעין  -     עידו ז'אק    

  Economist   -  Hagay yosef  כלכלן  -   חגי יוסף

  Economist & Business Management   -  Ofir Ron  ובוגר מנהל עסקים כלכלן   -    אופיר רון    

        Economist & Real Estate Appraiser   - Gil Attar  כלכלן ושמאי מקרקעין  -     גיל עטר    

        Economist & Real Estate Appraiser   - Dor Laron  כלכלן ושמאי מקרקעין  -     דור לרון    

    Practical Engineer   -  Michael Zalcberg  הנדסאי בניין  -   מיכאל זלצברג    

         Real Estate Appraiser   -  Mor Blumenfeld  מקרקעין תשמאי  -   מור בלומנפלד
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     (עדכון)  שומת מקרקעין מקיפה – חוות דעת

   אומדן שווי קניון בת יםהנדון: 

  319, חלקה מספר 7128גוש 

   בת ים, 92רחוב יוספטל 
  

  



  

  

  

  

  

  

         M.B.A.  Economist & Real Estate Appraiser, M.B.A.   -  Yaron Spector כלכלן ושמאי מקרקעין, מוסמך במינהל עסקים  -   ירון ספקטור

                  Urban Planner M.A., L..L.B & Real Estate Appraiser   -  Gil Sitton  ושמאי מקרקעיןמשפטן  .M.Aמתכנן עירוני   -   גיל סיטון

           Civ. Engineer   -  Golan Vakrat  מהנדס אזרחי  -   גולן וקראט

             Real Estate Appraiser   -  Roni Cohen  י מקרקעיןשמא  -   רוני כהן

         Civ. Engineer   -  Yaron Parienti  מהנדס אזרחי  -   ירון פריאנטי

         Economist & Real Estate Appraiser   -  Yaniv Cachlon  כלכלן ושמאי מקרקעין  -   ניב כחלון י

        Business Management & Real Estate Appraiser   -  Gilad Gelbaum  סקיםובוגר מנהל ע שמאי מקרקעין  -    גלעד גלבאום    

    Practical Engineer   -  Yossi Almoznino  הנדסאי בניין  -   יוסי אלמוזנינו

         Real Estate Appraiser   -   Oren Sagi  שמאי מקרקעין  -   אורן שגיא

        Economist   -  Alex Tushler  כלכלן  -   אלכס טושלר

   Economist & Real Estate Appraiser   -    Shimon Gronich  כלכלן ושמאי מקרקעין   -      שמעון גרוניך 

     Economist &Practical Engineer   -  Baruch Barshak  הנדסאי בנייןו כלכלן   -   ברוך ברשק

             Economist  & Real Estate Appraiser   -  Rami Cohen  שמאי מקרקעיןכלכלן ו  -   רמי כהן

          Geographer  & Real Estate Appraiser   -  Gila Engel   שמאית מקרקעיןגיאוגרפית ו  -   גילה אנגל

        Economist & Real Estate Appraiser   - Ido Jack  כלכלן ושמאי מקרקעין  -     עידו ז'אק    

  Economist   -  Hagay yosef  כלכלן  -   חגי יוסף

  Economist & Business Management   -  Ofir Ron  ובוגר מנהל עסקים כלן כל  -    אופיר רון    

        Economist & Real Estate Appraiser   - Gil Attar  כלכלן ושמאי מקרקעין  -     גיל עטר    

        Economist & Real Estate Appraiser   - Dor Laron  כלכלן ושמאי מקרקעין  -     דור לרון    

    Practical Engineer   -  Michael Zalcberg  הנדסאי בניין  -   רגמיכאל זלצב    

         Real Estate Appraiser   -  Mor Blumenfeld  מקרקעין תשמאי  -   מור בלומנפלד
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 2015ביוני  22
  15/1I15242מספרנו:                     לכבוד

  בע"מ  קניונים בישראל
  לידי מר דוד דולה

  נ.,א. 
     (עדכון)  שומת מקרקעין מקיפה – חוות דעת

   קניון בת יםאומדן שווי הנדון: 

  319, חלקה מספר 7128גוש 

   בת ים, 92רחוב יוספטל 

  
  

קונה למוכר מרצון. (הסכום שניתן לקבל אומדן שווי שוק מ  :מטרת חוות הדעת

ממכירת נכס בעסקה בתום לב בין קונה מרצון ומוכר מרצון, 

הפועלים בצורה מושכלת בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים 

, לצורך דוחות כספיים ישום חשבונאות בינלאומית בין הצדדים)

I.F.R.S תקן  ,IAS 40 – נדל"ן להשקעה (ומקבילו הישראלי תקן 

16.(  

  

אני מסכים כי חוות דעתי זו תיכלל בדוחות הכספים של החברה 

המפורסמים לצבור. הנני מציין כי לא הורשעתי בעבירה המנויה 

ולא בעבירה על פי  1999 –(א) לחוק החברות התשנ"ט 226בסעיף 

  .1968 –חוק ניירות ערך, התשכ"ח 
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  מדווחים: נסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים בתאגידים

ביג מרכזים מסחריים, הכשרת הישוב, הפניקס, גמול  - המעריך ביצע הערכות שווי בין היתר לחברות 

חברה להשקעות וגמול מלונאות, ד.רוטשטיין, מעוז דניאל נכסים ובניין, מגדלי עסקים, גילץ, משהב, 

לונות שרתון, קיסריה ברגוריאן, ישראלום, מנופים פיננסיים, אשדר חברה לבניה, בית גיל הזהב, מ

  ₪.מיליארד  4- השקעות, בהיקף של למעלה מ

  

   בע"מ קניונים בישראל  :    זמין חוות הדעתמ

  )1סמנכ"ל הכספים של החברה דולה (על ידי מר דוד         
  

  2015ביוני  11     :   מועד הזמנת חוות הדעת

  

על ידי   5.3.2012 קיימת התחייבות לשיפוי אשר ניתנה בתאריך  :         התחייבות לשיפוי

חברת, קניונים בישראל בע"מ, לפיו מתחייבת החברה לשפות את 

השמאי באם תוטל עליו חבות כספית בקשר לשומה בגין כל טענה 

  ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא.
  

  הנסיבות בגינן בוצעה 
  I.F.R.Sחשבונאות בינלאומית  םיישולצורך דוחות כספיים     :   ההתקשרות

  
  2015ביוני  22  :     2יך הביקור בנכסתאר

  
  2015ביוני  30   :     המועד הקובע לחוות הדעת

  

  הסכמת עורך חוות הדעת על פרסומה בציבור:
  

הנני נותן בזאת את הסכמתי כי חוות דעת זו תצורף לדו"חות כספיים של החברה וכן את הסכמתי כי חוות 

  דעת זו תפורסם בציבור.
  

  הערות לשכר הטרחה:
  

  ר הטרחה הינו סכום קבוע ללא התניות לעניין חוות הדעת.שכ
  

  פירטי השכלה וניסיון מקצועי

 .1988 -  בהצטיינות -תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים   -  אוניברסיטת בר אילן  -

 .1996 -  תואר שני במינהל עסקים, התמחות בשיווק  -

  .1990 -  צטיינותבה -שמאות מקרקעין וניהול נכסים   - אוניברסיטת תל אביב  -

   "ב"פנקס שמאי המקרקעין 296שמאי מקרקעין מוסמך על פי חוק שמאי המקרקעין, מספר רישום   -

  בישראל".  

                                                      
חברת קניונים בישראל בע"מ הינה חברת בת של חברת אשטרום נכסים בע"מ, מר דודו דולה הינו סמנכ"ל הכספים  1

  של חברת אשטרום נכסים בע"מ.
ה סימן טוב, מנהלת כספים בחברת הביקור במקרקעין בוצע  על ידי אורן שגיא שמאי מקרקעין בליווי גב' אורי 2

  קניונים בישראל בע"מ.
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  פרטי הנכס

  7128  :  גוש

  319  :  מספר חלקה

  מ"ר 17,010  :  3שטח חלקה רשום

  ברוטו מ"ר 55,385 –כ   :  4בנוי מוערךשטח 

  , בת ים92רחוב יוספטל   :  מיקום

  (ראה פרק "הזכויות בנכס") ות חכירה מהוונתזכ  :  זכויות

  
  

                                                      

  בהתאם לפלט מידע מפנקס הזכויות.    3
(ראה  7.6.2015, אשר ניתן ביום 20120612בהתאם להיתר בניה מספר  המוערכים הינם הבנוייםסה"כ השטחים    4

  .")רישויפרק "
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 תיאור הנכס והסביבה
  

 , קומות מעל קומת מרתף 3מבנה מסחרי הידוע בשם "קניון בת ים" הבנוי בגובה נשוא חוות הדעת מהווה 

  , בת ים.92יוספטל ברחוב וכולל שישה מפלסים המשמשים לחניון כלי רכב, הממוקם 
  

  .ברוטו מ"ר 55,385 –כ המבנה שבנדון בנוי בשטח של 
  

  מ"ר. 17,010בשטח רשום של  319, חלקה מספר 7128כגוש הקניון בנוי על קרקע הידועה  

  

רחוב יוספטל מהווה עורק תנועה מרכזי החוצה את העיר בת ים ממערב למזרח ומקשר בין דרך בן גוריון 

  ם").במזרח הידוע כדרך יגאל אלון ("אילון דרו 20במערב וכביש ארצי מספר 
  

שדרות יוספטל ורחוב מחלף יוספטל, הנגישות לנכס טובה וזאת בשל קרבתו לצירי תנועה ראשיים כגון 

  .ניסנבאום
  

העירונית  הבמבני מגורים הבנויים בבניה רוויה, מבני ציבור כגון הספריי תהסביבה הקרובה לנכס מאופיינ

  פתוחים.ומשרדי יאח"ה של משטרת ישראל, תחנת דלק  ושטחים ציבוריים 

  
  

 
  איתור סביבת המקרקעין שבנדון על גבי מפת עיר

  

  וכולל כבישים, מדרכות, תאורת רחוב וכו'. מלא ברובוהפיתוח הסביבתי 
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  שבנדון על גבי תצלום אוויר 319איתור חלקה מספר 

  
  

  כדלקמן: מתוחם בין השאר, שבנדון הנכס

  רחוב יוספטל.  -  מצפון

  רחוב ירקוני.  -  ממזרח

  רחוב דוד רזיאל.  -  מדרום

  רחוב הרב לוי.  -  ממערב
  

  בעורף הקניון ניצבת תחנת דלק של חברת "פז". 

  

מבנה הכולל שלוש קומות  -חלקו המערבי של המקרקעין שבנדון מהווה מבנה הידוע כ"מבנה השקם" 

קם ניצב על מסחר וגג, שטחי חניה והמחובר לנכס שבנדון באופן המהווה חלק אינטגרלי ממנו. מבנה הש

ואינו מהווה חלק מחוות ) 311(לשעבר חלקה  320חלקה  7128מ"ר הממוקם בגוש  7,380גבי  מגרש בשטח 

  דעת זו.

  

  

   -  קניון בת ים
חלקה מספר 

 שבנדון 319

  -" מבנה השקם"
, אשר 320חלקה מספר 

מהווה חלק  אינה
  מחוות הדעת 
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  :בנכס נשוא חוות הדעתלהלן תאור השטחים הבנויים על פי היתר בנייה 

שטח ברוטו   / מפלס קומה

  5במ"ר

  תאור הנכס

  /מרתף 

  1מפלס חניון 

 מ"ר 3,993 –כ 

  עיקרי

  .סופרמרקטבשימוש  – סחרמ

 מ"ר 7,578 -כ

  שירות

  

מ"ר), מעברים, חדר חשמל,  3,540כולל חלוקה לשטח חניה (

חדרים , ), חלל לאטימה סופרמרקטמקלטים, מחסנים (בשימוש 

אשר משמש בפועל מ"ר  320 –בשטח של כ טכניים וחדר מכונות 

  .6סופרמרקטכמשרדי הנהלת 

  מקורים.מקומות חניה  64 -כ

  

  כניסה תחתונה /

  2מפלס חניון 

  

  ידוע גם 

  "קומת קרקע"

 מ"ר 5,556 -כ

  עיקרי

, , קסטרו, פוקס"h&m"(בין השאר:  בחלוקה לחנויות מסחר

  .דוכנים וכו' ,ארומה), מחסן 

  .מ"ר 1,068 –בנוסף חצר משק בשטח של כ 

 מ"ר 8,372 -כ

  שירות

  

מרחב  ,יםמעברו םפרוזדורימ"ר),  3,858כולל חלוקה לשטח חניה (

חדרי מכונות, גלריות  ,ומעליות, מחסנים מדרגותמוגן קומתי, 

  וחצר משק.

  מקורים.מקומות חניה  110-כ

 מ"ר 62  -  כ   3מפלס חניון 

  עיקרי

  

  (בשימוש כמטווח לכלי נשק).  מסחר

ר מ" 3,935 -כ

  שירות

  מקורים.מקומות חניה  120 -כ

  

  

  

                                                      
 7.6.2015ום , אשר ניתן בי20120612השטח הינו בהתאם להיתר בניה מספר   5
  בהתאם לתשריט המושכר שטח זה אינו מהווה חלק מהמושכר.  6
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שטח ברוטו   / מפלס קומה
  7במ"ר

  נכסתאור ה

  עליונה / כניסה

  4מפלס חניון 

  

  ידוע גם 

"קומה 

  אמצעית"

 מ"ר 5,746 -כ

  עיקרי

, גולף, 8(בין השאר: המשביר לצרכן בחלוקה לחנויות מסחר

  , דוכנים וכו'.רנואר, אופטיקנה, א.ל.מ)

 מ"ר 8,735 -כ

  שירות

 מדרגותמרחב מוגן קומתי,  ,מעבריםו םשטח הכולל פרוזדורי

    חדרי מכונות וגלריות.ומעליות, מחסנים 

  מקורים.מקומות חניה  166 -כ

מ"ר  33 - כ   5מפלס חניון 

  עיקרי

  

 מ"ר 4,937 -כ

  שירות

  מקורים.מקומות חניה  147 -כ

  / א'קומה 

  )6(מפלס חניון 

  

  

  ידוע גם 

  "קומה עליונה"

  

  

 מ"ר 3,414 -כ

  עיקרי

גלי, צומת ספרים, דלתא, (בין השאר:  בחלוקה לחנויות מסחר

  .וכו', , דוכניםיסתא, טרקלין)א

ס, פיצה דמקדונל -המפלס כולל מתחם מזון (מסעדות, מזון מהיר 

  וכו').  דומינו

  בקומה זו גם ממוקמים משרדי ההנהלה של הקניון.

, וכיום אינו שימש בעבר כחלק מבית קולנוע הקומהשטח חלק מ

  .9בשימוש

 מ"ר 2,838 -כ

  שירות

 מדרגותמרחב מוגן קומתי,  ,מעבריםו םשטח הכולל פרוזדורי

    ומעליות, מחסנים חדרי מכונות וגלריות.

  מקומות חניה לא מקורים לכלי רכב. 149 - כ 

 מ"ר 182 –כ   גג

  שירות

, צ'ילרים, מיזוג אויר/מערכת קירורחדרי מדרגות, חדרי מכונות, 

  .ת, חדר מפוחים, מתקנים ואנטנות סלולריוםגנרטורי

  מקומות חניה) 756 -הכוללים כ (מ"ר ברוטו  55,385  סה"כ
  

  

   –הערת הח"מ   

סופרמרקט (רשת סופר דוש), חנויות השייכות לרשתות  –כולל מגוון רחב של חנויות ועסקים בת ים  קניון

, אפרודיטה, ארומה, טויס אר אס, KEDSארציות כגון צומת ספרים, קרביץ, פוקס, קסטרו, הוניגמן, 

קר, גולף, אופטיקנה, כיתן, רנואר, שקם אלקטריק, מקדונלדס , בנק קפה קפה, בודי שופ, ללין, קרו

  לאומי ועוד. 

                                                      
 7.6.2015, אשר ניתן ביום 20120612השטח הינו בהתאם להיתר בניה מספר   7
 בתחום המשביר שטח מעבר/כניסה לקניון מכיוון מזרח. 8
 על פי היתר הבניה שטח זה מסומן כעת כשטח אטום. 9
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  תאור המפלסים השונים בקניון (על גבי תשריט המצורף להיתר הבניה)

  

  .1993' ונפתח בשנת 90-הקניון נבנה בתחילת שנות ה

  .כניסות להולכי רגלשערים/ מספרלקניון 

 דרגנועיםיון בנויות מסביב לחלל מרכזי הכולל בין היתר מעברים, מספר שלושת קומות המסחר בקנ

  חנות מסחרית "סופר דוש".בקומת המרתף ממוקמת  ומעליות.

מעליות נוסעים שקופות במרכז ו, מעליות משא, חלקן מעליות נוסעים חלקןמעליות מספר בתוך הקניון 

  הקניון.
  

  גן קומתי.ומרחב מו ציבוריים םמסחרית שירותיבכל קומה 

  מפלסים מקורים ומפלס עליון לא מקורה. 5מפלסי חניה כדלקמן:  6חלקו הדרומי של הקניון מהווה 

  ציבור הרחב.שימוש הכי מקומות החניה שבתחום הקניון הינם ללא תשלום ל יצוין

  מצבו הפיזי והתחזוקתי של הקניון טוב.

צוני באלמנטים משולבים באבן, מתכת וזכוכית הקניון בנוי מבטון מזוין וקירות בלוקים, כולל חיפוי חי

  .בגדלים וצבעים שונים םעם מסגרת אלומיניום. ריצוף באריחי

בוצע בנכס שיפוץ הכולל חידוש רמות גמר בשטחים הציבורים כגון:  החלפת ריצוף,  2014במהלך שנת 

מסכי פלזמה ברחבי  חידוש חיפוי וצביעה של קירות פנים, עמודי פנים, מערכות מיזוג, תאורה והתקנת

  הקניון. 

  בחיפויים שונים.כולל בין היתר ריצוף טובה ורמת גמר בעיצוב פנים החנויות שבתחום הקניון 

  

אשר מסדיר שינויים במבנה הקניון הקיים הכולל פתיחת שטחים  התקבל היתר בניה 7.6.2015ביום 

 גרת השטחים המאושרים.אטומים ואטימת שטחים חלופיים, לרבות שינויים במשטחי החניה במס

  

  

  

 קומת מרתף

כניסה קומת 
 עליונה

 2מפלס חניה 

 1מפלס חניה 

 3מפלס חניה 

 4מפלס חניה 

 5מפלס חניה 

 6מפלס חניה 

גגקומת

יסה כנקומת 
תחתונה

א'הקומ
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  תצלומי הנכס

   
  קומת מרתף –יחידה מסחרית "סופר דוש"   מבט חיצוני על חזית הקניון לרחוב יוספטל

   
שטח המושכר למשביר לצרכן הכולל בתחומו  שטח 

  מעבר/כניסה לקניון מכיוון מזרח
  מבט פנימי על קומות המסחר בקניון

   
  בקניון (קומת כניסה תחתונה, כניסה עליונה וקומה א') מבט פנימי על קומות המסחר

  

  



  

  

  

  

I:\DATA\Doc15200\15242I.doc   10עמוד  

  

  

 הסביבה העסקית

חולון תושבי העיר בת ים והערים הסמוכות (משרת בעיקר את ו, עיר בת ים" ממוקם בבת ים"קניון 

   .)וראשון לציון

  בתחום הגיאוגרפי הסובב, קיימים מספר מרכזים מסחריים רלוונטיים כדלקמן:

  נוי במ"רהיקף ב  מיקום שם

  חניהמקומות לא כולל מסחר 

  מ"ר 15,000 -כ  רחוב גולדה מאיר, מרכז העיר חולון  קניון "חולון"

  מ"ר 26,000 –כ   אזור התעשייה המערבי, ראשון לציון  קניון "הזהב"

  מ"ר 13,000 –כ   רחוב ניסנבאום, אזור התעשייה, בת ים  מרכז קניות "בתימון"

  מ"ר 35,000 -כ  , דרך השלום, ת"אמרכז עזריאלי  עזריאליקניון 

  מ"ר 45,000 -כ  רחוב דיזינגוף, מרכז העיר תל אביב  "דיזיניגוף סנטר"

  מ"ר 22,000 -כ  דרך יצחק רבין, מרכז העיר גבעתיים  קניון "גבעתיים"

  קניון "בת ים"

  (נשוא חוות הדעת)

  מ"ר  18,800-כ  רחוב יוספטל, בת ים

  

  

  
  ים/קניונים בסביבת הנכס איתור מרכזים מסחרי

 קניון חולון

"הזהב" קניון 
  ראשון לציון

  בת יםקניון 
(נשוא חוות 

 הדעת)

מרכז קניות 
  "בתימון"

קניון 
  גבעתיים

דיזנגןף  עזריאלי
 סנטר



  

  

  

  

I:\DATA\Doc15200\15242I.doc   11עמוד  

  

  10הרקע התכנוני
  

 15.7.1971מתאריך  1738מספר פורסמה למתן תוקף בי.פ אשר א' 2בי/ תכנית מתאר מספרבהתאם ל  .א

מותרים, בין השאר, השימושים הבאים: בתי דירות, מוסדות, בתי ספר,  באזור מסחריעולה  כי 

מעונות של מוצרי מזון, מספרות/סלוני יופי, אולמות, בתי קפה ומסעדות, משרדים, חנויות לממכר בק

 חנויות ובנקים.

 19.9.1990מתאריך  3800מספר פורסמה למתן תוקף בי.פ אשר  343בי/ תכנית מתאר מספרבהתאם ל  .ב

), משרדים מעל בניין 1עולה כי המקרקעין שבנדון מסווגים ברובם כחלק מאזור מסחרי (מגרש מספר 

ב') מדרום ובצמוד 1ח חניה תת קרקעי ועליון (מגרש מספר וחלק משט 11א')1קיים (מגרש מספר 

 . בנוסף בחלק המזרחי רצועת קרקע המסווגת כשטח השלמה לדרך ציבורית. 1למגרש מספר 

  

  איתור המקרקעין שבנדון על גבי תשריט התכנית 

  

ושקם) בין מטרות התכנית לקבוע הוראות בניה באזור מסחרי להקמת מרכז מסחרי מקורה (קניון 

  בשלוש קומות ומרתפים ובנין משרדים בן אחד עשר קומות מעל בנין השקם.

א' ובנוסף 2רשימת תכליות באזור מסחרי יהיו אותם תכליות המותרות באזור מסחרי בתכנית מתאר 

יהיה מותר להקים בתי קולנוע, אולמות אירועים ושמחות, מכוני בריאות וספורט אך אסור להקים 

  ות למגורים.באזור המסחר דיר

                                                      
במינהל  תכנונימידע  במחלקתני" מושתת, בין היתר, על מידע תכנוני שהתקבל המידע בפרק "הרקע התכנו   10

  .ועל פי תכניות בניין עיר "בת ים"ההנדסה 
זכויות הבניה המתוארות לעיל הינן על פי הבנה ופרשנות סבירה לתוכניות בניין עיר, במועד עריכת חוות הדעת, 

למען הסר ספק, יובהר כי רק לאחר הגשת בקשה להיתר ואינן מחייבות את הוועדה המקומית לתכנון ולבניה. 
  בניה וקבלת אישור הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תתבררנה זכויות הבניה באופן סופי.

  א' ביעוד למשרדים, אינו מהווה חלק מנשוא חוות הדעת.1מגרש מספר     11

אזור מסחרי 

 )1(מגרש מספר 

שטח חניה תת 

קרקעי ועליונה 

 ב') 1(מגרש מספר 
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  ):1להלן הוראות הבניה באזור מסחרי (מגרש מספר 

  מ"ר (כולל שקם קיים). 20,750מ"ר הכולל שטח מסחרי שלא יעלה על  25,700:   שטח בניה במ"ר

  : מרתף ומעליו שלוש קומות מסחריות.  גובה מרבי

ים מ"ר (כולל מחסנים הקיימ 5,000: תותר הקמת מחסנים בשטח שלא יעלה על   הערות

עבור השקם) המחסנים יבנו בקומות השונות בצמוד למעליות ו/או בעורף החניות 

  . הלפי קביעת מהנדס העיריי

  

  

  בניין חניה: -ב'  1להלן הוראות הבניה במגרש מספר 

  קומות עליונות. 3קומות מרתף +  3:   גובה מרבי

  : ניתן להוסיף קומת מרתף אחת נוספת לחניה.   הערות

  

  הערות:

ישמשו לחניה וכן ניתן יהיה לכלול במרתפים את מתקני העזר שאינם נחשבים בשטחי  המרתפים

  הבניה, מותר להקים את המרתפים עד קווי המגרש.

על השטחים המפורטים בטבלת הוראות הבניה יוספו שטחים לתנועה ושירותים, בין השאר, מעברי 

י מכונות, מיזוג וחשמל, חדרי אשפה, מטר, מעליות, מדרגות, מקלטים, חניות, חדר 2קהל שמעל רוחב 

  וחצרות משק.
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  12בהכנהתכניות 
  

(תכנית  502-0245712תכנית מתאר מקומית מספר בעלי הזכויות במקרקעין הגישו לוועדה המקומית 

לקניון בת  מ"ר עיקרי) 2,500- (כ , אשר מטרתה הינה תוספת שטח מסחרבהכנה ללא כל מעמד סטטוטורי)

חלק משטח קומת חניה שישית והרחבת שטח המסחר בקומה העליונה על חשבון שטח ים, על ידי ביטול 

  החניה, ללא פגיעה במספר מקומות החניה הדרוש על פי תקן.

  
 

                                                      
 ד סטוטורי.התכנית הינה בשלבי תכנון מוקדמים, טרם פורסמה להפקדה וללא כל מעמ 12
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  תכניות בסביבת הנכס
  

מספר פורסמה למתן תוקף בי.פ אשר ים"  –"מגדל קניון בת  1/483בי/ תכנית מתאר מספרבהתאם ל  .א

הצמוד למקרקעין  )320ל מתחם "מבנה השקם" (חלקה מספר החלה ע 8.5.2011מתאריך  6233

שבנדון, עולה כי מטרת התכנית הינה התחדשות עירונית למתחם "קניון בת ים" וזאת, בין השאר, על 

 ידי מתן אפשרות להקים מגדל מעורב שימושים של משרדים ומגורים מעל מבנה מסחרי קיים.

קומות מעל המבנה  40 –בתכנית להקמת מגדל בן כ בהתאם לדברי ההסבר לתכנית עולה כי מדובר 

המסחרי המחובר לקניון בת ים. התכנית מציעה תוספת זכויות בניה עבור מגורים בנוסף לזכויות 

משרדים ומגורים מעל מבנה מסחר קיים,  –המאושרות למשרדים, לשם בניית מגדל מעורב שימושים 

יח"ד, כמו כן  130קומות מגורים הכוללים  28 –קומות משרדים ו  11 –כאשר המגדל מחולק ל 

  מייעדת התכנית בתוך המבנה קומה לצרכי ציבור.

 

  

  ים" –"מגדל קניון בת  1/483בי/איתור המקרקעין שבנדון על גבי תשריט תכנית 

  

 –נשוא חוות הדעת 
  "קניון בת ים"

מהווה חלק  אינו
 מתכנית זו

  "מבנה השקם"
מהווה חלק  אינו

 מנשוא חוות הדעת
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  רישוי
  של הנכס שבנדון, נמצאו מספר היתרי בניה, בין השאר כדלקמן: ןבעיון בתיקי הבניי

  ניתן אישור לבניית מקלטים ויסודות. 8.5.1991הניתן מיום , 763 ניה מספרלהיתר בבהתאם   .א

ניתן אישור להקמת מרכז מסחרי ואזרחי שלב  6.11.1991הניתן מיום , 18 להיתר בניה מספרבהתאם   .ב

א' + (תוספת בניה לשקם) בגובה קומה אחת (קומת כניסה עליונה) שמעל קומת המרתף, כניסה 

בשלב א' יכיל: בקומת מרתף חניון, מקלטים וחדרים טכנים. בקדמת קומה תחתונה. המרכז המסחרי 

תחתונה שטח מסחרי, חניון, חדר מכונות וחצר משק. בקומת כניסה עליונה, חניון, שטח מסחרי, 

  מחסנים בתי קולנוע והגדלת הלובי + משרדים בכניסה לשקם.

ר להקמת מרכז מסחרי ואזרחי שלב ניתן אישו 5.5.1992הניתן מיום , 72 להיתר בניה מספרבהתאם   .ג

מקלטים בקומת המרתף ובניית מרחבים מוגנים קומתיים,  תוספת שטח מסחרי  2ב' +  וביטול 

בקומת המרתף, תוספת בניה לשטח המסחרי הקיים בכניסה התחתונה ועליונה וגלריות  םושירותי

 םקולנוע ושירותיישישמשו כמבנה טכני. תוספת קומה א' שתכיל: שטח מסחרי, מחסנים, בתי 

 ובקומת הגג חדרי מכונות.

ניתן אישור לתכנית שינויים לשלוש הקומות  9.3.1993הניתן מיום , 165 להיתר בניה מספרבהתאם   .ד

למסחר, תוספת שטחים לגלריות וכן ביטול השטחים המסחריים  343העליונות המיועדות לפי תכנית 

 בקומת המרתף וביטול המשרדים הזמניים והמטווח.

עולה כי המקרקעין שבנדון נבנו בהתאם להיתרי  12.2.1995מיום  772לתעודת גמר מספר בהתאם   .ה

 72, היתר מספר 6.11.1991מתאריך  18, היתר מספר 8.5.1991מתאריך  763בניה מספר: היתר מספר 

  .9.3.1993מתאריך  165, והיתר מספר 5.5.1992מתאריך 

  .11.3.1993מיום  762ר מספר לקולנוע ולהיפרכל הוצאה תעודת גמ - הערה 

ניתן אישור לתוספת דוכנים בקומת כניסה  1.10.1997הניתן מיום , 658 להיתר בניה מספרבהתאם   .ו

 מ"ר. 86 - של כ  רתחתונה, בקומת כניסה עליונה ובקומה א' בשיעו

 לא נמצא התשריט המצורף להיתר הבניה.

מחניון לחנות  13תן אישור לשימוש חורגני 9.11.1998הניתן מיום , 791 להיתר בניה מספרבהתאם   .ז

 למכירת אביזרי רכב + מתקן לשטיפת מכוניות.

מ"ר. כמו כן  88 -בהתאם לתשריט המצורף להיתר הבניה עולה כי שטח החנות ומתקן השטיפה הינו כ 

  עולה כי למעט שטח זה ושטח לחניון כלי רכב יתרת שטח קומת המרתף אינה לשימוש.

  

עולה כי המקרקעין שבנדון נבנה בין השאר בהתאם  1999משנת  993פר לתעודת גמר מסבהתאם   .ח

  .9.11.1998מתאריך  791בניה מספר להיתרי 

                                                      
  בהיתר הבניה אין הגבלה בזמן לשימוש החורג. 13
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תרנים לאנטנות  9ניתן אישור להקמת  23.6.2002הניתן מיום , 1161 להיתר בניה מספרבהתאם   .ט

ימוש חורג לתקופה מ' מסביב לגג קיים, כש 2אנטנות משתפלות בגובה  2 - תקשורת סלולרית ניצבות ו 

 פלאפון תקשורת בע"מ. -שנים. בעל ההיתר  5של 

  

 3לל ניתן אישור להקמת מתקן תקשורת הכו 4.7.2002הניתן מיום , 1156 להיתר בניה מספרבהתאם   .י

 סלקום ישראל בע"מ. –. בעל ההיתר אנטנות מעל לגג קניון בת ים

  

ניתן אישור לשטחים מסחריים  5.12.2004הניתן מיום , 20040289 היתר בניה מספרתשריט לבהתאם   .יא

ביחס לדרישת  ההיתר בניה זה לא מומש בפועל (עקב מחלוקת בין בעלי הזכויות בנכס לעיירי במרתף.

 היטל השבחה להיתר). 

  

ניתן אישור לתוספת בניה ודוכנים  12.12.2005הניתן מיום , 20040290 להיתר בניה מספרבהתאם   .יב

מ"ר ושינויים בחלוקת  550מ"ר הכולל מחסן במרתף של  730.11 של רבמבנה הקניון הקיים בשיעו

  החנויות.

  

  

חרית תוספת קומה מס, בין השאר, הותר 5.7.2011יום בהניתן , 20100017 להיתר בניה מספרבהתאם   .יג

מ"ר  896.93אטימת שטחים בקומות: "כניסה תחתונה" בשטח מ"ר, ו 3,492.69במרתף בשטח של 

 מ"ר. 844.53ו"כניסה עליונה" בשטח 

  מ"ר. 19,084סה"כ שטח מסחרי עיקרי הינו בהיקף של 
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תכנית שינויים הותר עולה כי  ,7.6.2015, אשר ניתן ביום 20120612להיתר בניה מספר בהתאם   .יד

 שינוייםלרבות ם אטומים ואטימת שטחים חלופיים, פתיחת שטחי תבמבנה הקניון הקיים הכולל

 רים.במשטחי החניה במסגרת השטחים המאוש

  :התנאים הבאים , בין השאר,הינו בין השאר לאחר שימולאו ההיתר

  השמשת השטחים האטומים כפי שצוינו בתשריט ההיתר, מהווה הפרה להיתר, אי עמידה בדרישה

 .14זו, תביא לביטול היתר הבניה

 י לביצוע שלד.אאין להתחיל לפני מינוי אחר 

  אש, משרד הבריאות).יש לעמוד בכל דרישות הגורמים החיצונים (כיבוי 

  הבניה לפי היתר. עלביצו₪  50,000הפקדת ערבות בנקאית על סך 

  

תכנית שינויים במבנה הקניון  הינהמטרתה עולה כי  20120612מספר היתר בניה  לתשריטהתאם ב

 הקיים הכוללים:

 אטומים ואטימת שטחים חלופים.פתיחת שטחים  –

 שינויים בכל קומות הקניון. –

 הלך מדרגה קיימת ומדרגות נעות, הוספת מעלית, שינוי מדרגות נעות., מפירוק מעליות –

 מרחוב יוספטל. הביתני בידוק בטחוניים בכניס שני תוספת –

 שינוי במבנה חניה קיים: ביטול חניות קיימות, הוספת מחסנים, מעלית משא וחדר הנקה. –
 

  :טבלת שטחים המבוקשים בתשריט הבקשה להיתר הבניה

מסחר 

קיים

מסחר 

מוצע

אחסנה 

קיים

אחסנה 

מוצע

סה"כ 

עיקרי

סה"כ 

קייםעיקרי

סה"כ 

שירות

68.1%    11,571       7,578       23.5%7,578       3,993     3,993מרתף

82.0%    13,930       8,373       32.7%8,532       5,557          107          122              9     5,319כניסה תחתונה

23.5%       3,997       3,935       0.4%3,997             62            62חניון 3

85.2%    14,482       8,735       33.8%9,020       5,746            16            95      1,067     4,568כניסה עליונה

29.3%       4,971       4,938       0.2%4,971             33            15            18חניון 5

36.8%       6,252       2,838       20.1%2,837       3,414          158    1,573-     4,829קומה א'

1.1%          183           183             0.0%87           -גג

326.0%    55,385     36,580     110.7%37,022     18,805          200          375       479-   18,709סה"כ

סה"כ 

ברוטו 

במ"ר קומה

סה"כ שטח עיקרי במ"ר

ברוטו ב -

%

סה"כ שטח שירות 

  

                                                      
"מ חעל גבי היתר הבניה רשום בכתב יד כי סעיף זה עדיין במחלוקת על הזכויות במגרש ללא ליברטי (לא ברור ל 14

 מי רשם הערה זו על גבי ההיתר).
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  היתר הבניה)בזכויות הבניה (כפי שרשום 

  מ"ר 24,270=   שטח מגרש 

  15מ"ר 25,750=   שטח עיקרי לבניה כולל מחסנים 

  לליברטי  32.5%לקניונים / 67.5%=   שטח עיקרי לפי הסכם חכירה 

  מ"ר) X 67.5%  =17,384מ"ר  25,750מ"ר ( 17,384=   שטח עיקרי לקניונים 
  

  בגין תוספת מרתף) 2.5%הקלה כללית +  6%משטח המגרש ( 8.5%=  - יהפרטי הקלות בנ

  סך שטח עיקרי לבניה בהגשה

  מ"ר 1,445=   מ"ר  17,003משטח מגרש  8.5%בגין הקלה 

  מ"ר) 1,445מ"ר +  17,384מ"ר ( 18,829=   שטח עיקרי לבניה על המגרש 

  מ"ר  18,805=   שטח עיקרי מבוקש על פי היתר בניה 

  

  

                                                      
 מ"ר על פי תב"ע. 25,700 15
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  ות בנכסהזכוי
תאריך באמצעות האינטרנט בעל ידי הח"מ אשר הופק  מפנקס הזכויות מידע 16לפלטבהתאם   .א

  כדלקמן: עולה, בין השאר,, 14.6.2015

  .7128:     גוש

  ).318 -(מספר חלקה ישן  319:     חלקה מספר 

  מ"ר. 17,010:   שטח חלקה רשום

  : קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח.    בעלויות

  .8.9.2036 -בשלמות, תאריך סיום  - יונים בישראל בע"מקנ:     17חכירות

הערה על משכנתא דרגה ראשונה, ללא הגבלת סכום  נרשמה 15.2.2004בתאריך :     משכנתא

  בנק הבין לאומי הראשון לישראל בע"מ. -על כל החוכרים, מוטבי ההערה 
 

קעי ישראל" ו"קניונים , בין "מנהל מקר3.3.1999שנערך ונחתם מיום  לחוזה חכירה מהווןבהתאם   .ב

  בישראל בע"מ" (להלן: "החוכר") עולה בין השאר, כדלקמן:

  .7128:   גוש

  (בשלמות). 299:   חלקה

  .8.9.1987שנים, החל מיום אישור העסקה דהינו  49:   תקופת חכירה

  : מרכז מסחרי ואזרחי.  מטרת החכירה

  ₪. 11,208,791הערך היסודי של המגרש: 

 1.4.1992 - בניה להיתר כפי שבא לידי ביטוי בשומת השמאי הממשלתי מ  קיבולת בניה לפי תכנית

  שבגינה שולמו דמי היתר:

  שטח מסחרי

  מ"ר 1,838.67:     קומת מרתף

  מ"ר 5,935.74:   קומת כניסה תחתונה

  מ"ר 5,060.53:   קומת כניסה עליונה

  מ"ר 4,664.42:     קומה א'

  מ"ר 17,499.36:     סה"כ מסחר
  

  שטח חניון

  מ"ר 4,539:     מרתףקומת 

  מ"ר 4,005:   קומת כניסה תחתונה

  מ"ר 5,432:   קומת כניסה עליונה

  מ"ר 4,000:      - 2.60מפלס 

  מ"ר 5,034:     + 2.60מפלס 

  מ"ר 28,470:     סה"כ חניון

                                                      
, התקנות 1969 –ום, כמשמעותם בחוק המקרקעין, תשכ"ט פלט מידע זה אינו נסח רישום מאושר או העתק ריש   16

   והנהלים שעל פיו.
על פי   -רשומה הערה בנסח כי לא נרשמה חכירה מהוונת וכי נרשמו הגבלות בהעברה ובהורשה (לתשומת לב  17

 חוזה החכירה בסעיף ב', נחתם הסכם חכירה מהוון).
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  םשטח מעברים ופרוזדורי

  מ"ר 1,880:     קומת מרתף

  מ"ר 2,508:   קומת כניסה תחתונה

  מ"ר 2,885:   קומת כניסה עליונה

  מ"ר 2,790:     קומה א'

  מ"ר 10,063:     סה"כ
  

, מקלטים םבנוסף לשטחים הנ"ל כל קומה מכילה חדר מכונות, חדר חשמל, מדרגות ומעליות, שירותי

  במרתף וחדרי מכונות.

  מעברים מקורים ופרוזדורים לא כלולים בחישוב שטחים מסחריים.

  פתוח לא כלולה בשטחי המסחר. מ"ר המיועדת למזנון  400 -בקומה א'  רחבה בשטח כ 

  שטח המחסנים כלולים בשטחי המסחר.

מ"ר  11,000דמי היתר עבור זכויות בניה המפורטות לעיל שהן מעבר לזכויות שפורסמו במכרז (דהינו 

מ"ר שטחי מעברים מקורים) שולמו דמי היתר בגובה של  3,420 - מ"ר מחסנים ו  2,000מסחר, 

  .13.4.1992יך כולל מע"מ בתאר₪  7,643,944
  

  

, מודיע המנהל לחברת 22.6.2011מיום  להודעת מינהל מקרקעי ישראל בקשר לתוספת בניהבהתאם   .ג

כי הם מוכנים לתוספת בניה בנכס, לאחר שישולמו דמי היתר בסך של  "קניונים בישראל בע"מ"

 (כולל מע"מ) שמבוסס על הנתונים הבאים:₪  1,398,369

  מ"ר 27,722.0=   מבוקש סה"כ שטח על פי חוזה + שטח 

  מ"ר 27,562.3=   סה"כ שטח הפטור מתשלום 

  מ"ר 159.7=   סה"כ שטח החייב בתשלום 

  

(כולל ₪  1,398,369שילמו "קניונים בישראל בע"מ" סך של  27.6.2011בהתאם לחשבונית מיום 

  מע"מ) בגין דמי היתר.



  

  

  

  

I:\DATA\Doc15200\15242I.doc   21עמוד  

  :א השומהנכס שכן שאינו מהווה חלק מנשו –חוזה חכירה של "מבנה השקם" 

, בין "מנהל מקרקעי ישראל" ו"שקם 3.5.1998שנערך ונחתם מיום  לחוזה חכירה מהווןבהתאם   .ד

  בע"מ" (להלן: "החוכר") עולה בין השאר, כדלקמן:

  .7128:   גוש

  (בשלמות). 311:   חלקה

  .2.1.2032ועד  2.1.1983שנים, החל מיום אישור העסקה דהינו  49:   תקופת חכירה

  רכז מסחרי.: מ  מטרת החכירה

  בולת בניהיק

מ"ר (עיקרי +  25,445קומות מסחריות ומרתף בשטח כולל של  3קומות משרדים מעל  11מבנה בן 

  .7.11.1997שירות) כמפורט בתכנית בניה להיתר שאושרה על ידי המנהל בתאריך 

  בהתאם לתשריט היתר הבניה שצורף לחוזה החכירה עולה בין השאר:

  קומות מעל קומת מרתף). 3מ"ר (כולל  8,422סה"כ שטח עיקרי: 

  קומות משרדים). 11קומות מעל קומת מרתף +  3מ"ר (כולל  13,372סה"כ שטח עיקרי: 
  

  למען הסר ספק "מבנה השקם" אינו מהווה חלק מחוות הדעת.
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בין שופרסל בע"מ (להלן: "שופרסל") ובין  13.3.2008אשר נערך ונחתם  ביום להסכם מכר בהתאם   .ה

 שקעות בע"מ (להלן: "אמות") עולה בין השאר כדלקמן:אמות ה

  הגדרות

  קניונים בישראל בע"מ. -  החברה 

מהון  50%ערך נקוב כל  אחת המהוות ₪  1מניות רגילות בנות  5,000,001 -  המניות המעוברות 

  המניות הרגילות המונפק והנפרע של החברה.

₪  1מניות רגילות בנות  5,000,001 -חברת אלדר נכסים בע"מ המחזיקה ב  -  אלדר 

מהון המניות הרגילות המונפק והנפרע של  50%ערך נקוב כל  אחת המהוות 

  החברה.

)  הממוקם 299(לשעבר חלקה  319חלקה  7128מ"ר בגוש  17,010מגרש בשטח  -  המקרקעין 

  ים, עליו בנוי הנבנה. -בת  92ברחוב יוספטל 

ת מרתף וכן שישה מפלסים המשמשים כולל שלוש קומות מסחריות מעל קומ -  המבנה 

  לחניה.

) 311(לשעבר חלקה  320חלקה  7128מ"ר הממוקם בגוש  7,380מגרש בשטח  -  מקרקעי השקם 

  ואשר הינו צמוד למקרקעין.

מבנה הכולל שלוש קומות מסחריות וגג וכן שטחי חניה והמחובר למבנה באופן  -  מבנה השקם 

  המהווה חלק אינטגרלי ממנו.

מהון המניות המונפק של החברה, החברה הינה  50% -מההסכם כי שופרסל מחזיקה ב  עוד עולה

בעלת זכויות חכירה במקרקעין עליהם בנוי הקניון ואמות מעוניינת לרכוש משופרסל את כל מניותיה 

  בחברה.

  זכויות המוכרת במניות הנעברות נקיות וחופשיות, למעט "זכות הסירוב". - המניות הנעברות 

  ותשכירוי

השטחים בקניון הושכרו על ידי החברה לשוכרים בשכירות חופשית וכי למיטב ידיעתה של שופרסל, 

החברה אינה מנהלת הליכים משפטים כלפי שוכרים וכי למיטב ידיעתה לא קיימות הפרות מהותיות 

  של איזה מן השוכרים כלפיה.

  העסקה

מן המועד הקובע, לרבות זכות לקבלת  בתמורה למניות המועברות וכל  הזכויות בקשר למניות, החל

  בתוספת מע"מ.₪  156,800,000, תשלם אמות לשופרסל סך של םדיווידנדי

  מיסים ותשלומי חובה

  כל אחד מהצדדים להסכם זה ישא במיסים ובהוצאות המוטלים עליו על פי דין.

  

  תנאים ומתלים

ות הנעברות (להלן: "זכות על פי תקנון החברה מוקנית לאלדר זכות סירוב בקשר לרכישת המני

הסירוב"), אזי מוסכם כי העברת המניות לידי הרוכשת על פי הסכם זה, מותנית ומותלית באי ניצול 

  זכות הסירוב לרכישת המניות הנעברות על ידי אלדר.
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מיום  חברת קניונים לישראל בע"מ -להודעה על מימוש זכות סירוב ראשון לרכישת מניות בהתאם   .ו

בין שופרסל ואמות,  13.3.2008ולה בין השאר, כי בהמשך להודעת התקשורת מיום ע 17.4.2008

ב' לתקנון החברה וכי הם נכנסים בנעלי  35על מימוש הזכות הנתונה על פי סעיף  אלדרמודיעה חברת 

אמות בהסכם, זכויות וחובות לכל דבר ועניין, לרבות רכישת כל מניותיהם בחברה ויתר הזכויות והכל 

 להסכם.בהתאם 

לאור האמור לעיל, יש לראות בכל מקום אשר נזכר בהסכם שמה של חברת אמות ו/או הרוכשת, 

 .אלדרכמקומות בהם נרשם 

  

עולה כי חברת "שופרסל" מעבירה בזאת לחברת  24.6.2008מיום  לשטר העברת מניותבהתאם   .ז

מהון המניות הרגילות  50%ערך נקוב כל  אחת המהוות ₪  1מניות רגילות בנות  5,000,001 "אלדר"

המונפק והנפרע של חברת "קניונים בישראל בע"מ" תמורת תשלום התמורה כהגדרתה בהסכם המכר 

  בין הצדדים.
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חברת קניונים בישראל בע"מ)  ל ידילדו"ח ריכוז דרישת תשלום דמי שכירות (חתום עבהתאם   .ח

 עולה כדלקמן: 2015יוני לחודש 

 :הדיווח נמצא תואם ,וניות והסכמי השכירות בקניוןנבדקו על ידי הח"מ  מדגם של חשב
  

  

  

  :הסכומים אינם כוללים מע"מ ודמי ניהול -בקניון  18סה"כ ניתוח דמי שכירות

שטח נטו במ"רמפלס
שטח ברוטו 

במ"ר
דמי שכירות 

אקוויולנטיים יוני 2015

                      273,669₪                3,993              3,993סה"כ מרתף

                      863,095₪                6,383              5,988סה"כ קומת קרקע

                   1,248,489₪                6,086              5,525סה"כ קומת אמצעית

                      613,707₪                4,095              3,692סה"כ קומה עליונה

                      198,407₪                   216                  194סה"כ סה"כ דוכנים

                        24,959₪                   306                  306סה"כ מחסנים ומשרדים

                        43,712₪שונות

                     3,266,038₪              21,079            19,698סה"כ קניון בת ים
  

  

  :הערות לטבלת ההכנסות דמי השכירות

  לחודש.₪/ 32,724בסך של סך הכנסות בגין אנטנות סלולריות הינם  

 הינו בסך של: תללא דמי שכירות בגין אנטנות סלולריושיות הצפויות סך ההכנסות החוד  

  3,266,038 - ₪ ₪32,724 = 3,233,314( /לחודש₪  3,233,314 –כ .(₪  

  

  :שטחים פנויים  .ט

  .(בקומה האמצעית) פנוי להשכרהמ"ר ברוטו  65  - כ 
  

  

  :חברת ניהול  .י

יוני ים מהשוכרים נכון לחודש בהתאם לדווח חברת "קניונים בישראל" דמי הניהול והאחזקה הנגב

  . 19מ"ר/חודש₪/ 88  -הינם כ 2015

  דמי הניהול הינם סבירים ביחס לדמי הניהול הנגבים בקניונים דומים.

  

                                                      
 בהתחייבות חוזית ובניכוי דמי שכירות לשטח אטום.  דמי שכירות אקוויוולנטיים הינם לשטחים המושכרים  18
 משקף דמי ניהול לחנויות בקומות, ברם לא כולל דמי ניהול לעוגנים, למחסנים ולדוכנים. 19
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להלן ריכוז נתונים (דמי שכירות/תפוסה ותוספת דמי שכירות מפדיון), כפי שדווח על ידי חברת   .יא

 :   אשטרום נכסים בע"מ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   :דו"ח רווח והפסד  .יב

  עולה בין השאר, כדלקמן: , 31.3.2015ליום  24דוחות כספיים בינייםלבהתאם 

לשנה שהסתיימה   
 2014בדצמבר  31ביום 

(מבוקר)
 

  

שהסתיימו  חודשים 3 –ל 
   2015 מרץב 31ביום 

(לא מבוקר)
 

  

  25חודשים) 3( ₪ 9,846,000  ₪1 36,865,000  הכנסות מדמי שכירות

  חודשים) 3( ₪ 4,205,000  ₪ 17,627,000  הכנסות מדמי ניהול

  חודשים) 3( ₪ 14,051,000  ₪ 54,492,000  סה"כ

  חודשים) 3( ₪ 3,413,000  ₪ 13,419,000  הוצאות הפעלת הקניון

  

   .שנגבים בפועל ניהוליותר מדמי ה קטנותעולה כי ההוצאות של חברת הניהול,  ח זהלדו"בהתאם 
  

                                                      
  על פי צפי הכנסות החברה נכון לחודש דצמבר של אותה שנה. 20
מ"ר ברוטו +  2,047 –טח של כ השוכר ש ששוכר משמעותימכך נובע הפער בין הצפי לבין ההכנסות בפועל עיקר   21

. בנוסף 2014 בחודש יולירק מושכר אכלס את הלחודש ₪/ 260,000 -מ"ר מחסן, בדמ"ש חודשיים בסך של כ 210
לטובת שיפוצים והחלו  )גרייסמספר שוכרים חדשים אשר שכרו את הנכס ללא תשלום למספר חודשים קצוב (

 וכו'. 2014לאחר דצמבר רק לשלם דמ"ש 
לשנה (צפי ₪/ 300,000 –על פי דיווח גב' אוריה סימון טוב הינו כ  2015תוספת דמי שכירות מפדיון לשנת צפי ל 22

  .)2015מאי  –שנתי על בסיס הכנסות נכון לחודשים ינואר 
  ).במקום סופרמרקטבקומת הקרקע (משמעותי השינוי בשיעור התפוסה נובע מכניסת שוכר  23
ו על ידי משרד רואה קר, הדוחות נס31.3.2015ניונים ישראל בע"מ ליום בהתאם לדוחות כספיים של חברת ק 24

  .19.5.2015חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ביום 
  ₪. 39,384,000 –, משקף הכנסה שנתית מדמי שכירות בסך של כ 2015לשנת   Iעל פי דוח רווח והפסד נכון לרבעון  25

(צפי הכנסה שנתית  שנים
  20פי דיווח החברה) על

דמי שכירות   (צפי) 2014  (צפי) 2013  (צפי) 2012
 ייםאקוויוולנט

  2015יוני 
  ₪ 39,192,456  ₪21  40,004,725  ₪  35,268,329  ₪ 36,477,003  דמי שכירות

    ₪22 300,000-כ   ₪  416,382  ₪  486,671  ₪  553,550 תוספת דמי שכירות מפדיון 
 ₪  39,492,456 –כ   ₪  40,421,107  ₪  35,755,000 ₪   37,030,554  סה"כ

  100%-כ   100%-כ   99% -כ   100%23  אחוז התפוסה
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  גורמים ושיקולים באומדן השווי
  

  הגורמים והשיקולים הבאים:העקרונות, באומדן השווי, הובאו בחשבון, בין היתר, 
  

המתאימה . גישת השומה אומדן שוויהתבקשתי לאמוד את שווי השוק של המקרקעין שבנדון למטרת  –

 להערכה זו הינן גישת היוון ההכנסות.

  

קומות מעל  3מבנה מסחרי הידוע בשם "קניון בת ים" הבנוי בגובה נשוא חוות הדעת מהווה הנתון כי  –

  , בעיר בת ים.92יוספטל ברחוב קומת מרתף ושישה מפלסים המשמשים לחניון כלי רכב, הממוקם 

  

 .26מקומות חניה) 756 - מ"ר ברוטו (הכוללים כ  55,385 –הנתון כי המבנה שבנדון בנוי בשטח של כ  –
  

  מ"ר. 17,010בשטח רשום של  319חלקה מספר  7128כגוש הקניון בנוי על קרקע הידועה  הנתון כי  –

  

בת ים  ,חולוןהערים  תאוכלוסיומשרת בעיקר את ו, עיר בת ים" ממוקם בבת יםהנתון כי "קניון  –

   ראשון לציון.ו
  

, לעסקים שונים הכוללים בין היתר רשתות בפריסה ארצית גבוההשכר בתפוסה הנתון כי הקניון מו –

  וכו'.    ארומהשקם אלקטריק, רנואר, כיתן, גולף,  כגון פוקס, קסטרו,

  

מפלסים מקורים ומפלס עליון לא  5מפלסי חניה כדלקמן:  6חלקו הדרומי של הקניון מהווה הנתון כי  –

  ציבור הרחב.שימוש הם הקניון הינם ללא תשלום לכי מקומות החניה שבתחו מקורה. יצוין

  

בין היתר,  כוללת שבנדון רמת הגמר של המבנה' ו90-הובא בחשבון כי הקניון נבנה בתחילת שנות ה –

חיפוי קירות החוץ באלמנטים משולבים באבן, מתכת וזכוכית עם מסגרת אלומיניום, ריצוף באריחי 

 ערכת מיזוג אויר מרכזית, מעליות ודרגנועים.שיש בגדלים וצבעים שונים בתוך הקניון, מ
  

   .בוצע בנכס שיפוץ 2014במהלך שנת וכי  מצבו הפיזי והתחזוקתי של המבנה טובהובא בחשבון כי  –
  

הותר תוספת קומה מסחרית  2011משנת  20100017 להיתר בניה מספרהובא בחשבון כי בהתאם  –

  .ות "כניסה תחתונה" ו"כניסה עליונה"מ"ר לצד אטימת שטחים בקומ 3,492.69במרתף בשטח של 

  

שולם היטל השבחה לוועדה המקומית "בת ים"  20100017הובא בחשבון כי בגין היתר בניה מספר  –

 ודמי היתר למנהל מקרקעי ישראל.

  

, היתר שינויים במבנה הקניון הקיים 20120612ניתן היתר בניה מספר  7.6.2015ביום הובא בחשבון כי  –

טחים אטומים ואטימת שטחים חלופיים, לרבות שינויים במשטחי החניה במסגרת הכוללת פתיחת ש

 השטחים המאושרים.
  

  

  

                                                      
  .7.6.2015, אשר ניתן ביום 20120612להיתר בניה מספר  בהתאם המוערכים הינם הבנוייםסה"כ השטחים    26
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הנתון כי בגג המבנה מושכרים שטחים לאנטנות ומתקני תקשורת של מספר חברות סלולר. בביקור  –

 חלק מהמתקנים.במשרדי הוועדה אותר היתר רק בגין 

  .קבולים מאנטנות ללא היתרהובאה בחשבון הפחתה ביחס לת באומדן השווי

  

, אשר 502-0245712תכנית מתאר מקומית מספר בעלי הזכויות במקרקעין הגישו לוועדה המקומית  –

מטרתה הינה תוספת שטח מסחר לקניון בת ים, על ידי ביטול חלק משטח קומת חניה שישית והרחבת 

ומות החניה הדרוש על פי שטח המסחר בקומה העליונה על חשבון שטח החניה, ללא פגיעה במספר מק

  תקן.

לאור מצבה הסטטוטורי של התכנית (תכנית בהכנה שטרם נדונה בוועדה המחוזית וטרם הופקדה), 

  לא הובאו בשלב זה, בחשבון אומדן השווי  זכויות על פי תכנית בהכנה זו.

  
  

 דמי השכירות כפי שמשולמים על ידי השוכרים. הובאו בחשבון  –

השווי, דמי השכירות הנוספים כאחוז מהפדיון, ככל שקיימים, הובאו מטעמי שמרנות, באומדן 

  בחשבון בשיעור היוון גבוה יותר משיעור היוון דמי השכירות הבסיסיים.

. יחד עם זאת לנכסים עם שוכרים 8.5% - 7.5%שיעור ההיוון המקובל לנכסים מניבים נע כיום סביב 

ח, בנקים וכו') עם חוזי שכירות לתקופות ארוכות טובים במיוחד (כגון משרדי ממשלה, חברות ביטו

ואילו לנכסים עם חוזי שכירות לתקופות  7.5% – שנים ומעלה שיעור ההיוון הינו נמוך מ 10של 

קצרות של חברות "רגילות", במיקומים בהם רמת הפעילות נמוכה או שצפויה ירידה בשווי הנכסים, 

  .8.5% –כ  שיעור ההיוון יכול להיות

, מיקום אסטרטגי הכולל ביקוש גבוה לשטחי השכרה דנן, מדובר בנכס מניב בתפוסה גבוההבמקרה 

על רקע האמור לעיל נלקח בחישוב שווי בגישת היוון ההכנסות, בעיר בת ים על ציר תנועה ראשי 

לתוספת דמי השכירות  8.7% -לדמי השכירות הבסיסים וממוצע משוקלל  7.7%שיעור היוון של 

  ון.הנובעים מפדי
  

  .8.9.2036 -, תאריך סיום הזכויות בנכס מהוות זכויות חוזיות לחכירה מהוונת –

הובאה בחשבון בתחשיב השומה הפחתה בגין הסכום אשר ישולם למנהל מקרקעי ישראל עבור       

  .2036חידוש חוזה החכירה בשנת 
  

ות חופשית), וחופשי אומדן השווי של הנכס הינו במצבו הנוכחי למחזיקים קיימים (שוכרים בשכיר –

 .30.6.2015מכל חוב ושיעבוד, נכון למועד הקובע לחוות הדעת 
  

  מחירי נכסים דומים ורלבנטיים ומצב שוק המקרקעין נכון למועד חוות הדעת. –
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  גישות השומה:
  

  :קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין  א.

  

ם שניתן לקבל ממכירת הנכס בעסקה בתום הסכו - גישת שווי שוק (גישת ההשוואה)   1א.

      -לב בין קונה מרצון ומוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת) 

גישה זו מבוססת על אומדן שווי שוק בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים דומים ככל     

ביחס לנכס נשוא השומה (מאפיינים כגון: מיקום, שטח, שימוש,  םבמאפייניה  האפשר     

  ן, שנת בנייה, הזכויות בנכס, מועד העסקה, נתון ההשוואה וכדומה).נתוני תכנו    

דומים במאפיינים  ובאזוריםבגישה זו נעשה ניתוח של נתוני ההשוואה בסביבה הקרובה     

  תוך כדי שימוש במקדמי התאמה לנכס נשוא חוות הדעת.  שלהם,     

  

ם מספר נתונים של גישה זו ישימה בעיקר כאשר נכון למועד הקובע לחוות הדעת קיימי

  עסקאות שהתבצעו בפועל או שקיימים מספר נכסים דומים המוצעים למכירה.

  

  -גישת היוון ההכנסות    2א.  

 נעשה היוון ישיר של ההכנסות השנתיות הצפויות לפי שיעור ההיוון הראויבגישה זו   

ביעת (כלומר השווי הינו הערך הנוכחי של כל ההנאות העתידיות הצפויות מהנכס). בק

שיעור ההיוון משפיעים גורמים כגון יציבות השוכרים, משך תקופת השכירות, מהות 

מסחר, משרדים,  -הנכס המושכר, השימושים וכו' (גישה זו מתאימה לנכסים מניבים 

  תעשיה, תחנות דלק, בתי מלון, מקבצי דיור וכו' ואינה מתאימה לדירות מגורים). 

  

  - יזי)גישת העלות (גישת השווי הפ  3א.  

בגישה זה נערך אומדן לשווי הקרקע בשוק החופשי, לאומדן עלויות הבניה וההקמה   

  ולאומדן הרווח היזמי, בכפוף לפחתים (פחת פיזי ופונקציונלי).
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  עקרונות השומה
  

   ראשון לציון.וחולון בת ים  תאוכלוסיומשרת בעיקר את ו, עיר בת יםבמדובר בנכס מניב הממוקם 

  

ני השוואה ישירים לשטח בהיקף של הנכס נשוא חוות הדעת בסביבה הקרובה, גישת על רקע העדר נתו

  היוון ההכנסות הינה הגישה המתאימה לאומדן שווי הנכס.

  

הגישה בה נרכשים נכסים מסוג זה הינה גישת היוון הכנסות מהנכס כאשר שיעור ההיוון נלקח מנתוני 

אחד משני מרכיבי דמי השכירות ומתן שיעור היוון  השוואה לנכסים מניבים דומים, תוך התייחסות לכל

  רלוונטי:

  ) דמי השכירות החוזיים בפועל. 1(

  ) דמי השכירות הנובעים מתוספת בגין פדיון.2(

  

לאחר קבלת תוצאות ההיוון מבוצעות התאמות שמאיות רלוונטיות למצב התכנוני, למצב הקנייני ולמצב 

  הפיזי של הנכס שבנדון. 
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  תחשיבים
  

  

 ההכנסותאומדן שווי הנכס על פי גישת היוון 
  

  :  )וחשמל (לא כולל הכנסה בגין דמ"ש אנטנות סלולריות אומדן שווי שטחי המסחר והמחסנים  .א
    

נכון לחודש יוני 2015

דמי שכירות 

חודשיים 

אקוויולנטיים

תוספת דמי שכירות 

כאחוזים מהפדיון

3,233,314 ₪הכנסה חודשית מדמי השכירות במעוגל

38,799,768 ₪הכנסה שנתית מדמי השכירות במעוגל

עלות שנתית  עודפת בגין הוצאות דמי האחזקה של חברת

הניהול.
₪ 0

300,000 38,799,768₪ ₪סה"כ דמי שכירות שנתיים

7.7%8.7%שיעור היוון

3,448,276 503,893,091₪ ₪סיכום ביניים במעוגל

סה"כ שווי בשלמות על פי היוון הכנסות

סה"כ שווי בשלמות על פי היוון הכנסות במעוגל

₪ 507,341,367

₪ 507,340,000  
  

   - 27שטח המושכר לאנטנות סלולאריותשווי  אומדן  .ב
  

31,218 ₪דמי שכירות חודשים

374,616 ₪דמי שכירות שנתיים

6תקופה (בשנים)

9.5%שעור היוון

1,655,737 ₪סה"כ  

1,660,000 ₪סה"כ שווי במעוגל

מקדם תשלומים

  
  

  

  -  28)2015יוני   -  2014ים יולי נכון לחודשמל (המיוחס לרווח מחששווי  אומדן  .ג
  

935,000 ₪רווח שנתי מייצג

9.5%שעור היוון

9,842,105 ₪סה"כ  

  9,800,000 ₪סה"כ שווי במעוגל

  

                                                      
חודש (אשר אותר בגינם היתר בניה). לגבי ₪/ 17,660דמי השכירות כוללים תקבולים ביחס לאנטנות בסך של  27

חודש. הובא בחשבון מקדם הפחתה ₪/ 15,064התקבולים מאנטנות שלא אותר בגינם היתר בניה בסך של 
חודש ₪/ 13,558סדרה וטיפול בהיתר) ולכן הובא בחשבון דמי שכירות בהיקף של (בגין ה 10%בשיעור של 

  משוכרים אלו. סך דמי השכירות לגבי אנטנות סלולאריות = 
 חודש ₪/ ₪31,218 =  ₪13,558 +  17,660    
של  בהתאם לדיווח גב' אוריה סימן טוב, מנהלת כספים בחברת קניונים בישראל בע"מ, חוברו למערכת החשמל 28

את להעביר  ושוכרים נכון למועד הקובע, כאשר ממתינים לחברת החשמל שיסיימ 58 -בעלי הזכויות בנכס כ 
  כבר חוברו למערכת). םהשנה (מרבית השוכרים הגדולים והמהותיי יתרת השוכרים בנכס למערכת זו עד סוף

הכנסות מחשמל לאחר התחברות החברה עולה כי על בסיס ההכנסות/רווח נכון להיום, הצפי לבהתאם לדיווח   
לשנה. יחד עם זאת, מכיוון שתהליך חיבור ₪  1,100,000המלאה של כל השוכרים למערכת הינה בסך שך 

(דהינו רווח צפוי מחשמל  15% –של כ  רהדיירים בעיצומו, הובא בחשבון מקדם הפחתה בגין ההכנסות בשיעו
  .)בלבד לשנה₪/ 935,000 –בסך כ 
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  ניתוח רגישות דו מימדית לשינוי בשיעור התפוסה ושינויים בשיעור ההיוון בתחשיב היוון דמי השכירות 

  :)וחשמל (לא כולל הכנסות אנטנות סלולריות הבסיסיים
  

  :תוספת שווי מפדיוןלא כולל  ,ייםמי שכירות שנתיים בסיסד
  

7.50%7.70%7.90%8.10%

 ₪ 517,330,240₪ 503,893,091₪ 491,136,304₪ 479,009,481

ירידה בתפוסה

בשיעור 5%
₪ 491,463,728₪ 478,698,436₪ 466,579,489₪ 455,059,007

ירידה בתפוסה

בשיעור 10%
₪ 465,597,216₪ 453,503,782₪ 442,022,673₪ 431,108,533

ירידה בתפוסה

בשיעור 15%
₪ 439,730,704₪ 428,309,127₪ 417,465,858₪ 407,158,059

ירידה בתפוסה

בשיעור 20%
₪ 413,864,192₪ 403,114,473₪ 392,909,043₪ 383,207,585

שיעור היוון

   

  

  :)%7.8(בשיעור היוון של ₪  300,000דמי שכירות שנתיים בסיסיים בתוספת שווי מפדיון בסך 

  

7.50%7.70%7.90%8.10%

 ₪ 520,778,240₪ 507,341,367₪ 494,584,304₪ 482,457,481

ירידה בתפוסה

בשיעור 5%
₪ 494,911,728₪ 482,146,436₪ 470,027,489₪ 458,507,007

ירידה בתפוסה

בשיעור 10%
₪ 469,045,216₪ 456,951,782₪ 445,470,673₪ 434,556,533

ירידה בתפוסה

בשיעור 15%
₪ 443,178,704₪ 431,757,127₪ 420,913,858₪ 410,606,059

ירידה בתפוסה

בשיעור 20%
₪ 417,312,192₪ 406,562,473₪ 396,357,043₪ 386,655,585

שיעור היוון
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  סיכום

  ₪ 518,800,000  -    )+ ג' (א' + ב' אומדן שווי הנכס

  ₪      1,300,000 -    29בתוספת שווי שטחים פנויים

  )- ( ₪     8,430,000  -    30)2036בניכוי הפחתה (תשלום לממ"י עבור חידוש הסכם חכירה לאחר שנת 

   511,670,000₪  -  (במעוגל) לא כולל מע"מסה"כ 

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                      
  :יים להשכרהסה"כ שטחים פנו  29

מ"ר רמת גמר מלאה (שווי למ"ר מגלם בין השאר גם הפחתה ₪/ X 20,000מ"ר ברוטו בקומה האמצעית  65
   (במעוגל).₪  1,300,000לגודל וזמן לשיווק, כיום השטח ריק נדרש ביצוע התאמות) = 

ין קרקע עירונית בדבר חידוש חוזה חכירה בג 968  -ו  851בהתאם להחלטת מינהל מקרקעי ישראל  מספר   30
  למטרות תעשיה, מסחר, ומשרדים, להלן תחשיב תשלום דמי חכירה צפוי בגין חידוש חוזה החכירה לנכס שבנדון.

  210,000,000   ₪X 13.65%  =28,665,000  ₪ 2036(תשלום צפוי בשנת(  
  28,665,000  ₪X  0.294  = (מקדם הוון למועד חוות הדעת)(במעוגל). ₪  8,430,000  

שווי זה אינו סביר ₪. מיליון  405-בהתאם לשומת ממ"י שווי הקרקע אשר נקבע הינו סך של כ –הח"מ  הערת
 210לפיכך בוצע התחשיב לפי שווי קרקע ראוי בסך של ₪). מיליון  530(שכן שווי הקניון בשלמות כבנוי הינו 

  נכון למועד הקובע לחוות הדעת.₪ מיליון 
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  שומות ועסקאות בנכס שבנדון הסמוכות למועד הקובע:

  שנים מהמועד הקובע לשומה. 3זמן של לא ידוע לח"מ ביחס לעסקאות אשר בוצעו בנכס שבנדון בטווח 
  

  
  הערכות שמאיות קודמות

  
  

  :ביצעתי בנכס נשוא חוות דעת זו הערכות שמאיות קודמות כדלקמן

מועד הקובע 
 לחוות הדעת

  מטרת חוות הדעת

  הערכת השווי
  לא כולל מע"מ

שיעור הגידול בין 
הערכת השווי 

הנוכחית 
להערכות 

 שמאיות קודמות
ווי שוק מקונה למוכר מרצון לצורך אומדן ש  30.6.2012

  דווח בדו"חות כספיים
485,630,000 ₪  

5.4%+  

אומדן שווי שוק מקונה למוכר מרצון לצורך   31.12.2012
  דווח בדו"חות כספיים

487,560,000 ₪  
4.9%+  

     
31.12.2013  

אומדן שווי שוק מקונה למוכר מרצון לצורך 
  דווח בדו"חות כספיים

  שיעבוד לאשראי ואומדן שווי לצרכי

487,660,000 ₪31 
4.9%+  

אומדן שווי שוק מקונה למוכר מרצון לצורך   31.12.2014
  דווח בדו"חות כספיים

511,650,000 ₪  
  ללא שינוי

  

  

  :הערכה שמאית נוכחית
  

מועד חוות 
  הדעת

  הערכת השווי  מטרת חוות הדעת

אומדן שווי שוק מקונה למוכר מרצון לצורך דווח   30.6.2015
  חות כספייםבדו"

511,670,000 ₪32  

  

בהתאם לדווח החברה שווי הנכס בספרי החברה נכון למועד הקובע לחוות הדעת הינו סך של  
לא כולל מע"מ.₪    511,670,000

                                                      
כולל הכנסות מחשמל (הצטרפות הדיירים למערכת החשמל של הקניון הינה  שווי שוקהחל ממועד הערכה זו,  31

 הדרגתית).
 .20120612התקבל היתר בניה מספר  7.6.2015ביום שווי שוק של הערכה זו מגלם את הנתון כי  32



  

  

  

  

I:\DATA\Doc15200\15242I.doc   34עמוד  

  ש ו מ ה
  

, 92יוספטל ברחוב "קניון בת ים", הממוקם -מבנה מסחרי הידוע כ( למיקום המקרקעין שבנדוןבשים לב 

  כאמור ומפורט לעיל, ווכל שאר נתוני ו) לגודל319קה מספר , חל7128, גוש בת ים

  

  בהביאי בחשבון שוויים של נכסים דומים ורלוונטיים,

  

 מיליון ואחד עשרמאות  חמש( 511,670,000₪בסך של נכס ב החכירהנראה כסביר לאמוד את שווי זכויות 

  כולל מע"מ.לא  שקלים חדשים) אלף שש מאות ושבעים

  

  33צפוי דרישה להיטל השבחה לא  :  היטל השבחה

  הופחת בגוף השומה:   תשלום למנהל מקרקעי ישראל
  

  אפשרות לחבות פיצויים בגין פגיעה במקרקעי צד שלישי: לא ידוע לח"מ ביחס לחבות קיימת.

היטל ההשבחה ו/או התשלום למנהל מקרקעי ישראל ו/או אומדן הפיצויים הינו אומדן משוער של הח"מ ואינו 

"מ ו/או את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ו/או את מנהל מקרקעי ישראל. סכומים סופיים מחייב את הח

ייקבעו לאחר קבלת שומות מהוועדה המקומית ו/או מנהל מקרקעי ישראל ו/או פסיקת שמאי מכריע ו/או פסיקת 

  בתי משפט וכו'.
  

  

שכירות חופשית), וחופשי מכל אומדן השווי של הנכס הינו במצבו הנוכחי למחזיקים קיימים (שוכרים ב

 .30.6.2015חוב ושיעבוד, נכון למועד הקובע לחוות הדעת 

  

  נני מצהיר על העדר תלות ביני ובין מזמין השומה.ה

  הנני בעל ידע וניסיון רלוונטי לביצוע הערכת השווי של הנכס נשוא השומה.

  מזמין השומה. הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס או בעל זכויות בנכס או עם

  

, ועל פי התקנים 1966התשכ"ו הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית) 

  המקצועיים של הוועדה לתקינה שמאית.

  

    ובאתי על החתום,                                                                                 

  ירון ספקטור                                                                                       
  כלכלן ושמאי מקרקעין  

          
   

"שומה זו הוכנה עבור מזמינה ולמטרתה בלבד. אין היא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך 
ן ועורך השומה עליה לכל מטרה אחרת. השימוש בשומה נאסר על כל צד שלישי שהוא אשר אינו המזמי

  לא יהא אחראי להסתמכות כלשהי כאמור".
  המסמכים המתוארים בחוות הדעת הינם רק העתק/צילום של המסמכים, אלא אם צוין כי הוצג המסמך המקורי.
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