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 7201 ספטמברב 03ם טוריון על מצב ענייני התאגיד ליודו"ח הדירק

 30ביום  הלתקופה שהסתיימ דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

 "( ועד למועד פרסום דוח זה.תקופת הדו"ח)להלן: " 7201 ספטמברב

תקנות דוחות ")להלן:  1970-קופתיים ומיידיים(, התש"להדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות ת

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

-20177-01': אסמכתא מס) 2017 מרץב 23שפורסם ביום  2016מצוי גם הדוח התקופתי של החברה לשנת 

 . "(תקופתיהדוח ה( )להלן: "023818

 נתונים עיקריים מתוך פרק תיאור עסקי התאגיד .1

החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום  

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

קרקעות ועוד, המיועדים בעיקר להשכרה. כחלק מפעילות זו, מספקת החברה גם שירותי ניהול  מבני תעשייה,

לחלק מנכסיה. מעת לעת משקיעה החברה בתחומים נוספים. נכון למועד דוח זה מושקעת החברה בחברת 

 . בפרק א' לדוח התקופתי( 3.13.3.8סיטיפס בע"מ העוסקת בתחום התחבורה )הסעה המונית( )ראה סעיף 

 המצב הכספי .2

  הסביבה העסקית א.  

המשק הישראלי חווה תקופה טובה יחסית בשנת  2016לדוח התקופתי לשנת  2.2כאמור בסעיף                  

, שיעור 2015בשנת  2.6%לעומת  2016בשנת  4% -עלה בבמחירים קבועים :התוצר המקומי הגולמי 2016

(  2016בשנת  2%יה של יסו)על רקע גידול אוכל 1.8% -להצמיחה בתוצר המקומי גולמי לנפש עלה 

בשנת  5.3%לעומת  4.8%לרמה ממוצעת של  2016, שיעור האבטלה ירד בשנת 2015בשנת  0.5%לעומת 

רמת האינפלציה הנמוכה מאפשרת  . 4.1%רמה של עמד על שיעור האבטלה  2017י ליוובחודש  2015

ה שבאה לידי ביטוי בהתרחבות פער הריביות השלילי בין לבנק ישראל להמשיך ולנהל מדיניות מרחיב

 השקל לדולר.

ובהמשך לשנים האחרונות, לא הייתה פגיעה בהיקף הביקושים  2016בהמשך לשנת  תקופת הדוחב                 

לנדל"ן מניב וכתוצאה מכך אחוז התפוסה בנכסי החברה וההכנסות מהם לא נפגע. בשלב זה לא נצפים 

פגיעה . בשוק הנדל"ן יעהוכתוצאה מכך לפג אלי איומים גדולים שיזעזעו את מצבו העכשוויבמשק הישר

בשל הצפי לסיום בניית שטחי מסחר ומשרדים  יכולה להתרחשבהיקף הביקושים לנדל"ן מניב  אפשרית

  רבים באזור תל אביב.

לרבות טיב הבניה ואחוז תפוסתם, , החברה מעריכה כבעבר כי איתנותה הפיננסית ומצב נכסיה המניבים          

)ככול שאלו  יםכאלה ואחר קשיים כלכלייםהם אלו שאפשרו ויאפשרו לה להתמודד בצורה נאותה עם 

  ישפיעו על פעילותה של החברה(.

על מצב  מהותית באירופה השפעה ותלגבי פעילות החברה בגרמניה נכון לעתה, אין לבעיות הכלכלי  

 במדינה זו. החברה עסקי
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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 

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

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

 

 נכסים שוטפים ב. 

. 2016דצמבר ב 31-אלפי ש"ח ב 593,873ש"ח לעומת אלפי  696,999 -הסתכם ב סעיף הנכסים השוטפים  

אלפי ש"ח לעומת  546,820 -ב הסתכםהמזומנים ביחד עם סעיף השקעות לזמן קצר )סכום כולל(  סעיף

של החברה  10"ח סדרה הרחיבה החברה את אג הדוחבתקופת . 2016בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 454,935

 , ראה להלן, וכתוצאה מכך גדלו היתרות הנזילות העומדות לרשותה.לציבור וכן הנפיקה מניות

לעומת אלפי ש"ח  120,393סעיף מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בניה למכירה הסתכם בסך של                  

בבני ברק   )ראה       LYFEגין   פרויקט סעיף זה  הינו  ב   ,2016בדצמבר  31 -ב אלפי ש"ח  112,053

בעבודות החפירה החלה החברה  2017סוף חודש יוני ב .בפרק א' לדוח התקופתי( 3.13.2.4סעיף 

  30,700 -כ נכון למועד דוח זה חתמה החברה על הסכמים למכירת שטחי שווק בהיקף של והביסוס  . 

הכרה  - IFRS 15תקן החברה נערכת ליישום  דש.שקל ח ןמיליו 345 -כתמורת סך של ועוד חניות מ"ר 

על יתרת עודפי לתקן זה אין השפעה  2017 ספטמברב 30נכון ליום .  בהכנסה מחוזים עם לקוחות

 מותנים בקבלת היתר בניה לבניית הנכסהכספי דוח ה שנחתמו נכון למועד מכרחוזי המאחר והחברה 

שולמו אגרות הבניה והחברה ממתינה זה פרסום דוח למועד  נכון. הכספי  וזה טרם נתקבל למועד הדוח

 .  להתקבל בימים הקרובים הצפוי לפרויקט  היתר הבניה לקבלת 

 נכס המשמש כגן אירועים בעיר נתיבות  נדל"ן להשקעה המיועד למימושסעיף כלל , 2016בדצמבר  31 -ב                 

חברת מ.ל. השקעות בע"מ )חברת בת  על ידי 2016בחודש יולי נמכר אשר  אלפי ש"ח   4,750בסך של 

 .  2017בחודש ינואר  ש"ח. סכום זה נתקבלאלפי  4,750תמורת סך של לצד שלישי (  100%בבעלות  

 השקעות: ג. 

 31-אלפי ש"ח ב 3,345,548אלפי ש"ח לעומת  3,510,280סעיף הנכסים הלא שוטפים הסתכם בסך של   

 31-אלפי ש"ח ב 2,529,362אלפי ש"ח לעומת  2,632,078ם בסך של . נדל"ן להשקעה הסתכ2016בדצמבר 

ש"ח אלפי  46,548"ן להשקעה בסך של בתקופת הדוח שיקפה החברה עליית ערך נדל. 2016בדצמבר 

סך של וכן השקיעה בנדל"ן להשקעה  אלפי ש"ח בגין נכס דיסלדורף , ראה להלן  16,771הכולל בתוכו 

 ."חשלפי א 41,181

 31-אלפי ש"ח ב 811,357אלפי ש"ח לעומת סך של  865,752השקעות בחברות כלולות הסתכמו בסך של                  

 . 2016בדצמבר 

  8,000סכום זה ועוד סך של . ש"ח לפי א 8,352סעיף הלוואה ויתרות חובה לזמן ארוך הסתכם בסך של                

לשותפה   תנה החברהההלוואה שנ כוםבטאים את סש"ח המוצגים בסעיף חייבים ויתרות חובה מלפי א

 בשותפות שהוקמה למטרת רכישת קרקע בירושלים )ראה להלן בהמשך (

   

  (%40, גרמניה )חלק החברה (וולפסבורג)רכישת נכס 

 ,80%בה הינו  םשחלק, באמצעות שותפות גרמנית , ושותפה רכשה החברה  ,2016 אוקטוברב 11ביום 

 חניות. 150 מ"ר וכן 5,520  - בשטח בנוי של כ ,, גרמניה לפסבורגוומבנה משרדים בעיר 
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מיליון יורו עלויות רכישה נוספות(, חלק  1.1-מיליון יורו )הכוללים כ 17-עלות הנכס הסתכמה בסך של כ

 מיליון יורו. 6.8 -החברה הינו כ

 2.6-ו, )חלק החברה כמיליון יור 6.5 -סך ההון העצמי שהושקע על ידי השותפות ברכישת הנכס הינו כ

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

מסכום  2.0%קרן ההלוואה תיפרע בשיעור שנתי קבוע של  .1.91%שנים בריבית של  5לתקופה של 

 ההלוואה המקורי.

 אלפי יורו.    1,022  -כ  סך שלדמי השכירות השנתיים מסתכמים ב . שוכרים  מספרמושכר ל הנכס

 .רה ושותפהבוהבעלות על הנכס הועברה על שם הח הושלמה העסקה  2017בסוף חודש פברואר 

 

 מכירת נכס בישוב עמנואל – (%100)חברה בבעלות  מאשלד בע"

 מכירתעל הסכם ל(  אשלדמבני תעשייה צפון בע"מ )חברה בבעלות מלאה של  חתמה 2017,  מרץבחודש 

, תמורת מ"ר 6,500 -בשטח בנוי של כבישוב עמנואל (  העיקריים שוכר הנכס -)הרוכשתעשייה  מבנישני 

עד לסוף  תקבלאלפי ש"ח  והיתרה ת 8,208 סך של התקבלנכון למועד זה  .אלפי ש"ח 8,250-סך של כ

הפסד  וא הוצג בדוח הרווח"ח אלפי ש 1,980הפער בין התמורה לערך הנכס בספרים בסך של  .שנת הדוח

  .(2016לשנת לדוח התקופתי  3.13.2.12וסעיף  3.13.1.1בסעיף עליית ערך נדל"ן להשקעה . ראה גם סעיף 

 

 (%100)חלק החברה  קרקע בעיר יבנהשת ירכ

בעיר יבנה שייעודה תעשיות עתירות ידע חתמה החברה על הסכם לרכישת קרקע  2017בחודש אפריל 

לאחר התקיימות כל התנאים  2017בחודש מאי . ש"ח אלפי  34,500תמורת  דונם 23 -כבשטח של 

) עלות  המתלים שצוינו בהסכם בין הצדדים שולמה התמורה והועברה הבעלות בקרקע לידי החברה

החברה קיבלה הערכת שווי  .מיליון ש"ח ( 3.9הרכישה כללה עלויות נוספות לרבות מס רכישה בסך של 

בכוונת אש"ח .  37,000בעקבות כך את שווי הקרקע  על סך של  והעמידה 2017ביוני  30יום לנכס זה ל

 החברה להקים על שטח זה מבני משרדים להשכרה , בעיקר.

 

 (%51)חלק החברה  1מכירת נכס בדיסלדורף 

, אשר 51% -שותפות שהחברה מחזיקה בה בעקיפין בשיעור של כחתמה   2017, חודש ספטמברב

( , והשותפים  2016לדוח  התקופתי לשנת  3.13.2.16.4אה סעיף מחזיקה בנכס בדיסלדורף בגרמניה )ר

מיליון אירו. בניכוי  57 -בתמורה ברוטו של כ ,לצד ג'  למכירת  אחזקותיהם בשותפות על הסכם בה, 

התחייבויותיה של השותפות )לרבות יתרת ההלוואה שלקחה השותפות למימון רכישת הנכס( ובתוספת 

מיליון אירו .  24.6-במועד השלמת ההסכם , תסתכם התמורה לסך של כ נכסיה השוטפים של השותפות

מיליון אירו בחשבון נאמנות. יתרת התמורה תשולם  1 -במועד חתימת ההסכם הפקיד הרוכש סך של כ

. השלמת ההסכם מותנית 2017בדצמבר  31במועד השלמת ההסכם כקבוע בהסכם, שיחול ביום 

יקשה השותפות זה בלאור הסכם כמקובל בהסכמים מסוג זה . בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים 

. השותפות העמידה את שווי הנכס על פי  2017בספטמבר  30את שווי הנכס ליום ממעריך שווי לבחון 

) סכום שווי הנכס לפני עדכון זה עמד על סך  מיליון אירו 56.7 -קבלה על סכום של כתהערכת השווי שה

 . מיליון אירו (  52.6של 

 

    (%22.5רכישת קרקע בעיר ירושלים )חלק החברה 

"( על הסכמים השותפותחתמה שותפות של החברה וצד ג' בחלקים שווים )להלן "  2017בחודש אוגוסט 

דונם עליה  5.8 -זכויות בקרקע בירושלים  בשטח של כ 6.66%והסכם אופציה לרכישת  38.34%לרכישת 

מ"ר (  3,000 -מ"ר( ומסחר )כ 35,000-יחידות דיור (,  משרדים ) כ 120-מגורים )כ :בניינים 2ניתן להקים 
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בד בבד עם הסכם המכר, התקשרו . מיליון ש"ח( 60.25ש"ח )חלק החברה מיליון  120.5 -תמורת  כ

בהסכם להסדרת שיתוף הפעולה בנוגע לפיתוח ובנייה של   השותפות ויתר בעלי הזכויות בקרקע הנ"ל

ף חתמה החברה על הסכם להעמדת הלוואה לשותפה בשותפות בהיקף של עד  פרויקט על הקרקע. בנוס

מיליון ש"ח מותנה בגובה ההון העצמי שהשותפים יצטרכו להעמיד לטובת הרכישה, חלקה לזמן  28

העמדתה וחלקה לזמן  מיליון ש"ח אשר תפרע בתוך שנה ושלשה חדשים מיום 13קצר בהיקף של עד 

רע מתוך רווחי הפרויקט הצפויים. ההלוואות תהיינה צמודות למדד מיליון ש"ח אשר תיפ 15ארוך 

רכישה זו ואת ההלוואה הן על  מממנת. החברה 8%המחירים לצרכן ותישאנה ריבית בשיעור שנתי של 

נסגר )נכון למועד הדוח טרם  בסיס ההון העצמי שלה והן על דרך העמדת מימון בנקאי לטובת הרכישה 

קבעו תנאים כמקובל כהסכמים מעין אלה כגון רישום זכויות אשר צפוי בהסכם נ  .(הסכם המימון

  .  2017שיושלמו במהלך חודש דצמבר 

 

 (%50בני ברק )חלק החברה   LYFEפרויקט 

להתכנס  אסיפה כללית של בעלי מניות החברה מורהא לאחר תאריך המאזן 2017נובמבר ב 26ביום 

ת השליטה בחברה, קבוצת אשטרום בע"מ )להלן: עם בעל בהסכםהתקשרות החברה  ולהחליט בדבר

ניתן לאחר קבלת אישור ועדת להתקשרות זאת )אישור דירקטוריון החברה , "( בעלת השליטה"

, במידה . בהתאם להתקשרות זו  בישיבתה כוועדה עצמאית ובלתי תלויה( הביקורת של החברה

בבני ברק אותו מקימה  LYFEשטחי משרדים בפרויקט תמכור החברה לבעלת השליטה ותאושר , 

ראה  -" הפרויקטהחברה יחד עם חברת דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ, בחלקים שווים )להלן: "

במגדל הראשון חניות  155 -ומ"ר  10,568 -(, בשטח של כ2016לדוח התקופתי לשנת  3.13.2.4סעיף 

) אסמכתא  2017באוקטובר ,  8ם מיליון ש"ח ) ראה גם דווח מיידי מיו 149 -תמורת סך של כ בפרויקט

 ( . 201-01-098019מס'  : 

 

 משא ומתן לרכישת נכסים בגרמניה

-2017-01, לאחר תאריך המאזן, דיווחה החברה בדיווח מידי ) אסמכתא מס' :  2017בחודש נובמבר 

ים בנייני משרד 3מוכרים שונים לרכישה של  3( כי הינה מנהלת משא ומתן מול גוף המייצג  108177

בערים דיסלדורף , בובליגן ומנהיים שבגרמניה . סך ההשקעה המשוערת לרבות מיסים ועלויות נוספות 

לממן הרכישות האמורות ממקורותיה העצמיים וכן ממימון  מיליוני אירו . בכוונת החברה 87.6הינה 

 בנקאי .

ייבים ו/או כי המחיר אין ודאות כי המו"מ , כולם או חלקם , כאמור לעיל יתגבשו לכדי הסכמים מח

 שמוסכם יהיה כמפורט לעיל .

 

 אנגליה -אירופה מערב השקעות נוספות ב

)מס' אסמכתא:  2016)יעדים ואסטרטגיה עסקית ( לדוח התקופתי לשנת  4.14בהמשך לאמור בסעיף 

(, נכון למועד הדוח בוחנת החברה אפשרות להשקעה בנכסים מניבים באנגליה 2017-01-223818

 נכסיםצונה להרחיב את הפעילות ביבשת אירופה. בחינה כאמור כוללת בחינת שוק הבמסגרת ר

 של נכסים כאמור .   מונםהמניבים באנגליה, הזדמנויות עסקיות וכן אפשרויות מי

מידע צופה פני עתיד, יודגש, כי נכון למועד הדוח, השקעה בנכסים האמור בסעיף קטן זה לעיל, הינה 

ואין וודאות כי תתגבש לכדי השקעה בפועל, בין היתר הן   1968-רך, התשכ"חכהגדרתו בחוק ניירות ע

 בשל שיקולים עסקיים וכלכליים של החברה והן כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה.

 

. 
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  התחייבויות: .ד 

                                                   אלפי ש"ח 2,638,114לפי ש"ח לעומת א 2,715,721 -הדו"ח הסתכמו ב מועדהתחייבויות הקבוצה ל  

 .   2016 בדצמבר 31-ב

סעיף  .2016 בדצמבר 31 -אלפי ש"ח ב 360,177אלפי ש"ח לעומת  280,013 -בהתחייבויות שוטפות הסתכמו   

מיליון ש"ח  67 -ל כהמסתכם בסך שמתאגידים בנקאיים חלויות שוטפות בויות שוטפות כולל יהתחי

מיליון  145 -חוב בסך של כ וחלויות שוטפות של אגרות ים במסגרת ליווי פרויקטים ונכסים מוגדריםהניתנ

  . חש"

בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 2,277,937אלפי ש"ח לעומת  2,435,708 -התחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ב  

 דצמבר 31 -אלפי ש"ח ב 447,200אלפי ש"ח, לעומת  446,351 כוללות הלוואות בסך של . ההתחייבויות2016

 נכסים מניבים בארץ זו.  9קים בגרמניה בגין רכישת הנקובים במטבע יורו ואשר התקבלו מבנ 2016

 

 (10)הרחבת סדרה  הנפקת אג"ח

ש"ח ע.נ. אגרות חוב במסגרת הרחבת סדרת אגרות חוב  172,780,000, הנפיקה החברה 2017ביולי  16ום בי            

באוגוסט  28אשר הוצא מכוח תשקיף מדף מיום  2017 ייולב 13י דוח הצעת מדף מיום ( על פ10)סדרה 

ש"ח ע.נ.  1-ש"ח ל 1.042. ההנפקה הייתה במחיר של 2018באוגוסט  28, ואשר תוקפו הוארך עד יום 2015

"ח. הוצאות ההנפקה בגין הרחבת הסדרה הסתכמו בסך ש 180,036,760בסך של והתמורה בגינה הסתכמה 

 מיליון ש"ח. 1.81 -כשל 

-2017)אסמכתא מס':  "( הודעהמעלותכללה סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ )להלן: " 2017 יוליב 13ביום 

( שיונפקו על ידי החברה בדרך של הרחבת סדרה בסכום כולל 10(, כי דירוג אגרות החוב )סדרה 01-060196

 . ilAמיליון ש"ח ערך נקוב יעמוד על  220של עד 

  
 ירוג מעלות עדכנידוח ד

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

(. בהתאם 2016-01-7054672)אסמכתא מס':  2016ספטמבר ב 26ראה דיווח מיום  ,אגרות החוב שבמחזור

עם  ilA -חוב שבמחזור של החברה ללדוח הדירוג כאמור, הודיעה מעלות על אישור דירוג לסדרות אגרות ה

 220להנפקת אגרות חוב היקף של עד  ilA, פרסמה מעלות דירוג של 2017ביולי  13ביום  תחזית יציבה .

ביולי  13(. ראו דיווח מיידי של החברה מיום 10מיליון ש"ח ע.נ. באמצעות הרחבת אגרות החוב )סדרה 

 (.2017-01-060202)מס' אסמכתא:  2017

 : עצמי הון  .ה 

. ההון 2016בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 1,301,217אלפי ש"ח לעומת  1,491,558 -ההון העצמי הסתכם ב  

אלפי  104,502ש"ח בגין זכויות שאינן מקנות שליטה לעומת סך של  אלפי 124,694העצמי כולל סך של 

   .2016בדצמבר  31 -ש"ח ב

היקף המאזן לעומת מ 35.45% מהווה 2017 מרץב 31-מקנות שליטה בההון העצמי לרבות זכויות שאינן 

 30.38%המאזן לעומת  מהיקף 32.49% מהווהללא זכויות אלו ההון העצמי , ו2016בדצמבר  31 -ב 33.03%

 .2016בדצמבר  31 -ב

אחר  כולל רווחמש"ח, אלפי  149,463השינויים בהון העצמי נובעים בעיקר מגידול ברווח הנקי בסך של 

 תשלוםקיטון עקב מ ,(  שע"ח של היורו עלייתהפרשי תרגום בגין  )ש"ח אלפי   13,502ל לתקופה בסך ש

ומימוש  אלפי ש"ח 115,348ש"ח , מהנפקת מניות )ראה להלן( בסך של אלפי  87,283דיבידנד בסך של 

מימש מנכ"ל  2017ינואר בחודש  )אלפי ש"ח  188בסך של רגילות של חברה אופציות מנכ"ל למניות 

 375,000,מנה אחת מתוך ארבע מנות שהוקנו לו ואשר שתיים מהן הבשילו,  המנוח מר מוטי סלע  רההחב

עלויות   .Cashless)  -של החברה בהתאם למנגנון הרגילות מניות  188,490 –ל מומשו אשר אופציות 

הבשילו  וטרם,כאמור לעיל מנות שהוענקו למנכ"ל ה 2אלפי ש"ח של  877תשלום מבוסס מניות בסך של 

, בשל כך ביטלה החברה עלויות אלו בסעיף קרן בגין תשלום מבוסס מניות עם פטירתו של המנכ"לפקעו 



 - 6 - 

. המנה השנייה שהבשילה כנגד הוצאות שכר )שהינו הסעיף שבמקור חויב כאשר ניתנה ההטבה למנכ"ל (

ת האופציות של , וזאת בהתאם לתוכניוטרם מומשה , כאמור לעיל עומדת לזכותם של יורשי המנכ"ל

 -אשר הומרה למימשו יורשי המנכ"ל מנה זאת  2017בחודש נובמבר , לאחר תאריך המאזן  .המנכ"ל

 .רגילות של החברהמניות  255,196

 

 חלוקת דיבידנד 

 9וביום   מיליון ש"ח 55מניותיה בסך של  על חלוקת דיבידנד לבעליהכריזה החברה  2017 מרץב 22יום ב

 דנד שולם.הדיבי 2017  אפרילב

ש"ח וביום מיליון  30הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של  2017באוגוסט  24ביום 

 . דנד שולםיהדיב 2017בספטמבר  12

 

 הנפקת הון 

של ש"ח ע.נ. כ"א  1מניות רגילות בנות  7,250,000נפיקה החברה לציבור ה 2017 ספטמברב 12ביום 

 118,538ש"ח וסה"כ התמורה ברוטו הסתכמה בסך של  16.35בהנפקה הינו  . מחיר המניה שנקבעהחברה

 אלפי ש"ח . 3,189אלפי ש"ח . הוצאות ההנפקה הסתכמו בסך של 

                
 )להלן:  "תקופת הדו"ח(:   2017 ספטמברב 30 -תוצאות הפעילות לתקופה שהסתיימה ב  .א.3

 

תקופה באלפי ש"ח  705,831 לעומת לפי ש"חא 810,781 -ב הסתכמובתקופת הדו"ח הקבוצה  הכנסות 

הכנסות ממכירת פרויקט  אלפי ש"ח 6,493 הקודמת הדוח תקופתב ללו. ההכנסות כהמקבילה אשתקד

 .  2016שמכירת כל שטחיו הסתיימה בסוף שנת  בעיר בני ברק(משרדים )מגדל ר וויטאו

 

לפי א 810,781 -ב בתקופת הדו"ח הסתכמו יקוחנדל"ן להשקעה ומדמי ניהול ופהקבוצה מהשכרת  הכנסות 

 בתקופה המקבילה אשתקד. אלפי ש"ח  177,212 לעומת ש"ח

 

אלפי  143,731לעומת  לפי ש"חא 679,731 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  נדל"ן להשקעהההכנסות מהשכרת  

 . תקדבתקופה המקבילה אשש"ח 

 

אלפי ש"ח  069,4אלפי ש"ח לעומת  402,4 -מו בהסתכבתקופת הדו"ח  הכנסות מדמי ניהול ייזום ופיקוח

 בתקופה המקבילה אשתקד. 

 

 ש"חאלפי  768,4סך של הסתכמו בתקופת הדוח הקודמת  של מכירות שטחי פרויקט ויטאוור  המכירותעלות 

 .2016.כאמור לעיל פרויקט זה הסתיים במלואו בסוף שנת 

 

בתקופה אלפי ש"ח  245,34לעומת  אלפי ש"ח 262,35 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  הוצאות אחזקת מבנים  

  .המקבילה אשתקד

 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  683,144אלפי ש"ח לעומת  819,142 -הסתכם בבתקופת הדו"ח  רווח גולמי 

הנובע ממכירת שטחי פרויקט  אלפי ש"ח  1,725כלל רווח זה סך של ה המקבילה אשתקד ) בתקופ אשתקד

 142,958אלפי ש"ח לעומת  142,819חי פרויקט ויטאוור הסתכם הרווח הגולמי בסך בנטרול רוו ( רוויטאו

 .אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

 

אלפי  548,46בסך של עליית ערך הנדל"ן  מההסתכבתקופת הדו"ח  , נטוערך נדל"ן להשקעהעליית )ירידת(  

בתקופת הדוח חברה בצעה ה תקד. אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אש 2,160ערך בסך של  ירידת ש"ח לעומת

העיקרי שבהם הינו עדכון הערכת שווי למספר פרויקטים שבגינם נמצאו אינדיקציות לשינויים בשווים  עדכוני

שני מבני  עדכון שווי בעקבות מכירתמ. אלפי ש"ח לעליית הערך 18,593שתרם הערכת השווי של קניון בת ים  

ג' לעיל ( וכן עליית ערך נכסים אחרים של חברת  2"ח )ראה סעיף אלפי ש 1,980התעשייה בעמנואל בסך של 
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 3.13.1.1  -ו 3.13.2.12 ף י)ראה סע ( ועוד ברקן , בית שמש , כנות . )אלפי ש"ח  12,647בסך  של בע"מ אשלד 

אלפי ש"ח בגין הנכס  16,771כמו כן כלל סעיף זה ברבעון הנוכחי עליית ערך בסך של  .לדוח התקופתי ( 

 ג. לעיל  2סלדורף ראה סעיף בדי

חלק מהעדכונים נעשה בחברות כלולות כמו בפרויקט חוצות המפרץ , בפרויקט מגדלי הוד השרון ובפרויקט  

דיסלדורף השני בהם נוספו שוכרים והשטח הפנוי קטן. סכום שינויים אלו בא לידי ביטוי בסעיף רווחי חברות 

 כלולות .  

 

ח בתקופה אלפי ש"  008,25מת לעו אלפי ש"ח 514,22 -הסתכמו בפת הדו"ח בתקו וצאות הנהלה וכלליותה  

אש"ח בעיקר בשל חילופי מנכ"ל בקניון  2,890 -שכר כהוצאות הקיטון נובע בשל ירידה ב המקבילה אשתקד.

אלפי ש"ח  877בשל ביטול עלויות תשלום מבוסס מניות בסך של  וכן החברהמנכ"ל של מענק בבת ים וקיטון 

 .מנות שהוענקו למנכ"ל ואשר טרם הבשילו ופקעו עם פטירתו של המנכ"ל  2של 

   

בסך הכנסות לעומת אלפי ש"ח  069,2של בסך  הכנסותבהסתכמו בתקופת הדו"ח  אחרות )הוצאות( הכנסות      

אלפי  2,282בין היתר סך של  ובתקופת הדוח כללההכנסות . אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 8,473של 

סיום החוזה הכנסה חד פעמית בגין הסדר שנעשה עם אחד משוכרי החברה שפינה שטח לפני תום  ש"ח

אלפי ש"ח בגין מכירת החזקות החברה  9,089בתקופה המקבילה אשתקד כללו ההכנסות  . שנחתם עמו

 בפרויקט מגורים בברלין.

 

בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  988,125 אלפי ש"ח לעומת 922,681 -הסתכם בבתקופת הדו"ח  תפעולירווח  

ללא סעיף ו , ללא סעיף רווח ממכירת פרויקט ויטאוורערך להשקעה (ירידתעליית ) ללא סעיףאשתקד. 

אלפי ש"ח  117,950 אלפי ש"ח לעומת 120,305הסתכם הרווח התפעולי בסך של  ,כאמור לעיל אחרותהכנסות 

   בתקופה מקבילה אשתקד.

  

אלפי  561,36)הוצאות מימון בסך של  אלפי ש"ח 460,54בסך הסתכמו קופת הדו"ח בת נטו ,הוצאות מימון      

ח ש" אלפי 59,560בסך  , נטומימון וצאותה לעומת ,(חאלפי ש" 18,101ש"ח בניכוי הכנסות מימון בסך של 

   אלפי ש"ח(. 8,558 –אלפי ש"ח בניכוי הכנסות  68,118 –)הוצאות  בתקופה המקבילה אשתקד

אלפי  972מני"ע  בסך של  רווחלעומת  אלפי ש"ח 10,673מני"ע בסך של  רווחהיה לחברה קופת הדו"ח תב        

  .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

 וצאותח היו לחברה ה"ואות לא צמודות. בתקופת הדוולחברה הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן והל      

 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדלפי א 214בסך   כנסותהלעומת  ש"חאלפי  628בסך של נטו  הפרשי הצמדה,

  LYFE אלפי ש"ח בגין פרויקט 3,677בתקופת הדוח הוונה החברה הוצאות מימון בסך של  .

 

 אלפי 875,38 של רווחאלפי ש"ח לעומת  219,51 של רווחבהסתכמו בתקופת הדו"ח  רווחי חברות מוחזקות  

 5,430סך של   מוחזקותסעיף רווחי כלל  מקבילה אשתקדהבתקופת הדוח בתקופה המקבילה אשתקד. ש"ח 

מנגד בתקופת הדוח הייתה  . 25% -ל 26.5% -בגין הפחתת שיעור המס בתקופת הדוח מ אלפי ש"ח הטבת מס

 –עקב ההצלחה להשכיר את מרבית שטחי הנכס )חלקנו ברווחי התקופה  2עליית ערך בגין פרויקט דיסלדורף 

, אש"ח (   3,193ו בתקופה המקבילה אשתקד וגרמו לירידת ערך )חלקנו בהפסד אלפי ש"ח ( שהתפנ 3,910

 .ראה גם סעיף עליית ערך נדל"ן לעיל

       

 262,10 )מס שוטף בסךח לפי ש"א 218,52בסך של מס  וצאותבההסתכמו בתקופת הדו"ח  מיסים על הכנסה

ההוצאות  לעומת, ש"ח(אלפי  14,956בסך ומיסים נדחים אש"ח בגין שנים קודמות (  762)לרבות אלפי ש"ח 

 אלפי ש"ח ומיסים נדחים 10,063)מס שוטף  המקבילה אשתקד אלפי ש"ח בתקופה 3,672 מס בסך של 

 25%-ל 26.5%-הופחת שיעור המס מ המקבילה אשתקדבתקופת הדוח  .ש"ח אלפי  6,391בסך  )הטבת מס(

 ( .24%הינו  2017)שעור מס החברות בשנת  "ח.אלפי ש 12,345של ובשל כך שיקפה החברה הטבת מס בסך 
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לפי ש"ח א 631,101של  רווחש"ח לעומת  אלפי 463,491 של ברווחהחברה סיימה את תקופת הדו"ח  נקי רווח  

אלפי ש"ח לעומת רווח  130,373הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסך של  בתקופה המקבילה אשתקד.

 .בילה אשתקדתקופה המקאלפי ש"ח ב 91,581של 

  

 558,102בסך של רווח אלפי ש"ח לעומת  965,216של החברה בתקופת הדו"ח הסתכם בסך של   כולל רווח 

אלפי ש"ח  13,502בסך רווח ח כלל "הרווח הכולל בתקופת הדו אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  4,623בסך הפסד לעומת  של היורוהשינוי בשער החליפין הפרשי תרגום בגין 

 אשתקד.

 
 : 2017ספטמבר  –להלן תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים באלפי ש"ח לתקופה ינואר   .ב.3

20172017201720172016

ינוארינואר יוליאפרילינואר

ספטמברספטמברספטמבריונימרס

הכנסות

57,10957,89858,672173,679173,143מהשכרת נדל"ן להשקעה

1,4701,5621,3704,4024,069מייזום , דמי ניהול ופיקוח

00006,493ממכירת משרדים

58,57959,46060,042178,081183,705סה"כ הכנסות

00004,768עלות מכירות

12,08211,35011,83035,26234,254עלויות אחזקה

46,49748,11048,212142,819144,683רווח גולמי

(2,160)3,70124,37018,47746,548עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה

(25,008)(22,514)(9,166)(7,296)(6,052)הוצאות הנהלה כלליות ושיווק

2,0698,473(34)2,0976 הכנסות )הוצ'( אחרות

46,24365,19057,489168,922125,988רווח תפעולי

6,9207,7133,46818,1018,558הכנסות מימון

(68,118)(63,561)(17,120)(26,977)(19,464)הוצאות מימון

13,00623,35514,85851,21938,875חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות כלולות,  נטו

46,70569,28158,695174,681105,303רווח לפני מיסים על ההכנסה

9,7549,7055,75925,2183,672מיסים על ההכנסה 

36,95159,57652,936149,463101,631רווח  נקי )הפסד(

מיוחס ל:

33,73555,88840,750130,37391,581בעלי המניות של החברה

3,2163,68812,18619,09010,050זכויות שאינן מקנות שליטה

36,95159,57652,936149,463101,631

דצמבר 2016ספטמבר 2016ספטמבר 2017יוני 2017מרץ 2017

99.8100.7100.2100.3100.0מדד ידוע

3.88223.98594.15694.20304.0438שער חליפין אירו
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 : נזילות ומקורות מימון .4

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

  .לציבור של אג"ח וכן מהלוואות לזמן ארוך ולזמן קצר מבנקים

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

 178,230( אג"ח , נטו בסך של  10, מתמורת הנפקת )הרחבת סדרה  אלפי ש"ח 54,174ומפעילות שוטפת בסך 

בסך  בניכוי מיסיםמימוש מקרקעין מתמורת  ןאש"ח וכ 115,348פקת הון נטו , בסך של אש"ח , מתמורת הנ

אלפי  23,943בסך של ,נטו בתקופת הדו"ח פרעה החברה הלוואות לזמן ארוך וקצר . אלפי ש"ח  8,357של 

וכן ק בגין עלויות פיתוח בבני בר אלפי ש"ח 4,663שילמה סך של  ,אלפי ש"ח 107,966פרעה אג"ח בסך  ,ש"ח

 .ג' לעיל (   2)מרביתו רכישת קרקע ביבנה ראה סעיף  ש"ח  אלפי 41,181השקיעה בנדל"ן להשקעה סך של 

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

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

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

   .7201 ספטמברב 03לחברה ליום 

ה' לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, ראו דיווח 38לפרטים אודות מצבת התחייבויות של החברה לפי תקנה        

   (.2017-01-108963)אסמכתא מס':  2017 נובמברב 22די מיום ימי

 

 אירועים נוספים  .5

באפריל  6ובישיבת דירקטוריון החברה מיום  2017באפריל  4בוועדת הביקורת והתגמול של החברה מיום            

. 2017במאי  1"( החל מיום רוקמןמינויו של מר ירון רוקמן למנכ"ל החברה )להלן: "  הוחלט על 2017

  (.2017-01-032038)אסמכתא מס':  2017באפריל  9לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 

 

, נחקר מר אברהם נוסבאום, יו"ר 2017בפברואר  14, דיווחה החברה כי ביום 2017בפברואר  15ביום   

א משרה ושדירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, בחשד לביצוע לכאורה של עבירות שוחד, בתפקידו כנ

של החברה וחברות קשורות של החברה. להערכת החברה, בהתנהלותו של מר  בחברה, בקשר עם פרויקט

ה שנוסבאום או של החברה, לא נפל כל רבב ודופי וכי לאחר בירור העובדות יתברר כי שמו שורבב לפר

   בשוגג.

 

  דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהול . 6

היה מר דוד דולה, סמנכ"ל הכספים  2017במאי  24הול סיכוני השוק של החברה עד ליום האחראי על ני

כאחראי את מר רוקמן, מנכ"ל החברה, החליט דירקטוריון החברה למנות  2017במאי  24בחברה. ביום 

 9. לפרטים בדבר השכלתו, כישוריו וניסיונו של מר רוקמן, ראה דיווח מיידי מיום לסיכוני שוק החברה

(. הפיקוח בחברה בנושא סיכוני שוק נקבע בדרך של דיונים 2017-01-032038)אסמכתא מס':  2017באפריל 

במסגרות המתאימות בהנהלת החברה, דיווח ודיון בדירקטוריון. בתקופת הדוח לא חל שינוי מהותי בסיכוני 

ק ב' לדוח התקופתי בפר 5השוק אליהם חשופה החברה ובדרכי הניהול של הסיכונים אשר פורטו בסעיף 

 .2016לשנת 
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   7/2019/03למכשירים פיננסיים וסעיפים אחרים נכון ליום רגישות  מבחני . 7

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

א. מבחן רגישות במדד המחירים לצרכן :

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

44,98689,972(899,721)(44,986)(89,972)עודף התחייבויות צמודות למדד המחירים לצרכן

ב. מבחן רגישות לשערי החליפין

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%10%5%

אשטוה לייפציג - הלוואה שלא מופיעה בדוח היוון

(28,109)(56,217)56,21728,109562,170עודף נכסים באירו

ג. מבחן רגישות לשינוי בשער הריבית *

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

3570(7,525)(34)(69)הלוואות צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

52105(14,243)(52)(104)הלוואות לא צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

1,3822,770(448,196)(1,377)(2,750)הלוואות 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 30/09/17 שיעור הריבית להלוואות צמודות מדד - 3.3% והלוואות באירו - 1.9%

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

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

11,70923,418(234,185)(11,709)(23,418)אג"ח סדרה 7

23,93747,875(478,749)(23,937)(47,875)אג"ח סדרה 8

31,32762,653(626,534)(31,327)(62,653)אג"ח סדרה 9

16,00031,999(319,993)(16,000)(31,999)אג"ח סדרה 10

(16,246)(8,123)16,2468,123162,464ניירות ערך סחירים

                                -                         -                -                         -                        -נכסים פיננסיים זמינים למכירה

- השווי ההוגן של אג"ח סדרה 9,8,7 ו-10 מבוסס על שער האיגרת בבורסה ליום 30/09/17.

- דוח בסיסי הצמדה מצורף כנספח א' לדו"ח הדירקטוריון .
 

 .  
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 לפרק ו' להנחיית גילוי בנוגע לפעילות הנדל"ן להשקעה גילוי בדבר נתוני נכסים מהותיים מאוד בהתאם  .7

 

 קניונים בישראל בע"מ

מספרי  2017שנת  

 השוואה

 31/12/2016 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4בעון ר 100%-שיעור ההחזקה בנכס 
 513,700 513,700 532,340 532,340   שווי הנכס באש"ח

NOI 9,723     בפועל בתקופה באש"ח    9,892  9,948 40,167 

(686)   רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(  19,059 (466) (1,323) 
%98   שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(  %98  99% 99% 

%7.3   שיעור תשואה בפועל )%(  %7.4  7.7% 7.8% 
%7.8   שיעור תשואה מייצג )%(  %8.0  8.2% 8.3% 

 227 221 222 223   (1) ח דמי שכירות ממוצעים למ"ר )חודשי( בש"
דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 

 179 327 לא נחתם 402   (1)בתקופה )חודשי( בש"ח 
 2,973 2,762 2,843 2,909   פדיון ממוצע חודשי למ"ר נטו מושכר

 
 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. - רצ"ב נספח ד'  

 
 

 ברכה,ב
 

 
 ירון רוקמן אברהם נוסבאום

 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון
 

  2017 נובמברב 22תאריך: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א'
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   7/2019/03 יוםן לדוח בסיסי הצמדה נכו
 

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

348,66430,998379,662מזומנים ושווי מזומנים

145,88721,271167,158השקעות לזמן קצר

4,62223,0982,06629,786חייבים ויתרות חובה

120,393120,393מלאי מרקעין בהליכי בניה למכירה

נכסים לא שוטפים

111,14489,805146,760514,543862,252השקעה בחברות כלולות

852,3801,779,6982,632,078נדל"ן להשקעה

11,85211,852הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

1423,9564,098רכוש קבוע

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

610,317124,7551,053,6172,418,5904,207,279סך כל הנכסים

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

התחייבויות שוטפות

43,2301,82822,10667,164חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 

11,608133,380144,988חלויות שוטפות של אג"ח

23,02234,7159,85467,591זכאים ויתרות זכות 

270270מקדמות בגין מקרקעין בהליכי בניה למכירה

התחייבויות לא שוטפות

409,1155,185424,245838,545הלוואות מתאגידים בנקאיים

527,753829,5161,357,269אגרות חוב

12,80312,803הלוואה משותף בשותפות מאוחדת

846846התחייבויות בשל הטבות לעובדים

22,439203,806226,245מיסים נדחים

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

1,015,8441,004,624491,447203,8062,715,721סך כל ההתחייבויות

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

562,1702,214,7841,491,558(879,869)(405,527)היתרה המאזנית נטו

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

מטבע ישראלי
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  פרטים אודות סדרות אגרות החוב: 

  .9.74הינו   NOI -,  יחס החוב פיננסי נטו ל57.66%הינו   CAP -,  יחס החוב פיננסי נטו ל37.34%אלפי ש"ח, יחס הון עצמי למאזן הינו   1,861,146הינו נכון למועד הדוח החוב הפיננסי נטו של החברה  (1

   ועד הדוח עומדת החברה בהוראות שטרי הנאמנות.נכון למ (2

  

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

 מועד סד'

 הנפקה

ע.נ בעת 
 ההנפקה
)לרבות 

בהרחבות 
 סדרה(

  ערך נקוב 
   ליום

30/9/17 

ערך נקוב 
מוערך ליום 

30/9/17 
 חאש"

סכום ריבית 
צבורה ליום 

30/9/17 
 אש"ח

ערך האג"ח 
בדוחות 

הכספיים 
 האחרונים

 אש"ח

שווי בורסאי 
 ליום

30/9/17 
 אש"ח

 סוג

 ריבית

האם 
מהותי 

? 

מועדי תשלומי 
 הקרן

מועד תשלומי 
 ריבית

תנאי 
 ההצמדה

האם 
המירות 
לני"ע 
 אחר

האם 
קיימת 
זכות 
פדיון 

? 

7 
 2010יולי 

 2010דצמבר 
 2012פברואר 
 2012אפריל 

ריבית שנתית  234,185 216,785 2,317 218,681 205,263,159 500,000,000
צמוד  4.25%

למדד המחירים 
 לצרכן

 
 כן

תשלומים חצי  20
  -שנתיים החל מ

 -וכלה ב 1/1/2012
1/7/2021 

תשלומים חצי  22
  -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/1/2011
1/7/2021 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 
 לא לא

8 
 2012דצמבר 
 2013נובמבר 
 2013דצמבר 
 2014אפריל 
 
 
 

ריבית שנתית  478,749 443,983 6,656 432,906 431,538,540 510,000,000
4.6% 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 
 כן

תשלומים חצי  13
  -שנתיים החל מ

 -וכלה ב 30/11/2016
30/11/2022 

תשלומים חצי  20
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 31/5/2013
30/11/2022 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 
 לא לא

9 
  2014ר ספטמב
 2015יולי 

 2016פברואר 
 2016אפריל 

575,280,000 
 
 
 

557,166,759 557,167 13,613 542,148 626,534 
 

ריבית שנתית 
4.9% 

 

תשלומים  15 כן    
שנתיים לא שווים 

 1/10/2015  -החל מ
 1/10/2029 -וכלה ב

תשלומים חצי  30
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/4/2015
1/10/2029 

 לא      לא צמוד
 כן      

10 
  2016ספטמבר 

 2017יולי 
 

296,290,000 
 

         
 

ריבית שנתית  319,993 299,341 2,260 296,290 296,290,000
3.06% 

 

תשלומים  10 כן    
שנתיים לא שווים 

 1/10/2019  -החל מ
 1/1/2028 -וכלה ב

תשלומים חצי  23
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/1/2017
1/1/2028 

 צמוד למדד
המחירים 

 לצרכן

 לא     
 כן      



 
 
 
 
 

 
 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים

 המיוחסים לחברה
 
 

 7201, בספטמבר 30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 

 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 תשעה ו של ותולתקופ 2017 ספטמברב 30החברה(, ליום  -של אשטרום נכסים בע"מ )להלן  1970-התש"ל

 באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. וחודשים שהסתיימ
 בהתבסס על סקירתנו. אלות ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

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

ואשר חלקה של  2017 ספטמברב 30לפי ש"ח ליום א 190,611-כההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של 
תשעה  של ותלתקופאלפי ש"ח  13,395 -וסך של כש"ח אלפי  30,839-של כך הסתכם לסהחברות הנ"ל  החברה ברווחי

באותו תאריך. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים ו שלושה חודשים שהסתיימו
שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוססת על דוחות שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל 

 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 

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

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

 
 

 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-, התש"לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2017, נובמברב 22 
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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  2017, בספטמבר 30ליום 

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



 נכסים בע"מ אשטרום
 חברהל המיוחסיםעל המצב הכספי  יםהמאוחד דוחותנתונים כספיים מתוך ה

-  4  - 

 
 

 בספטמבר 30ליום  
ליום 

 בדצמבר 31

 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    נכסים שוטפים

 193,198  252,663  341,917  מזומנים ושווי מזומנים
 203,010  151,317  145,454  השקעות לזמן קצר

 21,193  16,737  21,259  חייבים ויתרות חובה

 112,053  83,492  120,393  מלאי משרדים למכירה

  629,023  504,209  529,454 

    נכסים לא שוטפים

 531,145  512,940  568,145  נדל"ן להשקעה
 -  72,853  -  השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

 591,929  584,083  562,119  הלוואות לחברות מוחזקות
 1,257,396  1,161,538  1,389,834  לתאגידים מוחזקיםנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים 

 -  -  8,352  הלוואה ויתרות חובה לזמן ארוך
 2,372  2,217  1,920  רכוש קבוע

  2,530,370  2,333,631  2,382,842 

  3,159,393  2,837,840  2,912,296 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 נכסים בע"מ אשטרום
 חברהל המיוחסיםעל המצב הכספי  יםהמאוחד דוחותנתונים כספיים מתוך ה
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 בספטמבר 30ליום  
ליום 

 בדצמבר 31

 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    התחייבויות שוטפות

 -  -  -  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 158,540  158,944  144,988  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 50,224  47,683  17,130  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםחלויות שוטפות של 
 23,567  35,952  32,478  זכאים ויתרות זכות

 210  -  270  מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

  194,866  242,579  232,541 

    התחייבויות לא שוטפות

 174,210  178,615  200,793  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 34,115  27,500  37,602  הלוואות מחברות מוחזקות

 1,273,824  1,327,187  1,357,269  אגרות חוב

 891  813  921  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 -  -  1,078  מיסים נדחים

  1,597,663  1,534,115  1,483,040 

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 127,475  127,475  134,913  הון מניות
 138,265  138,265  247,115  פרמיה על מניות

 48,153  48,153  48,153  קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה
 937,271  782,731  982,644  יתרת רווח

 (54,449)  (35,478)  (45,961)  קרנות הון אחרות

  1,366,864  1,061,146  1,196,715 

  3,159,393  2,837,840  2,912,296 
 
 
 
 
 

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

       2017, נובמברב 22

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



 אשטרום נכסים בע"מ
 הפסד המיוחסים לחברה וארווח  המאוחדים על דוחותהנתונים כספיים מתוך 
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חודשים שהסתיימו  9-ל
 בספטמבר 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 בספטמבר 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

      הכנסות 
 10,906  2,798  2,779  8,190  8,299  מדמי ניהול ופיקוח

 44,058  11,057  11,084  32,817  33,274  מהשכרת נדל"ן להשקעה
 23,159  -  -  6,493  -  ממכירות של שטחי משרדים

 78,123  13,855  13,863  47,500  41,573  סה"כ הכנסות

      עלויות

 2,561  611  832  2,270  2,465  אחזקה

 15,855  -  -  4,768  -  עלות שטחי המשרדים שנמכרו

 59,707  13,244  13,031  40,462  39,108  רווח גולמי

 17,921  55  (392) 189  (2,757) עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה 
 (17,570) (4,328) (5,078) (13,134) (11,806) הוצאות הנהלה וכלליות

 3,508   -   (30)  (492)  (205)  הכנסות )הוצאות( אחרות

 63,566  8,971  7,531  27,025  24,340  רווח תפעולי

 16,144  991  1,420  1,112  10,654  הכנסות מימון
 (66,211) (19,465) (12,358) (51,238) (49,527) הוצאות מימון

הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות 
 23,195  6,542  5,390  17,451  17,552  מוחזקות

חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות 
 211,531  29,929  36,954  95,762  126,473  מוחזקות, נטו

 248,225  26,968  38,937  90,112  129,492  רווח לפני מסים על ההכנסה
 2,104  919  (1,813)  (1,469)  (881)  )הטבת מס(מסים על ההכנסה 

 246,121  26,049  40,750  91,581  130,373  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  9-ל
 בספטמבר 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 בספטמבר 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 246,121  26,049  40,750  91,581  130,373  רווח נקי המיוחס לחברה
רווח כולל אחר המיוחס לחברה 

      )לאחר השפעת המס(:
העברה לדוח רווח והפסד בגין 
מימוש נכסים פיננסיים זמינים 

 (12,224) -  -  -  -  למכירה
רווח בגין נכסים פיננסיים זמינים 

 12,224  1,484  -  5,550  -  למכירה, נטו
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 (17,220)  (5,655)  14,592  (3,595)  10,117  כספיים

 (17,220)  (4,171)  14,592  1,955  10,117  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 228,901  21,878  55,342  93,536  140,490  סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

 
 
 
 

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

 
 

 

 



 אשטרום נכסים בע"מ
 

 על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים 
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חודשים שהסתיימו  9-ל
 בספטמבר 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 בספטמבר 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 

      החברה

 246,121  26,049  40,750  91,581  130,373  רווח נקי המיוחס לחברה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

מזומנים מפעילות שוטפת של 
      החברה:

התאמות לסעיפי רווח והפסד של 
      החברה:

 (17,921) (55) 392  (189) 2,757  ירידת )עליית( ערך נדל"ן להשקעה
חלק החברה ברווחי חברות 

 (211,531) (29,929) (36,954) (95,762) (126,473) ושותפויות מוחזקות, נטו
 465  121  117  349  366  פחת והפחתות

 2,104  919  (1,813) (1,469) (881) )הטבת מס(מסים על ההכנסה 
 815  203  -  611  (877) עלות תשלום מבוסס מניות

 26,872  11,932  5,548  32,675  21,321  הוצאות מימון, נטו 
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות 

 103  3  13  25  30  לעובדים, נטו

  (103,731)  (63,760)  (32,671)  (16,806)  (199,093) 
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 

      של החברה:
ירידה )עלייה( במלאי משרדים 

 (95,319) (46,665) (408) (67,649) (4,663) למכירה
 (4,182) (3,682) (3,180) (2,085) 6,565  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
עלייה )ירידה( במקדמות בגין מלאי 

 (903) -  (90) (1,113) 60  משרדים שנמכר
 1,576  3,255  (17)  8,425  740  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

  2,702  (62,422)  (3,695)  (47,092)  (98,828) 
מזומנים ששולמו והתקבלו במשך 

      השנה בחברה עבור:

 (72,011) (8,551) (7,730) (45,298) (43,854) ריבית ששולמה
 2,502  (560) 132  2,448  1,082  שהתקבלהריבית 

 (313) (1) (2) (5) (15) מסים ששולמו
 8  5  308  8  308  מסים שהתקבלו

 4,163   -    -   4,163   -   דיבידנד שהתקבל

  (42,479)  (38,684)  (7,292)  (9,107)  (65,651) 
ששימשו לפעילות מזומנים נטו 

 (117,451)  (46,956)  (2,908)  (73,285)  (13,135)  שוטפת של החברה
 
 

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



 אשטרום נכסים בע"מ
 

 על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים 
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חודשים שהסתיימו  9-ל
 בספטמבר 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 בספטמבר 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 

      החברה
מכירת )רכישת( ניירות ערך הנמדדים 

 (34,441) (49,026) 727  17,748  66,836  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו
 (834) 55  (392) (361) (39,757) השקעות בנדל"ן להשקעה

בגין מכירת נדל"ן מיסים ששולמו 
 (300) -  -  -  -  להשקעה

 1,011  (3,000) -  (1,989) -  שינוי של פקדון מוגבל, נטו
 19,104  1,454  1,870  12,219  4,575  דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

 -  -  (16,352) -  (16,352) מתן הלוואה לשותף
ירידה )עלייה( בחובות של חברות 

 (4,215) 3,578  42,937  1,566  56,254  ושותפויות, נטומוחזקות 
מתן )קבלת( הלוואות לזמן ארוך לחברות 

 (19,857) 6,026  12,821  (22,398) 17,332  מוחזקות, צד קשור ואחרים, נטו
 77,677    -  -  תמורה ממכירת נכס פיננסי זמין למכירה

 (300)  (11)  50  (29)  60  השקעות בכלי רכב ובציוד משרדי, נטו
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 37,845  (40,924)  18,292  6,756  65,579  לפעילות( השקעה של החברה
תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 

      החברה

 365,911  122,115  178,230  366,038  178,230  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 -  -  115,348  -  115,348  הון מניות, נטותמורה מהנפקת 

 4,659  480  862  (1,966) 1,999  הלוואות מחברות מוחזקות
 (133,295) (41,072) (27,471) (82,253) (107,966) פרעון אגרות חוב

 (75,000) (25,000) (30,000) (75,000) (85,000) דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
 (4) -  -  (4) -  מתאגידים בנקאיים, נטואשראי לזמן קצר 

פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 (12,661) (3,607) (1,762) (10,817) (6,524) בנקאיים ואחרים

 218   -    -   218  188  תמורה ממימוש אופציות למניות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של 

 149,828  52,916  235,207  196,216  96,275  החברה

 70,222  (34,964) 250,591  129,687  148,719  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 122,976  287,627  91,326  122,976  193,198  התקופה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 193,198  252,663  341,917  252,663  341,917  התקופה
 

      פעילות מהותית שלא במזומן

 27,200  8,900  -  21,900  17,000  דיבידנד שהתקבל בדרך של פרעון הלוואה
 
 

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

שלושה ה ועשת של ותולתקופ 2017, בספטמבר 30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38, בהתאם להוראות תקנה כיםתארי םבאות וחודשים שהסתיימ

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על 1970-תקופתיים ומיידים(, התש"ל
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2016בדצמבר,  31הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 .ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם
 

IFRS 15- הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות 
 

התקן(,  -)להלן IFRS 15ב' לדוחות הכספיים השנתיים, בקשר ליישום תקן 4בהמשך לאמור בביאור 
החברה בוחנת את השפעת יישום התקן לרבות הצורך בהתאמת המערכות, הבקרה הפנימית, הנהלים 
והמדיניות אשר נדרשים לצורך יישומו . ליישומו של התקן צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה 

ים כמתואר הכספיים של החברה וזאת בעיקר כתוצאה משינוי מודל ההכרה בהכנסה ממכירת משרד
 בביאור הנ"ל.

 
, לא הייתה השפעה 2017בספטמבר  30להערכת החברה, אילו התקן היה מיושם בדוחות הכספיים ליום 

 על ההון העצמי של החברה ליום זה וזאת בשים לב לכך שלמועד זה אין לחברה חוזי מכר בתוקף.
 

, ככל שתהיה 2018ינואר ב 1האמור אינו מתייחס להשפעת היישום לראשונה של התקן החדש ליום 
 בהתאם לשלב הפרויקטים וחוזי המכר באותו מועד.

 

 מכשירים פיננסיים - IFRS 9תקן דיווח כספי בינלאומי 

 

, 2016בדצמבר  31' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ליום א4בהמשך לאמור בביאור 
ההשלכות של יישום התקן על  בוחנתחדשים בתקופה שלפני יישומם, החברה  IFRSבדבר תקני 

 הדוחות הכספיים כמפורט להלן:

 :לראשונה היישום ושיטת מועד

 אם למעט השוואה, מספרי של תיקון ללא 2018 בינואר 1 מיום החל התקן את לאמץ החברה בכוונת

 בינואר1  ליום  ההון של אחרים ומרכיבים העודפים יתרות התאמת תוך התקן, להוראות נדרש בהתאם

 .)התקן של לראשונה )מועד היישום  2018

 לניהול העסקי המודל בסיס על חוב יהיה מכשירי המהווים פיננסיים נכסים של סיווג לתקן, בהתאם

 וכן ,מביניהם כמאוחר הנכס הפיננסי, יצירת או לראשונה היישום למועד החברה של הפיננסיים הנכסים

אשר  פיננסיים נכסים, כתוצאה מכך .הפיננסי הנכס של החוזי המזומנים תזרים מאפייני בסיס על
 הוגן בשווי התקן לפי ימדדו תנאיהם החוזיים אינם מספקים זכאות במועדים מוגדרים של קרן וריבית

  לדרישות התקן. בהתאם ,או הפסד רווח דרך

 כלולות לחברות הלוואות על התקן השלכות את החברה בוחנת התקן, במסגרת ההיערכות ליישום

במידה ותנאיהם החוזיים אינם מספקים זכאות במועדים מוגדרים של קרן  משותפות. ועסקאות
 לדרישות התקן, חלף מדידה לפי בהתאם ,או הפסד רווח דרך הוגן וריבית, ימדדו הנכסים הנ"ל בשווי

 מופחתת כיום. עלות

 אולם ,לעיל כמפורט הכספיים הדוחות החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של יישום התקן על

 להשתנות עשויה הצפויה ההשפעה לאמוד את מלוא ההשפעה כאמור. בחינת ביכולתה אין זה בשלב

 . 2017בדצמבר  31הכספיים ליום  בדוחות עדכון וייתכן התקן, של לראשונה היישום למועד עד
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 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 2באור 
 
 

 חלוקת דיבידנד א.
 

מיליון ש"ח  55הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של  2017במרס,  22ביום 
 הדיבידנד שולם. 2017באפריל,  9ש"ח לכל מניה רגילה. ביום  0.69המהווה 

מיליון  30הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של  2017באוגוסט,  24ביום 
 הדיבידנד שולם. 2017בספטמבר,  12ביום  ש"ח לכל מניה. 0.38ש"ח המהווה 

 
 

 רכישת קרקע בעיר יבנה ב.
  

חתמה החברה על הסכם לרכישת קרקע שייעודה תעשיות עתירות ידע  2017בחודש אפריל 
תמורת העסקה שולמה והבעלות אלפי ש"ח.  34,500דונם תמורת  23 -בעיר יבנה בשטח של כ

 2017ביוני  30החברה קיבלה הערכת שווי לנכס זה ליום  על הקרקע הועברה לידי החברה.
אש"ח. בכוונת החברה להקים על שטח  37,000והעמידה בעקבות כך את שווי הקרקע על סך של 

 בעיקר, מבני משרדים להשכרה. זה

 

 
 (10הנפקת אג"ח )הרחבת סדרה  .ג
 

ב במסגרת הרחבת סדרת ש"ח ע.נ. אגרות חו 172,780,000, הנפיקה החברה 2017ביולי  16ום בי 
אשר הוצא מכוח תשקיף מדף  2017י ביול 13( על פי דוח הצעת מדף מיום 10אגרות חוב )סדרה 

. ההנפקה הייתה במחיר 2018באוגוסט  28, ואשר תוקפו הוארך עד יום 2015באוגוסט  28מיום 
וצאות "ח. הש 180,036,760בסך של ש"ח ע.נ. והתמורה בגינה הסתכמה  1-ש"ח ל 1.042של 

 מיליון ש"ח. 1.81 -ההנפקה בגין הרחבת הסדרה הסתכמו בסך של כ
 
 
 (   %22.5רכישת קרקע בעיר ירושלים )חלק החברה  .ד
 

חתמה שותפות של החברה וצד ג' בחלקים שווים )להלן "השותפות"( על  2017בחודש אוגוסט 
בירושלים  בשטח של זכויות בקרקע  6.66%והסכם אופציה לרכישת  38.34%הסכמים לרכישת 

מ"ר(  35,000-(, משרדים )כיחידות דיור 120 -מגורים )כ :בניינים 2דונם עליה ניתן להקים  5.8 -כ
. בד בבד עם מיליון ש"ח( 60.25ש"ח )חלק החברה מיליון  120.5 -מ"ר( תמורת כ 3,000-ומסחר )כ

להסדרת שיתוף הסכם המכר, התקשרו השותפות ויתר בעלי הזכויות בקרקע הנ"ל  בהסכם 
הפעולה בנוגע לפיתוח ובנייה של פרויקט על הקרקע. בנוסף חתמה החברה על הסכם להעמדת 

מיליון ש"ח מותנה בגובה ההון העצמי שהשותפים  28הלוואה לשותפה בשותפות בהיקף של עד  
מיליון ש"ח אשר תפרע  13יצטרכו להעמיד לטובת הרכישה , חלקה לזמן קצר בהיקף של עד 

רע מתוך מיליון ש"ח אשר תיפ 15שנה ושלשה חדשים מיום העמדתה וחלקה לזמן ארוך בתוך 
ההלוואות תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן ותישאנה ריבית רווחי הפרויקט הצפויים. 

. החברה תממן רכישה זו ואת ההלוואה הן על בסיס ההון העצמי שלה 8%בשיעור שנתי של 
בהסכם נקבעו תנאים כמקובל כהסכמים  י לטובת הרכישה.והן על דרך העמדת מימון בנקא

 . 2017י שיושלמו במהלך חודש דצמבר מעין אלה כגון רישום זכויות אשר צפו
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 2באור 
 
 
 (%51)חלק החברה  1כירת נכס בדיסלדורף מ .ה

 
, אשר 51% -בה בעקיפין בשיעור של כ שותפות שהחברה מחזיקהחתמה  2017, חודש ספטמברב

 (2016לדוח התקופתי לשנת  3.13.2.16.4מניה )ראה סעיף מחזיקה בנכס בדיסלדורף בגר
 57 -בתמורה ברוטו של כ לצד ג', אחזקותיהם בשותפותלמכירת  על הסכםוהשותפים בה, 

השותפות מיליון אירו. בניכוי התחייבויותיה של השותפות )לרבות יתרת ההלוואה שלקחה 
למימון רכישת הנכס( ובתוספת נכסיה השוטפים של השותפות במועד השלמת ההסכם, תסתכם 

מיליון  1 -מיליון אירו. במועד חתימת ההסכם הפקיד הרוכש סך של כ 24.6-התמורה לסך של כ
אירו בחשבון נאמנות. יתרת התמורה תשולם במועד השלמת ההסכם כקבוע בהסכם, שיחול 

. השלמת ההסכם מותנית בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים כמקובל 2017 בדצמבר 31ביום 
זה ביקשה השותפות ממעריך שווי לבחון את שווי הנכס ליום לאור הסכם בהסכמים מסוג זה. 

קבלה על סכום ת. השותפות העמידה את שווי הנכס על פי הערכת השווי שה2017בספטמבר  30
 מיליון אירו(. 52.6הנכס לפני עדכון זה עמד על סך של  מיליון אירו )סכום שווי 56.7 -של כ

 
 

 הנפקת הון .ו
 

ש"ח ע.נ. כ"א  1מניות רגילות בנות  7,250,000הנפיקה החברה לציבור  2017בספטמבר  12ביום 
ש"ח וסה"כ התמורה ברוטו הסתכמה בסך  16.35של החברה. מחיר המניה שנקבע בהנפקה הינו 

 .אלפי ש"ח 3,189ות ההנפקה הסתכמו בסך של אלפי ש"ח. הוצא 118,538של 

 
 

 לאחר תאריך המאזןאירועים  -: 3באור 
 

 משא ומתן למכירת שטחי משרדים לבעלת שליטה
 

של  לאחר תאריך המאזן דווחה החברה בדיווח מיידי על כינוס אסיפה כללית 2017בחודש אוקטובר 
בדבר התקשרות החברה בהסכם עם בעלת השליטה  על מנת שזאת תקבל החלטהבעלי מניות החברה 

בחברה, קבוצת אשטרום בע"מ )להלן: "בעלת השליטה"(, )אישור דירקטוריון החברה להתקשרות זאת 
. בהתאם ניתן לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה בישיבתה כוועדה עצמאית ובלתי תלויה(

בבני  LYFEבפרויקט השליטה שטחי משרדים, החברה לבעלת  תמכורלהתקשרות זו, במידה ותאושר, 
ברק אותו מקימה החברה יחד עם חברת דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ בחלקים שווים, בשטח 

 ש"ח .  מיליון  149 -חניות במגדל הראשון בפרויקט תמורת סך של כ 155 -מ"ר ו 10,568 -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.הדיווח הכספי ועל  והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על

 הם:

 , מנכ"ל;ירון רוקמן .1

 ., סמנכ"ל כספיםדוד דולה .2

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

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

בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע  הדוחותבהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת 
וח במועד שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדו 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 

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

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

 תימנע או תתגלה. בדוחותמוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע 
 

צורף לדוח אשר ועל הגילוי הכספי אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  בדבר הרבעוניבדוח 
בדבר הבקרה הפנימית  הרבעוניהדוח " :)להלן 2017יוני ב 30שנסתיימה 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. 
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 הצהרת מנהלים
 -( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל1)ד()ג38נהל כללי לפי תקנה הצהרת מ

1970: 

 
 , מצהיר כי:ירון רוקמןאני, 

של  לישיהשלרבעון ( "התאגיד" :)להלן מ"בע אשטרום נכסיםשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)
 (;"הדוחות" :)להלן 2017שנת 

כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים (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)
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד  הבחינות

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

 :הדיווח הכספי ועל 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 

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

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;

 או יחד עם אחרים בתאגיד: אני, לבד (5)

של בקרות ונהלים, 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
בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; ידי אחרים 

 -וכן

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

 חשבונאות מקובלים; בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי

הרבעוני מועד 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, כדי לגרוע מ אין באמור לעיל

 

 
 
   
      7.111.22                                ____________________ 

 , מנכ"לירון רוקמן               תאריך 



 

3 

 

 הצהרת מנהלים

ת ערך לתקנות ניירו( 2)ד()ג38לפי תקנה  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
 :1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 כי: דוד דולה, מצהיראני, 

לתקופת  הכלול בדוחות ביניים ואת המידע הכספי האחרבחנתי את הדוחות הכספיים  (1)
 :)להלן 2017של שנת  לישיהש( לרבעון "התאגיד: "בע"מ )להלן אשטרום נכסיםשל  הביניים

 (;"ינייםהדוחות לתקופת הב"או  "הדוחות"

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

 לתקופת הדוחות;מטעים בהתייחס 

 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;

והדוחות  הביקורת תוולוועדהחשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון גיליתי לרואה  (4)
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  של הכספיים

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

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

, העלולים באופן סביר לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים 
להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי 

בהתאם באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 
 –להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  )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 פיקוחונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם קבעתי בקרות  )א(
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

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

 -וכן

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

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

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

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

 .הגילוי של התאגיד

 

 

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

 
          

         7.111.22                      ____________________ 
     סמנכ"ל כספיםדוד דולה,              תאריך     

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 אשטרום נכסים בע"מ
 

 7201, בספטמבר 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד   
 
 

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 3-4 מאזנים מאוחדים
 
 

 5 רווח והפסדעל מאוחדים דוחות 
 
 

 6 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
 
 

 7-11 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 

 12-14 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 

 15-20 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 

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

 
 מבוא

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

 ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל, 2017בספטמבר  30התמציתי המאוחד ליום 
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון 

 34אים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי וההנהלה אחר
IAS -  לפי פרק ד' של  לתקופות ביניים אלה"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי

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

 
לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות ביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים 

, 33%-וכ 32%-והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2017בספטמבר  30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  25%-כ
מו באותו תאריך. כמו כן לא בהתאמה, מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיי

סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה 
, ואשר חלקה של הקבוצה ברווחי החברות 2017בספטמבר  30אלפי ש"ח ליום  112,764-בהן הסתכמה לסך של כ
אלפי ש"ח לתקופות של תשעה ושלושה חודשים  3,434-אלפי ש"ח וסך של כ 14,589-הנ"ל הסתכם לסך של כ

שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה. המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי 
חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, 

 הסקירה של רואי החשבון האחרים. מבוססת על דוחות
 
 

 היקף הסקירה
 

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

סקירה . חראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים הא
הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 

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

 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
 .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

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

 .1970-פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 אשטרום נכסים בע"מ
 על המצב הכספי מאוחדים דוחות
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 בספטמבר 30ליום  
ליום 

 בדצמבר 31

 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    נכסים שוטפים

 250,519  318,341  379,662  מזומנים ושווי מזומנים
 204,416  152,761  167,158  השקעות לזמן קצר

 22,135  25,847  29,786  חייבים ויתרות חובה
 112,053  83,492  120,393  מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בנייה למכירה

 4,750  4,750  -  נדל"ן להשקעה המיועד למימוש

  696,999  585,191  593,873 

    לא שוטפיםנכסים 

 811,357  744,198  865,752  השקעות בחברות כלולות
 -  72,853  -  השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

 2,529,362  2,417,857  2,632,078  נדל"ן להשקעה
 -  -  8,352  הלוואה ויתרות חובה לזמן ארוך

 4,739  4,709  4,098  רכוש קבוע 

  3,510,280  3,239,617  3,345,458 

    

  4,207,279  3,824,808  3,939,331 
 
 
 
 
 

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

 בדצמבר 31

 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    התחייבויות שוטפות

 16,700  26,700  -  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 120,282  233,198  67,164  חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

 158,540  158,944  144,988  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 64,445  66,576  67,591  זכאים ויתרות זכות

 210  -  270  מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

  280,013  485,418  360,177 

    התחייבויות לא שוטפות

 779,965  620,045  838,545  הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 1,273,824  1,327,187  1,357,269  אגרות חוב

 14,817  22,394  12,803  הלוואות משותפים בשותפויות מאוחדות
 618  507  846  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 208,713  212,272  226,245  מסים נדחים

  2,435,708  2,182,405  2,277,937 

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 127,475  127,475  134,913  הון מניות
 138,265  138,265  247,115  פרמיה על מניות

 48,153  48,153  48,153  קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 937,271  782,731  982,644  יתרת רווח

 (54,449) (35,478) (45,961) קרנות אחרות

    

  1,366,864  1,061,146  1,196,715 

 104,502  95,839  124,694  זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,301,217  1,156,985  1,491,558  סה"כ הון 

    

 
 4,207,279  3,824,808  3,939,331 

 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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 דודו דולה  ירון רוקמן  אברהם נוסבאום  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  



 אשטרום נכסים בע"מ
 הפסד  ואדוחות מאוחדים על רווח 

-  5  - 

 
 

 

חודשים שהסתיימו  9-ל
 בספטמבר 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 בספטמבר 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 

 אלפי ש"ח 
 )למעט נתוני רווח נקי למניה(

      הכנסות 
 230,783  58,064  58,672  173,143  173,679  נדל"ן להשקעהמהשכרת 

 23,159  -  -  6,493  -  ממכירות של שטחי משרדים
 7,072  1,391  1,370  4,069  4,402  מייזום, דמי ניהול ופיקוח

 261,014  59,455  60,042  183,705  178,081  סה"כ הכנסות

      עלויות

 46,818  11,607  11,830  34,254  35,262  אחזקה

 15,855  -  -  4,768  -  עלות שטחי המשרדים שנמכרו

 198,341  47,848  48,212  144,683  142,819  רווח גולמי

 66,086  (414) 18,477  (2,160) 46,548  עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה
 (35,831) (8,134) (9,166) (25,008) (22,514) הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק

 12,403  9,148  (34)  8,473  2,069  הכנסות אחרות, נטו

 240,999  48,448  57,489  125,988  168,922  רווח תפעולי

 26,034  4,098  3,468  8,558  18,101  הכנסות מימון
 (88,778) (24,798) (17,120) (68,118) (63,561) הוצאות מימון

חברות כלולות, חלק החברה ברווחי 
 100,475  9,948  14,858  38,875  51,219  נטו

 278,730  37,696  58,695  105,303  174,681  רווח לפני מסים על הכנסה
 7,172  8,303  5,759  3,672  25,218  מסים על הכנסה

 271,558  29,393  52,936  101,631  149,463  רווח נקי

      מיוחס ל:
 246,121  26,049  40,750  91,581  130,373  המניות של החברהבעלי 

 25,437  3,344  12,186  10,050  19,090  זכויות שאינן מקנות שליטה

  149,463  101,631  52,936  29,393  271,558 
רווח נקי למניה המיוחס לבעלי 

      המניות של החברה )בש"ח(

 3.14  0.33  0.51  1.16  1.64  רווח בסיסי ומדולל למניה
 
 
  

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.



 אשטרום נכסים בע"מ
 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

-  6  - 

 
 

 

חודשים שהסתיימו  9-ל
 בספטמבר 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 בספטמבר 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  

 271,558  29,393  52,936  101,631  149,463  רווח נקי
רווח כולל אחר )לאחר השפעת 

      המס(:
סכומים שיסווגו או המסווגים 

מחדש לרווח או הפסד בהתקיים 
      ספציפיים :תנאים 

העברה לדוח רווח והפסד בגין 
מימוש נכסים פיננסיים זמינים 

 (12,224) -  -  -  -  למכירה 
עליית ערך נכסים פיננסיים זמינים 

 12,224  1,484  -  5,550  -  למכירה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 (22,420) (7,446)  19,362  (4,623)  13,502  כספיים

 (22,420) (5,962)  19,362  927  13,502  רווח )הפסד( כולל אחרסה"כ 

 249,138  23,431  72,298  102,558  162,965  סה"כ רווח כולל

      מיוחס ל:

 228,901  21,878  55,342  93,536  140,490  בעלי המניות של החברה
 20,237  1,553  16,956  9,022  22,475  זכויות שאינן מקנות שליטה

  162,965  102,558  72,298  23,431  249,138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 



 אשטרום נכסים בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  7  - 

 
 

   מיוחס לבעלי מניות החברה 
    אחרותקרנות      

 

הון 
 מניות

פרמיה 
על 
 מניות

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 שליטה

 יתרת
 רווח 

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 
            

 1,301,217  104,502  1,196,715  (56,249) (580) -  2,380  937,271  48,153  138,265  127,475  )מבוקר( 2017בינואר,  1יתרה ליום 
 149,463  19,090  130,373  -  -  -  -  130,373  -  -  -  רווח נקי

 13,502  3,385  10,117  10,117  -   -   -  -  -  -  -  כולל אחר רווח סה"כ
            

 162,965  22,475  140,490  10,117  -  -  -  130,373  -  -  -  כולל סה"כ רווח
 (85,000) -  (85,000) -  -  -  -  (85,000) -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 
 (2,283) (2,283) -  -  -   -  -  -  -  -  מקנות שליטה
 115,348  -  115,348  -  -   -  -  -  108,098  7,250  הנפקת מניות

 188  -  188  -  -  -  (752) -  -  752  188  מימוש אופציות למניות
 (877)  -  (877)  -  -  -  (877)  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

            
)בלתי  2017בספטמבר,  30יתרה ליום 

 1,491,558  124,694  1,366,864  (46,132)  (580)   -   751  982,644  48,153  247,115  134,913  מבוקר(
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  



 אשטרום נכסים בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  8  - 

 
 

   מיוחס לבעלי מניות החברה 
    קרנות אחרות     

 
הון 
 מניות

פרמיה 
על 
 מניות

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרנות 
הון 

 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
            

 1,132,421  90,640  1,041,781  (39,029) (580) -  3,385  766,150  48,153  136,445  127,257  )מבוקר( 2016בינואר,  1ליום  יתרה
 101,631  10,050  91,581  -  -  -  -  91,581  -  -  -  רווח נקי

 927  (1,028)  1,955  (3,595)  -  5,550  -  -  -  -  -  כולל אחר )הפסד( סה"כ רווח
            

 102,558  9,022  93,536  (3,595) -  5,550  -  91,581  -  -  -  כולל )הפסד( סה"כ רווח
 (75,000) -  (75,000) -  -   -  (75,000) -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 
 (3,823) (3,823) -  -  -  -  -  -  -  -  -  מקנות שליטה

מימוש אופציות למניות ופקיעת 
 218  -  218  -  -  -  (1,820) -  -  1,820  218  אופציות

 611  -  611  -  -  -  611  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
            

)בלתי  2016בספטמבר,  30יתרה ליום 
 1,156,985  95,839  1,061,146  (42,624)  (580)  5,550  2,176  782,731  48,153  138,265  127,475  מבוקר(

 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  



 אשטרום נכסים בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  9  - 

 

 
 

   מיוחס לבעלי מניות החברה 
    קרנות אחרות     

 
הון 
 מניות

פרמיה 
על 
 מניות

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרנות 
הון 

 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
            

)בלתי  2017ביולי,  1יתרה ליום 
 1,334,935  108,761  1,226,174  (60,724) (580) -  751  971,894  48,153  139,017  127,663  מבוקר(

 52,936  12,186  40,750  -  -  -  -  40,750  -  -  -  רווח נקי
 19,362  4,770  14,592  14,592  -   -   -  -  -  -  -  כולל אחר סה"כ רווח

            
 72,298  16,956  55,342  14,592  -  -  -  40,750  -  -  -  כולל סה"כ רווח

            
 (30,000) -  (30,000) -  -  -  -  (30,000) -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 
 (1,023) (1,023) -  -  -   -  -  -  -  -  מקנות שליטה
 115,348  - 115,348  - - - - - - 108,098  7,250  הנפקת מניות

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

)בלתי  2017בספטמבר,  30יתרה ליום 
 1,491,558  124,694  1,366,864  (46,132)  (580)   -   751  982,644  48,153  247,115  134,913  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

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 
            

 1,160,321  96,256  1,064,065  (36,969) (580) 4,066  1,973  781,682  48,153  138,265  127,475  )בלתי מבוקר( 2016ביולי,  1יתרה ליום 
 29,393  3,344  26,049  -  -  -  -  26,049  -  -  -  רווח נקי

 (5,962)  (1,791)  (4,171)  (5,655)  -  1,484  -  -  -  -  -  כולל אחר )הפסד( סה"כ רווח
            

 23,431  1,553  21,878  (5,655) -  1,484  -  26,049  -  -  -  כולל )הפסד( סה"כ רווח
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (1,970) (1,970) -  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה
 (25,000) -  (25,000) -  -  -  -  (25,000) -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות

 203  -  203  -  -  -  203  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
            

)בלתי  2016בספטמבר,  30יתרה ליום 
 1,156,985  95,839  1,061,146  (42,624)  (580)  5,550  2,176  782,731  48,153  138,265  127,475  מבוקר(

 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

 
  



 אשטרום נכסים בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  11  - 

 
 
 

    אחרותקרנות         מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
הון 
 מניות

פרמיה 
 על מניות

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרנות 
הון 

 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 מבוקר 
 אלפי ש"ח 
           

 1,132,421  90,640  1,041,781  (39,029) (580) 3,385  766,150  48,153  136,445  127,257  2016בינואר,  1יתרה ליום 
 271,558  25,437  246,121  -  -  -  246,121  -  -  -  רווח נקי

 (22,420)  (5,200)  (17,220)  (17,220)  -  -  -  -  -  -  הפסד כולל אחר סה"כ
           

 249,138  20,237  228,901  (17,220) -  -  246,121  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
 (75,000) -  (75,000) -  -  -  (75,000) -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות

 (6,375) (6,375) -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 218  -  218  -  -  (1,820) -  -  1,820  218  מימוש אופציות למניות

 815  -  815  -  -  815  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
           

 1,301,217  104,502  1,196,715  (56,249)  (580)  2,380  937,271  48,153  138,265  127,475  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
 



 אשטרום נכסים בע"מ
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

-  12  - 

 

 

 
חודשים שהסתיימו  9-ל

 בספטמבר 30 ביום
חודשים שהסתיימו  3-ל

 בספטמבר 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 271,558  29,393  52,936  101,631  149,463  רווח נקי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

      מפעילות שוטפת:
      התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 62,744  20,700  13,652  59,560  45,460  הוצאות מימון, נטו
 (100,475) (9,948) (14,858) (38,875) (51,219) חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו

 815  203  -  611  (877) עלות תשלום מבוסס מניות
 7,172  8,303  5,759  3,672  25,218  מסים על הכנסה

 (153) (32) 80  (264) 228  עובדים, נטושינוי בהתחייבויות בשל הטבות 
 (66,086) 414  (18,477) 2,160  (46,548) ירידת )עליית( ערך נדל"ן להשקעה 

 1,019  263  259  779  791  פחת רכוש קבוע
 (9,080)  (9,089)   -   (9,089)   -   רווח ממימוש חברה כלולה

  -    -   26  14  26  הפסד הון ממכירת רכוש קבוע
      

  (26,921)  18,568  (13,559)  10,814  (104,044) 
      שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 5,428  (2,073) (4,995) 2,922  (3,396) ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 (95,319) (46,665) (408) (67,649) (4,663) עליה במלאי משרדים למכירה
 3,639  1,867  (4,843) (702) 3,734  בזכאים ויתרות זכות עלייה )ירידה(

עלייה )ירידה( במקדמות בגין מלאי משרדים 
 (903)   -   (90) (1,113) 60  שנמכר

      

 (4,265) (66,542) (10,336) (46,871) (87,155) 
מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה 

      עבור:
 (93,187) (13,461) (8,026) (61,997) (58,665) ריבית ששולמה

 4,308  967  132  3,975  2,512  ריבית שהתקבלה
 (13,513) (3,701) (314) (11,073) (8,258) מסים ששולמו

 2,477  181  308  2,464  308  מסים שהתקבלו
 4,163  -  -  4,163  -  דיבידנד שהתקבל

      

  (64,103)  (62,468)  (7,900)  (16,014)  (95,752) 
      

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 (15,393)  (22,678)  21,141  (8,811)  54,174  לפעילות( שוטפת

 
 
  

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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חודשים שהסתיימו  9-ל

 בספטמבר 30 ביום
שהסתיימו חודשים  3-ל

 בספטמבר 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (85,822) (3,744) (1,145) (9,930) (41,181) השקעות בנדל"ן להשקעה

 7,750  3,142  -  7,750  10,321  להשקעהתמורה ממימוש מקרקעין ונדל"ן 

 (2,255) (1,168) -  (1,955) (1,964) מסים ששולמו בגין מכירת נדל"ן להשקעה
 804  (3,253) -  (2,242) (3,208) פרעון )הפקדה( בפקדון מוגבל, נטו

 914  846  -  909  2  פקדונות בנקאיים, נטופרעון 
 1,701  100  -  -  -  של פקדונות בנאמנות פירעון

 (17) -  -  -  -  רכישת זכויות בחברות מוחזקות
 7,024  1,454  1,875  5,189  4,580  דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה

 -  -  (16,352) -  (16,352) מתן הלוואה לשותף
החזר )מתן( הלוואות לזמן ארוך שניתנו 

 (10,651) 24,372  16,851  (1,072) 22,868  לחברות מוחזקות, נטו
 -  -  (23,353) -  (23,353) השקעה בשותפות

מכירת )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי 
 (34,441) (49,026) (1,787) 17,748  49,826  הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

 5,293  5,293  -  5,293  -  תמורה ממכירת מניות חברה כלולה
 (381) (40) 11  (125) (176) השקעות ברכוש קבוע, נטו

 77,677   -    -   -  -  תמורה ממכירת נכס פיננסי זמין למכירה

      
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 (32,404)  (22,024)  (23,900)  21,565  1,363  לפעילות( השקעה
 

 

 

 

 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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חודשים שהסתיימו  9-ל

 בספטמבר 30 ביום
חודשים שהסתיימו  3-ל

 בספטמבר 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  
      מפעילות מימוןתזרימי מזומנים 

 365,911  122,115  178,230  366,038  178,230  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 -  -  115,348  -  115,348  תמורה מהנפקת הון מניות, נטו

קבלת )פרעון( אשראי לזמן קצר מתאגידים 
 (4) (177) -  9,996  (16,700) בנקאיים, נטו

 (133,295) (41,072) (27,471) (82,253) (107,966) אגרות חוב פרעון
 (75,000) (25,000) (30,000) (75,000) (85,000) דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (6,375) (1,970) (1,023) (3,823) (2,283) בחברות בנות

קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 73,653  -  40,000  -  96,700  בנקאיים 

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים  פרעון
 (80,231) (31,567) (18,053) (71,067) (103,943) בנקאיים

הלוואה משותף בשותפות מאוחדת,  פרעון
 (11,559) (1,634) (932) (4,834) (2,361) נטו

 218  -  -  218  118  תמורה ממימוש אופציות למניות
      

 133,318  20,695  256,099  139,275  72,213  מימון נטו שנבעו מפעילותמזומנים 
      

הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי 
 (1,492)  (329)  2,106  (178)  1,393  מזומנים

      
 84,029  (24,336) 255,446  151,851  129,143  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 
 166,490  342,677  124,216  166,490  250,519  התקופה

      
 250,519  318,341  379,662  318,341  379,662  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 תשעה של ותולתקופ 2017, בספטמבר 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות  -באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ שלושהו

ולשנה שהסתיימה באותו  2016בדצמבר,  31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
המדיניות החשבונאית אשר  הדוחות הכספיים השנתיים(. -אורים אשר נלוו אליהם )להלן יתאריך ולב

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

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 

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

 .1970-ומיידיים(, התש"ל
 

IFRS 15- הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות 
 

התקן(,  -)להלן IFRS 15ב' לדוחות הכספיים השנתיים, בקשר ליישום תקן 4אור יבהמשך לאמור בב
החברה בוחנת את השפעת יישום התקן לרבות הצורך בהתאמת המערכות, הבקרה הפנימית, הנהלים 

. ליישומו של התקן צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה  והמדיניות אשר נדרשים לצורך יישומו
ים כמתואר הכספיים של החברה וזאת בעיקר כתוצאה משינוי מודל ההכרה בהכנסה ממכירת משרד

 אור הנ"ל.יבב
 

, לא הייתה השפעה 2017 בספטמבר 30להערכת החברה, אילו התקן היה מיושם בדוחות הכספיים ליום 
 על ההון העצמי של החברה ליום זה וזאת בשים לב לכך שלמועד זה אין לחברה חוזי מכר בתוקף.

 
, ככל שתהיה 2018ינואר ב 1האמור אינו מתייחס להשפעת היישום לראשונה של התקן החדש ליום 

 בהתאם לשלב הפרויקטים וחוזי המכר באותו מועד.
 

 

 מכשירים פיננסיים - IFRS 9תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

, 2016בדצמבר  31' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ליום א4בהמשך לאמור בביאור 
ההשלכות של יישום התקן על  בוחנתחדשים בתקופה שלפני יישומם, החברה  IFRSבדבר תקני 

 הדוחות הכספיים כמפורט להלן:

 :לראשונה היישום ושיטת מועד

 אם למעט השוואה, מספרי של תיקון ללא 2018 בינואר 1 מיום החל התקן את לאמץ החברה בכוונת

 בינואר1  ליום  ההון של אחרים ומרכיבים העודפים יתרות התאמת תוך התקן, להוראות נדרש בהתאם

 .)התקן של לראשונה )מועד היישום  2018

 לניהול העסקי המודל בסיס על חוב יהיה מכשירי המהווים פיננסיים נכסים של סיווג לתקן, בהתאם

 וכן ,מביניהם כמאוחר הנכס הפיננסי, יצירת או לראשונה היישום למועד החברה של הפיננסיים הנכסים

אשר  פיננסיים נכסים, כתוצאה מכך .הפיננסי הנכס של החוזי המזומנים תזרים מאפייני בסיס על
 הוגן בשווי התקן לפי ימדדו תנאיהם החוזיים אינם מספקים זכאות במועדים מוגדרים של קרן וריבית

  לדרישות התקן. בהתאם ,או הפסד רווח דרך
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 

 

 )המשך( מכשירים פיננסיים - IFRS 9תקן דיווח כספי בינלאומי 

 

 כלולות לחברות הלוואות על התקן השלכות את החברה בוחנת התקן, במסגרת ההיערכות ליישום

במידה ותנאיהם החוזיים אינם מספקים זכאות במועדים מוגדרים של קרן  משותפות. ועסקאות
 לדרישות התקן, חלף מדידה לפי בהתאם ,או הפסד רווח דרך הוגן וריבית, ימדדו הנכסים הנ"ל בשווי

 מופחתת כיום. עלות

 אולם ,לעיל כמפורט הכספיים הדוחות החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של יישום התקן על

 להשתנות עשויה הצפויה ההשפעה לאמוד את מלוא ההשפעה כאמור. בחינת ביכולתה אין זה בשלב

 . 2017בדצמבר  31הכספיים ליום  בדוחות עדכון וייתכן התקן, של לראשונה היישום למועד עד
 
 

 שווי הוגן - מכשירים פיננסיים -: 3 באור
 

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

 
 שווי הוגן יתרה 
 

 בספטמבר 30 בדצמבר 31 בספטמבר 30
31 

 בדצמבר

 2017 2016 2016 2017 2016 2016 

 אלפי ש"ח 

       התחייבויות פיננסיות
הלוואות בריבית קבועה 

 462,439  410,345  469,964  460,169  404,232  467,605  (1שהתקבלו )

 13,881  13,896  -  13,833  13,817  -  (2( )6אגרות חוב )סדרה 
 293,603  294,116  234,185  275,991  273,632  219,102  (2( )7)סדרה אגרות חוב 

 515,022  565,080  478,749  487,338  535,337  450,639  (2( )8אגרות חוב )סדרה 
 589,315  598,749  626,534  547,660  565,928  555,761  (2( )9אגרות חוב )סדרה 
 123,683  122,744  319,993  123,005  122,126  301,602  (2( )10אגרות חוב )סדרה 

       

  1,994,709  1,915,072  1,907,996  2,129,425  2,004,930  1,997,943 
 
השווי ההוגן של הלוואות לזמן ארוך שהתקבלו הנושאות ריבית קבועה מבוסס על  - 3רמה  (1)

ריבית המקובל להלוואות דומות בעלות חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור 
 על הלוואות בגרמניה. 1.9% -על הלוואות בארץ ו 3.3% – מאפיינים דומים

 
( 10)סדרה  -ו( 9)סדרה , (8)סדרה , (7(, )סדרה 6השווי ההוגן של אגרות חוב )סדרה  - 1רמה  (2)

 מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך המאזן.
 

יים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, חייבים ויתרות חובה, היתרה בדוחות הכספ
אשראי שוטף ואשראי לזמן ארוך בריבית משתנה מתאגידים בנקאיים ואחרים וזכאים ויתרות זכות 

 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
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 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 4באור 
 

 חלוקת דיבידנד .א
 

מיליון ש"ח  55ניותיה בסך של הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מ 2017, מרסב 22ביום 
 הדיבידנד שולם. 2017באפריל,  9ביום ש"ח לכל מניה רגילה.  0.69המהווה 

מיליון  30הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של  2017באוגוסט,  24ביום 
 דנד שולם .יהדיב 2017בספטמבר ,  12ביום  ש"ח לכל מניה. 0.38ש"ח המהווה 

 
 מכירת נדל"ן להשקעה .ב

  
תעשייה  שני מבני מכירתעל הסכם לחברה בת בבעלות מלאה  חתמה 2017בחודש מרץ,  

 -, תמורת סך של כמ"ר 6,500 -בנוי של כ בשטח בישוב עמנואלשוכר הנכסים העיקרי(  -)הרוכש
לפי ש"ח הוצג בדוח א 1,980ך הנכס בספרים בסך של הפער בין התמורה לער אלפי ש"ח. 8,250

אלפי  7,171, שולם סך של נכון ליום המאזן עליית ערך נדל"ן להשקעה. הרווח והפסד בסעיף
 ש"ח.

 
 רכישת קרקע בעיר יבנה .ג
 

חתמה החברה על הסכם לרכישת קרקע שייעודה תעשיות עתירות ידע  2017בחודש אפריל  
תמורת העסקה שולמה והבעלות אלפי ש"ח.  34,500דונם תמורת  23 -בעיר יבנה בשטח של כ

 2017ביוני  30החברה קיבלה הערכת שווי לנכס זה ליום  על הקרקע הועברה לידי החברה.
ח. בכוונת החברה להקים על שטח אש" 37,000והעמידה בעקבות כך את שווי הקרקע על סך של 

 בעיקר, מבני משרדים להשכרה. זה
 
 (10הנפקת אג"ח )הרחבת סדרה  ד.
 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב במסגרת הרחבת סדרת  172,780,000, הנפיקה החברה 2017ביולי  16ום בי 
אשר הוצא מכוח תשקיף מדף  2017י ביול 13( על פי דוח הצעת מדף מיום 10אגרות חוב )סדרה 

. ההנפקה הייתה במחיר 2018באוגוסט  28, ואשר תוקפו הוארך עד יום 2015באוגוסט  28מיום 
"ח. הוצאות ש 180,036,760בסך של ש"ח ע.נ. והתמורה בגינה הסתכמה  1-ש"ח ל 1.042של 

  מיליון ש"ח. 1.81 -ההנפקה בגין הרחבת הסדרה הסתכמו בסך של כ
 
 (   %22.5כישת קרקע בעיר ירושלים )חלק החברה ר ה.
 

חתמה שותפות של החברה וצד ג' בחלקים שווים )להלן "השותפות"( על  2017בחודש אוגוסט  
זכויות בקרקע בירושלים  בשטח של  6.66%והסכם אופציה לרכישת  38.34%הסכמים לרכישת 

מ"ר(  35,000-(, משרדים )כיחידות דיור 120 -מגורים )כ :בניינים 2דונם עליה ניתן להקים  5.8 -כ
. בד בבד עם מיליון ש"ח( 60.25ש"ח )חלק החברה מיליון  120.5 -מ"ר( תמורת כ 3,000-ומסחר )כ

הסכם המכר, התקשרו השותפות ויתר בעלי הזכויות בקרקע הנ"ל  בהסכם להסדרת שיתוף 
החברה על הסכם להעמדת הפעולה בנוגע לפיתוח ובנייה של פרויקט על הקרקע. בנוסף חתמה 

מיליון ש"ח מותנה בגובה ההון העצמי שהשותפים  28הלוואה לשותפה בשותפות בהיקף של עד  
מיליון ש"ח אשר תפרע  13יצטרכו להעמיד לטובת הרכישה , חלקה לזמן קצר בהיקף של עד 

ך רע מתומיליון ש"ח אשר תיפ 15בתוך שנה ושלשה חדשים מיום העמדתה וחלקה לזמן ארוך 
ההלוואות תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן ותישאנה ריבית רווחי הפרויקט הצפויים. 

. החברה תממן רכישה זו ואת ההלוואה הן על בסיס ההון העצמי שלה 8%בשיעור שנתי של 
בהסכם נקבעו תנאים כמקובל כהסכמים  והן על דרך העמדת מימון בנקאי לטובת הרכישה.

  .  2017ויות אשר צפוי שיושלמו במהלך חודש דצמבר מעין אלה כגון רישום זכ
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 4באור 
 
 (%51)חלק החברה  1כירת נכס בדיסלדורף מ ו.
 

, אשר 51% -שותפות שהחברה מחזיקה בה בעקיפין בשיעור של כחתמה  2017, חודש ספטמברב 
 (2016לדוח התקופתי לשנת  3.13.2.16.4סעיף מניה )ראה מחזיקה בנכס בדיסלדורף בגר

 57 -בתמורה ברוטו של כ לצד ג', אחזקותיהם בשותפותלמכירת  על הסכםוהשותפים בה, 
מיליון אירו. בניכוי התחייבויותיה של השותפות )לרבות יתרת ההלוואה שלקחה השותפות 

מת ההסכם, תסתכם למימון רכישת הנכס( ובתוספת נכסיה השוטפים של השותפות במועד השל
מיליון  1 -מיליון אירו. במועד חתימת ההסכם הפקיד הרוכש סך של כ 24.6-התמורה לסך של כ

אירו בחשבון נאמנות. יתרת התמורה תשולם במועד השלמת ההסכם כקבוע בהסכם, שיחול 
. השלמת ההסכם מותנית בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים כמקובל 2017בדצמבר  31ביום 

זה ביקשה השותפות ממעריך שווי לבחון את שווי הנכס ליום לאור הסכם ים מסוג זה. בהסכמ
קבלה על סכום ת. השותפות העמידה את שווי הנכס על פי הערכת השווי שה2017בספטמבר  30

מיליון אירו(. 52.6מיליון אירו )סכום שווי הנכס לפני עדכון זה עמד על סך של  56.7 -של כ
 

 הנפקת הון ז.
 
ש"ח ע.נ. כ"א  1מניות רגילות בנות  7,250,000הנפיקה החברה לציבור  2017בספטמבר  12יום ב

ש"ח וסה"כ התמורה ברוטו הסתכמה בסך  16.35של החברה. מחיר המניה שנקבע בהנפקה הינו 
 אלפי ש"ח . 3,189אלפי ש"ח . הוצאות ההנפקה הסתכמו בסך של  118,538של 

 
 

 תאריך המאזןלאחר אירועים  -: 5באור 
 

 משא ומתן למכירת שטחי משרדים לבעלת שליטה
 
אסיפה כללית של דווחה החברה בדיווח מיידי על כינוס לאחר תאריך המאזן  2017חודש אוקטובר ב

בדבר התקשרות החברה בהסכם עם בעלת השליטה  על מנת שזאת תקבל החלטהבעלי מניות החברה 
השליטה"( , )אישור דירקטוריון החברה להתקשרות זאת  בחברה, קבוצת אשטרום בע"מ )להלן: "בעלת

ניתן לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה בישיבתה כוועדה עצמאית ובלתי תלויה( . בהתאם 
 LYFEבפרויקט , תמכור החברה לבעלת השליטה שטחי משרדים , במידה ותאושר , להתקשרות זו 

,  בחלקים שווים  חברה לתחבורה ציבורית בע"מ בבני ברק אותו מקימה החברה יחד עם חברת דן
 ש"ח .  מיליון  149 -חניות במגדל הראשון בפרויקט תמורת סך של כ 155 -מ"ר ו 10,568 -בשטח של כ
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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, (CODMהתפעוליות הראשי )ההחלטות 

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 

 ., פרויקט זה נכלל בתוצאות המגזר נדל"ן בישראלכירהמשרדים ומסחר למ
 

  

חודשים  9-ל
שהסתיימו 

 בספטמבר 30 ביום

חודשים  3-ל
שהסתיימו 

 בספטמבר 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

  2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח   
      הכנסות מחיצונים א.
 191,353  42,557  41,561  132,490  124,374  נדל"ן בישראל 

 69,661  16,898  18,481  51,215  53,707  נדל"ן בגרמניה 
       

   178,081  183,705  60,042  59,455  261,014 

 ב.
תוצאות מגזר והתאמה לרווח 

      נקי
 183,304  39,817  31,539  100,465  123,875  נדל"ן בישראל 
 74,060  12,446  30,428  37,005  55,206  נדל"ן בגרמניה 

 (16,365)  (3,815)  (4,478)  (11,482)  (10,159)  הוצאות שלא הוקצו למגזרים 
       
 240,999  48,448  57,489  125,988  168,922  רווח תפעולי 
 26,034  4,098  3,468  8,558  18,101  הכנסות מימון 

 (88,778) (24,798) (17,120) (68,118) (63,561) הוצאות מימון 

 
חלק החברה ברווחי חברות 

 100,475  9,948  14,858  38,875  51,219  כלולות

 7,172  8,303  5,759  3,672  25,218  מסים על הכנסה 

 271,558  29,393  52,936  101,631  149,463  רווח נקי 

 

 בספטמבר 30ליום   
ליום 

 בדצמבר 31

  2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  
    נכסים המשמשים את המגזר ג.
 1,833,852  1,753,682  1,900,091  נדל"ן בישראל 

 812,313  752,417  852,380  נדל"ן בגרמניה 
     

  2,752,471  2,506,099  2,646,165 
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 המטופלת לפי שיטת השווי המאזניה כלול הצירוף מידע תמציתי של חבר -: 7באור 
 

להלן מידע תמציתי ביחס לחברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני לכל אחת מתקופות 
 הדיווח:

 
 בע"מ מגדלי הוד השרון –מידע תמציתי מתוך דוח על המצב הכספי והדוח רווח והפסד של חברת 

 
 בדצמבר 31 בספטמבר 30 

 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    
 30,540  16,978  22,253  נכסים שוטפים

 762,647  701,922  787,599  נכסים לא שוטפים

    
 33,350  317,593  29,494  התחייבויות שוטפות

 455,630  132,781  435,509  התחייבויות לא שוטפות

 304,207  268,526  344,849  מניות החברה הון המיוחס לבעלי
 
 

 
חודשים שהסתיימו  9-ל

 בספטמבר 30 ביום
חודשים שהסתיימו  3-ל

 בספטמבר 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

       אלפי ש"ח  
 59,411  15,521  17,364  42,944  51,450  הכנסות

 46,446  11,203  14,999  32,835  43,481  רווח גולמי
 86,186  10,641  14,561  53,024  63,706  רווח תפעולי

 64,532  4,807  9,419  35,301  40,642  רווח נקי
 
 
 
 
 

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