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  נכסים בע"מ אפי
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 2018עדכון תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת 

 "החברה"( נכסים בע"מ )להלן: אפישל 

, יובאו להלן 1970-א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל39בהתאם לתקנה 

פרטים בדבר שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה בכל עניין שיש לתארו בדוח 

ועד ליום פרסום דוח  2018התקופתי של החברה, שחלו מיום פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 

ר, כי ככלל, התיאור הנכלל בדוח רבעוני זה כולל רק מידע אשר הינו, לדעת החברה, רבעוני זה. מובה

מידע מהותי, יחד עם זאת, בחלק מהמקרים, לשם שלמות התמונה, כללה החברה תיאור מפורט 

 מהנדרש, הכולל גם מידע שלדעתה אינו מידע מהותי בהכרח. 

)כפי שפורסם  2018של החברה לשנת מתוקן ההעדכון נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי הדוח התקופתי 

 "(.הדוח התקופתי)להלן: "( 2019-01-023974 :אסמכתא )מס' 19.3.2019במערכת המידע "מגנא" ביום 

זה לבין האמור בפרק תיאור עסקי החברה רבעוני בכל מקרה של סתירה בין האמור בחלק א' לדוח 

 זה. רבעוני , יגבר האמור בדוחהתקופתיבדוח 

בדוח רבעוני זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בדוח התקופתי, אלא אם כן צוין 

 אחרת.
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 תאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות -שלישי הלחלק עדכונים 

 

  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי 1.1.1לסעיף  .1

משמה הקודם של החברה "אפריקה את שינוי שמה של החברה רשם החברות אישר  21.7.2019ביום 

האסיפה  ה שלאישוראחר קבלת וזאת ל  ,"אפי נכסים בע"מ" מה הנוכחי,לשנכסים בע"מ"  ישראל

  .1.7.2019מיום  הכללית של החברה

  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי 1.1.1לסעיף  .2

אשר מרבית  תקנון החברה הנוכחילתיקון  ל החברהאישרה האסיפה הכללית ש 1.7.2019ביום 

חברי הדירקטוריון של החברה מספר הנוגעות ל הוראות התקנון הנוכחיבעוסקים בו השינויים 

בקשר עם שיפוי נושאי משרה בחברה והתקשרות בחוזה לביטוח  בהתאמת הוראות התקנון הנוכחיו

 . לאור תיקוני חקיקה מהשנים האחרונות אחריותם

אישר דירקטוריון החברה תיקון נקודתי נוסף לתקנון החברה הנוכחי, אשר  15.8.2019בנוסף, ביום 

ר כפוף לאישור תיקון התקנון כאמועניינו תיקון סעיף הפטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 

 האסיפה הכללית של החברה, אשר הודעה על כינוסה מפורסם במקביל לדוח רבעוני זה. 

  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי 1.1.4לסעיף  .3

, החליט דירקטוריון אפריקה ישראל להשקעות בע"מ )להלן: 18.3.2019ביום למיטב ידיעת החברה, 

המניות מניות של החברה )להלן: " 1,423,765את מכירתן של "( לאשר אפריקה השקעות"

ש"ח, על פי תנאי הצעת רכישה מחייבת ובלתי חוזרת  135,115,298"( תמורת סך של החופשיות

שהוגשה לאפריקה השקעות ולמחזיקי אגרות החוב שלה, על ידי פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות 

הושלמה עסקת מכירת  20.3.2019. ביום סווגיםבע"מ, מטעמם של מספר משקיעים מוסדיים ומ

 המניות החופשיות.

 - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי 1.1.4לסעיף  .4

שלא העיקריים של קבוצת החברה הסכמות הגופים הפיננסים מלוא  התקבלוהדוח,  לתאריך עד

  .בגין אירוע של שינוי שליטה מיידילהעמיד את יתרת האשראי כלפיהם לפירעון 

 - תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק ()ב( )רכישת נכסים(14)א()1.8.2.5לסעיף  .5

בו לפיו תבוטל חלק מחכירת החברה ביחס למגרש החברה והמכון התקשרו בהסכם,  12.8.2019ביום 

, זכויות וההתחייבויות במגרש יושבו למכוןמה "(המגרש)להלן: " 40% -באופן ש, 15הוקם בניין 

. בתמורה להשבת ( תיוותר בידי החברה60%יתרת הזכויות וההתחייבויות במגרש האמור ) ואילו

  ש"ח. מיליון  4.2 -הזכויות כאמור, ישולם לחברה סך של כ

  - עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק תיאור 1.9.2לסעיף  .6

פיה זו רכשה את מלוא האחזקות חברה בת )בעקיפין( של החברה לשל  הושלמה עסקה 3.6.2019ביום 

פרויקט המשולב מגורים, משרדים ומסחר בהיקף כולל בשתי חברות המחזיקות בזכויות ב (100%)

 מיליון אירו.   12.7 -, בתמורה לסך של כעיליאלפי מ"ר  13 -של כ
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  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי( 2)ב()1.9.2.5לסעיף  .7

ואשר טרם נמכרו על  שבנייתם הושלמה 30.6.2019ליום להלן טבלאות בדבר מלאי דירות למגורים 

  :"ח(ש)באלפי  ידי החברה

 מועד שם הפרויקט
 סיום

 הקמת
 הפרויקט

 דירות
 שנמכרו
 עד ליום

31.12.2018 
 )במצטבר(

 דירות
 שנמכרו
 עד ליום

30.6.2019 
 )במצטבר(

 דירות
 טרםש

 נמכרו
 ליום

30.6.2019 

דירות 
שנמכרו ולא 
נמסרו נכון 

ליום 
30.6.2019 

 

עלות 
בספרים  
 של דירות
נכון ליום 
30.6.2019 

 

דירות 
שנמכרו 

לאחר יום 
30.6.2019 
ועד ליום 
5.8.2019 

 
Osiedle Europejskie, 

Phase 11 
 קראקוב, פולין

Q4/16 210 213 1 3 1,876 - 

Vitosha Tulip 
 סופיה, בולגריה

Q3/09 143 144 - 2 747 - 

Lagera Tulip, Phase 1 
 סופיה, בולגריה(*)

Q3/10 245 246 2 - 7,023 1 

Trebu Home, Phase 2 
 לטביה, ריגה

Q4/18 49 71 37 1 10,090 7 

 8 19,736 6 40 674 647  סה"כ

 יחידות מסחר המיועדים למכירה. 3-מחסנים ו 30חניות,  57עלות בספרים כוללת גם עלות של )*( ה 
 
 

להלן ריכוז נתונים על  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי( 1()ז)1.9.2.5לסעיף  .8

 : 30.6.2019מבצעת ליום  פרויקטים למגורים שהקבוצה

מס'  שם ומיקום הפרויקט
  יח"ד

שיעור 
השלמה של 

 הפרויקט

מועד 
תחילת 

 הפרויקטים

מועד סיום 
 צפוי

מס' יח"ד 
מכורות  

ליום 
31.12.2018 

מס' יח"ד 
מכורות  

ליום 
30.6.2019 

מס' יח"ד 
שנמכרו לאחר 

 30.6.2019יום 
ועד ליום 
5.8.2019 

Tulipa Trebesin, 
Phase 3 

 פראג, צ'כיה
158 45% Q4 2017 Q1 2020 112 128 3 

Tulipa Trebesin, 
Phase 4 

 פראג, צ'כיה
155 32% Q3 2018 Q3 2020 70 112 11 

AFI City, Phase 2 
צ'כיה ,פראג  216 95% Q3 2017 Q3 2019 195 214 1 

Osiedle Europejskie, 
Phase 12 

קוב, פוליןאקר  
103 86% Q3 2017 Q3 2019 69 96 2 

Osiedle Europejskie, 
Phase 13 

 קוב, פוליןאקר
118 - )*(  Q3 2019 Q2 2021 - 11 5 

Skyline, Phase 1 
 Q1 2018 Q1 2020 54 75 4 68% 134 בלגרד, סרביה

AFI City, Phase 1 
 Q2 2018 Q4 2019 42 94 11 62% 190 בוקרשט, רומניה

Lagera Tulip, 
Phase 2, Stage 1 
 סופיה, בולגריה

84 13% Q1 2019 Q2 2020 - 18 10 

Trebu Home, Phase 3 
 - - - Q1 2019 Q2 2020 8% 178 ריגה, לטביה

 47 748 542    1,336 סה"כ

 .2019 יולי חודשב Osiedle Europejskieבפרויקט  13 שלבהחלה בביצוע  החברה)*( 
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נתונים אודות נכסים להלן  - התאגיד הנכלל בדוח התקופתי( לפרק תיאור עסקי 13).151.9.2לסעיף  .9

 : מניבים של הקבוצה באירופה שהינם בשלבי הקמה

  :השלמת הפרויקטיםל ם הצפוייםמועדיהלהלן נתונים בדבר 

 מועד השלמה צפוי רומניה –אזור 
 2020 שנת 1 רבעון ברשוב בעיר משרדים ובניין קניון

  
 השלמה צפוימועד  צ'כיה -אזור 

 2020 שנת 3רבעון  בפראג אפי סיטיבניין משרדים 
  

 צפוי השלמה מועד סרביה – אזור
 2020שנת  2רבעון  בבלגרד נוסף באירפורט סיטיבניין משרדים 

  
 צפוי השלמה מועד פולין – אזור

 2021שנת  4רבעון  בניין דיור להשכרה אפי זלוטה בוורשה
 

בדבר "נדל"ן  מידעלהלן  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי (17)1.9.2.15לסעיף  .10

  קניון קוטרוצ'ן ברומניה :להשקעה מהותי מאוד" של הקבוצה באירופה

. חלק 100%)נתונים לפי 
 (98.6% -כ -הקבוצה בנכס 

 נתונים לשנה/ שלושה חודשים שהסתיימו ביום
30.6.2019 31.3.2019 

 
31.12.2018 
 

 באלפי אירו 

 545,875 546,329 546,574 )אלפי אירו(  שווי הנכס

NOI )37,227 9,281 9,631 בתקופה )אלפי אירו 

שערוך בתקופה  )הפסדי(רווחי 
(38) (241) ( אירו)באלפי   42,646 

שיעור תפוסה ממוצע בתקופה 
%97.3 %(-)ב  97.5% 97.9% 

%( -)בבפועל שיעור תשואה 
 6.8% 6.8% 7% במונחים שנתיים

דמי שכירות חודשיים 
 30.6 30.9 31.4 ממוצעים למ"ר )אירו למ"ר(

דמי שכירות חודשיים 
ממוצעים למ"ר בחוזים 

 שנחתמו בתקופה )אירו למ"ר(
69.2 100 54.1 

 
 

FI Aגילוי לעניין פרויקט  – לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי (18)1.9.2.15לסעיף  .11

5-PARK 1 

, וזאת בשים לב לשעבודים שיצרו החברה AFI PARK 1-5להלן יובאו פרטים בקשר עם פרויקט 

וחברות בת שלה בקשר עם פרויקט זה להבטחת התחייבותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות 

החברה הנכלל בדוח לפרק תיאור עסקי  1.13.8החוב )סדרה ט'( של החברה, כאמור בסעיף 

 התקופתי.

 נתונים לשנה/ שלושה חודשים שהסתיימו ביום 
30.6.2019 31.3.2019 

 
31.12.2018 
 

 באלפי אירו 
 175,450 175,450 175,450 )אלפי אירו(  שווי הנכס

NOI )12,981 3,345 3,175 בתקופה )אלפי אירו 
 10,392 94 70 ( אירורווחי שערוך בתקופה )באלפי 

 98.7% 99.8% 99.7% %(-שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )ב
%( במונחים -)בבפועל שיעור תשואה 

 7.4% 7.6% 7.2% שנתיים

דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר 
 14.7 14.6 14.9 )אירו למ"ר(

דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר 
 14.6 14.5 14.8 שנחתמו בתקופה )אירו למ"ר(בחוזים 
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כללה  30.6.2019 ליום החברה של המאוחדים הכספיים לדוחותיה 7ביאור  במסגרתיצוין כי 

)הכוללת  AFI PARK 1-5החברה תמצית של הדוחות הכספיים של החברות המחזיקות בפרויקט 

  תמצית מאזן, דוח רווח והפסד ותזרים מזומנים(.

 

  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי 1.9.3.3לסעיף  .12

 :30.6.2019להלן יובאו נתונים מתוך המאזן המאוחד של אפי אירופה ליום 

 
 30.6.2019יתרה ליום 

 )אלפי אירו(

  נכסים שוטפים
 79,023 מזומניםמזומנים ושווי 

 36,092 חייבים ויתרות חובה

 24,059 השקעות זמן קצר

 126,955 מלאי בניינים למכירה

 3,843 נכסים מוחזקים למכירה

 269,972 סה"כ נכסים שוטפים

  

  נכסים שאינם שוטפים

 7,956 ואות לחברות מוחזקותוהשקעות והל

 1,294,910 נדל"ן להשקעה

 206,493 בהקמהנדל"ן להשקעה 

 190,686 מלאי מקרקעין

 2,856 טו ונכסים בגין זכות שימושרכוש קבוע, נ

 2,101 נכסי מסים נדחים

 3,790 חייבים ויתרות חובה

 1,455 מוניטין

 1,710,247 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

  

 1,980,219 סה"כ נכסים

  

  התחייבויות שוטפות

 101,691 לז"ק )כולל חלויות שוטפות( ואחריםהלוואות מבנקים 

 54,101 זכאים ויתרות זכות

 11,917 התחייבות שוטפת מס הכנסה

 27,632 מקדמות מלקוחות

 195,341 סה"כ התחייבויות שוטפות

  

  התחייבויות שאינן שוטפות

 498,311 הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 121,611 התחייבויות מסים נדחים

 11,781 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 631,703 סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

  

  הון עצמי והלוואות בעלים

 396,760 )כולל חלויות שוטפות( הלוואות בעלים

 701,334 הון

 1,098,094 הון והלוואות בעלים המיוחסים לקבוצת החברה

 55,081 לזכויות שאינן מקנות שליטההון המיוחס 

 756,415 סה"כ הון עצמי

 1,980,219 סה"כ התחייבויות והון עצמי והלוואות בעלים
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  :30.6.2019להלן פירוט הנכסים המהותיים של אפי אירופה שעליהם רובצים שעבודים, ליום 

שם הפרויקט/ הנכס 
 המשועבד

החברה 
 המחזיקה

שיעור 
ההחזקה 
של אפי 
אירופה 
בחברה 

 המחזיקה

עלות/ שווי 
 בספרים 

 )אלפי אירו(

סכום 
ההתחייבויות 

 )אלפי אירו(

הנכס 
 סוג השעבוד המשועבד

AFI Cotroceni 
 רומניה

Cotroceni 
Park S.A 98.6% 546,574 293,815 

קרקע 
הפרויקט 
והקניון 

שנבנה עליה 
בעיר 

, בוקרשט
 רומניה

 חברת מניות
 הפרויקט

משכנתא על ו
הנכס לטובת 
 הבנק המממן

Airport City 
Belgrade  

 סרביה

Airport City 
d.o.o. 53.7% 218,182 94,561 

בנייני 
משרדים 
, בעיר בלגרד

 סרביה

מניות חברת 
הפרויקט 

משכנתא על ו
הנכס לטובת 
 הבנק המממן

1-5 AFI Park  
 רומניה

Roi 
Management 

SRL, AFI 
Park 2 SRL, 

AFI Park 
Building 3 
SRL, AFI 

Park Offices 
4&5 SRL 

100% 175,450 - 

בנייני 
משרדים 

בעיר 
, בוקרשט
 רומניה

ת ומניות חבר
הפרויקט 

ומשכנתא על 
נכסי חברות 

 הפרויקט
מחזיקי לטובת 

אגרות החוב 
של  (ט' )סדרה

 החברה

Classic 7  
 צ'כיה

Classic 7 
s.r.o, Classic 
Park Group 

s.r.o, Classic 
Park III s.r.o 

100% 85,574 37,701 

בנייני 
משרדים 

בעיר פראג, 
 צ'כיה

מניות חברת 
הפרויקט 

משכנתא על ו
הנכס לטובת 
 הבנק המממן

יתרת הפרויקטים/ 
 - - 158,360 349,530 - - הנכסים המשועבדים

   584,437 1,375,310   סה"כ הנכסים

ידי בנק בקשר עם נכס מניב או -לגבי הנכסים והפרויקטים באירופה יצוין, כי ככלל, בכל מקום בו ניתנה הלוואה על *

על מניות חברת הנכס/הפרויקט  או/הפרויקט, ו קרקע, על פרויקט, הוטלו כמקובל שעבודים לטובת אותו בנק על הנכס

פרט לכך לא חלים שעבודים בקשר עם הנכס או הפרויקט.  הרלוונטית, וכן על זכויותיה של אותה חברה לקבלת כספים

  .על מניות של איזו מהחברות המחזיקות בנכסים או מבצעות פרויקטים באירופה

של  1סך היקף הנכסים הלא משועבדים של אפי אירופה, מתוך סך הנכסים הנכללים בדוח על המצב הכספי )מאוחד( *

 . 2אירו מיליון 447.5 -, הינו כ30.6.2019החברה ליום 

 

  - )ב( לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי1.8.2.5לסעיף  .13

)להלן:  בע"מ הנוגעת לאחזקות במישרין ובעקיפין במחצית היובלהושלמה העסקה  1.5.2019 ביום

 היובל במחצית המניות ביתרת המחזיקה שותפות, בע"מ 1 ריטהחברה, בין  "(מחצית היובל"

לפרטים נוספים  .החברות המחזיקות )בעקיפין( בשותפות ובעלי המניות בהן"(, השותפות)להלן: "

 2019-01-035041)אסמכתא:  1.5.2019ומיום  10.4.2019ראו הדוחות המיידים של החברה מיום 

  , בהתאמה(. המידע הנכלל בדוחות המידיים מובא בזאת על דרך ההפניה. 2019-01-042373 -ו

 - התקופתי בדוח הנכלל התאגיד עסקי תיאור לפרק 1.9.2.5 סעיףל .14

אפי אירופה השלימה את רכישתן של שתי חברות בצ'כיה המחזיקות בשטח  2019בחודש יוני 

 12.7 -אלפי מ"ר בקרלין פראג, בתמורה לסך של כ 3,400 -מקרקעין המיועד לפיתוח, בהיקף של כ

 ין פרויקט למגורים.  מיליון אירו, מתוך כוונה להקים במקרקע

                                                 
בדוחותיה יצוין, כי אפי אירופה אינה מחזיקה במישרין בזכויות בנכסי מקרקעין ולפיכך אין נכסים כאמור   1

 הכספיים )סולו(.
במסגרת הדוחות הרבעוניים והתקופתיים שיפורסמו החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'(, כי   2

ו'(, החברה תכלול נתונים במתכונת דומה בדבר היקף הנכסים  העל ידי החברה במהלך תקופת אגרות החוב )סדר
הלא משועבדים של אפי אירופה, ככל שנתונים כאמור לא ייכללו בדוחות הכספיים המאוחדים של אפי אירופה, 

 שיפורסמו על ידי החברה כמפורט לעיל.
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 - תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק .5.21.9לסעיף  .15

הסכם מקדמי לרכישת זכות בהתקשרה חברה בת )בעקיפין( פולנית של החברה  1.8.2019ביום 

ביחס לחלקת קרקע בעיר קרקוב שבפולין, וכן לרכישת הבעלות ביחס לחלקת לצמיתות חכירה 

לתאריך  .אירומיליון  6 -כמ"ר, במחיר של  אלפי 12 -כשתיהן יחד בשטח של  –קרקע צמודה אליה 

 לפתח מאפשרת הרלוונטית המתאר תכנית אולם, לתעשייה הדוח, שטח המקרקעין משמש

 .   מ"ר 12,700 -כ של בהיקף למגורים פרויקטבמקרקעין 

 - תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק .5.21.9לסעיף  .16

התקשרה חברה בת )בעקיפין( פולנית של החברה בהסכם מקדמי לרכישת שטח  8.8.2019ביום 

מגורים, המשמש ל מ"ר 6,000 -בהיקף של כבעיר ורשה שבפולין ממוקם בניין מקרקעין עליו 

 .בכוונת החברה לשפץ את הבנייןמיליון אירו.  15 -משרדים ומסחר, וזאת בתמורה לסך של כ

 - תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק (3)א()1.9.2.14לסעיף  .17

להאריך את  הסכימוחברת פלאזה סנטרס עדכנה החברה, כי אפי אירופה ו 16.6.2019ביום 

רכישת מלוא אחזקותיה של חברה בת הולנדית בקשר עם  התקופה לחתימה על הסכם מקדמי

מהזכויות בחברה הרומנית(,  75% -בבעלותה המלאה של פלאזה סנטרס בחברה זרה רומנית )כ

)להלן:  5.7.2019עד ליום  ,המחזיקה בפרויקט מקרקעין )במסגרת הסכם חכירה( בבוקרשט רומניה

צוין, כי . יהתקשרו הצדדים בהסכם המקדמי 3.7.2019"(. בהתאם, ביום המקדמיההסכם "

, במסגרת ההסכם המקדמי הסכימו הצדדים, בין היתר, על מספר שינויים ביחס למכתב הכוונות

(. המידע 2019-01-068074)אסמכתא:  4.7.2019והכל כמפורט בדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 

 בזאת על דרך ההפניה. הנכלל בדוח המיידי מובא 

לתאריך הדוח, אין כל וודאות בדבר התקשרותה של אפי אירופה בהסכם המחייב, בין היתר, בשל 

אי הגעה להסכמה בין הצדדים על הוראות ההסכם המחייב ו/או בשל אי התקיימותם של איזה 

המקדמי, לרבות מהתנאים המתלים השונים שנקבעו בין הצדדים במכתב הכוונות ו/או בהסכם 

 . בכל הנוגע לקבלת האישורים הנדרשים מטעם הרשויות המקומיות

תיאור עסקי התאגיד הנכלל  ( לפרקACB –ט איירפורט סיטי בלגרד ק)פרוי( 16)1.9.2.15לסעיף  .18

 - בדוח התקופתי

מהון המניות של חברה זרה בה  46.3%של  לרכישהאפי אירופה התקשרה בהסכם  14.7.2019ביום 

מהון מניותיה(, ושהינה בעלת מלוא הזכויות  53.7% -מחזיקה אפי אירופה ביתרת האחזקות )כ

בפרויקט איירפורט סיטי  )בעקיפין, באמצעות חברות בת בבעלותה המלאה של חברת האחזקות

מיליון אירו, בצירוף חלקם של  66.3 -סכום כולל מוערך של כ, וזאת בתמורה לבלגרד בסרביה

ים שיירשמו החברה הזרה וחברת הפרויקט )במאוחד אך למעט רווחי שערוך(, המוכרים ברווח

. לפרטים נוספים ראו לבין מועד השלמת העסקה נשוא הסכם הרכישה 31.3.2019בתקופה שבין 

(. המידע הנכלל בדוח 2019-01-072121)אסמכתא:  15.7.2019הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 

, ככל שהוא נוגע להשלמת העסקה הנכלל בדוח המיידיהמידע ניה. המיידי מובא בזאת על דרך ההפ

ו/או לרווחים העתידיים בגין פרויקטים עתידיים, מהווה מידע צופה פני עתיד, אשר אין כל וודאות 

בהתקיימותו, וזאת, בין היתר, בשל אי התקיימות של איזה מן התנאים המתלים שנקבעו בהסכם 

רופה שלא לפתח את הפרויקטים העתידיים ו/או בשל אי קיומם הרכישה ו/או בשל החלטת אפי אי

 . של רווחים או עליית ערך בפרויקטים העתידיים כאמור )ככל ויוקמו(

 - תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק 1.9.2.15לסעיף  .19

ות במכתב כוונות לא מחייב עם מספר חברות זרות המאוגדהתקשרה אפי אירופה  15.7.2019ביום 

בהולנד אשר אינן קשורות לחברה ו/או לחברות בנות שלה, לפיו אפי אירופה ומשקיעים נוספים 

( אחזקותיהן של המוכרות במספר 100%)בכפוף להסכמות עמם, כאמור להלן( ירכשו את מלוא )
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ברומניה,  Aחברות המאוגדות ברומניה המחזיקות בארבעה פרויקטים של מבני משרדים מסוג 

 . "(רטפוליוהפו)להלן: "

 :להלן פרטים נוספים בקשר עם הפורטפוליו

בבוקרשט, רומניה, ופרויקט משרדים אחד מצוי  מצויים הפורטפוליומתוך  שלושה פרויקטיםא. 

 .בטימישוארה, רומניה

 1,416אלפי מ"ר וכן  71 -הפרויקטים בבוקרשט כוללים שטחי משרדים בהיקף כולל של כב. 

 .מקומות חניה

מקומות  617אלפי מ"ר וכן  48 -הפרויקט בטימישוארה כולל שטחי משרדים בהיקף כולל של כג. 

 .חניה

 שנים. 2.8 -שוכרים שונים במח"מ ממוצע של כ 100 -הנכסים מושכרים לכד. 

השנתי הנובע מהנכסים  עומד על  NOI -, וה99% -שיעור האכלוס הממוצע בנכסים עומד על כה. 

ומשקף  מיליון אירו 310 -שווי הנכסים לצורך חישוב התמורה נקבע על כ .מיליון אירו 24.6 -כ

 . 8% -תשואה שנתית ממוצעת בשיעור של כ

)אסמכתא:  16.7.2019ראו הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום בקשר עם העסקה לפרטים נוספים 

 (. המידע הנכלל בדוח המיידי מובא בזאת על דרך ההפניה. 2019-01-072772

, ככל שהוא נוגע לביצוע העסקה ו/או להתקשרותה של אפי אירופה הנכלל בדוח המיידיהמידע 

בהסכם המחייב ו/או להתקשרותה של אפי אירופה בעסקה משותפת עם המשקיעים, מהווה מידע 

צופה פני עתיד. יודגש, כי אין כל ודאות שהעסקה ו/או העסקה המשותפת תתבצענה, וזאת בין 

אפי אירופה שלא לבצע את העסקה )בכלל זאת, לאור תוצאות בדיקת היתר, בשל החלטת 

הנאותות( ו/או החלטת אפי אירופה שלא להתקשר עם המשקיעים בהסכם מחייב; בשל אי השלמת 

המשאים ומתנים בין אפי אירופה לגופים השונים )המוכרות והמשקיעים(; בשל אי התקיימותם 

תב הכוונות; בשל אי הסכמה של הצדדים על תנאי של מי מבין התנאים המוקדמים שנקבעו במכ

 . ההסכמים המחייבים; ובשל שינויים בשוק הנדל"ן ברומניה

  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי 1.9.3.3לסעיף  .20

 המוקדמים מהתנאים נמחקו, היתר בין, לפיו, האההלוו להסכם תיקון כתב נחתם, 19.4.2019 ביום

, שהייתה עד השקעות אפריקה של החוב מהסדר הנובעים התנאים כל אהההלוו של להעמדתה

 הועמדה ההלוואה 31.5.2019ביום בהמשך לאמור לעיל, , בעלת השליטה בחברה. 4.3.2019ליום 

לחברת הבת על ידי המלווים לאחר התקיימותם של כל התנאים  מיליון אירו 300בסך של 

מיום  המיידיהדוח  אתלהלן וכן  30סעיף נוספים ראו  לפרטים. המוקדמים שנקבעו להעמדתה

הנכלל בדוח המיידי מובא בזאת על דרך המידע  (.2019-01-054457)מס' אסמכתא:  2.6.2019

 ההפניה. 

 - עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתילפרק תיאור  )ג(1.9.3.3לסעיף  .21

בקשר עם פרויקט המשרדים בקשר עם  נחתם כתב תיקון להסכם ההלוואה 5.7.2019ביום 

, לפיו, בין היתר, נמחק התנאי למשיכת ההלוואה הנוגע להשלמת  אירפורט סיטי בבלגרד, סרביה

תקופת  . במסגרת כתב התיקון החליטו הצדדים על הארכתהשקעותהסדר חוב באפריקה 

ההלוואה, וכן על דחיית המועד האחרון להתקיימותם של יתר התנאים למשיכת ההלוואה עד ליום 

30.8.2019. 

המידע המפורט לעיל בדבר העמדת ההלוואה מכוחו של הסכם ההלוואה, הינו מידע צופה פני עתיד, 

קבעו בהסכם אשר אין וודאות בהתקיימו, בין היתר, בשל אי התקיימות איזה מבין התנאים שנ

 ההלוואה או בכתב התיקון.
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 - תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק 1.9.3.3לסעיף  .22

בת צ'כית בבעלות מלאה של אפי אירופה, אשר מחזיקה  חברההשלימה  2019במהלך חודש אפריל 

 תאגיד מול מימון הסכםאת התקשרותה ב, צכיהבפראג,  קרליןבבניין המשרדים הידוע בשם אפי 

ההלוואה הקיימת בסך של  לפרעון, בין היתר, שימשהאשר  ,אירו מיליון 46 -כ של בסך זר בנקאי

חודשים ובתוספת מרווח  3 בורייורתית בשיעור של שנ ריביתנושאת מיליון אירו. ההלוואה  23 -כ

הסכם ההלוואה כאמור נכללו התחייבות  במסגרתשנים.  5ותיפרע על פני תקופה של  1.8%של 

 . פיננסיות תניותלעמוד, לרבות מספר  כית'הצשונות בהן התחייבה החברה 

  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי .1.71.11לסעיף  .23

אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה( מתן  15.8.2019ביום 

כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, לרבות מנכ"ל החברה וכן אישר מתן כתבי פטור 

מראש בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה. מתן כתבי השיפוי כפוף לאישור האסיפה הכללית 

שר הודעה על פרסומה מתפרסמת בסמוך למועד פרסום דוח רבעוני זה. כמו כן, מתן של החברה, א

כתב הפטור כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה וכן לאישור התיקון למדיניות התגמול 

 .  להלן 24וסעיף  לעיל 2בסעיף ולתיקון תקנון החברה על ידי האסיפה הכללית של החברה, כאמור 

  - תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתילפרק  1.11.2לסעיף  .24

, אישרה האסיפה הכללית של החברה עדכון למדיניות התגמול של נושאי המשרה 30.4.2019ביום 

  18.3.2019 שפרסמה החברה ביום לדוח זימון האסיפה  2אשר עיקריה מפורטים בסעיף  בחברה,

בשים לב לשינויים שחלו ממועד זאת "(, והזימון דוח( )להלן: "2019-01-023374)מס' אסמכתא: 

בחברה ולשינויים שחלו  לשליטהבכל הנוגע  2017של החברה משנת  אישורה של מדיניות התגמול

הדוחות המיידים מיום דוח הזימון וכן את במצבת נושאי המשרה בה. לפרטים נוספים ראו את 

, בהתאמה(. 2019-01-041476 -ו 2019-01-023047)מס' אסמכתאות:  30.4.2019ומיום  17.3.2019

 המידע הנכלל בדיווחים המפורטים לעיל מובא בזאת על דרך ההפנייה.

תיקון נוסף למדיניות האסיפה הכללית של החברה  האישר 1.7.2019בהמשך לאמור לעיל, ביום 

נושאי בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל של  לפיו, בין היתר, עודכנו היחסים התגמול של החברה

, נמחקה האפשרות למתן מענק ארוך טווח המבוסס על תוכנית מענקים תלת שנתית וכן המשרה

לפרטים נוספו חלופות נוספות במסגרת החלק העוסק בהענקת תגמול הוני לנושאי משרה בחברה. 

)מס'  30.4.2019ומיום  17.3.2019נוספים ראו את דוח הזימון וכן את הדוחות המיידים מיום 

, בהתאמה(. המידע הנכלל בדיווחים 2019-01-041476 -ו 2019-01-023047ות: אסמכתא

 .המפורטים לעיל מובא בזאת על דרך ההפנייה

אישר דירקטוריון החברה תיקון נקודתי נוסף למדיניות התגמול, במסגרתו  15.8.2019, ביום בנוסף

חובת זהירות כלפי  נוספה האפשרות למתן פטור מראש לדירקטורים ונושאי משרה בגין הפרת

תיקון מדיניות התגמול כפוף לקבלת אישור החברה )בכפוף לאמור בתיקון הנקודתי הנ"ל(. 

  האסיפה הכללית של החברה, אשר הודעה על כינוסה מפורסמת במקביל לדוח רבעוני זה. 

  - ( לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי1)1.11.3לסעיף  .25

, עדכון לתנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, , אישרה האסיפה הכללית של החברה30.4.2019ביום 

חודש אוקטובר למדד ש"ח )צמוד  110,000לפיו יעודכן שכרו של מנכ"ל החברה לסכום חודשי של 

 (.8.10.2018(, בתוקף מיום תחילת כהונתו בחברה )דהיינו, החל מיום 2018

  - י התאגיד הנכלל בדוח התקופתי( לפרק תיאור עסק2)1.11.3לסעיף  .26

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות )לאחר אישורם של דירקטוריון החברה 30.4.2019ביום 

לנושאי המשרה בחברה, כמפורט להלן:  בשיקול דעת יםמיוחד יםוועדת הביקורת( הענקת מענק

למשנה למנכ"ל החברה הענקת מענק מיוחד ש"ח,  766,620נכ"ל החברה בסך של מל מענק מיוחד

דסה הענקת מענק מיוחד לסמנכ"ל ההנו ש"ח 316,288ומנהל הכספים הראשי של החברה בסך של 



 12 

, 17.3.2019לפרטים נוספים ראו את הדוחות המיידים מיום  ש"ח. 252,747של החברה בסך של 

-2019 -ו 2019-01-023374, 2019-01-023047)מס' אסמכתאות:  30.4.2019ומיום  18.3.2019מיום 

 ., בהתאמה(. המידע הנכלל בדיווחים המפורטים לעיל מובא בזאת על דרך ההפנייה01-041476

דירקטוריון )לאחר קבלת אישורם של  ה האסיפה הכללית של החברהאישר 1.7.2019ביום כמו כן, 

לשנת תוכנית המענק )להלן: " 2019תכנית מענקים לשנת  של ועדת התגמול של החברה(והחברה 

משכורות  6למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד "( 2019

חודשיות, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה 

 24.6.2019לפרטים נוספים ראו את הדוחות המיידים מיום . 2019תכנית המענק לשנת  בהוראות

(. המידע הנכלל בדיווחים המפורטים ,2019-01-052986 -ו 2019-01-053172ות: )מס' אסמכתא

 . לעיל מובא בזאת על דרך ההפנייה

  - רק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתילפ 1.11.3לסעיף  .27

 ועדת התגמול של החברה(לאחר קבלת אישורה של )אישר דירקטוריון החברה  16.5.2019 יוםב

החברה ה למימוש למניות אופציכתבי  1,327,869עד פיה, ניתן יהיה להקצות לתגמול הוני כנית ות

( )להלן: Restricted Stock Units"(, יחידות למניות חסומות של החברה )כתבי האופציה)להלן: "

"( ושל יחידות למניות חסומות של החברה שהבשלתן מותנית ביצועים לנושאי RSUיחידות "

 ."(תוכנית התגמול ההוני)להלן: " של החברה ושל חברות בשליטת החברהמשרה ועובדים 

תוכנית תנאי להקצות, בשלב הזה, על פי  , בין היתר,החליט דירקטוריון החברהבאותו המועד 

כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה,  175,394עבור מנכ"ל החברה , לנאמן התגמול ההוני

יחידות למניות  14,462 -ו( Restricted Stock Unitsיחידות למניות חסומות של החברה ) 28,925

 עבור המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשיו  חסומות של החברה שתהיינה מותנות ביצועים

  .RSUיחידות  15,109וכן  יות רגילות מנ 122,156 -עד להניתנים למימוש ל כתבי אופציה 122,156

 אישרה האסיפה הכללית את ההקצאה לטובת מנכ"ל החברה.  1.7.2019ביום 

הקצתה החברה לטובת הנאמן את ני"ע ההמירים המפורטים לעיל, עבור מנכ"ל  3.7.2019ביום 

ראו הדוח בדבר תוכנית התגמול ההוני, לפרטים נוספים החברה ועבור המשנה למנכ"ל החברה. 

וכן את דוח  24.6.2019מיום בדבר הצעה פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית המשלים המיידי 

-2019)אסמכתא: כללית המשלים המהווה גם דוח בדבר הצעה פרטית מהותית זימון האסיפה ה

מובא בזאת על דרך  יםהמיידי ותהמידע הנכלל בדוח, בהתאמה(. 2019-01-052986 -ו 01-053172

 . ההפניה

אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול של  15.8.2019בנוסף, ביום 

מניות רגילות של  297,000 -כתבי אופציה נוספים ניתנים למימוש ל 297,000החברה( הקצאת 

יצעים )לרבות נ 9 -להחברה, מתוך מאגר כתבי האופציה ועל פי תנאי תוכנית התגמול ההוני, וזאת 

. לפרטים נוספים ראו נושאי משרה בחברה והיתר נושאי משרה ועובדים בתאגידים בשליטתה( 4

שאינה חריגה ואינה מהותית, המתפרסם בסמוך למועד פרסום  הדוח המיידי בדבר הצעה פרטית

 דוחותיה הכספיים של החברה.  

  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי 1.13לסעיף  .28

התקשרה החברה בהסכם עם תאגיד בנקאי בישראל העמדת מסגרת אשראי של  28.4.2019ביום 

 . וזאת כנגד יצירת שעבוד על אחד מנכסי החברה בישראלמיליון ש"ח לתקופה של שנתיים  180עד 

  - תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לפרק 1.13.4לסעיף  .29

ביצעה החברה פרעון סופי של יתרת אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה )קרן  15.7.2019ביום 

לטובת מחזיקי אגרות ם מירשושהיו  יםהשעבוד החברה פועלת לביטול ומחיקתובהתאם  וריבית(

 . מניות של אפי אירופה 5,580,000החוב )סדרה ה'( על 
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  - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי 1.13.13.4 לסעיף .30

  להלן פירוט הלוואות ו/או מסגרות אשראי מהותיות של החברה:

סכום ההלוואה/  מס"ד
 מסגרת האשראי

מאפייני 
 המלווה 

מסגרת תיאור ההסכם/ 
  האשראי

מגבלות החלות על 
 התאגיד 

בטוחות שהועמדו 
 לטובת המלווה

-הלוואה מסוג "נון 1
 עם בקשרריקורס", 

פרויקט קניון קוטרוצ'ין 
בבוקרשט רומניה, 
שניטלה על ידי חברה 

של החברה ביום בת 
31.05.2019 . 

יתרת ההלוואה ליום 
30.6.2019 – 

 אלפי אירו  300,000
 . 
 

 שני
 יםתאגיד
 יםבנקאי

 יםזר

מועדי פירעון ההלוואה )קרן 
 וריבית(

 קרן  
 - לרבעון אחת שוטף באופן

 הקרן מיתרת 3.75%"כ סה
 .לשנה המקורית

 ריבית
 באופן שוטף אחת לרבעון.

ריבית משתנה  שיעור הריבית:
מעל לריבית  2.45%במרווח של 

  חודשים 3היוריבור 
 

 –מועד סופי לפירעון ההלוואה 
31.12.2023 

 

 יתרת בין יחס .א
 השוק לשווי ההלוואה

 לא(  LTV) הנכס של
 כאשר, 70% על יעלה
 67.5% של מיחס החל

 אינה הבת החברה
 העברות לבצע רשאית
; אירופה לאפי כספים

 עומד, 30.6.2019 ליום
-כ על LTV-ה יחס
55%; 

 ההכנסות יחס .ב
 הנכס של התזרימיות

(NOI )תשלומי לכלל 
( DSCR) החוב שירות

 130%-מ גבוה יהיה
-ו החולפת לשנה ביחס
 לשנה ביחס 110%

 מועד שלאחר הקרובה
. הרלוונטי הבדיקה

 ירד והיחס במידה
 ביחס 135% של מיחס
 120%-ו החולפת לשנה
 הקרובה לשנה ביחס

 תהיה לא הבת החברה
 העברות לבצע רשאית
. אירופה לאפי כספים

 יחס 30.6.2019 ליום
לשנה   DSCRה

 -החולפת עומד על כ
 לשנה ויחס 206.3%

  -הקרובה עומד על כ
177.7%. 

שעבוד מסוג  .1
על  משכנתא

הקרקע ועל 
 המבנה.

שעבוד מלוא  .2
הון המניות של 

 חברת הבת.

יתרת ההלוואה ליום  2
30.6.2019 – 773,996 
 .אלפי ש"ח

אגרות חוב 
 (סדרה ז')

הרשומות 
למסחר 
 בבורסה

לדוח  14ראו סעיף 
הדירקטוריון הנכלל בדוח 

 .התקופתי

 4.6לפרטים ראו סעיף 
לדוח הדירקטוריון על מצב 
ענייני החברה לתקופה של 

 חודשים שלושה
שנסתיימה ביום 

30.6.2019. 
עמדה  30.6.2019ליום 

החברה בהתניות 
הפיננסיות שנקבעו 
בהתאם לתחשיב המפורט 

לדוח  4.6בסעיף 
 הדירקטוריון. 

 

יתרת ההלוואה ליום  3
30.6.2019 – 1,121,134 
  .אלפי ש"ח

אגרות חוב 
 (סדרה ח')

הרשומות 
למסחר 
  בבורסה

מועדי פירעון אגרות החוב )קרן 
 וריבית(

 קרן
תשלומים  4 -עומדת לפירעון ב

שנתיים לא שווים, אשר ישולמו 
לאוקטובר בכל אחת  15ביום 

, 2026 - 2024, 2020מהשנים 
 15%לפי החלוקה כדלקמן: )א( 

מיתרת קרן אגרות החוב )סדרה 
ח'( תשולם בכל אחד מהימים 

 -; ו15.10.2024; 15.10.2020
מיתרת  55%)ב(  -; ו15.10.2025

קרן אגרות החוב )סדרה ח'( 
 .15.10.2026ם תשולם ביו

 ריבית
באופן שוטף אחת לחצי שנה, 

 15 -לאפריל ו 15בכל יום 
-2018לאוקטובר של השנים 

 2.75%. שיעור הריבית: 2026
 צמוד למדד המחירים לצרכן.

 4.7לפרטים ראו סעיף 
לדוח הדירקטוריון על מצב 
ענייני החברה לתקופה של 

 חודשים שלושה
שנסתיימה ביום 

30.6.2019. 
עמדה  30.6.2019ליום 

החברה בהתניות 
הפיננסיות שנקבעו 
בהתאם לתחשיב המפורט 

לדוח  4.7בסעיף 
 הדירקטוריון.
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 1.5 -הלוואה בסך של כ 4
מיליארד ש"ח )חלקה 

 750 -של החברה כ
ש"ח( למימון מיליון 

  פרויקט קרית התקשוב.
 

 30.6.2019ליום 
  הועמדה טרם ההלוואה

 

מספר 
תאגידים 

 פיננסים

מסגרות אשראי הכוללות 
הלוואת גישור כנגד קבלת מענק 
ההקמה וכן מסגרות אשראי 

 לזמן קצר ולזמן ארוך.
ההלוואות לא יהיו צמודות 
למדד )למען ההלוואות לזמן 

שנתית ארוך( וישאו ריבית 
משתנה )למעט ההלוואות לזמן 
ארוך שתהיינה בריבית שנתית 
קבועה( שתקבענה במועד 
העמדת ההלוואות )לפי הענין(, 
בהתאם למנגנונים שנקבעו 

 המשקפיםבהסכם המימון )
לתאריך הדוח, שיעור ריבית 

 -ל  - 2%שנתית בטווח של בין 
ואשר תשולם בכל רבעון.  (3%

מועד פרעונן הסופי של 
אות: )א( פרעון הלוואות הלוו

מסגרת האשראי לזמן קצר 
ימים  60יחול במוקדם מבין 

ממועד ההמרה )כפי שנקבע 
בהסכם הזיכיון( לבין מועד 

חודשים מהמועד  14שיחול 
האחרון להשלמת ההקמה 

המועד האחרון )להלן: "
"(; )ב( פרעון הלוואות להקמה

מסגרת האשראי לזמן ארוך 
סילוקין יתבצע בהתאם ללוח 

מוסכם ובכל מקרה יחול לפני 
תום תקופת ההפעלה; )ג( 
פרעונן הלוואות מסגרת הגישור 
יחול במוקדם מבין מועד קבלת 
מלוא סכום מענק ההקמה לבין 

ימים מהמועד האחרון  90
 להקמה.

תניות בה עמידה אי .א
יחסי  שלפיננסיות 

 ADSCR -הכיסוי 
 -הכיסוי  יחסושל 

LLCR  כהגדרתם(
 ון(בהסכם המימ

תהווה עילה להעמדה 
 .מיידילפירעון 

 הפרויקט חברתעל  .ב
, שונותהוטלו מגבלות 

לרבות ביחס לשינוי 
 ובגין בהשליטה 

 נוסף אשראי נטילת
 וחלוקת ידה על

 לבעלי דיבידנד
 .מניותיה

לטובת המלוות 
שעבודים ירשמו 

רבות , לשונים
שעבוד כללי על 
נכסי חברת 
הפרויקט )שעבוד 

צף( קבוע ושעבוד 
על מניותיה  ושעבוד

של חברת 
בנוסף,  .הפרויקט

חברת הפרויקט 
התחייבה שלא 
ליצור שעבוד על 
נכסיה )למעט 
במקרים מוסכמים( 

   )"שעבוד שלילי"(.
 

יתרת ההלוואה ליום  5
30.6.2019 – 487,500 
  .אלפי ש"ח

אגרות חוב 
סדרה ט' 

הרשומות 
למסחר 
 בבורסה

)קרן  החוב אגרות פירעון מועדי
 (וריבית

 קרן
 תשלומים 10 -ב לפירעון עומדת

 ישולמו אשר, שווים לא שנתיים
 לנובמבר 15 -ו במאי 15 בכל
 עד 2019 מהשנים אחת בכל

: כדלקמן החלוקה לפי, 2023
 אגרות קרן מיתרת 2.5%)א( 

 ביום תשולם'( ט)סדרה  החוב
 2.5%; )ב( 2019 למאי 15

)סדרה  החוב אגרות קרן מיתרת
 לנובמבר 15 ביום תשולם'( ט

 קרן מיתרת 2.5%; )ג( 2019
 תשולם'( ט)סדרה  החוב אגרות

 2.5%; )ד( 2020 למאי 15 ביום
)סדרה  החוב אגרות קרן מיתרת

 לנובמבר 15 ביום תשולם'( ט
 קרן מיתרת 3%; )ה( 2020

 תשולם'( ט)סדרה  החוב אגרות
 3%; )ו( 2021 למאי 15 ביום

)סדרה  החוב אגרות קרן מיתרת
 לנובמבר 15 ביום תשולם'( ט

 קרן מיתרת 3%; )ז( 2021
 תשולם'( ט)סדרה  החוב אגרות

 3%; )ח( 2022 למאי 15 ביום
)סדרה  החוב אגרות קרן מיתרת

 לנובמבר 15 ביום תשולם'( ט
 קרן מיתרת 3%; )ט( 2022

 תשולם'( ט)סדרה  החוב אגרות
 75%)י(  -ו; 2023 למאי 15 ביום

)סדרה  החוב אגרות קרן מיתרת
 לנובמבר 15 ביום תשולם'( ט

2023. 
 ריבית
, שנה לחצי אחת שוטף באופן

 לנובמבר 15 -ו למאי 15 יום בכל
 2023 עד 2019 השנים של

 4.2%: הריבית שיעור)כולל(. 
 הצמדה לבסיס צמוד לא

 .כלשהו

 4.8לפרטים ראו סעיף 
 לדוחלדוח הדירקטוריון 

 .התקופתי
 

 הכספיים דוחותיה פי על
 ליום החברה של

מדה החברה ע 30.6.2019
בהתניות הפיננסיות 
שנקבעו בהתאם לתחשיב 

לדוח  4.8המפורט בסעיף 
 הדירקטוריון.

 בדבר לפרטים
 שהועמדו הבטוחות

 מחזיקי לטובת
)סדרה  החוב אגרות

 בדבר וכן'( ט
 התחייבויות

 על שנטלה נוספות
 כלפי החברה עצמה

 אגרות מחזיקי
'(, ט)סדרה  החוב

 סעיפים ראו
 עד)ד( 1.13.8
 סעיף וכן)ו(, 1.13.8

 לדוח 14.7
 הדירקטוריון

 בדוח הנכלל
  .התקופתי
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 - לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח התקופתי 1.19 -ו 1.9.3.5,  1.8.9פים לסעי .31

לעיל, והשינויים בהרכב הדירקטוריון )לרבות  3בהמשך לשינוי השליטה בחברה, כאמור בסעיף  28.1

ערך  15.8.2019ביום מינויו של יו"ר דירקטוריון חדש, כאמור לעיל(, כפועל יוצא מאלה, 

 בישראלבקשר עם האסטרטגיה העסקית של החברה ובדבר יעדי החברה דיון דירקטוריון החברה 

 .ובאירופה

מעודכנת. להלן יובאו עיקרי גיבש דירקטוריון החברה אסטרטגיה עסקית במסגרת דיון זה, 

 האסטרטגיה העסקית המעודכנת:

בכוונת החברה להתמקד בפעילות בתחום הנדל"ן המניב, הן באמצעות פיתוח פרויקטים  28.1.1

 . של החברה FFO -מתוך מגמה להגדיל את הן באמצעות רכישת נכסים מניבים חדשים וה

)להלן:  פוליןבצ'כיה, בסרביה וברומניה, בבישראל,  תמקדלהתמשיך  החברה פעילות 28.1.2

 .  "(מדינות הפעילות"

 בכוונת החברה להמשיך ולפעול להרחבת פעילות הדיור להשכרה במדיניות הפעילות. 28.1.3

, וזאת BOT בפרויקטים במתכונת שלבכוונת החברה, להקטין את השתתפותה ככלל,  28.1.4

בכפוף לאיתור הזדמנויות עסקיות ייחודיות בתחום זה )ככל ויעלו כאלה(, שיובאו לדיון 

 .דירקטוריון החברהובחינה בפני 

 , בעיקר,בתחום פעילות "פיתוח המקרקעין למגורים באירופה", בכוונת החברה להתבסס 28.1.5

 .מות של החברהיקרקעות הקיהעל 

ברומניה,  קניונים של החברהה לפעילותשותף אסטרטגי  לאיתורהחברה תמשיך לפעול  28.1.6

 .  מהזכויות בקניון קוטרוצ'ן, בקניון פלוישט ובקניון ברשוב 50%שירכוש עד 

האסטרטגיה העסקית כאמור לעיל, וכוונתה של החברה להתמקד בפיתוח וברכישה  עדכוןלאור  28.2

מניבים, ובשים לב, בין היתר, לעסקאות האחרונות עליהן דיווחה החברה )כאמור לעיל(  של נכסים

הנחה את , דירקטוריון החברה המעודכנת כמתואר לעילאשר תואמות את האסטרטגיה העסקית 

   .כבר בתקופה הקרובההאפשרות לביצוע גיוס הון  ולגבש המלצה בדבר הנהלתה לבחון

כי לצורך יישום האסטרטגיה , הגיע לכלל דעהדירקטוריון החברה בשים לב לאמור לעיל, , לבסוף 28.3

המעודכנת ופיתוח עסקיה של החברה בהתאם לה, בטווח הנראה לעין רצוי לשמר בידיה יתרות 

 2019בשנת  דיבידנד לבעלי המניות של החברה חלוקתכפועל יוצא מכך, נראה ש נזילות מספקות.

  . 2019ולפיכך אין בכוונת החברה לחלק דיבידנד בשנת  חד עם האמור לעילאינה עולה בקנה א

עם זאת, בשים לב לאופייה הדינמי של פעילות החברה כחברה יזמית ולשינויים אפשריים בתנאי 

דיבידנד לבעלי מניותיה של  חלוקתלשקול  דירקטוריון החברה עשוי השוק ובסביבתה העסקית,

 המעודכנת.העסקית  , בהתאם ובכפוף למימוש האסטרטגיתובשנים שלאחריה   2020בשנת החברה

לרבות הכוונה לביצוע המידע המפורט לעיל בדבר כוונת החברה ליישום האסטרטגיה המעודכנת, 

לגבי התפתחותה  החברהבגדר מידע צופה פני עתיד, המבוסס, בין היתר, על הערכות הינו גיוס הון, 

 .ל ניסיון העבר שלההכלכלית והעסקית שלה וע

 ותממשיאו ש ותממשילא ו/או גיוס ההון כאמור  האסטרטגיה העסקית המעודכנתיתכן כי בפועל, 

, וזאת בשל גורמים חיצוניים שונים, לרבות מצב שוק הנדל"ן החברהבאופן שונה מכפי שצופה 

, או בשל לרבות ישראל במדינות הפעילותאירופה ומצב השווקים הפיננסיים ישראל ובב

לפרק תיאור עסקי  1.21החברה המפורטים בסעיף  התממשותם של אילו מגורמי הסיכון של

 החברה, הנכלל בדוח התקופתי של החברה.

 גיוס ההון, .על ידי החברהואושרו וטרם נקבעו נדונו טרם  וותנאי גיוס ההוןמבנה כמו כן, יצוין כי 

אביב בע"מ, -לאישור דירקטוריון החברה, לאישור הבורסה לניירות ערך בתל ףבוצע, כפויככל ש

לרישומם למסחר של ניירות הערך שיוצעו, ולפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה. בהתאם, אין 

 .צא אל הפועלגיוס ההון האמור ייכל ודאות כי 
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שפרסמה החברה  126תלפי מועדי פירעון ראו  30.6.2019למצבת התחייבויות של החברה  ליום  .32

(. המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על 2019-01-085537)מס' אסמכתא:  18.8.2019ביום 

 דרך ההפניה.

 לפרק הפרטים הנוספים הנכלל בדוח התקופתי 27לתקנה  .33

החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה )בהתאמה( להמליץ לאסיפה הכללית  15.8.2019ביום 

כרואה החשבון המבקר החדש של  קוסט פורר גבאי את קסיררשל החברה על מינויו של משרד 

דלויט בריטמן, אלמגור, משרד רואה חשבון סומך חייקין ושות' ומשרד רואי חשבון החברה חלף 

של החברה. לפרטים נוספים ראו את  רואי החשבון המבקרים הנוכחייםשמשים כהמ זהר ושות'

 דוח זימון האסיפה הכללית המפורסם במקביל לדוח רבעוני זה. 
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  נכסים בע"מ יאפ

 )לשעבר: אפריקה ישראל נכסים בע"מ(

                                
 חלק ב'    

 

    2019 יוני - ינוארדוח הדירקטוריון 
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 2019 באוגוסט 15                  

 הדירקטוריון על מצב ענייני החברהדוח 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה -פרק א' 

 2018של החברה לשנת  המתוקן התקופתידוח זה נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי הדוח 

-2019-01 :מספר אסמכתא, )19.3.2019)כפי שפורסם במערכת המידע "מגנא" ביום 

בדוח זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות "(. הדוח התקופתי)להלן: "( 023974

 שניתנה להם בדוח התקופתי, אלא אם כן צוין אחרת.

 כללי .1

. החברה פועלת, בעצמה 1971החברה פעילה בתחום הנדל"ן המניב מאז היווסדה בשנת 

תפעול של מבנים לתעשייה, ובאמצעות חברות הקבוצה, בייזום, הקמה, השכרה ו

, וכן בפיתוח מקרקעין למגורים בישראל ובאירופהלהשכרה  ודיורמסחר , משרדים

 הלטבי באירופה. החברה מקיימת את פעילותה בישראל, צ'כיה, רומניה, סרביה, בולגריה,

 פולין.ו

 תחומי הפעילות של החברה

 לחברה שני תחומי פעילות כמפורט להלן: 

נכסים המניבים תחום הנכסים המניבים בישראל ותחום פיתוח המקרקעין למגורים וה

 באירופה.

הנכלל  החברהלפרק תיאור עסקי  1.9 -ו 1.8לפרטים אודות תחומי הפעילות ראו סעיפים 

  .במסגרת הדוח התקופתי
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 להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של החברה 

הסתכם בסך של  2019החודשים הראשונים של שנת  תבששהרווח הנקי של החברה )מאוחד( 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  324.4 -ש"ח, לעומת רווח נקי בסך של כמיליון  64.4 -כ

 2019החודשים הראשונים של שנת  בשלושתהרווח הנקי של החברה )מאוחד(  .אשתקד

מיליון ש"ח בתקופה  298.5 -מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי בסך של כ 20.6 -הסתכם בסך של כ

 354.3 -הסתכם בסך של ככולה  2018של החברה )מאוחד( בשנת הרווח  המקבילה אשתקד.

 מיליון ש"ח. 

 )במיליוני ש"ח(
חודשים שנסתיימו ביום  לשישה

 ביוני 30
 לשלושה חודשים שנסתיימו ביום

 לשנת  ביוני 30

 2019 2018 2019 2018 2018 

NOI 405 100.1 104.3 197.3 209.8 מהשכרת והפעלת נכסים 

מעסקאות בנייה רווחים 
 ומקרקעין, נטו

5.2 28.5 1.3 26.7 114.3 

שערוך נדל"ן להשקעה ונדל"ן 
 327.4 321.2 (4.7) 309.1 15.3 להשקעה בהקמה, נטו

 770.9 429.3 105.5 499.7 218.6 רווח תפעולי

 354.3 298.5 20.6 324.4 64.4 רווח נקי 

      :נתונים לסוף תקופה

 3,652 3,575 3,471 3,575 3,471 סה"כ הון

 10,153 9,746 10,323 9,746 10,323 סה"כ מאזן

 

 

 .אקוויטי בסיס על המוצגות חברות וכוללים החברה חלק בסיס על מוצגים נתונים (1)

חלק חברה ליום  NOI -תוצאות המבוסס על שקלול שנתי של  ,2019חלק חברה לשנת  NOI קצב  (2)

 בשל, היתר בין, וזאת, בהתקיימותו וודאות אין אשר עתיד פני צופהמהווה מידע  זה מידע. 30.6.2019

 .החברה בשליטת שאינם גורמים

 

 נתונים עיקרים מתוך תיאור עסקי התאגיד  .1.1

 משרדים, פארק מדע, חניון ודיור להשכרה בישראל 

העיקריים של קבוצת החברה בישראל הינם: מגדל היובל לתאריך הדוח, בנייני המשרדים 

 מהזכויות 60% -ב( ומגדלי קונקורד בבני ברק. כמו כן החברה מחזיקה 50%בתל אביב )

 ים בגליל להשכרה דיור מפרויקט 50% -בופארק המדע בנס ציונה,  -קריית ויצמן  בפרויקט

 .הרצליה
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של חבה של פארק המדע בנס ציונה, בנוסף, מצויה החברה בשלבים שונים של פיתוח והר

הקמת פרויקט משרדים ומסחר בקרקע בדרום הקריה תל אביב צמוד למתחם "שרונה" 

הקמת משרד המשפטים בירושלים והקריה המחוזית של (, 50% -של החברה  חלקה)

, הקמה ותפעול של 2016בהם זכתה החברה בשנת  BOTמכרזי בירושלים ותפעולם במסגרת 

 החברה של)חלקה  2018החברה בשנת  בו זכתה BOTפרויקט קרית התקשוב במסגרת מכרז 

הקמה מחדש  כן(, ו50% - של פרויקט דיור להשכרה בשוהם )חלקה של החברה הקמה(, 50% -

 של פרויקט חניון הברזל בתל אביב.

 ופה  להשכרה באיר ודיורמסחר , משרדים

חברה בפרויקטי משרדים ומסחר באירופה שהעיקריים שבהם ה מחזיקהלתאריך הדוח, 

קוטרוצ'ן ופרויקט המשרדים הצמוד אליו בבוקרשט שברומניה )בנייני  אפיהינם: קניון 

טק פארק  אפיפלוישט ברומניה,  אפי(, קניון רומניה בבוקרשט 1-5 פארק אפי משרדים

 פרויקט'כיה, שבצ בפראג קרלין אפיבפראג שבצ'כיה, פרויקט  7ברומניה, פרויקט קלאסיק 

שבפולין )שהושלם ברבעון ראשון  קרקוב V משרדים, פרויקט 'כיהשבצ בפראג ווקוביצה אפי

פרויקט איירפורט סיטי בבלגרד שבסרביה. בנוסף, מצויה החברה בשלבים ו( 2019של שנת 

 .סרביהו הקמת פרויקטים למשרדים ומסחר ברומניה, צ'כיהשונים של 

 מגורים באירופה  

הדוח, החברה מצויה בשלבים שונים של הקמת פרויקטים למגורים בצ'כיה, רומניה,  לתאריך

 לטביה, סרביה ופולין. בולגריה,

  :1שוויים וההלוואות המיוחסות להם ,להלן נתונים עיקריים בדבר נכסי החברה .1.2

  :2019.6.03פילוח נכסי החברה ליום להלן 

 
 

 

                                                        
כי הטבלאות כוללות נתונים על בסיס חלקה היחסי של החברה בחברות אקוויטי ומשכך הנתונים  המוצגים  ,יודגש   1

 .דוחות הכספיים של החברהב הנכללים נתוניםאינם זהים ל
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  :ש"ח( מיליוני)ב 20196.03.ליום  נקיניתוח שווי נכסי 

 נדל"ן מניב 
נדלן מניב 

 (1בהקמה )

מלאי דירות 
)כולל מגורים 

 בהקמה(
 עתודות

 סה"כ (3) קרקע

      ישראל

 2,322.2 164.9 -- 437.7 1,719.6 שווי נכסים

 844.5 47.2 -- 161 636.3 (2) הלוואות מיוחסות

 37% 29% -- 38% 37% שיעור מינוף

 1,477.7 117.7 -- 276.7 1,083.3 שווי נכסי נטו

      

      אירופה

 6,964.6 1,149 422.6 477.6 4,915.4 שווי נכסים 

 2,195.2 -- 75.3 -- 2,119.9 הלוואות מיוחסות 

 32% 0% 18% 0% 43% שיעור מינוף

 4,769.4 1,149 347.3 477.6 2,795.5 נכסי נטושווי 
      

 6,247.1 1,266.7 347.3 754.3 3,878.8 סה"כ שווי נכסי נטו

 (2,571.1)     אג"ח -חוב תאגידי רמת אפי נכסים

 (9.2)     הלוואות -חוב תאגידי רמת אפי נכסים 

 597.6     מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר
סה"כ שווי נטו בתוספת מזומנים ובניכוי חוב 

 תאגידי
    4,264.4 

 (1,020)     התחייבויות ונכסים אחרים

 3,244.4     סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

 

משרדים אפי סיטי בצ'כיה,  בנייןאפי ברשוב ברומניה,  קניוןשווי הנדל"ן המניב בהקמה באירופה מייצג את  (1)
. שווי בפולין המיועד לדיור להשכרה 83זלוטה  בנייןו בסרביה סיטי אירפורט בפרויקט 2300 משרדים בניין

 בפרויקט ויצמן. 2.3-ו 2.2הנדל"ן בהקמה בישראל מייצג את פרויקט שרונה ובניינים 
מסגרת האשראי בסך שהועמדו מכח  ההלוואותסכום ההלוואות המיוחסות בנדל"ן המניב בישראל כולל את  (2)

 מיליון ש"ח. 81 - כשל  כולל
 של הכספיים בדוחות מוצגים אשר"ח ש יליוןמ 16 -כ בשווי בהונגיה קרקעות כולל אינו קרקע עתודות שווי (3)

 .למכירה מוחזקים נכסים בסעיף החברה
 הנתונים מוצגים על בסיס חלק החברה בנכסים. (4)
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  :201930.6.להלן סך הנכסים המניבים של החברה בחלוקה גאוגרפית ליום  .1.3

מספר  מדינה
 נכסים

שטחי 
 השכרה

אלפי ב)
 (1)מ"ר(

 בפועל הכנסות
לתקופה של 

חודשים  השיש
שהסתיימה ביום 

30.6.2019 
 (1) "ח(ש)במיליוני 

הכנסות שנתיות 
( 2)מתואמות 

 )במיליוני ש"ח( 

 שווי בספרים
 (1) ליום

30.6.2019 
 )במיליוני ש"ח(

שיעור תפוסה 
ממוצע ליום 

30.6.2019 

 95% 1,720 117 58 146 6 ישראל
 92% 874 57 26 82 4 (3) צ'כיה

 96% 3,319 231 112 214 4 (4) רומניה
 85% 455 37 17 58 2 (5) סרביה
 20% 169 4 - 25 1 (6)פולין 

 43% 98 6 2 44 1 בולגריה
 87% 6,635 452 215 569 18 סה"כ

  
 חברה וכוללים חברות המוצגות על בסיס אקוויטי.הנתונים מוצגים על בסיס חלק  (1)
בהתבסס על חוזי  30.6.2019ההכנסות השנתיות המתואמות מבוססות על שקלול שנתי של מצבת השוכרים ליום  (2)

 מובהר, כי סכומי ההכנסות השנתית עשויים להיות שונים מהסכומים המפורטים לעיל.   שכירות חתומים ליום זה.
 נכס אחד. כ מוצגים  Classic 7שלושת בנייני פרויקט (3)
  נכס אחד.כ מוצגים AFI Park 1-5בנייני המשרדים  (4)
 סנטרל המשרדים בנייןשל  הקמתוהשלמת  לאורהמשרדים במתחם איירפורט סיטי מוצגים כנכס אחד.  בנייני (5)

 ומשכךנדל"ן להשקעה  סעיףל סווגמ הנכס 30.6.2019 ליום, 2019במהלך הרבעון השני לשנת  בבלגרד, סרביה גרדן
 חתומים חוזים ישנם 30.6.2019 ליום. 2019 שנת של הראשונים החודשים ששת במהלך בפועל הכנסות הניב לא

 .(החברה חלק)"ח ש אלפי 929-כ של שנתיות שכירות הכנסות המשקפים, נכסב המשרדים ימשטח 18%-כ בגין
נדל"ן  סעיףלהנכס מסווג  30.6.2019 ליוםבקרקוב, פולין,  Vאפי  המשרדים בנייןהשלמת הקמתו של  לאור (6)

בפועל  מהותיות הניב הכנסות לא ומשכך, 2019 של שנת השני הרבעוןהנכס החל בסמוך לתום  אכלוס. להשקעה
י משטח 20%-כ ישנם חוזים חתומים בגין 30.6.2019. ליום 2019של שנת  הראשונים החודשים ששתבמהלך 

 ."חשאלפי  3,642-כ שלנכס המשקפים הכנסות שכירות שנתיות המשרדים ב
 
 

 FFO (unds From OperationsF )נתוני  .1.4

הינו מדד מקובל למתן מידע נוסף על תוצאות הפעילות של חברות נדל"ן מניב,   FFO -ה 

 המעניק בסיס נאות להשוואה בין חברות נדל"ן מניב.

כהגדרתו, מבטא רווח )מדווח( נקי בנטרול רווחים והפסדים ממכירת נכסים,  FFO -ה

שינויים בשווי ההוגן של נכסים שהוכרו ברווח הכולל, פחת והפחתות שונות, הוצאות 

 באופיין. והכנסות ממסים נדחים והכנסות או הוצאות אחרות נוספות אשר אינן תזרימיות 

סיס טוב יותר להשוואת תוצאותיה התפעוליות יאפשר ב FFO -להערכת החברה, פרסום ה

של החברה בתקופה מסוימת לעומת תקופות קודמות ויגדיל את האחידות וההשוואתיות 

זאת, על אף העובדה שפעילות ביחס לחברות נדל"ן מניב אחרות המפרסמות מדד זה. 

 ווח.  מסך הכנסותיה של החברה בתקופות הדי 90% -ההשקעה בנדל"ן אינה מהווה למעלה מ

 חלקה את החברה של מניות לבעלי המיוחס המאוחד FFO -ה בחישוב כללה החברה כי, צויןי

 .הכלולות/ שליטה משותפת החברות של  FFO -ב היחסי

 :FFO -יודגש, כי ה

 לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים; .א

 והיכולת לחלקם;לא משקף את יתרות המזומנים של החברה  .ב

 של הפעילות תוצאות הערכת לצורך הנקי המדווח לרווח כתחליף להיחשב אמור אינו .ג

 החברה.
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 :ש"ח( מיליוני)ב FFO -להלן חישוב ה

של  לתקופה 
שישה חודשים 
 שהסתיימה ביום 

של  לתקופה
 שלושה

חודשים 
שהסתיימה 

 ביום

 שנהשל  לתקופה
 שהסתיימה ביום

 30.6.2019 31.3.2019 31.12.2018 31.12.2017 
 254.2 354.3  43.8 64.4 רווח נקי לתקופה מפעולות נמשכות

     התאמות לרווח:
 (291.2) (327.4) (20.1) (15.3) התאמות שווי הוגן נדל"ן להשקעה ובהקמה

 -- 3 -- -- הפחתת מלאי למחיר מימוש, נטו
 166 181.3 13.3 14 מסים נדחים ואחרות

 4.2 0.7 (0.6) (22.6) הוצאות )הכנסות( אחרות
 10.2 (0.5) 13.3 23.4 הוצאות )הכנסות( מימון חד פעמיות 

 1.1 1.5 0.4 2 פחת והפחתות
הפסדי )רווחי( חברות כלולות/שליטה 

 משותפת
(10.2) (2.9) 0.9 (5.5) 

FFO 14.3 11.6 5.2 4.1 חברות כלולות/שליטה משותפת 
 FFO (9.1) (4.7) (17.5) (9.8) -בניכוי חלקו של המיעוט ב

     
 143.5 207.9 47.7 50.7 נומינלי מיוחס לבעלי מניות FFOסה"כ 

 בשערבנטרול הפרשי הצמדה ושינויים 
 חליפין

35.2 (5.6) 29.6 5.1 

 148.6 237.5 42.1 85.9 ריאלי מיוחס לבעלי מניות FFOסה"כ 
     

     *:נוספות התאמות
 33.6 79.5 1.2 (0.5) למכירה רווח )הפסד( מפעילות מגורים

בניכוי רווח )הפסד(  ריאלי FFOסה"כ 
 115 158 40.9 86.4 מפעילות מגורים לפי גישת הנהלה

    172.8 בחישוב שנתי**

 

ייזום מפעילות החברה  התאמות לפי גישת הנהלה, לפיה יש לנטרל את תוצאותיה שלת ו* התאמות נוספות כולל

הנדל"ן  פעילותתוצאות  אתנאות יותר  באופן מודאלהריאלי של החברה, זאת על מנת  FFO -למגורים מחישוב ה

 .חברות נדל"ן מניב אחרות המפרסמות מדד זה לעומתהמניב של החברה, 

 צופהמהווה מידע  זה מידע. 30.6.2019ליום  FFO -תוצאות המבוסס על שקלול שנתי של  השנתי, FFO-סכום ה* *

   .החברה בשליטת שאינם גורמים בשל, היתר בין, וזאת, בהתקיימותו וודאות אין אשר עתיד פני

 

 

 

 



 
 

8 

 כספיהניתוח המצב  .2

  :ש"ח( ניבמיליולהלן נתונים עיקריים מתוך סעיפי הדוח על המצב הכספי ) .2.1

 הערות 31.12.2018 30.6.2018 30.6.2019 הסעיף

 6,494 6,142.5 6,398.4 נדל"ן להשקעה

 מהשפעת בעיקר נובע 31.12.2018 יום לעומת 30.6.2019 ליום הקיטון
 אשר ,5% -כ של בשיעור השקלמטבע  לעומת האירו מטבע של היחלשותו

. ח"ש מיליון 289 -כ של בסך באירופה להשקעה ן"נדל מדידת על משפיע
 של בסך להשקעה ן"נדל לסעיף החברה שביצעה ממיון בחלקו קוזז הקיטון

 השלמת בעקבות בפולין קרקוב פארק אפי פרויקט בגין ח"ש מיליון 139 -כ
 שערוך מרווחי, 2019 שנת של הראשון הרבעון במהלךשל הפרויקט  הקמתו

 בנכסים נוספות מהשקעות וכן, ח"ש מיליון 26 -כ של בסך זה פרויקט בגין
 .ח"ש מיליון 28 -כ של בסך הקיימים

 1,275.6 1,315.9 1,313 נדל"ן להשקעה בהקמה

 מהשקעות בעיקר נובע 31.12.2018 יום לעומת 30.6.2019 ליום הגידול
 -כ, באירופה ח"ש מיליון 161 -כ שלכולל  בסך בבנייה בפרויקטים נוספות

 לקניון בסמוך ברומניה קרקע מרכישת וכן בישראל ח"ש מיליון 29
 שביצעה ממיון בחלקו קוזז הגידול. ח"ש מיליון 30 -כ של בסך ן'קוטרוצ
 אפי פרויקט של ח"ש מיליון 139 -כ של בסך להשקעה ן"נדל לסעיף החברה

 כאמור התקופה במהלך הקמתו השלמת בעקבות) בפולין קרקוב פארק
 השקלמטבע  לעומת האירו מטבע של היחלשותו מהשפעת וכן( לעיל

 בהקמה להשקעה ן"נדל מדידת על השפיעה אשרבתקופה )כאמור לעיל( 
 .ח"ש מיליון 43 -כ של בסך באירופה

השקעות והלוואות בחברות 
 252.8 231 262.7 מוחזקות

 מהלוואות בעיקרו נובע 31.12.2018 יום לעומת 30.6.2019 ליום הגידול
 מרווחי, ח"ש מיליון 15 -כ של בסך התקשוב תיקרי לחברתשהועמדו 

חברת  במניות בהחזקה מגידול וכן ח"ש מיליון 10 -כ של בסך אקוויטי
 קוזז הגידול מנגד. (ח"ש מיליון 3-כ )השפעה של בע"מ  היובל מחצית

 וכן, ח"ש מיליון 4-כבסך של  באירופה מוחזקות בחברות הלוואות רעוןימפ
 אשר בתקופה השקלמטבע  לעומת האירו מטבעשל  היחלשותו מהשפעת

 .באירופה מוחזקות בחברות והלוואות השקעות מדידת על שפיעהה

הלוואות, נכס חוזה וחייבים 
 לזמן ארוך

220 157.7 200.4 

 מגידול בעיקר נובע 31.12.2018 יום לעומת 30.6.2019 ליום הגידול
 שהתקבלו מענקים בניכוי ,זיכיון בהסכמי פרויקטים בהקמת בהשקעות

 לקבל מנכס וכן, ח"ש מיליון 33 -כ של בסך קצר בזמן המסווגות ויתרות
 קוזז הגידול. ח"ש מיליון 4 -כ של בסך מטבע החלפת עסקת בגין ארוךמן לז

 בעיקר ח"ש מיליון 15 -כ של בסך משועבדים בפקדונות מקיטון בחלקו
 .ברומניה פארק אפי לפרויקט המיוחסות הבנקים הלוואות רעוןימפ

מזומנים והשקעות לזמן 
 קצר

597.6 644.5 627 

 הקיטון. בבנקים קצר לזמן ופקדונות מזומנים יתרות כוללת היתרה
נובע  31.12.2018לעומת יום  30.6.2019 ליום הקבוצה של הנזילות ביתרות

הדוח  בתקופתבעיקר מתשלום קרן וריבית בגין אגרות חוב של החברה 
מיליון ש"ח, מתשלומי קרן שוטפים להלוואות נכסים  118 -כולל של כ בסך

בסך  כיהת נכס בצ'וחבר 2ת ומיליון ש"ח, מרכיש 25 -מניבים בסך של כ
מיליון  39 -ברומניה בסך של כ ותקרקעת ומיליון ש"ח, מרכיש 128 -של כ

 -בגין מכירת נכסים בסך של כ ש"ח, מתשלומי מסים בגין שנים קודמות
 השקלמטבע  לעומת האירו מטבע של היחלשותו מהשפעתמיליון ש"ח,  50

 קצר לזמן והשקעות מזומנים מדידת על שפיעהה אשר הדוח בתקופת
 ובמלאי בהקמה להשקעה"ן בנדל השקעה מהמשך וכן ,באירו המוחזקים

 . הדוח תקופת במהלך ובאירופה בישראל מגורים
של החברה קוזז בחלקו בגין גיוס  של סדרת אגרת חוב )סדרה ט'(  הקיטון

מיליון ש"ח ששימשו, בין היתר, לפרעון הלוואות הבנקים  500 -בסך של כ
 מיליון ש"ח, 273 -המיוחסות לפרוייקט אפי פארק ברומניה בסך של כ

סך שהניבו נטו קניון קוטרוצ'ן ממימון מחדש של ההלוואות המיוחסות ל
קבלת הלוואות בגין נכסים מניבים אחרים ממיליון ש"ח,  450 -של כ

וכן מתזרים מפעילות שוטפת. מיליון ש"ח  150 -בסך של כ באירופה
 להלן. 4.3למקורות ושימושים בתזרים המזומנים ראה גם סעיף 

 375.2 319.2 515.6 בניינים למכירהמלאי 

 למגורים בהקמה פרויקטים בעיקר כוללת 30.6.2019 ליום היתרה
 32 -כ של בסך מכורות הלא הגמורות הדירות יתרת עלות את וכן באירופה

 ביצעה 2019 בשנתנובע מכך ש 31.12.2018הגידול לעומת יום . ח"ש מיליון
 ח"ש מיליון 134 -כ של כולל בסך בהקמה בפרויקטים השקעות החברה
 בשנת הכירה החברה, מנגד. ח"ש מיליון 52-כ של בסך כיה'בצ נכס ורכשה

, ח"ש מיליון 28 -כ של בסך דירות מסירת בעקבות מכר בעלויות 2019
 לטביה, בריגה הום טרבו פרויקט בגין ח"ש מיליון 22 -כ של סך מתוכם

 האירו מטבע של היחלשותו מהשפעת וכן הדוח בתקופת הושלמה שהקמתו
 באירופה המלאי מדידת על השפיעה אשר 5% -כ של השקלמטבע  לעומת

 .ח"ש מיליון 18 -כ של בסך

נכסים של קבוצת מימוש 
 המוחזקים למכירה

15.6 50.3 49.9 

 במסגרת הנכללות בהונגריה קרקעות שתי כוללת 30.6.2019 ליום היתרה
 31.12.2018הקיטון לעומת יום . ח"ש מיליון 16 -כ של בסך נפליגט פרויקט

 מוחזקת חברה של מכירתה הושלמה 2019 ינוארחודש  במהלךנובע מכך ש
 .ח"ש מיליון 40 -כ של בסך בהונגריה
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 2,587.1 2,226.1 1,614.8 התחייבויות שוטפות

 נגרם בעיקר בעקבות: 31.12.2018לעומת יום  30.6.2019הקיטון ליום 
הלוואות שעמדו בזמן קצר כנגד פרוייקט אפי פארק ברומניה . פרעון 1

 מיליון ש"ח; 161 -בסך של כ
. תשלום מסים בגין שנים קודמות )בעיקר בגין מכירת נכסים 2

 מיליון ש"ח; 60 -בגרמניה( בסך של כ
-בסך של כ על ידי מוסדיים ישראליים שהועמדה  ה. פרעון הלווא3

 מיליון ש"ח; 118
מיליון ש"ח  730-קניון קוטרוצ'ן בסך של כ ה בגין. פרעון הלווא4

 ;פרוייקטשל הבמסגרת המימון מחדש 
מיליון  186-. פרעון הלוואות זמן קצר כנגד פארק ויצמן בסך של כ5

 ש"ח;
השקל על מטבע של מטבע האירו לעומת  ו. השפעת היחלשות5

 .מיליון ש"ח 28 -ההתחייבויות השוטפות באירופה בסך של כ
 

 קוזז בחלקו בעיקר בעקבות:הקיטון 
של יתרת ההלוואות שמיוחסות לפרויקטים אפי  זמן קצר. מיון ל1

מיליון ש"ח,  76-מיליון ש"ח וכ 121 -פלוישט ואפי טק בסך של כ
החודשים  12בהתאמה, שמועד פרעונן צפוי לחול במהלך 

 הקרובים; 
. חלות שוטפת בגין ההלוואה המיוחסת לקניון קוטרוצ'ן במסגרת 2

 מיליון ש"ח; 69-המימון מחדש בסך של כ
 25 -בסך של כשל החברה חלות שוטפת של אגרות חוב )סדרה ט'( . 3

  .מיליון ש"ח

 3,914.3 3,945.4 5,237.6 התחייבויות לא שוטפות

נובע בעיקר מהסיבות  31.12.2018לעומת יום  30.6.2019הגידול ליום 
 שלהלן: 

סדרת אגרות חוב )סדרה ט'( של החברה בניכוי חלויות  גיוס. 1
 מיליון ש"ח; 470 -שוטפות בסך של כ

הלוואה המיוחסת לקניון קוטרוצ'ן בניכוי חלויות שוטפות  קבלת. 2
 מיליון ש"ח; 1,122-בסך של כ

 מיליון ש"ח; 93-קרלין כ מחדש בפרוייקט אפי מימון. 3
מיליון  60-הלוואה המיוחסת לפרויקט אפי קרקוב בפולין כ קבלת. 4

 .ש"ח
 

 הגידול קוזז בחלקו בעקבות:
של יתרת ההלוואות שמיוחסות לפרויקטים אפי  קצר לזמן. מיון 1

 ; לעיל כאמורפלוישט ואפי טק 
( של ט' -ו ו' ותסדרקרן למחזיקי אגרות חוב )של  חלקי. פרעון 2

 ;מיליון ש"ח 74 -החברה בסך כולל של כ
. פרעון קרן הלוואות שעמדו לזמן ארוך כנגד פרוייקט אפי פארק 3

 מיליון ש"ח; 112 -ברומניה בסך של כ
 21 -. פרעונות שוטפים של הלוואות לנכסים מניבים בסך של כ4

 ;מיליון ש"ח
 בתקופתהשקל  מטבעשל מטבע האירו לעומת  ו. השפעת היחלשות5

על מדידת ההתחייבויות הלא שוטפות  השפיעהאשר הדוח 
  מיליון ש"ח. 140 -באירופה בסך של כ

הון המיוחס לבעלים של 
 החברה

3,244.4 3,348.1 3,420.7 

נובע מהירידה בקרנות הון  31.12.2018לעומת יום  30.6.2019הקיטון ליום 
ו של חלשותימהשפעת המיליון ש"ח )לאחר מס( בעיקר  216 -בסך של כ

על  ,5% -כשיעור של בתקופת הדוח בלעומת מטבע השקל האירו  מטבע
רשמה החברה רווח  ,קרן הון הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ. מנגד

 מיליון ש"ח. 56 -במהלך התקופה בסך של כ

 

 נדל"ן להשקעה ינכס של מאדשווי מהותית  והערכתת ות שווי מהותיועם הערכבקשר לפרטים  .2.2

ליום  אשר שימשו את החברה לצורך הדוחות הכספיים נכסי נדל"ן להשקעה בהקמהו

 לדוח הדירקטוריון. בנספח א'ראו , 9.2016.03
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  )במיליוני ש"ח( דוח רווח והפסד להלן נתונים עיקריים מתוך סעיפי .3

 

 לשנת 4-6/18 4-6/19 1-6/18 1-6/19 הסעיף
2018 

 הערות

הכנסות 
מהשכרת 
והפעלת 

 נטונכסים, 

209.8 197.3 104.3 100.1 405 

לעומת התקופה המקבילה  2019הגידול בששת החודשים הראשונים של שנת 
מיליון  22 -קד נובע בעיקר מגידול בהכנסות מנכסי החברה באירופה בסך של כתאש

. (2017-2018השנים נכסים שהושלמו במהלך בגין מיליון ש"ח  13 -כ)מתוכם, ש"ח 
מטבע בתקופה של מטבע האירו לעומת  (בממוצע) והגידול קוזז בחלקו מהיחלשות

על מדידת סך הכנסות מהשכרת נכסים  השפיעהאשר  ,4% -השקל בשיעור של כ
 מיליון ש"ח. 7 -באירופה בסך של כ

רווחים 
מעסקאות 

בניה 
 ומקרקעין

5.2 28.5 1.3 26.7 114.3 

 2019הרווחים מעסקאות בניה ומקרקעין בששת החודשים הראשונים של שנת 
דירות(, צ'כיה, בולגריה ופולין  70דירות בפרויקטים בלטביה ) 85נובעים ממסירת 

סכום בצ'כיה(.  228דירות בתקופה המקבילה אשתקד )מתוכן  251לעומת מסירת 
 ומתוכדירות  556ירת נבע ממס 2018מיליון ש"ח בשנת  114.3 -הרווח בסך של כ

ת יתר .בפרויקטים בצ'כיה דירות 504מיליון ש"ח ממסירת  108.8 -רווח בסך של כ
 בבולגריה ופולין. הרווח נרשמה בגין מסירת דירות

 ה )ירידה(עלי
בשווי הוגן של 

נדל"ן 
 להשקעה, נטו

16.3 242.1 (4.7) 247 251.4 

נובעת בעיקר משערוך  2019הראשונים בשנת העלייה בשווי ההוגן בששת החודשים 
מיליון ש"ח בגין פרויקט אפי קרקוב בפולין אשר הקמתו הושלמה  26 -בסך של כ

במהלך התקופה. העלייה בשווי ההוגן קוזזה על ידי התאמות שוכרים שביצעה 
 החברה במהלך התקופה בפרויקטים אחרים.

שביצעה  מהערכות שוויהעלייה בשווי ההוגן בתקופה המקבילה אשתקד נבעה 
-שעיקרם בקניון קוטרוצ'ן )כלעיקר נכסי הנדל"ן להשקעה  30.6.2018ליום  החברה

 מיליון ש"ח(. 43-מיליון ש"ח( ובבנייני המשרדים אפי פארק הצמודים אליו )כ 183
 

 2018שנת –שערוכים עיקריים 
 

 משערוך (הפסד) רווח הפרויקט שם
 מיליון ש"ח 181.5 -כ   קניון קוטרוצ'ן ברומניה

בנייני המשרדים הצמודים לקניון 
 קוטרוצ'ן ברומניה 

 מיליון ש"ח 44.2 -כ

 "חש מיליון 4.7 -כ ברק בבני קונקורד פרוייקט
 "חש מיליון 1.1 -כ וייצמן פארק

 מיליון ש"ח 17 -כ הרצליה ים גליל להשכרה דיור
 "חש מיליון 6.9 -כ בפראג משרדים בנייני

 ( מיליון ש"ח7.2) -כ אירפורט סיטי בלגרד
  מיליון ש"ח 3.3 -כ בוארנה BPV פרויקט

)ירידה(  עליה
של שווי הוגן ב

נדל"ן 
להשקעה 

 בהקמה, נטו

(1) 67 - 74.2 76 

נובעת מעלויות בגין  2019הירידה בשווי ההוגן בששת החודשים הראשונים בשנת 
 מהערכות שווינבעה רכישת קרקע ברומניה. העלייה בתקופה המקבילה אשתקד 

שעיקרם בבניין  לעיקר נכסי הנדל"ן להשקעה 30.6.2019ליום  שביצעה החברה
ן המשרדים אפי טק מיליון ש"ח(, בבניי 44-המשרדים אפי ווקוביצ'ה בצ'כיה )כ

 11-מיליון ש"ח( ובבניין המשרדים אפי קרקוב בפולין )כ 11-פארק ברומניה )כ
 מיליון ש"ח(.

 
 2018שנת   -שערוכים עיקריים 

 

 משערוך (הפסד) רווח הפרויקט שם
 "חש מיליון 7.8 -כ אביב תל, בשרונה קרקע
, ווקוביצה אפי משרדיםבניין 

  כיה'צ
 מיליון ש"ח 44.2 -כ

 "חש מיליון 11.1 -כ פולין, בקרקובמשרדים  בנייני
 פארק טק אפימשרדים  בניין

 רומניה, בבוקרשט
 "חש מיליון 10.6 -כ

 "חש מיליון 3.6 -כ סיטי בלגרד באירפורט קרקעות
 מיליון ש"ח 6.7 -כ 2מגרש  1בניין  וייצמן פארק
  "חש מיליון( 7.7) -כ רומניה, באראד קרקע

מלאי הפחתת 
 למחיר מימוש

- (1.6) - (1.6) (3) -- 

הוצאות 
 מכירה ושיווק

 וכן בפועל שטחיםעמלות שיווק המשולמות על בסיס מכירת יח"ד, השכרת  כולל (21.5) (5.6) (3.1) (9.8) (6.4)
 .פרסום עלויות

הוצאות 
הנהלה 
 וכלליות

(28) (23.2) (14.2) (12.5) (51.8) 
לעומת  2019וכלליות בששת החודשים הראשונים של שנת הגידול בהוצאות הנהלה 

 התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מגידול בפעילות באירופה.

הכנסות 
 6.4 3.1 25.7 3.8 27.7 אחרות

בסך  מהכנסהנובעות בעיקר  2019ההכנסות בששת החודשים הראשונים של שנת 
וראול פאראמונט בנוגע  1הסכם פשרה עם ריט בעקבות  מיליון ש"ח 25-כשל 

יא.  6לפרטים נוספים בקשר להסכם פשרה ראו ביאור  .בע"מ למחצית היובל
 2018ההכנסות בשנת  .30.6.2019לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

מיליון ש"ח בגין פיצוי על הפקעת דרכים מפרויקט  2.4 -כוללות בעיקר סך של כ
 בפולין.

הוצאות 
 אחרות

(5.1) (4.4) (3.7) (2.2) (7.1) -- 

       

  770.9 429.3 105.5 499.7 218.6 תפעולי רווח

       



 
 

11 

 10.6 2.6 4.8 7 13.1 הכנסות מימון

לעומת  2019הגידול בהכנסות המימון בששת החודשים הראשונים של שנת 
התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מרווח מעסקת החלפת מטבע שמוצגת 

מיליון ש"ח וכן גידול מהכנסות מימון מנכסי חוזה בהקמה  5 -בשווי הוגן בסך של כ
רווח חד  ה החברהרשמ 2018בשנת מיליון ש"ח.  2.3 -בגין הסכמי זיכיון בסך של כ

 מיליון ש"ח הנובע מפרעון מוקדם של הלוואה בנקאית באירופה. 2 -פעמי בסך של כ

 (203.6) (60.3) (90.3) (100.5) (152.9) הוצאות מימון

לעומת  2019הגידול בהוצאות המימון בששת החודשים הראשונים של שנת 
בתקופת  1.2%שיעור של התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מעליית המדד ב

אשר השפיעה על ההתחייבויות  ,בתקופה המקבילה אשתקד 0.9%לעומת הדוח 
מיליון ש"ח  9 -של החברה, מהוצאות מימון חד פעמיות בסך של כמדד הצמודות 

של מטבע האירו  וחלשותימפרעון הלוואות באירופה כתוצאה ממימון מחדש, מה
 השפיעה, אשר 30.6.2018לעומת יום  4% -של כממוצע השקל בשיעור מטבע לעומת 

של החברה מגיוס אגרות חוב )סדרה ט'( ועל נכסי החברה הפיננסים הצמודים לאירו 
 החברה בישראל.של התחייבויות האשר הגדיל את גובה  ,2019בחודש ינואר 

מיסים על 
 (222.7) (67.4) (6.6) (78.5) (24.5) ההכנסה

שיעור המס האפקטיבי ביחס לרווח לפני  2019הראשונים של שנת בששת החודשים 
בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול  20% -לעומת כ 28% -מס עומד על סך של כ

בשיעור המס נובע בעיקר מכך שבתקופה המקבילה אשתקד נרשמו רווחי שערוך 
 במדינות באירופה שבהן שיעור המס נמוך מבישראל.

. 39% -קטיבי ביחס לרווח לפני מס עומד על סך של כשיעור המס האפ 2018בשנת 
כוללות הפרשה למס בישראל בגין שנים קודמות בסך  2018הוצאות המס בשנת 

סים בגין שנים קודמות שיעור המס ימיליון ש"ח. בנטרול הוצאות מ 112 -כולל של כ
 .20% -האפקטיבי ביחס לרווח לפני מס עומד על סך של כ

 נקי רווח
 לתקופה

64.4 324.4 20.6 298.5 354.3  

 

  :(ונתונים כספיים לגבי פרויקטים עיקריים של נדל"ן להשקעה בהקמה )באלפי ש"חמידע  .3.1

שיעור  הפרויקט
 אחזקה

שטח להשכרה 
  )במ"ר(

שטח שהושכר 
 )במ"ר(

 

הכנסות 
שכירות  
לשנה על 

בסיס חוזים 
 שנחתמו

יתרה בספרים 
ליום 

9201.6.03)*( 

עלויות צפויות 
להשלמת 
 הפרויקט

מועד 
השלמה 

 צפוי

יתרת 
אשראי 

ליום 
30.6.2019 

, ברשוב אפי
 - Q1 2020 222,291 373,598 30,397 )**( 35,337 57,000 100% רומניה

סיטי בניין  אפי
A ,91,049 59,511 - - 17,196 100% 'כיהצ, פראג Q3 2020 - 

, סיטי אירפורט
, 2300 בניין
 סרביה, בלגרד

53.7% 13,660 5,845 4,586 32,587 64,380 Q2 2020 - 

 83זלוטה 
 קרקוב, פולין

100% 8,187 - - 26,943 91,021 Q4 2021 - 

 נוסף בניין
 - Q1 2022 92,240 20,950 - - 7,568 60% וייצמן בפארק

 
 .30.6.2019ליום ( היתרה בספרים כוללת שערוכים שהתבצעו עד )*

מתוך  בשלבים שונים של משא ומתן.מצויים נוספים  9% -מ"ר( כ 42,000 -כ)**( מתוך השטחים להשכרה בקניון )
 בשלבים שונים של משא ומתן.מצויים  65% -מ"ר( כ 15,000 -השטחים להשכרה במשרדים )כ

 

  ונזילותמקורות מימון   .4

 סעיף

 נתונים ליום נתונים ליום נתונים ליום
30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 

מיליוני  
 ש"ח

אחוז מסך 
 המאזן

מיליוני  
 ש"ח

מיליוני  
 ש"ח

מיליוני  
 ש"ח

אחוז 
מסך 
 המאזן

 36% 3,652 37% 3,575 34% 3,471 הון

 39% 3,914 40% 3,945 50% 5,238 התחייבויות לזמן ארוך

 25% 2,587 23% 2,226 16% 1,615 התחייבויות שוטפות

 100% 10,153 100% 9,746 100% 10,323 סה"כ

זכויות מהמיוחס לבעלים של החברה ומהון מנכסי הקבוצה מומנו  34% -, כ30.6.2019ליום  .4.1

  שאינן מקנות שליטה.

 (.31.12.2018ליום  0.48)לעומת  0.82 -הסתכם ב 30.6.2019יחס ההון החוזר ליום 
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 (:ש"ח מיליוניב) 9.20130.6להלן מבנה החוב הפיננסי של החברה ליום  .4.2

 לחברה.מיליון אירו עם זכות חזרה  19 -של כ כולל בסך ותהלווא למעט  * 

)סדרה ה'( של ביצעה החברה פרעון סופי של קרן וריבית אגרות החוב  30.6.2019** יצוין כי לאחר יום 
 החברה.

 

 מזומנים תזרים .4.3

 חודשים שהסתיימה ביום  שישהלהלן תמצית תזרים המזומנים של הקבוצה לתקופה של         

 : )במיליוני ש"ח( 30.6.2019        

   מקורות
  64.4 רווח לתקופה

  (47.6) גידול במלאי מקרקעין 
  60.6 התאמות לרווח

 77.4  מפעילות שוטפתמזומנים נטו שנבעו 
 29.4  על חשבון מכירת חברות כלולות , נטוקבוליםת

 27.1  תנועה בפקדונות, נטו
 1,491.4  קבלת הלוואות לזמן ארוך

 495.3  הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה
   

 8.9  מזומנים ושווי במזומנים קיטון
 2,129.5  סה"כ

 
   שימושים

 1,137.2   התחייבויות לזמן ארוךפרעון 
 327.1  פרעון אשראי לזמן קצר, נטו

 110.8   ריבית ששולמה
 75  פרעון קרן אגרות חוב

 12.7  השקעות והלוואות לחברות כלולות והשקעות, נטו
 3.5  רכישת רכוש קבוע

 49  ים הקשורים לפעילות השקעהתשלום מס בגין מימוש
 28.8  להשקעההשקעה בנדל"ן 

 206.3   השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה
 51  בניכוי תקבולים  בנכס בגין הסכמי זיכיון השקעה

 128.1  רכישת חברות שאוחדו לראשונה
   

 2,129.5  סה"כ

 

  

שיעור אחוז  סכום החוב 
 מהחוב

 47.5% 2,571.1 ('ט -ו , ח'אגרות חוב )סדרות ה', ו', ז'
 0.2% 9.2 הלוואות מבנק בישראל סולו

 8.4% 456.5 הלוואות ממוסדות פיננסים בישראל )מגובה בנכסים(
-Nonהלוואות מבנקים באירופה )מגובה בנכסים( )

Recourse )* 2,373.7 43.9% 

 100% 5,410.5 סה"כ חוב
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 אמות מידה פיננסיות והתחייבויות נוספות בקשר עם אגרות חוב )סדרה ה'( .4.4

ביצעה החברה פרעון סופי )קרן וריבית( של אגרות החוב )סדרה ה'(  15.7.2019יצוין, כי ביום 

 של החברה. 

 

 אגרות חוב )סדרה ו'( –אמות מידה פיננסיות  .4.5

 סדרהאגרות החוב ) בהן התחייבה החברה כלפי מחזיקי ההתניות הפיננסיותלפרטים בדבר 

סעיף ראו וכן בדבר התחייבויות נוספות כלפי מחזיקי אגרות החוב הנ"ל, ו'( של החברה 

 המידע הנכלל בדוח התקופתי מובא בזאת על דרך ההפניה.  דוח התקופתי.ל 1.13.5

החברה התחייבה כי היא לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה, אם בנוסף, 

חושב )פרופורמה( על בסיס נתוני דוחותיה למאזן  שי)סולו( בשל החלוקה יחס הון עצמי 

הכספיים המבוקרים או הסקורים )לפי העניין( הרלוונטיים, האחרונים שפורסמו לפני חלוקת 

 -ו/או יחס החוב ל 60%)סולו( יעלה על  CAP -ו/או יחס החוב ל 40% -יפחת מ –הדיבידנד 

CAP  70%)מאוחד( יעלה על. 

בהתניות הפיננסיות שנקבעו לעניין אגרות החוב )סדרה ו'(, עמדה החברה  30.6.2019ליום 

 וזאת בהתאם לתחשיבים המפורטים להלן )באלפי ש"ח(:

 30.6.2019ליום  
 2,930,524 החוב )סולו(

 4,861,173 החוב )מאוחד(
 6,174,907 (CAPסך ההון והחוב )סולו( )

 8,887,177 (CAPסך ההון והחוב )מאוחד( )
 47% 60%( לא יעלה על CAPהחוב )סולו( לבין סך ההון והחוב )סולו( )יחס בין 

 55% 75%( לא יעלה על CAPיחס בין החוב )מאוחד( לבין סך ההון והחוב )מאוחד( )
 48% 40%יחס ההון העצמי של החברה למאזן )סולו( של החברה לא יפחת משיעור של 

 37% 60%יחס החוב נטו למניות המשועבדות לא יעלה על 
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 אגרות חוב )סדרה ז'( -מות מידה פיננסיות א .4.6

 סדרהאגרות החוב )בהן התחייבה החברה כלפי מחזיקי  ההתניות הפיננסיותלפרטים בדבר 

 1.13.6 ףסעיראו "ל, נובדבר התחייבויות נוספות כלפי מחזיקי אגרות החוב הז'( של החברה 

המידע הנכלל בדוח התקופתי מובא בזאת  התקופתי.בדוח החברה הנכלל לפרק תיאור עסקי 

 על דרך ההפניה.

כמו כן, החברה התחייבה כי היא לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה, אם 

בשל החלוקה יחס הון עצמי )סולו( למאזן  שיחושב )פרופורמה( על בסיס נתוני דוחותיה 

( הרלוונטיים, האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הכספיים המבוקרים או הסקורים )לפי העניין

ו/או יחס הון עצמי )מאוחד( למאזן  שיחושב )פרופורמה(  40%יפחת משיעור של  -הדיבידנד 

על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים )לפי העניין( 

ו/או יחס  20%ר של יפחת משיעו -הרלוונטיים, האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד 

)מאוחד( יעלה על  CAP -ו/או יחס החוב ל 55%)סולו( יעלה על שיעור של  CAP -החוב ל

 .70%שיעור של 

'(, זעמדה החברה בהתניות הפיננסיות שנקבעו לעניין אגרות החוב )סדרה  30.6.2019ליום 

 וזאת בהתאם לתחשיבים המפורטים להלן )באלפי ש"ח(:

 30.6.2019ליום  

 2,930,524 החוב )סולו( 
 4,861,173 החוב )מאוחד( 

 6,174,907 ( CAPסך ההון והחוב )סולו( )
 8,887,177 (CAPסך ההון והחוב )מאוחד( )

 47% 60%( לא יעלה על CAPיחס בין החוב )סולו( לבין סך ההון והחוב )סולו( )
 55% 75%לא יעלה על ( CAPיחס בין החוב )מאוחד( לבין סך ההון והחוב )מאוחד( )

 48% 40%יחס ההון העצמי של החברה למאזן )סולו( של החברה לא יפחת משיעור של 
 31% 20%יחס ההון העצמי של החברה למאזן )מאוחד( של החברה לא יפחת משיעור של 

 

 '(חאגרות חוב )סדרה  -אמות מידה פיננסיות  .4.7

 סדרההתחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )לפרטים בדבר ההתניות הפיננסיות בהן 

 1.13.7 ף'( של החברה ובדבר התחייבויות נוספות כלפי מחזיקי אגרות החוב הנ"ל, ראו סעיח

המידע הנכלל בדוח התקופתי מובא בזאת  לפרק תיאור עסקי החברה הנכלל בדוח התקופתי.

 על דרך ההפניה.

 בחוק זה מונח)כהגדרת  חלוקהאית לבצע כן, החברה התחייבה כי היא לא תהיה רש כמו

( לבעלי מניותיה, אם בשל החלוקה יחס הון עצמי )סולו( למאזן 1999-"ט התשנ, החברות

)כהגדרתו לעיל( שיחושב )פרופורמה( על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המבוקרים או 

יפחת  -הסקורים )לפי העניין( הרלוונטיים, האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד 

למאזן )כהגדרתו לעיל( שיחושב )פרופורמה( על  ו/או יחס הון עצמי )מאוחד( 40%משיעור של 

המבוקרים או הסקורים )לפי העניין( הרלוונטיים,  המאוחדיםבסיס נתוני דוחותיה הכספיים 

 CAP -ו/או יחס החוב ל 20%יפחת משיעור של  -האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד 

)מאוחד( )כהגדרתו  CAP -חוב לו/או יחס ה 55%)סולו( )כהגדרתו לעיל( יעלה על שיעור של 

 .70%לעיל( יעלה על שיעור של 
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'(, חעמדה החברה בהתניות הפיננסיות שנקבעו לעניין אגרות החוב )סדרה  30.6.2019ליום 

 וזאת בהתאם לתחשיבים המפורטים להלן )באלפי ש"ח(:

 30.6.2019ליום  

 2,930,524 החוב )סולו( 
 4,861,173 החוב )מאוחד( 

 6,174,907 ( CAPההון והחוב )סולו( )סך 
 8,887,177 (CAPסך ההון והחוב )מאוחד( )

 47% 60%( לא יעלה על CAPיחס בין החוב )סולו( לבין סך ההון והחוב )סולו( )
 55% 75%( לא יעלה על CAPיחס בין החוב )מאוחד( לבין סך ההון והחוב )מאוחד( )

 48% 40%)סולו( של החברה לא יפחת משיעור של יחס ההון העצמי של החברה למאזן 

 31% 20%יחס ההון העצמי של החברה למאזן )מאוחד( של החברה לא יפחת משיעור של 

 

 '(ט)סדרה  חוב אגרות - פיננסיות מידה אמות .4.8

לפרטים בדבר ההתניות הפיננסיות בהן התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 1.13.8 ף'( של החברה ובדבר התחייבויות נוספות כלפי מחזיקי אגרות החוב הנ"ל, ראו סעיט

לפרק תיאור עסקי החברה הנכלל בדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח התקופתי מובא בזאת 

 על דרך ההפניה.

 בחוק זה מונח)כהגדרת  חלוקהן, החברה התחייבה כי היא לא תהיה רשאית לבצע כ כמו

( לבעלי מניותיה, אם בשל החלוקה יחס הון עצמי )סולו( למאזן 1999-"ט התשנ, החברות

)כהגדרתו לעיל( שיחושב )פרופורמה( על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המבוקרים או 

יפחת  -אחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד הסקורים )לפי העניין( הרלוונטיים, ה

ו/או יחס הון עצמי )מאוחד( למאזן )כהגדרתו לעיל( שיחושב )פרופורמה( על  44%משיעור של 

המבוקרים או הסקורים )לפי העניין( הרלוונטיים,  המאוחדיםבסיס נתוני דוחותיה הכספיים 

 CAP -ו/או יחס החוב ל 24%של  יפחת משיעור -האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד 

)מאוחד( )כהגדרתו  CAP -ו/או יחס החוב ל 55%)סולו( )כהגדרתו לעיל( יעלה על שיעור של 

 .70%לעיל( יעלה על שיעור של 

'(, טן אגרות החוב )סדרה עמדה החברה בהתניות הפיננסיות שנקבעו לעניי 30.6.2019ליום 

 )באלפי ש"ח(:וזאת בהתאם לתחשיבים המפורטים להלן 

 30.6.2019ליום  

 2,909,712 (הנאמנות בשטרהחוב )סולו( )כהגדרתו 

 4,840,361 (הנאמנות בשטרהחוב )מאוחד( )כהגדרתו 

 6,154,094 (הנאמנות בשטר( )כהגדרתו CAPסך ההון והחוב )סולו( )

 8,866,365 )הנאמנות בשטר( )כהגדרתו CAPסך ההון והחוב )מאוחד( )

 47% 60%( לא יעלה על CAPהחוב )סולו( לבין סך ההון והחוב )סולו( )יחס בין 

 55% 75%( לא יעלה על CAPיחס בין החוב )מאוחד( לבין סך ההון והחוב )מאוחד( )

( לא הנאמנות בשטריחס ההון העצמי של החברה למאזן )סולו( של החברה )כהגדרתו 
 48% 40%יפחת משיעור של 

לא  (הנאמנות בשטריחס ההון העצמי של החברה למאזן )מאוחד( של החברה )כהגדרתו 
 31% 22%יפחת משיעור של 

 69% 75%לא יעלה על  לבטוחותיחס החוב נטו 

 490,080 (הנאמנות בשטר זה מונח)כהגדרת  נטו החוב

 712,608 (הנאמנות בשטר זה מונח)כהגדרת  הבטוחות שווי
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 היבטי ממשל תאגידי -' בפרק 

 מדיניות תרומות  .5

המשלבות התנדבות פעילה של החברה מממשת את האחריות החברתית בפעילויות שוטפות 

 אלפי 137 -ככם במסתלקהילה, בארץ ובחו"ל, לתקופת הדוח התרומות סך עובדי החברה. 

  ש"ח.

 הדירקטוריון והנהלת החברה  .6

 ישיבות של הדירקטוריון וועדותיו 21 התקיימו 2019החודשים הראשונים של שנת  בששת

 .והתקבלה החלטה בכתב אחת

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד -ג' פרק 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח .7

 התאגיד עסקי תיאור לפרק עדכון" ראו, הדוח בתקופת מהותיים אירועים בדבר לפרטים

 ", הנכלל בדוח רבעוני זה.2018בדוח התקופתי לשנת  שנכלל

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי   .8

לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראו "עדכון לפרק תיאור עסקי 

 ליום החברה של הכספיים לדוחות 8וביאור  "2018גיד שנכלל בדוח התקופתי לשנת התא

 בדוח רבעוני זה. ים, הנכלל30.6.2019

 

 דיון במצב הנזילות .9

, 1970-( לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל14)ב()10בהתאם לתקנה 

בהתקיים סימני האזהרה כהגדרתם בתקנות, על תאגיד מדווח לצרף דוח תזרים חזוי ובו פירוט 

התאגיד במהלך השנתיים שלאחר מועד פרסום הדוח ההתחייבויות הקיימות והצפויות של 

"(. אחד מסימני האזהרה האמורים הוא הון חוזר שלילי או דוח תזרים חזויהכספי )להלן: "

תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, היה ודירקטוריון התאגיד לא קבע כי אין בכך 

 כדי להצביע על בעיית נזילות.

החברה, תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת בשנת  בהתאם לדוחות הכספיים של

שלילי חוזר לחברה הון עם זאת,  .היה חיובי 2019 של שנת החודשים הראשונים ובששת 2018

וכן גירעון בהון חוזר )סולו( ליום  מיליון ש"ח 291 -בסך של כ 30.6.2019)מאוחד( ליום 

גירעון בהון חוזר )סולו( מיליון ש"ח, ובניכוי הלוואות מחברות בנות  762 -בסך של כ 30.6.2019

 .מיליון ש"ח 512 -הינו בסך של כ 30.6.2019ליום 

לאור זאת, בחן דירקטוריון החברה, האם יש בהון החוזר השלילי כאמור לעיל כדי להצביע על 

 בעיית נזילות של החברה. 
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דירקטוריון החברה, לדעת דירקטוריון החברה, אין בהון החוזר לאחר דיון בנושא שערך 

השלילי כאמור לעיל כדי להצביע על בעיית נזילות של החברה, זאת בשים לב, בין היתר, לפעולות 

בהן נקטה ונוקטת החברה במגמה להגדיל את היתרות הנזילות שבידיה ולהקטין את 

 התחייבויותיה לזמן קצר, כמפורט להלן.

)א(  :נובע בעיקר מסיווג לזמן קצר של 30.06.2019הגירעון בהון חוזר )מאוחד( של החברה ליום 

; "חש מיליון 197 -כולל של כ בסךטק פארק ברומניה  ואפי פלויישט אפי קניון כנגד הההלווא

 300 -סך של כ )מתוך בישראל מניב נכס כנגד"ח ש מיליון 81 -של כ שנוצלה אשראי מסגרת( ב)

של החברה בישראל בסך של  בהקמהיתרת ההלוואות בגין נכסים מניבים מ( ג) -; ו"ח (שמיליון 

לאור העובדה שההלוואות צפויות להיפרע  ,זאת .מיליון ש"ח המוצגות לזמן קצר 195 -כ

בתקופה של שניים עשר החודשים הקרובים. להערכת הנהלת החברה, החברה צפויה להתקשר 

שים לזמן ארוך עוד קודם למועדי הפירעון הסופיים של כל ההלוואות בהסכמי מימון חד

כפי שיסוכמו עם הגופים המממנים וזאת בשים לב למשאים ומתנים  ובאירופה בישראל

החברה  2019בחודש אפריל  ,כן כמו המתנהלים עם הגופים המממנים השונים לתאריך הדוח.

מיליון ש"ח  180 -של כ בסךלשנתיים  אשראי לקבלת נוסף מסגרת בהסכם החברה התקשרה

   .בישראל מניב נכס שעבוד כנגד

האמור לעיל ובשים לב לתזרים המזומנים החזוי שהוצג לחברי הדירקטוריון,  על בהתבסס

לדעת דירקטוריון החברה, אין בהון החוזר השלילי )סולו( ובהון החוזר השלילי )מאוחד( כאמור 

 לעיל כדי להצביע על בעיית נזילות של החברה, ועל כן לא מתקיימים סימני אזהרה בחברה.

דע צופה פני עתיד. ההנחות והאומדנים של החברה בדבר התקשרויות האמור לעיל הינו בגדר מי

בהסכמי מימון חדשים, מבוססים על הנתונים שבידי החברה לתאריך דוח רבעוני זה, ובהנחה 

של המשך פעילותה במהלך העסקים הרגיל. אין כל וודאות כי הנחות, הערכות ואומדנים אלה 

לויים בגורמים חיצוניים ומקרו כלכליים שאין יתממשו במלואם או בחלקם, הואיל והינם ת

לחברה כל יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת. במידה וההנחות, 

הערכות והאומדנים של החברה כאמור לא יתממשו במלואם או בחלקם, עלול לחול שינוי 

 מהותי לרעה בנזילות החברה.
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 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב -פרק ד' 

  פרטים בדבר תעודות התחייבויות של החברה המוחזקות בידי הציבור לתאריך הדוח: .10

 סדרה
 הפקדת מועד

 הכספים

שווי נקוב 

במועד 

ההנפקה  

 המקורי

)מיליוני 

 ש"ח(

שווי נקוב 
ש"ח(  נימיליוב)

 201930.6.ליום 

שיעור 

ריבית 

)%( 

סוג 

הצמדה 

)קרן 

 וריבית(

מס' 

תשלומים 

 לפירעון הקרן

מועד 

פירעון 

 אחרון

מועדי תשלום 

 הריבית

יתרת אג"ח לשלם 

, 30.6.2019ליום 

 לרבות הצמדה

האג"ח ערך 

בספרים ליום 

30.6.2019 

ערך בספרים 

של ריבית 

לשלם ליום 

.201930.6 

 דירוג מידרוג

 ו'

, 2013אוגוסט 

 2013אוקטובר 

 2016ופברואר 
 צמוד מדד 4.8 140.1 126.3

תשלומים  5

 שנתיים
5.1.21 

תשלום חצי שנתי 

 2014החל מינואר 
142.2 142.3 3.3 A3 

 ז'

 ,2014מאי 

 2016מאי 

 2016 נובמבר

 2017 ואפריל

 צמוד מדד 3.7 760.4 199.4
תשלומים  3

 שנתיים
30.4.23 

תשלום חצי שנתי 

החל מאוקטובר 

2014 

774 762.7 4.8 A3 

 ח'
, 2017נובמבר 

 2018אפריל 
 צמוד מדד 2.57 1,094.8 764.6

תשלומים  4

 שנתיים
15.10.26 

תשלום חצי שנתי 

 2018החל מאפריל 
1,121.1 1,106.7 6 A3 

 4.2% 487.5 500 2019 ינואר 'ט
 לא, שקלי

 צמוד

 תשלומים 10

 שנתיים חצי

 שווים לא

15.11.23 
 שנתי חצי תשלום

 2019 ממאי החל
487.5 483.2 2.6 A3 

 

 



 

 

 :באשר לאגרות החוב המפורטות בטבלה דלעיל, יצוין כדלקמן

 דירוג אגרות החוב  .10.1

 בדירוג אגרות החוב של החברה ראו בטבלה שלהלן:לפרטים בדבר השינויים שחלו 

שם החברה  הסדרה
 המדרגת

הדירוג שנקבע 
למועד הנפקת 

 הסדרה

הדירוג 
הקובע 

 לתאריך הדוח

דירוגים נוספים בין מועד הנפקת 
 הסדרה לבין תאריך הדוח

 מידרוג ו'
Baa1 

אופק הדירוג 
 חיובי

A3 
  אופק הדירוג יציב

 אופק הדירוג יציב A3 - 2018 דצמבר
 אופק הדירוג יציב A3 - 2018 אפריל

 אופק הדירוג יציב A3 - 2017נובמבר 
אופק הדירוג יציב  A3 – 2017אפריל 

 אופק הדירוג יציב A3 – 2016פברואר 
 אופק הדירוג יציב A3 – 2015ספטמבר 

 אופק הדירוג יציב A3 – 2015מרץ 
 אופק הדירוג יציב A3 – 2015פברואר 
 אופק הדירוג יציב A3 – 2014אפריל 

 מידרוג ז'
A3 

אופק הדירוג 
 יציב

A3 
 אופק הדירוג יציב

 אופק הדירוג יציב A3 - 2018 דצמבר
 אופק הדירוג יציב A3 - 2018 אפריל

 אופק הדירוג יציב A3 - 2017נובמבר 
 אופק הדירוג  A3 – 2017אפריל 
 הדירוג יציבאופק  - 2016נובמבר 

 אופק הדירוג יציב - 2016יוני 
 אופק הדירוג יציב A3 – 2016פברואר 
 אופק הדירוג יציב A3 – 2015ספטמבר 

 אופק הדירוג יציב A3 – 2015מרץ 
 אופק הדירוג יציב A3 – 2015פברואר 

 אופק הדירוג יציב A3 – 2014מאי 

 מידרוג ח'
A3 

אופק הדירוג 
 יציב

A3 
 יציבאופק הדירוג 

 אופק הדירוג יציב A3 - 2018 דצמבר
 אופק הדירוג יציב A3 - 2018 אפריל

 אופק הדירוג יציב A3 - 2017נובמבר 

 מידרוג 'ט
A3 

אופק הדירוג 
 יציב

A3 
 אופק הדירוג יציב A3 - 2019 ינואר אופק הדירוג יציב

, אשר 31.12.2018 הדירקטוריון ליוםלפרטים נוספים בקשר עם דירוג אגרות החוב, ראו דוח 

 נכלל בדוח התקופתי.

  .לתאריך הדוח, החברה עומדת בכל התנאים וההתחייבויות מכוח שטרי הנאמנות .10.2

 :של סדרות אגרות החוב המפורטות לעיל פרטי הנאמנים .10.3

 

שם האחראי מטעם  שם חברת הנאמנות סדרה

 חברת הנאמנות

 פרטי התקשרות

מר דן אבנון ו/או מרב  ( נאמנות בע"מ1975)הרמטיק  , ח''ז

 אורן -עופר 

03-5274867 

( 1992שטראוס לזר חברה לנאמנות ) 'טו', 

 בע"מ

 03-6237777 מר אורי לזר

לתאריך הדוח, משועבדות לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'(, בשעבוד ראשון  .10.4

אחת של אפי אירו ע.נ. כל  0.01מניות רגילות בנות  13,000,000בדרגה ויחיד לטובת הנאמן, 

לפרטים בדבר הבטוחות שהעמידה החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( אירופה. 

המידע הנכלל בדוח  .ק תיאור עסקי החברה הנכלל בדוח התקופתילפר 1.13.5  ףסעיראו 

  התקופתי מובא בזאת על דרך ההפניה.



 

 

ז'( של  -לפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם ביוזמת החברה של אגרות החוב )סדרות ו', ו .10.5

לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח  23.5החברה ראו סעיף 

כמו כן, לפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם ביוזמת  התקופתי מובא בזאת על דרך ההפניה.

לשטר הנאמנות שצורף לדוח  9.2דרה ח'( של החברה ראו סעיף החברה של אגרות החוב )ס

לפרטים בדבר . (2017-01-097597)אסמכתא:  7.11.2017הצעת המדף שפרסמה החברה ביום 

 11.2'( של החברה ראו סעיף טאפשרות לפדיון מוקדם ביוזמת החברה של אגרות החוב )סדרה 

)אסמכתא:  10.1.2019ביום  לשטר הנאמנות שצורף לדוח הצעת המדף שפרסמה החברה

 הצעת המדף מובא בזאת על דרך ההפניה.  ותהמידע הנכלל בדוח. (2019-01-004593

( ט' -ו ח' לפרטים בדבר ההתחייבות לשעבוד שלילי כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרות ו', ז' .10.6

לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח  14.7של החברה ראו סעיף 

  התקופתי מובא בזאת על דרך ההפניה.

 

 ובדי החברהע .11

הדירקטוריון מביע את הערכתו להנהלת החברה, להנהלות חברות הבת של החברה ולצוות העובדים 

 כולו על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום החברה.

 

_____________      ______________ 
 ברזילי אבי          זאב בר איתן   

 מנכ"ל החברה                     רקטוריון יו"ר הדי
 
 

 15.8.2019 תאריך:



 

 

 נספח א' 

הערכות שווי  מאד של נכס נדלן להשקעה ובקשר עם להלן פרטים בקשר עם הערכת שווי מהותית

  :201930.6.ליום  הכספיים לדוחותיה החברה את ששימשומהותיות של נכסי נדל"ן להשקעה 

 

 נכס בישראל

מודל  זיהוי המעריך שווי הוגן )באלפי ש"ח(  הנכס המוערך

הערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

 על פיו

ההנחות המרכזיות 

לפיהן בוצעה 

 הערכת השווי

 
שווי הנכסים 

 30.6.2019ליום 

שווי הנכסים 
ליום 

31.12.2018 

דברת אולפינר, שותפה 
במשרד שמאי 

מקרקעין גרינברג 
אולפינר ושות'. 

שמאית מקרקעין 
. לשמאית 1992משנת 

ניתן כתב שיפוי. 
למיטב ידיעת החברה 
השמאית הינה בעלת 
ידע וניסיון מתאים 

לביצוע הערכות שווי 
 לנכס זה.

פארק ב מבנים
 ויצמן בנס ציונה*

594,590 586,150 
היוון 

 הכנסות

שיעור היוון 
לשטחים מושכרים 

7%-8.5% 
שיעור היוון 

לשטחים פנויים  
8%-9 

 .2018 של שנת רביעיההושלמה ברבעון בנייתו כולל תוספות בגין בניין ש *

 נכסים באירופה

מודל   זיהוי המעריך שווי הוגן )באלפי ש"ח(  הנכס המוערך

הערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

 על פיו

ההנחות המרכזיות 

לפיהן בוצעה הערכת 

 השווי

 
 

שווי הנכסים 
ליום 

30.6.2019 

שווי הנכסים 
 31.12.2018ליום 

Clare Sheils, 
MRICS שמאית ,

מוסמכת במשרד 
CBRE לשמאית .

לא ניתן כתב 
שיפוי. למיטב 
ידיעת  החברה 
השמאית הינה 

בעלת ידע וניסיון 
מתאים לביצוע 

הערכות שווי לנכס 
 זה.
 

אפי פאלאס 
 קוטרוצן, רומניה

היוון  2,342,677 2,219,965
 הכנסות

-6.75%שיעור היוון 
7.75% 

איירפורט סיטי 
 809,310 767,574  בלגרד, סרביה

היוון 
 10%-8%שיעור היוון  הכנסות

, 1-5 פארק אפי
 רומניה

היוון  752,961 712,608
 הכנסות

 7.35%שיעור היוון 

 

 
 ביום שנערכה השווי הערכת למעט, 30.6.2018 ביום נערכוהשווי המפורטות לעיל  הערכות כל

ימים ממועד עריכת הערכות  90 -זאת, על אף שחלפו למעלה מ. עם 1-5 פארק אפי לנכסים 30.9.2018

 לענייןהשווי, החברה בדעה כי לא חלו שינויים אשר יש בהם בכדי לשנות את מסקנות הערכות השווי. 

 יצוין"(, אשר הינה הערכת שווי מהותית מאוד, הנכס)להלן: " קוטרוצן אפי עם בקשר השווי הערכת

 את בחנה החברה הנהלת, 30.6.2019כי במועד הסמוך לאישור הדוחות הכספיים של החברה ליום 

, החברה בידי אשר לנתונים בהתאם. הנכס נשוא השווי בהערכת המפורטות בהנחות שחלו השינויים

 מהותי שינוי חל לא, כן כמו. הנכס נשוא השווי הערכת למועד ביחס בנכס בתפוסה מהותי שינוי חל לא

( בתקופה שמאז הערכת הנכס. בנוסף, למיטב ידיעת NOI) הנכס תפעול בעלויות או מהנכס בהכנסות

החברה, לא נעשתה כל עסקה בתקופה שחלפה ממועד ביצוע הערכת השווי, אשר יש בה כדי לגרור 

סתמך שינוי בריבית ההיוון של הנכס. בשים לב לאמור לעיל, נחה דעתה של הנהלת החברה כי ניתן לה

 .30.6.2019עליה לצורכי הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 לדוחותיה צורפההערכת שווי מהותית מאד  שהינה אפי פאלאס קוטרוצן, רומניההשווי של  הערכת

  (. 2018-01-079356)אסמכתא:  21.8.2018 ביום שפורסמו 30.6.2018 ליום החברה של הכספיים



 

 

  

 

 

 

 
 
 

 אפי נכסים בע"מ
 (אפריקה ישראל נכסים בע"מ)לשעבר: 

 
 
 
 

 חלק ג'
 

 
 דוחות כספיים

 



  נכסים בע"מ יאפ
 "מ"(בע נכסים ישראל)לשעבר: "אפריקה 

 
 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 2019 ביוני 30ליום 
 

 )בלתי מבוקרים(
 



 בע"מאפי נכסים 
 
 
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
 9201 ביוני 30ליום 

 
 
 

 )בלתי מבוקרים(
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 ע מ ו ד 
  
  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון
  
  

  דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים )בלתי מבוקרים(:
  

 3 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי
  

 5 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד
  

 6 מאוחדים על הרווח הכוללדוחות תמציתיים 
  

 7 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון
  

 12 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

 14 ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאור

  



 
 

 2 

 בריטמן אלמגור זהר

 1מרכז עזריאלי 

 67021אביב תל 

 61164, תל אביב 16593ת.ד. 

 

 5555 608 (3) 972+טל:   

 4022 609 (3) 972+פקס: 

i n fo@delo i t t e .co. i l 

www.de lo i t te .co. i l 

 

 סומך חייקין

 

 KPMGמגדל המילניום 

 609תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601אביב  -תל

 03 684 8000טלפון 

 

 המניות שלדו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי 
 בע"מאפי נכסים 

 
 מבוא

 
"הקבוצה"(, הכולל את הדוח התמציתי  -בע"מ, החברה וחברות בנות שלה )להלן אפי נכסים סקרנו את המידע הכספי המצורף של 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון  2019 ביוני 30המאוחד על המצב הכספי ליום 
וריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה באותו תאריך. הדירקט ושלושה חודשים שהסתיימו שישהשל  ותותזרימי המזומנים לתקופ

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלות ביניים ושל מידע כספי לתקופ
. אחריותנו 1970-התש"ללפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  אלות ביניים ולעריכת מידע כספי לתקופ

 היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 

 היקף הסקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
פי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כס

הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת 
דע לכל העניינים המשמעותיים הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוו

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

 מסקנה
 

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

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, 

 .1970-מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' סומך חייקין
 רואי חשבון רואי חשבון

 A Firm in the Deloitte Global Network 
 
 
 
 

 2019, באוגוסט 15תל אביב, 
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 בע"מאפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 
 
 

 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    נכסים שאינם שוטפים
 6,493,976   6,142,514     6,398,397     נדל"ן להשקעה

 1,275,591   1,315,860     1,312,965   נדל"ן להשקעה בהקמה

 8,011   7,422     16,394   רכוש קבוע ורכוש אחר, נטו

 252,773   230,988     262,748   השקעות והלוואות בחברות מוחזקות

 200,376   157,675     219,986   חוזה וחייבים לזמן ארוך יהלוואות , נכס

 8,236   6,213     8,770   נכסי מסים נדחים

 6,244   6,249     5,910   מוניטין

 692,533   737,569     774,491   מלאי מקרקעין

 8,937,740   8,604,490   8,999,661   סה"כ נכסים שאינם שוטפים

    נכסים שוטפים
 375,215   319,225   515,636   מלאי בניינים למכירה

 36,008   25,478   27,114   לקוחות

 1,206   4,572   3,633   נכסי מסים שוטפים

 125,953   97,875   164,079   חוזה ויתרות חובה נכסיחייבים, 

 164,762   176,478   160,071   השקעות לזמן קצר

 462,218   467,973   437,569   מזומנים ושווי מזומנים

   1,308,102   1,091,601   1,165,362 

 49,896   50,333   15,607   נכסים של קבוצת מימוש המוחזקים למכירה

 1,215,258   1,141,934   1,323,709   סה"כ נכסים שוטפים

   10,323,370   9,746,424   10,152,998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 בע"מאפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 
 

 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    הון 
 56,388   56,388   56,388   הון מניות

 1,881,110   1,881,110   1,881,110   פרמיה על מניות

 (668,236)  (715,919)  (886,268)  קרנות הון

 2,151,485   2,126,497   2,193,153   יתרת עודפים

 3,420,747   3,348,076   3,244,383   סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

 230,809   226,881   226,564   זכויות שאינן מקנות שליטה

 3,651,556   3,574,957   3,470,947   סה"כ הון 

    התחייבויות שאינן שוטפות
 1,264,275   1,233,719   2,177,257   ומוסדייםהלוואות מתאגידים בנקאיים 

 1,985,197   2,051,814   2,406,632   אגרות חוב

 78,813   95,447   88,960   התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 931   653   931   התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 585,115   563,761   563,827   התחייבויות מסים נדחים

 3,914,331   3,945,394   5,237,607   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

    התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים וחלויות שוטפות של 

 1,683,316   1,343,484   698,420   הלוואות לזמן ארוך

 137,961   212,695   164,471   חלויות שוטפות של אגרות חוב

 272,941   284,277   284,077   ספקים, זכאים חברות קשורות ויתרות זכות

 1,914   1,698   1,617   הפרשות

 413,392   302,044   353,999   התחייבויות בגין מסים שוטפים

 77,587   81,875   112,232   מקדמות מלקוחות/התחייבויות בגין חוזה

 2,587,111   2,226,073   1,614,816   התחייבויות שוטפותסה"כ 

   10,323,370   9,746,424   10,152,998 
 
 
 

   

 מנכ"ל - ברזילי  אבי יו"ר הדירקטוריון - איתן בר זאב
משנה למנכ"ל ומנהל  -אריאל גולדשטיין 

 כספים ראשי
 
 

 2019, באוגוסט 15תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
 
 
 

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 בע"מאפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד

 

 לתקופה של שלושה שישהלתקופה של  
לשנה 

 שהסתיימה

 ביום  חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  

 2019 2018 )*( 2019 2018 )*( 2018 )*( 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
 405,758   99,490   105,090   195,385   211,585   הכנסות מהשכרת נכסים
 140,678   33,670   21,585   68,661   60,784   )**( נכסיםהכנסות מאחזקת וניהול 

 (141,415)  (33,055)  (22,445)  (66,795)  (62,594)  )**( הוצאות הפעלת ואחזקת נכסים

 405,021   100,105   104,230   197,251   209,775   רווח גולמי מהשכרת והפעלת נכסים
      

 333,765   113,545   8,380   120,433   32,610   ומקרקעיןהכנסות מעסקאות בניה 

 (219,499)  (86,795)  (7,121)  (91,888)  (27,450)  הוצאות בגין עסקאות בניה ומקרקעין

 (2,989)  (1,551)  -   (1,551)  -   הפחתת מלאי  למחיר מימוש, נטו

 111,277   25,199   1,259   26,994   5,160   רווח גולמי מעסקאות בניה ומקרקעין
      

 BOT   49,641   39,101   32,824   20,132   95,076הכנסות מעבודות הקמה של פרוייקטי 

 BOT  (49,480)  (39,101)  (32,673)  (20,132)  (93,927)הוצאות בגין עבודות הקמה של פרוייקטי 

 BOT   161   -   151   -   1,149פרוייקטי  של רווח גולמי מעבודות הקמה

      

 517,447   125,304   105,640   224,245   215,096   רווח גולמי

 251,370   246,996   (4,739)  242,109   16,322   עליה )ירידה( בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו
עליה )ירידה( בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה 

 75,981   74,238   -   66,983   (987)  בהקמה, נטו

 (21,451)  (5,609)  (3,116)  (9,823)  (6,448)  הוצאות מכירה ושיווק

 (51,789)  (12,501)  (14,228)  (23,231)  (28,024)  הוצאות הנהלה וכלליות

 6,398   3,134   25,720   3,801   27,690   הכנסות אחרות

 (7,074)  (2,240)  (3,731)  (4,353)  (5,087)  הוצאות אחרות

 770,882   429,322   105,546   499,731   218,562   רווח תפעולי

 (203,552)  (60,265)  (90,340)  (100,509)  (152,903)  הוצאות מימון

 10,599   2,590   4,750   6,963   13,075   הכנסות מימון

 (192,953)  (57,675)  (85,590)  (93,546)  (139,828)  הוצאות מימון, נטו

 (948)  (5,714)  7,218   (3,334)  10,162   חלק ברווחי )בהפסדי( חברות כלולות, נטו ממס

 576,981   365,933   27,174   402,851   88,896   רווח לפני מיסים על ההכנסה

 (222,683)  (67,385)  (6,556)  (78,472)  (24,507)   מיסים על ההכנסה

 354,298   298,548   20,618   324,379   64,389   רווח נקי לתקופה

 מיוחס ל:
  

   
 340,445   290,462   16,192   315,457   55,736   בעלים של החברה

 13,853   8,086   4,426   8,922   8,653   זכויות שאינן מקנות שליטה

   64,389   324,379   20,618   298,548   354,298 
ש"ח ע.נ.  1רווח למניה רגילה אחת )בש"ח( בת 

 המיוחס לבעלים של החברה:
  

   
 11.95  10.19   0.57   11.07   1.96   רווח בסיסי ומדולל למניה )בש"ח(

      
 .'ז 2 ביאור ראה - והפסד רווח דוח של ההצגה מתכונת שינוי בעניין)*( 

 '.ח 2 ביאור ראה -השוואה מספרי של מהותית לא התאמה)**( 
 

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 בע"מאפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל

 
 
 

 לתקופה של שלושה שישהלתקופה של  
לשנה 

 שהסתיימה

 ביום  חודשים שהסתיימה שהסתיימהחודשים  

 בדצמבר 31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  

 2019 2018 2019 2018 2018 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 354,298   298,548   20,618  324,379   64,389   לתקופה נקירווח 

      )הפסד( כולל אחר:רווח 
 3,531   924   (932)  949   31   בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס)הפסד( רווח 

 חברה מכירת בגיןתרגום  מהפרשי הון קרן מימוש
 -   -   -   -   (1,852)  מוחזקת

 128,518   (78,662)  (10,137)  82,206   (228,462)  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ, נטו ממס 

 132,049   (77,738)  (11,069)  83,155   (230,283)  רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה

 486,347   220,810   9,549   407,534   (165,894)  סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

      סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה מיוחס ל:
 465,277   216,454   5,988   393,405   (162,296)  בעלים של החברה

 21,070   4,356   3,561   14,129   (3,598)  זכויות שאינן מקנות שליטה

  (165,894)   407,534   9,549   220,810   486,347 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 בע"מאפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2019 ביוני 30ביום חודשים שהסתיימה  שישהלתקופה של  

   מתייחס לבעלים של החברה 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מגידור 
תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
מפעולות 
עם בעל 
 שליטה

קרן הון בגין 
הפרשי 

תרגום של 
 ת חוץיופעילו

קרן הון 
מעסקאות עם 
זכויות שאינן 

מקנות 
 סה"כ עודפים שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך הכל הון שליטה

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

 3,651,556  230,809  3,420,747   2,151,485  (6,895)  (666,379)  6,600  (1,562)  1,881,110  56,388  2019בינואר,  1יתרה ליום 
יישום לראשונה של  ותהשפע
 יםחדש יםחשבונאי ניםתק

(*)  -  -  -  -  -  -  (14,068)  (14,068)   -  (14,068) 
 2019בינואר  1יתרה ליום 
 מעודכנת

 56,388  1,881,110  (1,562)  6,600  (666,379)  (6,895)  2,137,417   3,406,679  230,809  3,637,488 

           
 64,389  8,653  55,736  55,736  -  -  -  -  -  -  רווח נקי לתקופה

תזרימי רווח מגידור 
 31  29  2  -  -  -  -  2  -  -  מזומנים, נטו, ממס

 מכירת בגין הון קרן מימוש
 (1,852)  -  (1,852)  -  -  (1,852)  -  -  -  -  מוחזקת חברה

הפרשי תרגום בגין פעילויות 
 (228,462)  (12,280)  (216,182)  -  -  (216,182)  -  -  -  -  חוץ, נטו ממס

           
 (165,894)  (3,598)  (162,296)  55,736  -  (218,034)  -  2  -  -  סה"כ רווח כולל לתקופה

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן 
 (647)  (647)  -  -  -  -  -  -  -  -  מקנות שליטה

           

 3,470,947  226,564  3,244,383  2,193,153  (6,895)  (884,413)  6,600  (1,560)  1,881,110  56,388  2019, ביוני 30יתרה ליום 

           
 

 .3ראה ביאור  IAS 28ותיקון לתקן  IFRS 16 חשבונאי תקן של לראשונה יישום להשפעות)*( 
 
 
 
 

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 בע"מאפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2018 ביוני 30ביום חודשים שהסתיימה  שישהלתקופה של  

   מתייחס לבעלים של החברה 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מגידור 
תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
מפעולות עם 
 בעל שליטה

קרן הון בגין 
הפרשי 

תרגום של 
ת יופעילו

 חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
 סה"כ עודפים שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך הכל הון שליטה

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

 3,167,423  212,752  2,954,671  1,811,040 (7,694) (787,748)  6,600 (5,025)  1,881,110  56,388 2018בינואר,  1יתרה ליום 

           
 324,379 8,922  315,457  315,457  -  -  -  -  -  -  רווח נקי לתקופה

רווח מגידור תזרימי מזומנים, נטו, 
 949 30  919  -  -  -  -  919  -  -  ממס

הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ, נטו 
 82,206 5,177  77,029  -  -  77,029  -  -  -  -  ממס

           
 407,534 14,129  393,405  315,457  -  77,029  -  919  -  -  סה"כ רווח כולל לתקופה

           

 3,574,957 226,881  3,348,076  2,126,497  (7,694) (710,719) 6,600  (4,106) 1,881,110  56,388  2018, ביוני 30יתרה ליום 

           

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 בע"מאפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2019 ביוני 30ביום חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של  

   מתייחס לבעלים של החברה 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מגידור 
תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
מפעולות עם 
 בעל שליטה

קרן הון בגין 
הפרשי 

תרגום של 
ת יופעילו

 חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
 סה"כ עודפים שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך הכל הון שליטה

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

 3,462,045  223,650  3,238,395  2,176,961 (6,895) (875,153)  6,600 (616)  1,881,110  56,388 2019, באפריל 1יתרה ליום 

           
 20,618  4,426  16,192  16,192  -  -  -  -  -  -  רווח נקי לתקופה

רווח מגידור תזרימי מזומנים, נטו, 
 (932)  12  (944)  -  -  -  -  (944)  -  -  ממס

הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ, נטו 
 (10,137)  (877)  (9,260)  -  -  (9,260)  -  -  -  -  ממס

           
 9,549  3,561  5,988  16,192  -  (9,260)  -  (944)    סה"כ רווח כולל לתקופה

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 (647)  (647)  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה

           

 3,470,947  226,564  3,244,383  2,193,153  (6,895)  (884,413)  6,600  (1,560)  1,881,110  56,388  2019, ביוני 30יתרה ליום 

           

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 בע"מאפי נכסים 
 השינויים בהוןדוחות תמציתיים מאוחדים על 

 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2018 ביוני 30ביום חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של  

   מתייחס לבעלים של החברה 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מגידור 
תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
מפעולות עם 
 בעל שליטה

קרן הון בגין 
הפרשי 

תרגום של 
ת יופעילו

 חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
 סה"כ עודפים שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך הכל הון שליטה

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

 3,354,147  222,525  3,131,622  1,836,035 (7,694) (635,804)  6,600 (5,013)  1,881,110  56,388 2018, באפריל 1יתרה ליום 

           
 298,548 8,086  290,462  290,462  -  -  -  -  -  -  רווח נקי לתקופה

רווח מגידור תזרימי מזומנים, נטו, 
 924 17  907  -  -  -  -  907  -  -  ממס

הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ, נטו 
 (78,662)  (3,747)  (74,915)  -  -  (74,915)  -  -  -  -  ממס

           
 220,810  4,356  216,454  290,462  -  (74,915)  -  907  -  -  כולל לתקופה)הפסד(  סה"כ רווח

           

 3,574,957 226,881  3,348,076  2,126,497  (7,694) (710,719) 6,600  (4,106) 1,881,110  56,388  2018, ביוני 30יתרה ליום 

           

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 בע"מאפי נכסים 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון
 

  )מבוקר( 2018בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

   מתייחס לבעלים של החברה 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מגידור 
תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
מפעולות 
עם בעל 
 שליטה

קרן הון בגין 
הפרשי תרגום 

ת יופעילו בגין
 חוץ

קרן הון 
מעסקאות עם 
זכויות שאינן 
 סה"כ עודפים מקנות שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 הוןסך הכל  שליטה

 אלפי ש"ח 

           

 3,167,423   212,752   2,954,671   1,811,040   (7,694)  (787,748)  6,600   (5,025)  1,881,110   56,388    2018בינואר,  1יתרה ליום 

 354,298   13,853   340,445   340,445   -   -   -   -   -   -   רווח נקי לשנה
תזרימי מזומנים, נטו רווח מגידור 

 3,531   68   3,463   -   -   -   -   3,463   -   -   ממס
הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ, נטו 

 128,518   7,149   121,369   -   -   121,369   -   -   -   -   ממס

 486,347   21,070   465,277   340,445   -   121,369   -   3,463   -   -   סה"כ  רווח כולל לשנה

 (2,214)  (3,013)  799   -   799   -   -   -   -   -   רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 3,651,556   230,809   3,420,747   2,151,485   (6,895)  (666,379)  6,600   (1,562)  1,881,110   56,388    2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

           
 
 
 
 
 
 
 

ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 בע"מאפי נכסים 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 
 

 לתקופה של שלושה שישהלתקופה של  
לשנה 

 שהסתיימה

 ביום  שהסתיימהחודשים  חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  

 2019 2018 2019 2018 2018 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

 354,298   298,548   20,618   324,379   64,389   רווח נקי לתקופה
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 

      המזומנים מפעילות שוטפת:
 948   5,714   (7,218)  3,334   (10,162)  )ברווחי( חברות כלולות  הפסדיחלק הקבוצה ב
 1,464   356   1,061  720   2,030   פחת והפחתות

 2,989   1,551   -   1,551   -   הפחתת מלאי לשווי מימוש, נטו
 -   -   1,783   -   1,228   ( ממכירת חברה מוחזקתרווח) הפסד

 -   -   (25,330)  -   (25,330)  רווח מויתור על זכות סירוב
 192,953   57,675   85,590   93,546   139,828   הוצאות מימון שהוכרו בדוח רווח והפסד, נטו

 222,683   67,385   6,556   78,472   24,507   שהוכרו בדוח רווח והפסדוצאות מיסים ה
 (251,370)  (246,996)  4,739   (242,109)  (16,322)  שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו

 (75,981)  (74,238)  -   (66,983)  987   שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, נטו
 269   -   -   -   -   בהטבות לעובדים לזמן ארוךשינוי 

   116,766  (131,469)   67,181  (188,553)   93,955 
      שינוי בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 (48,476)  (15,019)  (29,213)  (21,686)  (47,561)  שינוי במלאי מקרקעין
 (17,150)  5,491   (26,814)  (10,696)  (44,140)  שינוי בחייבים ויתרות חובה

 (18,846)  (791)  5,875   718   16,382   שינוי בלקוחות
 43,560   43,148   (64,030)  8,712   (99,538)  שינוי במלאי בניינים למכירה

 7,068   780   20,801   12,970   38,371   שינוי במקדמות מרוכשי דירות

 5,470   17,380   18,109   15,328   34,515   בספקים, זכאים ויתרות זכות ובהפרשותשינוי 

  (101,971)   5,346  (75,272)   50,989  (28,374) 

 (20,580)  (10,387)  (19,915)  (8,517)  (27,112)  , נטושהוחזרומיסי הכנסה )ששולמו( 

 399,299   150,597   (7,388)  189,739   52,072   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

      
      תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

 (32,319)  (9,850)  2,801   (14,897)  (12,747)  השקעות והלוואות לחברות כלולות, נטו
 (4,312)  -   -   -   (49,006)  תשלום מס בגין מימוש נדל"ן להשקעה

 8,490   -   (1,657)  -   29,375   על חשבון מכירת חברות כלולות , נטותקבולים
 (102,139)  (25,260)  (17,376)  (53,074)  (28,775)  השקעה בנדל"ן להשקעה

 (484,145)  (201,719)  (104,799)  (300,441)  (206,296)  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה
 -   -   25,330   -   25,330   יא'( 6)ראה ביאור  תקבול בגין ויתור על זכות סירוב

 21,396   -   -   -   -   תקבול בגין הסכם זיכיון לזמן ארוך
 (1,751)  (156)  (2,027)  (561)  (3,491)  ורכוש קבוע מוחשיים בלתי נכסיםרכישת 
ד'  6לראשונה )ראה ביאור  ושאוחד חברות רכישת

 -   -   (50,458)  -   (128,125)  טו'( 6 -ו
 (78,233)  (20,100)  (26,641)  (36,818)  (50,992)  השקעה בנכס חוזה לזמן ארוך בגין הסכם זיכיון 
תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה 

 19,188   17,888     -   17,888   -   בהקמה
 (20,738)  (4,826)  (82)  (4,992)  7,435   פרעונות )השקעות( בפקדון לזמן ארוך, נטו

 18,635   27,531   18,523   18,565   19,735   פרעונות )השקעות( בהשקעות לזמן קצר, נטו

 (655,928)  (216,492)  (156,386)  (374,330)  (397,557)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
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 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
 בע"מאפי נכסים 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 
 

 לתקופה של שלושה שישהלתקופה של  
לשנה 

 שהסתיימה

 ביום  חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  

 2019 2018 2019 2018 2018 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 190,767   (38,828)  (166,081)   (22,100)  (327,040)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו
 (128,670)  (28,958)  (937,835)   (52,481)  (1,137,247)  פרעון התחייבויות לזמן ארוך

 (212,378)  -   (12,500)   (62,275)  (74,953)  פרעון אגרות חוב
 (188,696)  (51,102)  (70,874)   (89,027)  (110,836)  ריבית ששולמה

שאינן מקנות שליטה רכישת מניות מבעלי זכויות 
 (2,214)  -   -   -   -   בחברות מאוחדות

 289,475   48,302   1,435,395   111,735   1,491,382   קבלת הלוואות לזמן ארוך

 321,541   321,541   -   321,541   495,272   הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה

 269,825   250,955   248,105   207,393   336,578   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

 13,196   185,060   84,331   22,802   (8,907)  גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים 

 441,511   286,283   356,552   441,511   462,218   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
החליפין על יתרות מזומנים השפעת תנודות בשער 

 7,511   (3,370)  (3,314)  3,660   (15,742)  ושווי מזומנים

 462,218   467,973   437,569   467,973   437,569   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

   
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהם.ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ביאורה



 בע"מאפי נכסים 
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
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 י ל ל כ - 1ביאור 

 
 ביום"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל.  -)להלן אפריקה ישראל נכסים בע"מ(  -)לשעברבע"מ אפי נכסים  א.

 ישראל"אפריקה  החברה של הקודם משמהרשם החברות את שינוי שמה של החברה  אישר 2019ביולי  21
 החברה של הכללית האסיפה של אישורה קבלת לאחר וזאת"מ", בע נכסים, "אפי הנוכחי לשמה"מ" בע נכסים

 .2019 ביולי 1 מיום
 

, כוללים את אלה של החברה ושל 2019 ביוני 30תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
"הקבוצה"(, וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות ובישויות בשליטה  -החברות הבנות שלה )להלן יחד 

בארץ ובחו"ל ופעילות בתחום  מניביםמשותפת. הקבוצה עוסקת בייזום, הקמה, השכרה ותפעול של מבנים 
  חר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.המגורים בחו"ל. ניירות הערך של החברה רשומים למס

 
 החזקותמגה אור  -גופים ישראלים הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות מספר, 2019פברואר  בחודש

המציעים( הגישו הצעה  -בע"מ וביג מרכזי קניות בע"מ ומספר משקיעים מוסדיים מסווגים ישראליים )להלן
לרכישת מניותיה של החברה המוחזקות על ידי אפריקה ישראל והמשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב  

ת"(. ההצעה הייתה מהון החברה( )"המניות המשועבדו 51% -כז'( של אפריקה השקעות )כ -)סדרות כו' ו
אביב, וכן קבלת אישורן של אסיפות מחזיקי אגרות -מותנית, בין היתר, בקבלת אישור בית המשפט המחוזי בתל

 אגרותנכסים( לשינוי סעיף העילה להעמדה לפרעון מיידי הכלולה בשטרי הנאמנות של  יהחוב של החברה )אפ
אישרו מחזיקי  2019בפברואר  25. ביום בחברהיטה )אפריקה נכסים(, בקשר עם שינוי של החברההחוב של 

 אגרות החוב של החברה את שינוי סעיף העילה להעמדה לפרעון מיידי. 
 

קבלת אישור בית המשפט המחוזי המאשר את מימוש המניות המשועבדות ומכירתן למציעים בהתאם  לאחר
עסקה הושלמה לאחר העברת התמורה אפריקה השקעות פרסמה דוח מיידי לפיו ה 2019במרץ  4להצעתם, ביום 

אפריקה השקעות מכרה את יתרת  2019חודש מרץ  במהלך. המציעיםלנאמן והעברת המניות המשועבדות לידי 
 חדלה השקעות אפריקה, לעיל האמור לאורמהון המניות המונפק של החברה.  4.99% -החזקותיה בשיעור של כ

 חברה ללא גרעין שליטה. והחברה הפכה להיות  בחברה עניין בעלת מלהיות
 

 .ז 6שליטה והאפשרות להעמדת התחייבויות לפרעון מיידי בעקבות כך ראה ביאור השינוי  השפעתלעניין 

 
בדצמבר  31 ליום החברה של השנתיים הכספיים לדוחות בהקשר אלו מאוחדים תמציתיים בדוחות לעיין יש .ב

 - )להלן 2019במרץ  17, אשר אושרו ביום אליהם נלוו אשר ולביאורים תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2018
 ."הדוח הכספי השנתי"(

 
מיליון ש"ח וכן גירעון בהון חוזר סולו  291 -לתאריך הדוח הכספי, לחברה גרעון בהון החוזר במאוחד בסך של כ ג.

מיליון  512 -מיליון ש"ח, ובניכוי הלוואות מחברות בנות הגירעון בהון חוזר סולו הינו בסך של כ 762 -בסך של כ
 ש"ח.

 

החברה פועלת במגמה להגדיל את היתרות הנזילות שבידיה ולהקטין את התחייבויותיה לזמן קצר וזאת על ידי 
 מספר פעולות:

 -בגין נכסים מניבים באירופה בסך של כ בהסכמי מימון חדשים של מספר הלוואות שניתנו התקשרות (1)
החלה החברה במגעים עם  בגינם, הקרובים החודשים עשר בשנים להיפרע צפויות אשר"ח ש מיליון 197

 .הסופיים הפירעון מועדי לפני חדשים בהסכמיםהגורמים המממנים וצופה כי היא תתקשר 

למימון הקמת נכסים מניבים והמרתם להלוואות הארכת מועדי פירעון של הלוואות לזמן קצר שנלקחו  (2)
 לזמן ארוך.

כספים באמצעות מימונם מחדש  של נכסים מניבים במדינות הפעילות של החברה/קבלת מסגרת  החזר (3)
לענין חתימה על הסכם  .מוחזקות בחברות השקעות מימושאו /ו, בישראל משועבדים לא נכסים בגין

לחברה קיימות מסגרות בגין נכסים בישראל כמו כן  ח. 6בצ'כיה ראה ביאור מימון מחדש של נכס מניב 
 6 ביאור ראהכנגד נכס בישראל בתקופת הדוח לעניין חתימה על מסגרת אשראי מיליון ש"ח.  480בסך 

 .יב

 בתקופת שבוצעה' ט סדרה חוב אגרות סדרת גיוס גיוס אגרות חוב ו/או הרחבת סדרה קיימת. לעניין (4)
 .א 6 ביאור ראה הדוח

 
 בהתאם לכך, הנהלת החברה צופה כי ביכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה במועדן.

 
 

 של החברה הבת אפי אירופה. לדוחות הכספיים המאוחדים צורף הדוח הכספי .ד
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 
 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א.

 
"דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן  -הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )להלן 

 .IAS") 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן IAS 34חשבונאות בינלאומי 
 

ם יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהיבעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, 
, פרט , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2018בדצמבר  31לאלו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 

לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשים אשר נכנסו 
כמפורט בסעיף  הצגהה מתכונתב לשינוי וכןו' להלן  וסעיף 3לתוקף במועד הדוחות הכספיים כמפורט בביאור 

  .להלן' ז
 

 
הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך  ב.

 .1970-)דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 .2019 באוגוסט 15ביניים אושרו לפרסום על ידי הדירקטוריון ביום התמציתיים המאוחדים הדוחות הכספיים  ג.

 
 שערי חליפין ובסיס ההצמדה: ד.

 
יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו  (1)

 על ידי בנק ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח.
 

הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח יתרות  (2)
 )מדד החודש שקדם לחודש של מועד הדוח הכספי(.

 
 (:2002להלן נתונים על שער החליפין של מטבעות חוץ ומדד המחירים לצרכן )לפי בסיס  (3)

 

 מדד בישראל שער החליפין היציג של 

 מדד בגין מדד ידוע צ'כיתקורונה  האירו 

 נקודות נקודות קרונה( 1-)ש"ח ל אירו( 1-)ש"ח ל 
     

     תאריך הדוחות הכספיים:
 125.43 126.17 0.16 4.062 2019 ביוני 30ליום 
 43.124 31.124 0.164 4.255 2018 ביוני 30ליום 
 124.31  124.68    0.167 4.292 2018בדצמבר,  31ליום 

     
 % % % % שיעורי השינוי:

     
חודשים  שישהלתקופה של 
     שהסתיימה:

 0.9 1.2 (4.5) (5.4) 2019 ביוני 30ביום 
 0.9 0.9 (0.3) 2.5 2018 ביוני 30ביום 

     
חודשים  שלושהלתקופה של 
     שהסתיימה:

 0.4 1.5 0.9 (0.4) 2019 ביוני 30ביום 
 1.0 1.2 (5.0) (1.7) 2018 ביוני 30ביום 

     
     לשנה שהסתיימה:

 0.8   1.2   2.6 3.3 2018בדצמבר,  31ביום 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 
 קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה בדוחות ביניים: ה.

 
מתבססת החברה על הערכת שווי שבוצעה על ידי שמאי בלתי לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה 

תלוי אחת לשנה. בנוסף, בכל תאריך דיווח ביניים, בוחנת החברה את הצורך בעדכון אומדן השווי ההוגן של 
הנדל"ן להשקעה שלה ביחס לשוויו ההוגן אשר נקבע במועד האחרון בו התבצעה לגביו הערכת שווי, על מנת 

ה מייצג אומדן מהימן לשווי ההוגן נכון לתאריך הדיווח ביניים. בחינה זו נעשית באמצעות לבחון האם אומדן ז
כלכלית של הנכס, וכן במידע -סקירת שינויים בשוק הנדל"ן הרלוונטי, בחוזי השכירות בנכס, בסביבה המקרו

י להצביע על חדש בדבר עסקאות מהותיות אשר נעשו בסביבת הנכס ובנכסים דומים וכל מידע אחר אשר עשו
שינויים בשווי ההוגן של הנכס. במידה ולהערכת החברה קיימים לגבי נכסים מסוימים סימנים לכך שהשווי 
ההוגן לתאריך הדיווח ביניים שונה באופן מהותי מהשווי ההוגן שנאמד במועד האחרון בו בוצעה הערכת שווי, 

 ם אלו באמצעות שמאי חיצוני.אומדת החברה למועד הדיווח ביניים את השווי ההוגן של נכסי
 

לגבי נדל"ן להשקעה בהקמה, בכל תאריך דיווח ביניים בוחנת החברה גם את העלויות אשר הושקעו בהקמת 
הנכס, את אומדן העלויות הנדרשות להשלמתו, את התקדמות הבניה ושינויים אחרים בשוק הנדל"ן הרלוונטי 

 כגון מחירי השכירות.
 

 באמצעותביצעה החברה הערכת שווי לנכס זה  פולין, קרקובבשבון של פרוייקט בעקבות השלמתו בתקופת הח
מיליון  27 -הערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני ובעקבות כך רשמה עליה בשווי ההוגן בסך של כ

)שיעור ההיוון שנלקח לצורך הערכת השווי  2019במרץ  31ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
 (.7.5% -כשל הפרויקט הנ"ל 

 
 :2019 בינואר 1 מיום החל חשבונאית מדיניות עדכון .ו

    
"חכירות",  IFRS 16דיווח כספי בינלאומי  תקןעדכון מדיניות חשבונאית לאור כניסתו לתוקף של  להלן

 .א.3 ביאור ראה נוספים לפרטים
 

 חכירות
 

 כחוכר הקבוצה
 

חכירה )או כולל חכירה( במועד ההתקשרות בחוזה. הקבוצה מכירה בנכס  הינואם חוזה ההקבוצה מעריכה 
 לטווח, למעט חכירות החוכר היא בהם החכירה חוזי כל בגין מאידך חכירה ובהתחייבותזכות שימוש מחד 

חודשים(. בחכירות אלה מכירה הקבוצה בתשלומי החכירה כהוצאה תפעולית על בסיס  12קצר )לתקופה של עד 
 צריכת תבנית את יותר טובה בצורה מייצג אחרפני תקופת החכירה, אלא אם כן בסיס שיטתי  קו ישר על

 .החכורים מהנכסים הקבוצה ידי על הכלכליות ההטבות
 

 יחד החכור בנכס להשתמש הזכות את יש לחוכר שלגביה לביטול ניתנת שאינה התקופה הינה החכירה תקופת
תקופות המכוסות על ידי אופציה להארכת החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו, וכן  עם

 תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר לא יממש אופציה זו.
 

במועד התחילה,  חכירה נמדדת לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמיםההתחייבות 
שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה. אם לא ניתן לקבוע בנקל שיעור זה, הקבוצה משתמשת  תוךמהוונים 
התוספתי שלה. תשלומי החכירה הנכללים במדידת התחייבות החכירה מורכבים מתשלומים  ריביתבשיעור ה

קבועים ו/או תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד שנמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים במועד 
כר התחילה. כמו כן יכללו, אם רלוונטי, את מחיר המימוש של אופציית רכישה אם ודאי באופן סביר שהחו

יממש אופציה זו וכן תשלומי קנסות לביטול החכירה, אם תקופת החכירה משקפת מימוש אופציה לבטל את 
 החכירה על ידי החוכר. 

 
התחייבות החכירה מוצגת בסעיף התחייבויות אחרות לזמן ארוך. התחייבות חכירה נמדדת לאחר מכן על ידי 

החכירה בשיטת הריבית האפקטיבית ועל ידי הקטנת  הגדלת הערך בספרים על מנת לשקף ריבית על התחייבות
הערך בספרים על מנת לשקף את תשלומי החכירה שבוצעו. הפרשי שער בגין התחייבות חכירה הנקובה במטבע 

 חוץ נזקפים להוצאות המימון בדוח רווח או הפסד בעת התהוותם.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 
 : )המשך(2019 בינואר 1 מיום החל חשבונאית מדיניות עדכון .ו

 
 )המשך( חכירות

 
העלות של הנכס זכות שימוש מורכבת מסכום המדידה לראשונה של התחייבות החכירה, תשלומי חכירה 
כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפניו ועלויות ישירות ראשוניות. לאחר מכן, נכס זכות שימוש נמדד לפי 

 בניכוי פחת נצבר והפסדים מירידת ערך.העלות 
 

נכס זכות השימוש מוצג בסעיף רכוש קבוע בדוח על המצב הכספי. נכס זכות שימוש שמקיים את ההגדרה של 
נדל"ן להשקעה, מוצג בדוח על המצב הכספי בסעיף הנדל"ן להשקעה. נכס זכות השימוש נמדד לפי מודל העלות 

רה מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים של נכס הבסיס, ומופחת בקו ישר על פני התקופה הקצ
למעט אם נכס זכות השימוש שמוצג בסעיף נדל"ן להשקעה ונמדד בהתאם לפי מודל שווי הוגן. הפחת מתחיל 

 ממועד תחילת החכירה.
 

זאת לטפל מאפשר לחוכר לא להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי חכירה ובמקום  IFRS 16כהקלה מעשית, 
 השתמשה הקבוצהבכל רכיב חכירה וברכיבים כלשהם שאינם חכירה הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד. 

 .זו מעשית בהקלה
 

 והפסד רווח דוח של ההצגה מתכונת שינוי .ז
 

 מהותרווח והפסד של החברה לפי  דוח הצגת אופן את הקבוצהשינתה  2019הרבעון הראשון לשנת  במהלך
הקבוצה, ההצגה של דוח רווח  להערכתפילוח רווח גולמי לפי סוגי הפעילות בקבוצה.  עםוההוצאות  ההכנסות

 שירותים של רחב במגוון הפועלת הקבוצה של עסקיה להבנת מתאים הינולמאפיינים אלו  בהתאםוהפסד 
במסגרת שינוי מתכונת ההצגה  .פעולותיה תוצאות אודות יותר ורלוונטי, ולכן יספק מידע מהימן תופעילויו

סווגו מחדש מספרי ההשוואה לתקופות קודמות על מנת להתאימם למתכונת ההצגה של מספרי תקופת דוח 
 זה. 

 
 .החברה של ההון על ולא הרווח על השפעה הייתה לא לשינוי

 
 השוואה מספרי של מהותית לא התאמה .ח

 
 לשוכרים הניתנים נלווים שירותים בגין השוואה מספרי של מהותית לא התאמה החברה ביצעה הדוח בתקופת

 בדוחות אלה הכנסות נתוני את מחדש הציגה הקבוצה, לכך בהתאם(. שונים ניהול ושירותי מים, חשמל)כגון 
 31וכן לשנה שהסתיימה ביום  2018 יוניב 30ביום  ושהסתיימ חודשים שלושהו שישהשל  ותלתקופ והפסד רווח

 . להתאמה זו לא הייתה השפעה על הרווח או על ההון של החברה.2018בדצמבר 
 

 :והפסד רווח דוח על התיקון השפעת
 שהסתיימהחודשים  שישהשל  לתקופה 

 )בלתי מבוקר( 2018 ביוני 30 ביום 

 

כפי שדווח 
 התיקוןהשפעת  בעבר

כמדווח בדוחות 
 כספיים אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 - (1,866)  1,866 נטו ,נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות

 68,661  68,661  - נכסים וניהול מאחזקת הכנסות

 (66,795) (66,795) - נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות

    
 

 שהסתיימהשל שלושה חודשים  לתקופה 

 )בלתי מבוקר( 2018 ביוני 30 ביום 

 

כפי שדווח 
 התיקוןהשפעת  בעבר

כמדווח בדוחות 
 כספיים אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 - (615)  615  נטו ,נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות

 33,670  33,670  -  נכסים וניהול מאחזקת הכנסות

 (33,055) (33,055) -  נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 
 )המשך( השוואה מספרי של מהותית לא התאמה .ח

 
 

 שהסתיימה לשנה 

 )מבוקר( 2018 בדצמבר 31 ביום 

 

כפי שדווח 
 התיקוןהשפעת  בעבר

כמדווח בדוחות 
 כספיים אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 - 737 (737) נטו ,נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות

 140,678 140,678 - נכסים וניהול מאחזקת הכנסות

 (141,415) (141,415) - נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות

    
 

נוספו ההכנסות מאחזקה וניהול  להלן( 5ביאור  ה)רא קודמות תקופות בגין המגזרי בדיווח המגזרים להכנסות
 נכסים. 

 
 

 ופרשנויות שפורסמותקני דיווח כספי חדשים  - 3ביאור 
 

 ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות: חדשיםתקנים  א.  
 

 "חכירות" IFRS 16דיווח כספי בינלאומי  תקן •
 

 IAS 17)'מועד היישום לראשונה'( מבטל את  2019בינואר  1התקן החדש אשר נכנס לתוקף החל מיום 
"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני 

ל החשבונאי הקיים הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק )'מחכיר'(. התקן אינו משנה את הטיפו
 כיום בספרי המחכיר.

 
התקן החדש מבטל את ההבחנה אשר היתה קיימת בעבר לגבי חוכר, בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות 
וקובע מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש 

ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין הערך הנוכחי של דמי החכירה. הוראות מחד להכיר בנכס בגין זכות השימוש 
חודשים בלבד וכן ביחס  12ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד 

ו. בדבר המדיניות החשבונאית  2לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת, מחשבים אישיים(. ראו ביאור 
 .2019בינואר  1ת החל מיום המיושמ

 
בחרה ליישם את התקן לפי גישת ההשפעה המצטברת כאשר ההשפעה המצטברת של היישום  הקבוצה

לראשונה של התקן הוכרה כתיקון יתרת העודפים לאותו מועד. נתוני ההשוואה המתייחסים לתקופות 
 IAS 17בהתאם להוראות  יםצגומ 2018בדצמבר  31 ביום השהסתיימ הלשנו 2018 במרץ 31 ביוםשהסתיימו 

 והפרשנויות הנלוות לו.
 

 אשר בקבוצה רכב וכלי החברה משרדי, להשקעה"ן לנדל קרקע של חכירה לראשונה היישום במועד זאת לאור
 :כדלקמן הקבוצה של הכספי המצב על בדוח וכהתחייבויות כנכסים הוכרו, תפעוליות כחכירות טופלו

 

הוכרו ונמדדו במועד היישום לראשונה בערך הנוכחי של תשלומי החכירה התחייבויות החכירה  •
שנותרו, מהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של הקבוצה בכל חכירה במועד היישום 

 לראשונה.

נכסי זכות השימוש הוכרו ונמדדו במועד היישום לראשונה בסכום השווה להתחייבויות החכירה,  •
 תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו.מותאם בגין 
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 תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך( - 3ביאור 

 
 ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות:)המשך( חדשיםתקנים  א.  

 
 המתאפשרות בהוראות המעבר לתקן כדלקמן:הקבוצה בחרה ליישם את התקן תוך יישום ההקלות 

 
מחדש אם החוזה הינו חכירה או כולל חכירה למועד תחילת יישום התקן. לפיכך,  בחנההקבוצה לא  .א

בהתאם לתקן החדש ואילו הסכמים  יםטופלמהסכמים אשר מטופלים כיום כחוזי חכירה תפעולית 
 שטופלו בעבר כחוזי קבלת שירות, ימשיכו להיות מטופלים כך ללא שינוי.

 חכירה בעלי מאפיינים דומים באופן סביר. בשיעור היוון אחד לתיק חוזי תשתמשמהקבוצה  .ב
 12את הוראות התקן לגבי חכירות שתקופת החכירה שלהן מסתיימת תוך  מיישמת אינההקבוצה  .ג

 חודש ממועד היישום לראשונה.
למועד המעבר כחלופה  IAS 37הקבוצה השתמשה בהערכה האם חוזי החכירה הינם חוזה מכביד לפי  .ד

 לביצוע בדיקת ירידת ערך.
 

ש"ח, גידול בנכס נדל"ן  מיליון 5 -של כ בסךאחר  ורכושהחברה רשמה גידול ברכוש קבוע  2019בינואר  1 וםלי
 -של כ בסךבהתחייבויות אחרות  המוצגותש"ח ומנגד התחייבויות בגין חכירה  מיליון 7 -להשקעה בסך של כ

 .זו תאמהש"ח בגין ה מיליון 1.4 -כ של סך על עמדיישום התקן  בעקבותש"ח. סך השינוי נטו בהון  מיליון 13
 

 .מהותית לא הקבוצה של המזומנים תזרימי ועל הפסד או הרווח סעיפי על ההשפעה
 

"השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות": )בדבר זכויות לזמן ארוך בחברות כלולות או  IAS 28תיקון  •
 בעסקאות משותפות(

 
התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך בחברה כלולה או עסקה משותפת, אשר מהוות חלק מההשקעה נטו אך 
אינן נמדדות בשיטת השווי המאזני )לדוגמה, הלוואות לזמן ארוך אשר לא נקבע להן מועד פירעון ואשר פירעונן 

לאחר מכן תיישם את  רידת הערך., לרבות מודל יIFRS 9לא צפוי בעתיד הנראה לעין(, יהיו כפופות להוראות 
היתרה של אותן זכויות, כך שהזכויות לזמן ארוך תהיינה  בגין, IAS 28ההוראות של תקן חשבונאות בינלאומי 

 .IAS 28והן בתחולת  IFRS 9הן בתחולת 
 

הוראות מעבר או לאחריו, לפי  2019בינואר  1התיקון מיושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
 תוך התאמת יתרת העודפים למועד המעבר וללא תיקון של מספרי השוואה. ספציפיות

 
בחברות מוחזקות  והלוואות השקעות בסעיףנרשם קיטון  2019 בינואר 1, ליום תיקוןכתוצאה מיישום ה

בגין הלוואות שהעמידה  בעודפים מקבילש"ח כנגד קיטון  מיליון 12.7 -לפי שווי מאזני בסך של כ המטופלות
לחברה אין מחויבות משפטית  מוחזקת המהוות חלק מההשקעה נטו באותן חברות מוחזקות. ההקבוצה לחבר

 .אפסלממן את הפסדי החברה המוחזקת, ולפיכך יתרת ההלוואות )נטו, בניכוי הפסדי האקוויטי( הועמדו על 
 

 "עמדות מס לא וודאיות" IFRIC 23פרסום פרשנות  •
 

הפרשנות מבהירה את הוראות ההכרה והמדידה של מסים על הכנסה כאשר קיימת אי ודאות לגבי עמדת 
רשויות המס. הפרשנות קובעת כי על הישות לקבוע האם עמדות המס הלא ודאיות צריכות להיות מוערכות 

ישות להעריך האם סביר כי רשויות המס בנפרד או כחלק מקבוצה של עמדות מס לא ודאיות. כמו כן, על ה
יקבלו את הטיפול שבו נקטה החברה, או צפויה לנקוט בו, בקשר עם עמדות המס הלא ודאיות בהנחה כי רשויות 

(. במידה וכן, הישות 100%המס יבדקו את דיווחי הישות וכל המידע הרלוונטי יהיה בידיהן )סיכון חשיפה 
בעמדות המס הלא ודאיות באופן עקבי עם עמדת המס שבה היא נקטה נדרשת לקבוע את הטיפול החשבונאי 

או צפויה לנקוט בה. במידה ולא, הישות נדרשת לשקף את השפעת אי הודאות באמצעות שימוש בשיטת 
(, בהתאם לשיטה שצופה most likely amount( או בשיטת הסכום הסביר ביותר )expected valueהתוחלת )

 וצאת אי הוודאות.באופן הטוב ביותר את ת
 

ליישום הפרשנות  או לאחריו. 2019בינואר  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  למפרע מיושםהתיקון 
 לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
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 מכשירים פיננסיים - 4ביאור 

 
 מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן: א.

 
מפרטת את הערך בספרים  והשווי הוגן של קבוצת מכשירים פיננסיים, המוצגים בדוחות הטבלה להלן 

 הכספיים, שלא על פי שווים ההוגן:
פרט למפורט בטבלה הבאה, סבורה הקבוצה כי ערכם בספרים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים 

 בעלות מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקרוב לשווים ההוגן.
 

 ך בספריםער 

 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  ביוני 30ליום  

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
    התחייבויות פיננסיות:

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים כולל 
 2,411,303  2,302,455  2,684,504  חלויות שוטפות

    
  2,140,650  2,285,860  2,589,804  אגרות חוב כולל חלויות שוטפות

    
 

 שווי הוגן 

 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  ביוני 30ליום  

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
    התחייבויות פיננסיות:

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים כולל 
 2,432,496  2,373,984  2,661,523  חלויות שוטפות

     
 2,072,833  2,329,038  2,741,710  אגרות חוב כולל חלויות שוטפות

    
 

 :מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן ב.
 

להחלפת ריבית המיועדים על ידי הקבוצה לגידור תזרים ההתחייבויות הפיננסיות כוללות חוזים ו הנכסים
 במהלך שנפרע ניםאשר אינו מיועד על ידי הקבוצה לגידור תזרימי המזומחוזה אחד להחלפת ריבית ) מזומנים

 הקבוצה ידי על מיועד שאינו( Cross Currency Swap) מטבע החלפת עסקתוכן   (2019 שנת של הראשון הרבעון
, )בהתבסס על נתונים נצפים 2. מכשירים אלו נמדדים כולם בהתאם לרמת מדידה המזומנים תזרימי לגידור

הריבית שאינם מחירים מצוטטים(. המכשירים הפיננסיים הנ"ל מוצגים בדוחות ו החליפיןבקשר לשערי 
 יםמכשירוהלגידור תזרימי מזומנים  השווי הוגן של המכשירים המשמשיםהכספיים בהתאם לשווים ההוגן. 

 נכסמיליון ש"ח( ו  2.1 -אלפי יורו )כ 509 -התחייבות בסך של כ םהינ 2019 ביוני 30נכון ליום  יםמגדר שאינם
  5.1 -אלפי יורו )כ 1,208 -כ של בסך התחייבות: 2018 ביוני 30בהתאמה )ליום  ,מיליון ש"ח  3.5 -כ של בסך

 -התחייבות בסך של כ :2018בדצמבר  31וליום  מיליון ש"ח(, בהתאמה 0.6 -אלפי אירו )כ 149 -מיליון ש"ח( ו
של אותם  (. השווי ההוגןבהתאמה ,מיליון ש"ח( 0.4 -אלפי אירו )כ 88 -מיליון ש"ח( ו 2 -אלפי אירו )כ 475

מכשירים נאמד לפי ההפרש המהוון של תזרימי המזומנים שבין הריבית הקבועה שמשלמת החברה והריבית 
המהוון של  ההפרש מטבע החלפת ובעסקת המשתנה הצפויה להתקבל על פי עקום הריבית באותו מועד דיווח

ברה צפויה לקבל על פי תזרימי המזומנים שבין התשלום באירו שהחברה צפויה לשלם והתשלום בש"ח שהח
( החישוב למועד ושקל יורו ריבית בעקומי שימוש)תוך  החוזה מימוש ביום הצפוי החליפין שער בין ההפרש

 .העסקה גיבוש ביום שנקבע לשער
 

  דיווח מגזרי - 5ביאור 
   

 לדוחות הכספיים השנתיים. 34לתיאור מגזרי הפעילות של החברה, ראה ביאור 
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 )המשך( דיווח מגזרי - 5ביאור 

 
 ההרכב:

 )בלתי מבוקר( 2019 ביוני 30ביום שהסתיימה  חודשים שישהלתקופה של  

 סה"כ אחרות רומניה בולגריה פולין סרביה צ'כיה ישראל 

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

         
 382,310   24,308   140,333   4,829   3,176   42,033   38,383   129,248   הכנסות המגזר
 247,754   (1,330)  113,764   1,861   27,669   31,272   21,550   52,968   תוצאות המגזר

 (29,192)         הוצאות שלא הוקצו למגזרים
 218,562          רווח תפעולי

         
 (152,903)         הוצאות מימון
 13,075          הכנסות מימון

 10,162          חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו
         

 88,896          ההכנסהרווח לפני מסים על 
 (24,507)         מסים על הכנסה

           
 64,389          רווח נקי לתקופה

         
         מידע נוסף:

 211,585   -   113,053   2,406   78   31,103   26,144   38,801   הכנסות מהשכרת נכסים

 32,610   24,151   -   1,469   2,927   -   4,063   -    הכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין

 BOT   49,641   -   -   -   -   -   -   49,641של פרוייקטי  עבודות הקמהמהכנסות 
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן 

 15,335   -   (2,829)  (386)  26,818   22   (4,516)  (3,774)  להשקעה בהקמה
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 )המשך( דיווח מגזרי - 5ביאור 

 
 ההרכב:

 
 )בלתי מבוקר( 2018 ביוני 30ביום שהסתיימה  חודשים שישהלתקופה של  

 סה"כ אחרות רומניה בולגריה פולין סרביה צ'כיה ישראל 

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

 427,381   992   147,788   8,633   7,242   39,477   132,151   91,098    )*( הכנסות המגזר

 528,594   702   340,704   5,410   15,082   29,401   92,308   44,987   תוצאות המגזר
 (28,863)         הוצאות שלא הוקצו למגזרים

 499,731          רווח תפעולי
         

 (100,509)         הוצאות מימון
 6,963          הכנסות מימון

 (3,334)         חברות כלולות, נטו בהפסדיחלק החברה 
         

 402,851          רווח לפני מסים על ההכנסה
 (78,472)         מסים על הכנסה

         
 324,379          רווח נקי לתקופה

         
         מידע נוסף:

  195,385   945    109,729   2,010   -  28,459   16,761   37,481   הכנסות מהשכרת נכסים

 120,433   -   -   5,720    4,532  -   110,181   -    הכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין

 BOT   39,101   -   -   -   -   -   -   39,101של פרוייקטי  עבודות הקמהמהכנסות 
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן 

 309,092   191   228,355   3,719   11,085   214   50,250   15,278   להשקעה בהקמה

 (1,551)   619   (2,170)   -   -   -   -   -   נטו, מימוש למחיר מלאי הפחתת

 
  .'ח 2ראה ביאור  -מספרי השוואה  של)*( התאמה לא מהותית 
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 דיווח מגזרי )המשך( - 5ביאור 
 

 ההרכב:
 
 )בלתי מבוקר( 2019 ביוני 30ביום שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים 

 סה"כ אחרות רומניה בולגריה פולין סרביה צ'כיה ישראל 

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

 193,599   5,948   64,281   1,768   1,114   17,915   17,536   85,037   הכנסות המגזר
 120,059   (2,676)  56,951   672   87   15,941   9,676   39,408   תוצאות המגזר

 (14,513)         הוקצו למגזריםהוצאות שלא 
 105,546          רווח תפעולי

         
 (90,340)         הוצאות מימון
 4,750          הכנסות מימון

 7,218          חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו
         

 27,174          רווח לפני מסים על ההכנסה
 (6,556)         מסים על הכנסה

         
 20,618          רווח נקי לתקופה

         
         מידע נוסף:

  105,090   -    56,265  1,217  78   15,099  12,935  19,496 הכנסות מהשכרת נכסים

  8,380  6,486 -    135  980 -    779 -    הכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין

  BOT 32,824    -   -   -   -   -   - 32,824של פרוייקטי  עבודות הקמהמהכנסות 
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן 

 (4,739)  -   (1,226)  (386)   -   670  (2,279)  (1,518)  להשקעה בהקמה
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 דיווח מגזרי )המשך( - 5ביאור 
 

 ההרכב:
 
 )בלתי מבוקר( 2018 ביוני 30ביום שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים 

 סה"כ אחרות רומניה בולגריה פולין סרביה צ'כיה ישראל 

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

 269,971   350   73,427   4,331   4,550   20,691   120,485   46,137   )*( הכנסות המגזר

 445,620   737   290,401   4,061   14,068   19,689   84,407   32,257   תוצאות המגזר
 (16,298)         הוצאות שלא הוקצו למגזרים

 429,322          רווח תפעולי
         

 (60,265)         הוצאות מימון
 2,590          הכנסות מימון

 (5,714)         חברות כלולות, נטו בהפסדיחלק החברה 
         

 365,933          רווח לפני מסים על ההכנסה
 (67,385)         מסים על הכנסה

         
 298,548          רווח נקי לתקופה

         
         מידע נוסף:

 99,490   323   54,797   985   -   15,481   9,149  18,755   מהשכרת נכסיםהכנסות 

 113,545   -   -   2,929   1,919   -     108,697  -    הכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין

 BOT   20,132   -   -   -   -   -   -   20,132של פרוייקטי  עבודות הקמהמהכנסות 
הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן שינוי בשווי 

 321,234   191   235,580   3,719   11,085   4,041   50,089   16,529   להשקעה בהקמה

 (1,551)   619   (2,170)   -   -   -   -   -   נטו, מימוש למחיר מלאי הפחתת
 

 ח'.  2ראה ביאור  -)*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
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  דיווח מגזרי )המשך( - 5 ביאור
 

 )מבוקר( 2018בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

 סה"כ אחרות רומניה בולגריה פולין סרביה צ'כיה ישראל 

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

 981,675   1,063   298,379   17,877   14,962   85,498   361,302   202,594   )*( הכנסות המגזר

 835,456   (1,304)  459,303   8,257   17,177   56,990   196,808   98,225   תוצאות המגזר

 (64,574)         הוצאות שלא הוקצו למגזרים

 770,882          רווח תפעולי
 (203,552)         הוצאות מימון
 10,599          הכנסות מימון

 (948)         חברות כלולות, נטו בהפסדיחלק החברה 

 576,981          לפני מסים על ההכנסה רווח
 (222,683)         מסים על הכנסה

 354,298          רווח נקי לשנה

         מידע נוסף:

 405,758   917   227,411   4,173   -   59,807   38,609   74,841   הכנסות מהשכרת נכסים

 333,765   -   -   11,827   11,628   -   310,310   -   הכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין

 BOT   95,076   -   -   -   -   -   -   95,076פרוייקטי  שלהכנסות מעבודות הקמה 

שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה 
 327,351   191   227,091   3,719   11,085   (3,479)  51,158   37,586   בהקמה

 (2,989)  (819)  (2,170)  -   -   -   -   -   הפחתת מלאי למחיר מימוש

 
        

  

 )מבוקר( 2018בדצמבר  31ליום  

 סה"כ אחרות רומניה בולגריה פולין סרביה צ'כיה ישראל 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 7,769,567   -   3,973,442   150,437   131,838   1,018,646   919,451   1,575,753   נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה

 1,067,748   108,101   422,203   69,327   99,522   99,359   269,236   -   מלאי דירות ומקרקעין

 8,837,315   108,101   4,395,645   219,764   231,360   1,118,005   1,188,687   1,575,753   סך הכל
 

 ' ח 2ראה ביאור  - של מספרי השוואה מהותית לא התאמה)*( 
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 מהותיים בתקופת הדיווחאירועים  - 6ביאור 

 
 '(ט"ח )סדרה אג גיוס א.
 

 500מיליון ש"ח ברוטו כנגד הנפקת  500 החברה גייסה במסגרתו, ציבורי מכרז נערך 2019 בינואר 13 ביום 
, צמוד לאלשנה,  4.2%'( נקבעה בשיעור של ט)סדרה ט'( והריבית על אג"ח )סדרה  חוב רותמיליון ש"ח ע.נ אג

האג"ח  .4.5% -הריבית האפקטיבית הינה כמיליון ש"ח.  4.7 -הסתכמו לסך של כ. הוצאות ההנפקה שקלית
 15 -ו במאי 15 בכל ישולמו שלהן הקרן שסכומי שווים לאשנתיים  יחצתשלומים  בעשרהעומדות לפירעון 

מיתרת הקרן בכל אחד מארבעת  2.5%לפי החלוקה כדלקמן: א.  2023עד  2019 מהשנים אחת בכל לנובמבר
מיתרת הקרן בכל אחד מחמשת התשלומים הבאים )תשלום  3%. ב. 2020 -ו 2019התשלומים הראשונים בשנים 

 .2023בנובמבר  15מיתרת הקרן תשולם בתשלום העשירי והאחרון ביום  75%ג.  -ו 2021-2023( בשנים 5-9
 

להלן:  Cross Currency Swap) מטבע החלפת בעסקתתאגיד בנקאי  עם התקשרה החברה 2019בפברואר  5 ביום
אלפי  121,415 -ש"ח בתמורה לסך של כ אלפי 500,000מלוא סכום הגיוס ברוטו, בסך  של"עסקת ההחלפה"( 

עסקת ההחלפה החברה אירו. בהתאם ל 1 -ש"ח ל 4.118אירו )להלן: "סכום הקרן באירו"( לפי שער חליפין של 
לשנה ומנגד התאגיד הבנקאי  3.44%תשלם לתאגיד הבנקאי את סכומי הקרן באירו הנושאים ריבית בשיעור של 

לשנה בהתאם ללוח סילוקין הזהה ללוח  4.2%ישלם לחברה את סכומי הקרן בש"ח הנושאים ריבית בשיעור של 
 הסילוקין של אגרות חוב )סדרה ט'(.

 
 ברומניה בוקרשט בעיר המצויים AFI Park 1-5 המשרדיםראשון על בנייני  בשעבוד יובטחוהחוב,  אגרות

)להלן:  AFI Park 1-5)להלן: "בטוחות"(, על מלוא הון המניות של חברות המחזיקות את בנייני המשרדים 
. זכויותיה של אפי אירופה לקבלת כספים המגיעים לה מכוח מניות חברות הפרויקט כל על"חברות הפרויקט"(, 

 טר הנאמנות לאגרות חוב )סדרה ט'(.בשהכל כהגדרת מונחים אלה 
 

הועברה יתרת תמורת ההנפקה לחברה לאחר שהתקיימו כל התנאים לשחרור יתרת  2019בפברואר  18 ביום
חברות הפרויקט לצורך פירעון מלא של  אתס שימשה, בין היתר, ההנפקה כאמור בשטר הנאמנות. תמורת הגיו

מיליון אירו  67 -של כ בסך AFI Park 1-5פרויקט  כנגדיתרת ההלוואות הקיימות לטובת הבנקים ברומניה 
 וכתוצאה מכך הוסרו כל השעבודים הקיימים לטובת הבנקים ברומניה.

 
'( של החברה והנאמן למחזיקי אגרות החוב טלהבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 ן:'( )להלן: "הנאמן"(, התחייבה החברה לשמירה על מספר אמות מידה פיננסיות, כדלקמט)סדרה 
 

 . 75%שיעור של  על יעלה, שלא בטוחות לשווי נטו חוביחס  )א(
 
 . 40%יחס הון עצמי למאזן שלא על בסיס מאוחד, שלא יפחת משיעור של  (ב)
 
 . 22%יחס הון עצמי למאזן על בסיס מאוחד, שלא יפחת משיעור של  (ג)
 
)כאשר בחישוב ההון ייכללו  60%( לא יעלה על CAPיחס בין החוב )סולו( לבין סך ההון והחוב ) (ד)

 יתרות המיסים הנדחים(.
 
)כאשר בחישוב ההון ייכללו  75%( לא יעלה על CAPיחס בין החוב )מאוחד( לבין סך ההון והחוב ) (ה)

 יתרות המיסים הנדחים(. 
  
כמו כן, התחייבה החברה כי היא לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה, אם  (ו)

חלוקה יחס הון עצמי למאזן שיחושב על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המבוקרים או בשל ה
יפחת  -הסקורים )לפי העניין( שלא על בסיס מאוחד, האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד 

ו/או יחס הון עצמי למאזן שיחושב על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המבוקרים או  44% -מ
 -יפחת מ -ן( על בסיס מאוחד, האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד הסקורים )לפי העניי

על  CAP -ו/או יחס החוב ל 55%שלא על בסיס מאוחד יעלה על  CAP -ו/או יחס החוב ל 24%
 .70%בסיס מאוחד יעלה על 

 
 .לעיל האמורות הפיננסיות המידה באמות עומדת החברה, הכספי המצב על הדוח וםיל נכון

 
, 2018באוגוסט  6ב. לדוחות הכספיים השנתיים בקשר להסכם הבנות שנחתם ביום  36לאמור בביאור  בהמשך ב.

עם צד שלישי שאינו קשור לחברה לרכישת  עסקהחברת בת רומנית של אפי אירופה  השלימה 2019במרץ  5 ביום
מ"ר בבוקרשט, רומניה המצויים בסמוך לקניון קוטרוצ'ן. בתמורה  7,800 -זכויות במקרקעין בשטח של כ

הזכויות  מיליון ש"ח(. 30 -מיליון אירו )כ 7.4 -חברת הבת סכום במזומן של כ שילמהלרכישת המקרקעין, 
 בהקמה. במקרקעין מסווגות לסעיף נדל"ן להשקעה

 
 

 



 בע"מאפי נכסים 
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

 

 27 

 
 )המשך( :אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 6ביאור 

 
אפי אירופה התקשרה במכתב כוונות לא מחייב עם חברת פלאזה סנטרס, חברה אשר  2019בפברואר  10 ביום .ג

אינה קשורה לחברה ו/או לבעלת השליטה בה )להלן: "מכתב הכוונות"( לרכישת מלוא אחזקותיה של חברה 
)להלן:  ( בחברה זרה רומנית75%בת הולנדית בבעלותה המלאה של פלאזה סנטרס )להלן: "המוכרת"( )

"( PPP -"החברה הרומנית"(, המחזיקה בפרויקט מקרקעין )במסגרת הסכם חכירה, להלן: "הסכם ה 
אלפי  220 -בבוקרשט רומניה, המיועד להקמת יחידות מגורים, שטחי משרדים, מסחר ומלון בהיקף כולל של כ

וף להתקיימותם של מספר מיליון אירו, ובכפ 60מ"ר )להלן: "הפרויקט"(, וזאת בתמורה לסך מקסימלי של 
 תנאים מתלים. 

 
למיטב ידיעת החברה, לתאריך הדוח, יתרת האחזקות בחברה הרומנית מוחזקת על ידי חברה ממשלתית 

 (.10%( )להלן: "החברה הממשלתית"( ועל ידי משקיע פרטי )15%רומנית )
  

בקשר עם הפרויקט, לחברה הרומנית קיימות התחייבויות רבות כלפי  PPP -התאם להוראות הסכם הב
הרשויות ברומניה, לרבות התחייבות להקים, ללא תמורה, עבור הממשלה ברומניה בניין משרדים בהיקף של 

 מ"ר חניות תת קרקעיות. 2,000אלפי מ"ר וכן  11 -כ
     

 לאחרויקט )להלן: "בדיקת הנאותות"(, שלאחריה, בדיקת נאותות לפר העל פי מכתב הכוונות, אפי אירופה ערכ
הסכם מקדמי בין הצדדים )להלן: "ההסכם המקדמי"(,  2019ביולי  3 ביוםחתם נתאריך הדוח על המצב הכספי, 

תשלם אפי אירופה למוכרת יום נוספים אשר לאחריהם  60 -תקופת בדיקת הנאותות ב הוארכהאשר במסגרתו 
חודשים לאחר החתימה על ההסכם המקדמי  15.  )בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות( אלפי אירו 200סך של 

מיליון אירו )להלן:  20הצדדים יחתמו על הסכם רכישה מחייב, במסגרתו תשלם אפי אירופה למוכרת סך של 
 "ההסכם המחייב"(.

  
ההתקשרות בהסכם המחייב כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים משמעותיים, שאין כל וודאות 
שיתקיימו, ואשר עיקרם, קבלת אישורים והיתרים מצדדים שלישיים, לרבות אישורים מסוימים מאת 

הינו  PPP -ישור שהסכם ה)כולל א PPP -הרשויות המקומיות בקשר עם תיקון הפרות מסוימות של הסכם ה
בתוקף( וביצוע תכנון מחדש של הפרויקט ואישור לוחות הזמנים להשלמתו; קבלת אישור הממונה על ההגבלים 
העסקיים; השלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצונה של אפי אירופה; קבלת אישור כי תקופת החכירה )למשך 

ד ההתקשרות בין המוכרת לרשויות המקומיות בשנת שנים( בקשר עם הפרויקט, תתחיל לכל המוקדם, במוע 49
)ככל ותקופת החכירה תתחיל ממועד מוקדם יותר, ינהלו הצדדים משא ומתן בקשר עם מתן פיצוי לאפי  2012

 אירופה או לחליפין, לאפי אירופה תהיה קיימת האפשרות לסגת מהעסקה(, וכן תנאים מתלים נוספים.
  

אירופה להימנע מלנהל משא ומתן עם צד שלישי לרכישת אחזקותיה זה סנטרס התחייבה כלפי אפי אפל
בפרויקט, וזאת למשך תקופה שתחילתה במועד החתימה על מכתב הכוונות וסיומה במועד המוקדם מבין: )א( 

 חודשים; או )ב( המועד שבו תמסור אפי אירופה הודעה בדבר נסיגתה מהעסקה. 18חלוף 
 
רה למוכרת תיפרס על פני תקופה של מספר שנים, וזאת רק לאחר ובכפוף בין הצדדים נקבע, כי יתרת התמו 

להתקיימותם של מספר אבני דרך בקשר עם הקמת הפרויקט )כך, התשלום האחרון ישולם רק עם ובכפוף 
 להשלמת שלב ראשון של הפרויקט ואכלוסו(.

  
פרטי והחברה הממשלתית בהתאם להסכמים הקיימים כיום בין בעלי המניות בחברה הרומנית, המשקיע ה

אינם נדרשים להשתתף במימון הפרויקט, אלא יהיו זכאים לקבלת רווחים מהפרויקט בהתאם לאחזקותיהם 
   בחברה הרומנית, וזאת לאחר החזר מלוא המימון העודף שיועמד על ידי אפי אירופה.

 
 100%מספר צדדים שלישיים בהסכם מקדמי לרכישת  עםאפי אירופה התקשרה  2019פברואר ב 4 ביום .ד

 צכיה, בפראג"ר מ 2,600 של בשטח בקרקע המחזיקה צכית בחברה( 100%הבעלים ) והלוואותמהזכויות 
 לרכישת בתמורה"ר. מ 800 -כ של בשטח מסחר וכן"ר מ 5,500 -כ של בשטח מגורים לפרוייקט המיועדים

 הושלמה העסקה"ח(. ש מיליון 78 -מיליון קורונה צכית )כ 481 -, אפי אירופה שילמה סך של כהצ'כית החברה
 .2019 במרץ 18 ביום

 
של החברה המוחזקת  המניות  למכירתהכספיים השנתיים בנוגע  לדוחות( 2). ד. 7לאמור בביאור  בהמשך .ה

 40.8 -מיליון אירו )כ 9.5 -ההונגרית )והלוואות בעלים שניתנו לחברה המוחזקת ההונגרית( בתמורה לסך של כ
 כתוצאההעסקה הושלמה ויתרת התמורה התקבלה.  2019מיליון ש"ח( )חלק החברה(, במהלך חודש ינואר 

 0.6 -כ מיליון אירו ) 0.2 -רווח בסך של כ 2019 ראשון לחציוןמהמכירה רשמה החברה בדוחותיה הכספיים 
 "ח.ש מיליון 1.9 -כ של בסך חוץ פעילויות בגין תרגום הפרשי בגין הון קרן מימוש מתוכםש"ח(  מיליון
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 )המשך( :אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 6ביאור 

 
 8. ו. לדוחות הכספיים השנתיים בנוגע למינויו של אבי ברזילי למנכ"ל החברה מיום 32לאמור בביאור  בהמשך .ו

 אבי מר של העסקתו לתנאי עדכון החברה של הכללית האסיפה אישרה 2019 באפריל 30 ביום, 2018באוקטובר 
 של הביקורת ועדת של אישורה וקבלת 2019 במרץ 17 מיום החברה דירקטוריון של אישורם)לאחר  ברזילי

 זה סכום כאשר"ח ש אלפי 110 של חודשי לסכום"ל המנכ של שכרו עודכן לפיו(, 2019 במרץ 10 מיום החברה
 הענקת המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה, כן כמו. בחברה כהונתו תחילת מיום בתוקף, למדד צמוד

"ח, ש 766,620 של בסך החברה"ל למנכ: להלן כמפורט, בחברה המשרה לנושאי דעת בשיקול מיוחדים מענקים
 של ההנדסה"ל ולסמנכ"ח ש 316,288 של בסך החברה של הראשי הכספים ומנהל החברה"ל למנכ למשנה
 "ח.ש 252,747 של בסך החברה

 
 הושלמה, 2019 מרץ שבחודש לאחר שליטה גרעין ללא חברה הינה החברה, לעיל 1 בביאור לאמור בהמשך .ז

 .בחברה( עניין)ובעלת  השליטה בעלת מלהיות חדלה ישראל ואפריקה החברה ממניות 56% -כ מכירת
 

 בהם הנאמנות שטרי)לרבות  אשראי לקבלת החברה קבוצת חברות התקשרו בהם מההסכמים בחלק כי, יצוין
 לגוף המקנה הוראה נכללת(, החברה של'( ט -'ה)סדרות  החוב אגרות למחזיקי הנאמנים עם החברה התקשרה

 יצוין, זאת עם. בחברה שליטה שינוי של במקרה העמיד אשר האשראי את מיידי לפירעון להעמיד זכות המממן
 אגרות מחזיקי החליטו 2019 בפברואר 25 מיום החברה של'( ט -' ה)סדרות  החוב אגרות מחזיקי באסיפות כי

 העילה מבוטלת לעיל 1 בביאור האמורה העסקה להשלמת ובכפוף עם כי לאשר( השונות)מהסדרות  החוב
 אגרות העמדת שעניינה חוב אגרות מחזיקי אסיפת לזמן שלא לנאמן ולהורות, מיידי לפירעון להעמדה כאמור

 .בחברה השליטה שינוי בגין מיידי לפירעון( השונות)מהסדרות  החוב
 

הפיננסים שלא להעמיד את יתרת האשראי  גופיםה, התקבלו הסכמות הכספי המצב על הדוחלתאריך  עד
 כלפיהם לפירעון מיידי בגין אירוע של שינוי שליטה. 

 
 המשרדים בבניין מחזיקה אשר, אירופה אפי של מלאה בבעלות'כית צ בת חברה חתמה 2019 במרץ 4 ביום .ח

מיליון אירו אשר  46 -של כ בסך זר בנקאי תאגיד מול מימון הסכם על, צכיה, בפראג קרלין אפי בשם הידוע
מיליון אירו. ההלוואה תישא  23 -של כ בסךבנקאי אחר  מתאגיד, בין היתר, לפרעון ההלוואה הקיימת שמשי

שנים.  5ותיפרע על פני תקופה של  1.8%חודשים ובתוספת מרווח של  3ריבית שנתית בשיעור של יורובור 
לעמוד, לרבות מספר  הצכיתנכללו התחייבות שונות בהן התחייבה החברה הסכם ההלוואה כאמור  במסגרת

 .תניות פיננסיות
 

  .ההלוואה את משכה והחברה התמלאו המקדמיים התנאים 2019חודש אפריל  במהלך
 

בקשר עם הסכם למימון מחדש של קניון אפי פאלאס  יםהשנתי יםהכספי ות' לדוחב 16 בביאור לאמור בהמשך .ט
עם סינדקציה של תאגידים  2018בדצמבר  21מיליון אירו שנחתם ביום  300 -של כ בסךקוטרוצ'ן ברומניה 

נחתם תיקון להסכם ההלוואה, לפיו בין היתר, נמחקו  2019באפריל  19בנקאיים זרים )להלן "המלווים"(, ביום 
דתה של ההלוואה כל התנאים הנובעים מהסדר החוב של אפריקה ישראל מהתנאים המוקדמים להעמ

 במאי 31 ביום(. 1, בעלת השליטה בחברה )כאמור לעיל בביאור 2019במרץ  4להשקעות בע"מ, שהייתה עד ליום 
 הועמדה ההלוואה על ידי המלווים לאחר התקיימותם של כל התנאים המוקדמים שנקבעו להעמדתה. 2019

 אירו מיליון 179 -כ של לסך הסתכמה הפירעון למועדההלוואה הקיימת שיתרתה  פרעוןשימש לחלקה העיקרי 
 הסתכם לעיל כאמור החדש מהמימון לחברה הנקי התזרים וסך( ההלוואה פירעון עם בקשר עלויות)לרבות 

 .אירו מיליון 121 -כ של לסך
 

 מוסדיים גופים עם ההלוואה יתרת את גםקוטורצ'ן החברה פרעה  פאלאס אפי קניון של מחדש למימון במקביל 
אשר הייתה מובטחת על ידי שעבוד כל מניותיה של אפי אירופה בחברה בת  אירו מיליון 28.8 של בסך בישראל

 אפי קניון בבעלותה אשר הרומנית החברה של מניותיה מהון 98% -קפריסאית בבעלותה המלאה והמחזיקה בכ
 ה' לדוחות הכספיים השנתיים. 16לפרטים נוספים ראה ביאור  'ן.קוטרוצ פאלאס

 
בעניין הסכם למכירת קרקע בבודפשט, הונגריה  יםהשנתי יםהכספי ות' לדוחד 9 בביאור לאמור המשךב .י

 אותו רוכשנחתם הסכם מקדמי מעודכן עם  2019מיליון אירו, במהלך חודש אפריל  2.9 -בתמורה לסך של כ
מיליון אירו  5.2 -מ"ר בתמורה לסך של כ 19,537 הוא ה, אשר שטחן הכוללל סמוכה וקרקע הקרקע למכירת

 להתקייםוהשלמת העסקה על פיו היתה כפופה למספר תנאים מתלים אשר היו אמורים  מיליון ש"ח( 21 -)כ
. היות וכמה מאותם תנאים לא התקיימו עד לתאריך האמור, מתנהל מו"מ עם הרוכש 2019ביולי  31עד ליום 

עד האחרון להשלמת העסקה. בהתאם לכך, ולאור כוונת הנהלת החברה הבת בנוגע לאפשרות דחייתו של המו
 מיליון 3.9 -כ של בסך הנכסים 2019 ביוני 30 ליום נכוןהחודשים הבאים,  12למכור את הקרקעות הנ"ל במהלך 

  .למכירה המוחזקים נכסים בסעיף החברה של הכספיים בדוחות מוצגים"ח( ש מיליון 16 -)כ אירו
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 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח: )המשך( - 6ביאור 

 
ניעה ארעי שניתן לבקשת החברה בקשר מ צו בעניין יםהשנתי יםהכספי ותלדוח 3' ג 7 בביאור לאמור בהמשך .יא

ולמשא ומתן  1עם עסקה למכירת החברות המחזיקות )בעקיפין( ביתרת ההחזקות במחצית היובל לריט 
 2019באפריל  8"( לגיבושה של פשרה בין הצדדים, ביום 1"ריט  -"מ )להלן בע 1תנהל בין החברה לבין ריט הש

"השותפות"( ובעלי  –והשותפות המחזיקה ביתרת המניות במחצית היובל )להלן  1התקשרו החברה, ריט 
 עיקרי להלן. 2019 ארפברו חודש במהלך שדווחו העקרוניות ההסכמות על המבוסס פשרה בהסכם, בהן המניות
 :הפשרה הסכם

  
מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ( ואילו החברה תוותר על טענותיה בנוגע  25.3 -תשלם לחברה סכום של כ 1ריט  

לזכות סירוב או זכות הצטרפות של החברה בקשר עם העסקה. עוד הוסכם שהחברה תרכוש אחוז אחד ממניות 
ן ש"ח כך שהחברה והשותפות יגיעו לאחזקות שוות ביניהן מיליו 2.35מחצית היובל מהשותפות תמורת 

)בדומה  היובל מחציתבמחצית היובל. כמו כן, סוכם כי החברה תמשיך להעניק שירותי ניהול שוטפים ל
 שנים נוספות. 6לשירותים הניתנים על ידה כיום( למשך תקופה של 

 
שור בית המשפט המחוזי בתל אביב הפשרה היה כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות אי הסכם 

 אישור קבלת לאחר 2019 במאי 1 ב הושלם הפשרהואישורם של הגופים המממנים של מחצית היובל. הסכם 
 בסעיף שנרשםרווח  2019ברבעון שני  רשמהבעקבות השלמת העסקה החברה  .השליטה להעברת המממנים

 "ח.ש מיליון 25 -הכנסות אחרות בסך של כ
  
מיליון ש"ח לשנתיים כנגד שעבוד  180חתמה החברה עם תאגיד בנקאי על הסכם מסגרת של  2019מאי  בחודש .בי

 ההלוואה ובמשיכה צמודה לא, שקלית המסגרת. ברק בבני קונקורד משרדים בניין בפרויקט החברה חלק
על המצב ח דוהלאחר תאריך  מהמסגרת לזמן קצר החברה נצלה חלק. 1%+ פריים בסיס על ריבית תישא

 .החברההכספי של 
 
תביעה הוגשה כנגד חברה מוחזקת בקשר עם  יםהשנתי יםהכספי ות( לדוח1' )א 31בביאור  לאמור בהמשך .יג

החברה המוחזקת  2019, במהלך חודש אפריל 2004אלפי אירו במסגרת הסכם מחודש מרץ  875בסרביה על סך 
אלפי אירו בגין הסכומים אשר  869 -והחברה התובעת חתמו על הסכם שנותן תוקף לביצוע הקיזוז בסך של כ

אלפי אירו  20 -נפסק כי על הצדדים לשלם זה לזה כך שהחברה המוחזקת תשלם לתובעת סכום בסך של כ
 חות לאחר ביצוע הקיזוז כאמור לעיל. כסכום סופי לסגירת הטענות ההדדיות הפתו

 
כנית ו( תהחברה של התגמול ועדת)לאחר קבלת אישורה של  החברה דירקטוריון אישר 2019במאי  16ביום  .יד

למניות חסומות של  , יחידותהחברהלמימוש למניות  הכתבי אופצי 1,327,869עד , ניתן יהיה להקצות פיהל
שהבשלתן מותנית ביצועים  RSUיחידות  ושל"( RSU "יחידות  -להלן Restricted Stock Units) החברה 

לפרטים נוספים בנוגע להקצאות שבוצעו  לנושאי משרה ועובדים של החברה ושל חברות בשליטת החברה. 
 ד'.  8לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראה ביאור 

 
 מהזכויות 100% לרכישת מקדמי בהסכם שלישיים צדדים מספר עםאפי אירופה התקשרה  2019 ביוני 4 ביום .טו

, צכיה המיועדים בפראג "רמ 3,400 -כ של בשטח ותהמחזיק תוצכי ותחבר שתיב( 100%) הבעלים והלוואות
לרכישת החברה הצ'כית,  בתמורה ."רמ אלפי 13 -בשטח של כ ומסחר משרדים, מגורים המשולבלפרוייקט 

ביוני  4 ש"ח(. העסקה הושלמה ביום  מיליון 51 -קורונה צכית )כ מיליון 325 -אפי אירופה שילמה סך של כ
2019. 

 
 
 :אמות מידה פיננסיות .זט

 
 .פי הסכמי המימון שהן צד להםעמדו כל חברות הקבוצה באמות המידה הפיננסיות על  2019 ביוני 30נכון ליום 
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 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 

 
 -כללי   

 
לציבור, בהצעה אחידה, אגרות  הוצעודוח הצעת מדף לציבור על פיו  פרסמההחברה  2019חודש ינואר  במהלך 

בבוקרשט,  AFI Park 1-5חוב מסדרה חדשה )סדרה ט'( אשר מובטחת בשעבודים שונים בקשר עם פרוייקט 
כולל חמישה בנייני משרדים הצמודים לקניון  1-5"(. פרוייקט אפי פארק 1-5רומניה )להלן: "אפי פארק 

אלפי מ"ר המוחזקים תחת ארבע חברות בנות ברומניה בבעלותה  71 -ולל להשכרה של כקוטרוצן בשטח כ
להלן: "אפי  -AFI Park 2 SRL", 1להלן: "אפי פארק  -Roi Management SRLהמלאה של אפי אירופה ) 

להלן: "אפי פארק  -AFI Park Offices 4&5", 3להלן: "אפי פארק  -AFI Park Building 3 SRL", 2פארק 
" יחדיו: "ארבע חברות הפרוייקט"(. התמורה בגין אגרות החוב מהסדרה החדשה מיועדת בעיקרה לפירעון 4+5

.  לפרטים נוספים בנוגע לגיוס אג"ח 1-5הלוואות בנקאיות שהועמדו לקבוצת החברה בגין פרויקט אפי פארק 
 .עילל. א.6ביאור  ראהיו"ב( )סדרה ט'(, תנאיה העיקריים של הסדרה החדשה )בטוחות, התניות פיננסיות וכ

 
, כפי 1-5להלן תמצית נתוניהן הכספיים של ארבע חברות הפרוייקט המחזיקות בנכסי פרוייקט אפי פארק 

 שנכללו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בתקופות להלן:
 

 :1-5מידע פיננסי על המצב הכספי של חברות הפרוייקט אפי פארק  א.
 

 )בלתי מבוקר( 2019 ביוני 30ליום  

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

      נכסים שאינם שוטפים

 175,450 81,760 31,830 30,930 30,930 נדל"ן להשקעה

 175,450 81,760 31,830 30,930 30,930 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

      נכסים שוטפים

 2,133 1,003 408 366 356 ויתרות חובהחייבים 

 8,195 3,411 1,479 1,739 1,566 מזומנים ושווי מזומנים

 10,328 4,414 1,887 2,105 1,922 סה"כ נכסים שוטפים

      

 185,778 86,174 33,717 33,035 32,852 סה"כ נכסים

      
סה"כ הון המיוחס לבעלים של 

 71,075 35,964 11,791 11,736 11,584 החברה

      התחייבויות שאינן שוטפות
 88,684 37,498 17,533 16,718 16,935 הקבוצההלוואות מחברות 

 14,420 7,152 2,575 2,461 2,232 התחייבויות מסים נדחים
 784 646 48 14 76 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

סה"כ התחייבויות שאינן 
 103,888 45,296 20,156 19,193 19,243 שוטפות

      התחייבויות שוטפות
הלוואות שוטפות של   חלויות

 6,000 3,000 1,000 1,000 1,000 הקבוצהמחברות 
 4,815 1,914 770 1,106 1,025 ספקים, זכאים ויתרות זכות

 10,815 4,914 1,770 2,106 2,025 סה"כ התחייבויות שוטפות

 185,778 86,174 33,717 33,035 32,852 והתחייבויותסה"כ הון 
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 )המשך( 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 

  
 )המשך(:  1-5מידע פיננסי על המצב הכספי של חברות הפרוייקט אפי פארק  א.
 

 )בלתי מבוקר( 2018 ביוני 30ליום  

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

      נכסים שאינם שוטפים

 175,230 81,760 31,830 30,930 30,710 נדל"ן להשקעה

 175,230 81,760 31,830 30,930 30,710 שאינם שוטפיםסה"כ נכסים 

      נכסים שוטפים

 5,044 2,511 949 1,224 360 חייבים ויתרות חובה

 3,506 1,137 729 889 751 מזומנים ושווי מזומנים

 8,550 3,648 1,678 2,113 1,111 סה"כ נכסים שוטפים

      

 183,780 85,408 33,508 33,043 31,821 סה"כ נכסים

      
סה"כ הון המיוחס לבעלים של 

 64,589 32,315 10,918 11,133 10,223 החברה

      התחייבויות שאינן שוטפות
 26,374 - 12,477 13,897 - הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 13,529 6,860 2,448 2,234 1,987 התחייבויות מסים נדחים
 889 791 13 8 77 ארוךהתחייבויות אחרות לזמן 
סה"כ התחייבויות שאינן 

 40,792 7,651 14,938 16,139 2,064 שוטפות

      התחייבויות שוטפות
 31,944 14,857 6,635 3,782 6,670 הקבוצההלוואות מחברות 

אשראי לזמן קצר מתאגידים 
 בנקאיים וחלויות שוטפות של

 42,270 28,609 617 721 12,323 הלוואות לזמן ארוך  
 4,185 1,976 400 1,268 541 ספקים, זכאים ויתרות זכות

 78,399 45,442 7,652 5,771 19,534 סה"כ התחייבויות שוטפות

 183,780 85,408 33,508 33,043 31,821 סה"כ הון והתחייבויות
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 )המשך( 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 

  
 )המשך(:  1-5מידע פיננסי על המצב הכספי של חברות הפרוייקט אפי פארק  א.

 

 )מבוקר( 2018בדצמבר  31ליום  

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  נכסים שאינם שוטפים
  

  

 175,450 81,760 31,830 30,930 30,930 נדל"ן להשקעה

 1,850 - 884 966 - חייבים ויתרות חובה

 177,300 81,760 32,714 31,896 30,930 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

      נכסים שוטפים

 1,055 540 90 108 317 חייבים ויתרות חובה

 5,828 2,647 1,146 1,077 958 מזומנים ושווי מזומנים

 6,883 3,187 1,236 1,185 1,275 סה"כ נכסים שוטפים

      

 184,183 84,947 33,950 33,081 32,205 סה"כ נכסים

      
סה"כ הון המיוחס לבעלים של 

 68,157 34,218 11,426 11,632 10,881 החברה

      התחייבויות שאינן שוטפות

 25,593 - 12,158 13,435 - הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 14,023 6,986 2,579 2,312 2,146 נדחיםהתחייבויות מסים 

 963 825 49 12 77 התחייבויות אחרות לזמן ארוך
סה"כ התחייבויות שאינן 

 40,579 7,811 14,786 15,759 2,223 שוטפות

      התחייבויות שוטפות

 31,013 14,605 6,703 3,720 5,985 הקבוצההלוואות מחברות 
אשראי לזמן קצר מתאגידים 

 בנקאיים וחלויות שוטפות של
 40,283 26,639 633 740 12,271 הלוואות לזמן ארוך  

 4,151 1,674 402 1,230 845 ספקים, זכאים ויתרות זכות

 75,447 42,918 7,738 5,690 19,101 סה"כ התחייבויות שוטפות

 184,183 84,947 33,950 33,081 32,205 סה"כ הון והתחייבויות
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 )המשך( 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 
 

 : )המשך(1-5מידע פיננסי על תוצאות הפעילות של חברות הפרוייקט אפי פארק  ב.
 

 (מבוקר בלתי) 2019 ביוני 30ביום  וחודשים שהסתיימ לשישה 

 סה"כ 4+5פארק אפי  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תוצאות הפעילות
  

  
הכנסות מהשכרת והפעלת 

 6,520 2,795 1,287 1,224 1,214 נכסים, נטו
עליה בשווי הוגן של נדל"ן 

 164 104 14 46 - להשקעה, נטו

 (394) (129) (88) (84) (93) הוצאות הנהלה וכלליות

 81 86 - (1) (4) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 6,371 2,856 1,213 1,185 1,117 רווח תפעולי

      

 (3,005) (893) (852) (932) (328) (1הוצאות מימון, נטו )

 3,366 1,963 361 253 789 רווח לפני מיסים על הכנסה

      

 (448) (217) 4 (149) (86) מסים על ההכנסה

 2,918 1,746 365 104 703 רווח נקי לתקופה

      
  
 אלפי אירו.1,504  -( מתוכם הוצאות מימון, נטו להלוואות מהקבוצה בסך כולל של כ1)  

 
 

 (מבוקר בלתי) 2018 ביוני 30ביום  וחודשים שהסתיימ לשישה 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תוצאות הפעילות
  

  
הכנסות מהשכרת והפעלת 

 6,504 2,943 1,202 1,173 1,186 נכסים, נטו
עליה בשווי הוגן של נדל"ן 

 10,071 4,912 1,923 1,736 1,500 להשקעה, נטו

 (342) (127) (76) (71) (68) הוצאות הנהלה וכלליות

 (32) (35) 16 (7) (6) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 16,201 7,693 3,065 2,831 2,612 רווח תפעולי

      

 (1,896) (679) (402) (414) (401) (1הוצאות מימון, נטו )

 14,305 7,014 2,663 2,417 2,211 רווח לפני מיסים על הכנסה

      

 (2,427) (1,157) (448) (443) (379) מסים על ההכנסה

 11,878 5,857 2,215 1,974 1,832 רווח נקי לתקופה

      
  
 אלפי אירו. 323 -( מתוכם הוצאות מימון, נטו להלוואות מהקבוצה בסך כולל של כ1)  
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 )המשך( 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 

 
 : )המשך(1-5מידע פיננסי על תוצאות הפעילות של חברות הפרוייקט אפי פארק  ב.

 

 )בלתי מבוקר( 2019ביוני  30ביום  ושהסתיימ חודשים לשלושה 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תוצאות הפעילות
  

  
הכנסות מהשכרת והפעלת 

 3,175 1,449 599 563 564 נכסים, נטו
עליה בשווי הוגן של נדל"ן 

 70 38 8 24 - להשקעה, נטו

 (193) (62) (46) (41) (44) הוצאות הנהלה וכלליות

 96 99 - (1) (2) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 3,148 1,524 561 545 518 רווח תפעולי

      

 (965) (413) (189) (181) (182) (1הוצאות מימון, נטו )

 2,183 1,111 372 364 336 רווח לפני מיסים על הכנסה

      

 (354) (180) (61) (59) (54) מסים על ההכנסה

 1,829 931 311 305 282 רווח נקי לתקופה

      
  
 אלפי אירו. 931 -( מתוכם הוצאות מימון, נטו להלוואות מהקבוצה בסך כולל של כ1)  

 
 

 )בלתי מבוקר( 2018ביוני  30ביום  ושהסתיימ חודשים לשלושה 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תוצאות הפעילות
  

  
הכנסות מהשכרת והפעלת 

 3,127 1,454 580 553 540 נכסים, נטו
עליה בשווי הוגן של נדל"ן 

 10,024 4,897 1,916 1,711 1,500 להשקעה, נטו

 (167) (58) (37) (38) (34) הוצאות הנהלה וכלליות

 (27) (27) - - - הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 12,957 6,266 2,459 2,226 2,006 רווח תפעולי

      

 (962) (342) (203) (210) (207) (1הוצאות מימון, נטו )

 11,995 5,924 2,256 2,016 1,799 רווח לפני מיסים על הכנסה

      

 (2,057) (1,001) (386) (359) (311) מסים על ההכנסה

 9,938 4,923 1,870 1,657 1,488 רווח נקי לתקופה

      
  
 אלפי אירו. 162 -( מתוכם הוצאות מימון, נטו להלוואות מהקבוצה בסך כולל של כ1)  
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 )המשך( 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 

 
 )המשך(: 1-5מידע פיננסי על תוצאות הפעילות של חברות הפרוייקט אפי פארק  ב.

 

 )מבוקר( 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תוצאות הפעילות
  

  
הכנסות מהשכרת והפעלת 

 12,981 6,066 2,347 2,267 2,301 נכסים, נטו
עליה בשווי הוגן של נדל"ן 

 10,392 4,957 1,936 1,781 1,718 להשקעה, נטו

 (824) (292) (182) (174) (176) הוצאות הנהלה וכלליות

 (49) (46) 13 (7) (9) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 22,500 10,685 4,114 3,867 3,834 רווח תפעולי

      

 (3,832) (1,387) (812) (828) (805) (1הוצאות מימון, נטו )

 18,668 9,298 3,302 3,039 3,029 הכנסהרווח לפני מיסים על 

      

 (3,222) (1,538) (579) (566) (539) מסים על ההכנסה

 15,446 7,760 2,723 2,473 2,490 רווח נקי לתקופה

      
  

 אלפי אירו. 644 -( מתוכם הוצאות מימון, נטו להלוואות מהקבוצה בסך כולל של כ1)
 

 :1-5מידע פיננסי על נתוני תזרימי המזומנים של חברות הפרוייקט אפי פארק  ג.
 

 (מבוקר בלתי) 2019 ביוני 30ביום  וחודשים שהסתיימ לשישה 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תזרימי מזומנים
  

  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות  

 4,699 1,899 1,138 761 901 שוטפת
 מפעילות נבעומזומנים נטו ש

 2,480 350 884 966 280 השקעה
מזומנים נטו ששימשו לפעילות 

 (4,812) (1,485) (1,689) (1,065) (573) (1מימון )

 2,367 764 333 662 608 גידול במזומנים ושווי מזומנים 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 5,828 2,647 1,146 1,077 958 לתחילת התקופה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 8,195 3,411 1,479 1,739 1,566 לסוף התקופה

      
  
 נוספים לפרטים אלפי אירו. 62,168 -בסך של כ נטו, הלוואות מהקבוצה מקבלת שנבעו( מתוכם מזומנים 1)

 '.א 6 ביאור ראה, מהקבוצה הלוואות וקבלת הבנקאיות ההלוואות יתרת לפרעון בנוגע
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 )המשך( 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 
 

 : )המשך(1-5המזומנים של חברות הפרוייקט אפי פארק מידע פיננסי על נתוני תזרימי  ג.
 
 

 

 )בלתי מבוקר( 2018ביוני  30ביום  וחודשים שהסתיימ לשישה 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תזרימי מזומנים
  

  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות  

 5,811 3,828 542 914 527 שוטפת
 מפעילות נבעומזומנים נטו ש

 (64) (123) 13 46 - השקעה )ששימשו לפעילות(
מזומנים נטו ששימשו לפעילות 

 (5,580) (3,125) (791) (871) (793) (1מימון )

גידול )קיטון( במזומנים ושווי  
 167 580 (236) 89 (266) מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 3,339 557 965 800 1,017 לתחילת התקופה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 3,506 1,137 729 889 751 לסוף התקופה

      
  
 אלפי אירו. 590 -( מתוכם מזומנים ששימשו להחזר הלוואות מהקבוצה בסך של כ1)

 
 

 )בלתי מבוקר( 2019ביוני  30ביום  ושהסתיימ חודשים לשלושה 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תזרימי מזומנים
  

  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות  

 3,389 1,448 706 642 593 שוטפת
 פעילותל ששימשומזומנים נטו 

 - - - - - השקעה
מזומנים נטו ששימשו לפעילות 

 (3,717) (1,820) (852) (348) (697) (1מימון )

גידול )קיטון( במזומנים ושווי  
 (328) (372) (146) 294 (104) מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 8,523 3,783 1,625 1,445 1,670 לתחילת התקופה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 8,195 3,411 1,479 1,739 1,566 לסוף התקופה

      
 

 אלפי אירו. 3,717 -( מתוכם מזומנים ששימשו להחזר הלוואות מהקבוצה בסך של כ1)
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 )המשך( 1-5תמצית נתונים של חברות המחזיקות בפרוייקט אפי פארק  - 7ביאור 

 
 : )המשך(1-5מידע פיננסי על נתוני תזרימי המזומנים של חברות הפרוייקט אפי פארק  ג.
 
 

 

 (מבוקר בלתי) 2018 ביוני 30ביום  ושהסתיימ חודשים לשלושה 

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תזרימי מזומנים
  

  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות  

 3,350 2,293 351 457 249 שוטפת
 מזומנים נטו ששימשו לפעילות

 101 42 13 46 - השקעה
ששימשו לפעילות מזומנים נטו 

 (3,033) (1,617) (412) (479) (525) (1מימון )

גידול )קיטון( במזומנים ושווי  
 418 718 (48) 24 (276) מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 3,088 419 777 865 1,027 לתחילת התקופה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 3,506 1,137 729 889 751 לסוף התקופה

      
  
 אלפי אירו. 530 -( מתוכם מזומנים ששימשו להחזר הלוואות מהקבוצה בסך של כ1)

 
 

 )מבוקר( 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 סה"כ 4+5אפי פארק  3אפי פארק  2אפי פארק  1אפי פארק  

 אלפי אירו 

  תזרימי מזומנים
  

  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות  

 13,519 8,171 1,580 1,927 1,841 שוטפת
 מפעילות נבעומזומנים נטו ש

 37 (78) 26 91 (2) השקעה )ששימשו לפעילות(
מזומנים נטו ששימשו לפעילות 

 (11,067) (6,003) (1,425) (1,741) (1,898) (1מימון )

גידול )קיטון( במזומנים ושווי  
 2,489 2,090 181 277 (59) מזומנים

ושווי מזומנים יתרת מזומנים 
 3,339 557 965 800 1,017 לתחילת התקופה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 5,828 2,647 1,146 1,077 958 לסוף התקופה

      
 

 אלפי אירו. 1,840 -( מתוכם מזומנים ששימשו להחזר הלוואות מהקבוצה בסך של כ1)
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 הכספיאירועים לאחר תאריך הדוח על המצב  - 8ביאור 

 
 אפי של סרבית בת חברת של להתקשרותה בנוגע יםהשנתי יםהכספי ות' לדוחו 16 בביאור לאמור בהמשך א.

 פרוייקט עם בקשר אירו מיליון 103 של בסך הלוואה בהסכם( 53.7%)אשר החברה מחזיקה בעקיפין  האירופ
 נמחק, היתר בין, לפיו, ההלוואה להסכם תיקון כתב נחתם 2019 ביולי 5 ביום, בלגרד סיטי רפורטיאי המשרדים

 החליטו התיקון כתב במסגרת. השקעות באפריקה חוב הסדר להשלמת הנוגע ההלוואה למשיכת התנאי
 למשיכת התנאים יתר של להתקיימותם האחרון המועד דחיית על וכן, ההלוואה תקופת הארכת על הצדדים

 .2019 באוגוסט 30 ליום עד ההלוואה
 
מהון המניות של חברה זרה ) להלן:  46.3%התקשרה אפי אירופה בהסכם לרכישה של  2019ביולי  14 ביום .ב

מהון מניותיה( ושהינה בעלת מלוא  53.7%חברת האחזקות"( בה מחזיקה אפי אירופה ביתרת האחזקות )
 איירפורטבבעלותה המלאה של חברת האחזקות( בפרוייקט  סרבית הזכויות )בעקיפין, באמצעות חברות בת

 "הסכם הרכישה" בהתאמה(. -)להלן: "הפרויקט" ו בסרביה בלגרד סיטי
 

 אפי תשלם, האחזקות לחברת שהועמדו הבעלים ולהלוואות האחזקות חברת של המניות לרכישת בתמורה 
 חברת שיירשמו ברווחים המוכרים של חלקם בצירוף, אירו מיליון 66.3 -כ של כולל סכום למוכרים אירופה

 מועד לבין 2019 במרץ 31 יום שבין בתקופה(, שערוך רווחי למעט אך)במאוחד  טהפרוייק וחברת האחזקות
 .הרכישה הסכם נשוא העסקה השלמת

 
 יתרת ואילו, התמורה חשבון על אירו מיליון 42.1 -כ של סך למוכרים אירופה אפי תשלם ההשלמה במועד 

 ריבית תישא התמורה יתרת. 2020-2022 מהשנים אחת בכל, שווים שנתיים תשלומים 3 -ב תשולם התמורה
 .התמורה יתרת תשלום את להקדים רשאית תהיה אירופה ואפי משתנה שנתית

  

הרכישה נקבע, כי במקרים מסוימים תדרש אפי אירופה לשלם את יתרת התמורה באופן מיידי, וזאת,  בהסכם
בין היתר, במקרה של מכירת השליטה בחברה הזרה ו/או בחברת הפרויקט, או במקרה של מינוי מפרק, כונס, 

ה בהן )לרבות מנהל מיוחד וכיו"ב על נכסיהן של החברה הזרה, של חברת הפרויקט או של בעלות השליט
 החברה(.    

 זכאים יהיו המוכרים, היתר בין, לפיו, עתידיים ברווחים השתתפות מנגנון נקבע הרכישה הסכם במסגרת
(, שיושכר)ככל  בפרויקטשיבנה לשוכר יחיד  משרדים בניין השכרת בגין אירו מיליון 1.5 -כ של נוספת לתמורה

 מסוימת קרקע של ערך עליית או פיתוח בגין (לחברה מהותי שאינו)בסכום  נוספת לתמורה זכאים יהיו וכן
 ", בהתאמה(. העתידיים התשלומים" -ו" העתידיים הפרויקטים)להלן: " בפרויקט

לתשלום יתרת התמורה והתשלומים העתידיים )ככל ויהיו(, תיצור אפי אירופה שעבוד לטובת  כבטוחה
 המוכרים על המניות הנרכשות, והחברה תעמיד ערבות חברה להבטחת ביצוע התשלומים כאמור. 

, קבלת אישור האורגנים של הצדדים שעיקרםכפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים,  העסקה השלמת
 הרכישה וכן קבלת אישורו של התאגיד הבנקאי אשר העמיד מימון לחברת הפרויקט. להסכם 

( הון המניות 100%להתקיימות התנאים המתלים ולהשלמת הסכם הרכישה תחזיק אפי אירופה במלוא ) בכפוף
 ( הון המניות של חברת הפרויקט. 100%של חברת האחזקות, וכתוצאה מכך, בעקיפין, גם במלוא )

 
ביצעה החברה פרעון סופי של יתרת אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה )קרן וריבית(  2019ביולי  15 ביום .ג

 על'( הלטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  מיםרשו ושהי יםהשעבוד תקימחול וטיבהחברה פועלת לובהתאם 
  .אירופה אפי של מניות 5,580,000
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 )המשך( המצב הכספיאירועים לאחר תאריך הדוח על  - 8ביאור 

 

 16ביום  החברה דירקטוריון של אישורם קבלת)לאחר  החברה של הכללית האסיפה אישרה 2019 ביולי 1 ביום .ד
למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה  2019 לשנת מענקים תכנית( החברה של התגמול ועדת ושל 2019במאי 

 ובכפוף החברה של התגמול למדיניות בהתאם, חודשיות משכורות 6 עד של בגובה שנתי למענק זכאי יהיה
כן, באותו המועד אישרה  כמו .2019 לשנת המענק תכנית בהוראות החברה"ל מנכ של לעמידתו ובהתאם

האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישורם של דירקטוריון החברה ושל ועדת התגמול( תוכנית תגמול 
 למימוש ניתנים אופציה כתבי 175,394 2019 ביולי 3הוני למנכ"ל החברה, לפיה הוקצו למנכ"ל החברה ביום 

 "(RSU "יחידות  -להלן Restricted Stock Units) ברההח של חסומות למניות יחידות 28,925, החברה למניות
 . ביצועים מותנות שתהיינה החברה של חסומות למניות יחידות 14,462 -ו

התוכנית, לנאמן עבור  תנאי, להקצות, בשלב הזה, על פי היתר ביןהמועד החליט דירקטוריון החברה,  באותו
מניות רגילות  122,156 -ל עדכתבי אופציה הניתנים למימוש ל 122,156המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי 

 3ביום . RSUיחידות  15,109)כפוף להתאמות(. בנוסף, החליט דירקטוריון החברה להקצות למשנה למנכ"ל 
 -כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד ל 122,156 הוקצו למשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי 2019ביולי 

 .RSUיחידות  15,109וכן  החברהמניות  122,156

 האישורים לקבלת בכפוף, מהניצעים אחד כל עבור, לנאמן יוקצו, התוכנית פי על המוצעים האופציה כתבי כל
, חלקן או כולן, עבורו לנאמן שהוקצו האופציה כתבי את לממש זכאי יהיה ניצע כל. מנות בשלוש, הנדרשים

 :כדלקמן

 36חודשים מיום ההקצאה ובמשך תקופה בת  24הראשונה תהיה ניתנת למימוש החל בתום  המנה )א(
 חודשים מהמועד שבו הן ניתנות למימוש כאמור;

חודשים  24חודשים מיום ההקצאה ובמשך תקופה בת  36השניה תהיה ניתנת למימוש החל בתום  המנה )ב(
 שבו הן ניתנות למימוש כאמור; מהמועד

 12 בת תקופה ובמשך ההקצאה מיום חודשים 48 בתום החל למימוש ניתנת תהיה השלישית המנה )ג(
 .כאמור למימוש ניתנות הן שבו מהמועד חודשים

 .הכנסה מס לצרכי הוני במסלול הוקצו האופציה כתבי

ש"ח ושל המנה השלישית  99.1השניה עומד על  המנה שלש"ח,  96.7הראשונה עומד על  המנההמימוש של  מחיר
 ש"ח.  101.5 כעומד על 

 בהתבסס"( S&B)להלן:" שולדס אנד בלאק מודל פי על, כאמור שהוקצו האופציה בכתבי הגלומה ההטבה עלות
אלפי ש"ח. סכום זה יוכר כהוצאה ברווח והפסד  10,368-כ של לסך הסתכמה, הענקתם במועד ההוגן השווי על

 על פני תקופת ההבשלה של כל מנה.

 :ההטבה עלות לחישוב שימשו אשר הנתונים להלן

 115.7   )בש"ח(ההענקה  במועדמניה  מחיר

 96.7-101.5     )בש"ח( מימוש מחיר

 24.6%   (זים)באחותקן שנתית  סטיית

  2-5 החיים הצפוי של כתבי האופציה )בשנים(  משך

 בתנאי עמידהל בכפוף, ותבשלנה מהניצעים אחד כל עבור, לנאמן יוקצו החברה של חסומות למניות היחידות 
מהכמות המוקצית(  40% תכלולמנות שנתיות כאשר מועד ההבשלה של המנה הראשונה )אשר  4 -ב ,ההבשלמה
( המוקצית מהכמות 20%חודשים מיום ההקצאה, מועד ההבשלה של המנה השניה )אשר תכלול  24יחל בתום 

 מהכמות 20% תכלול אשר) השלישית המנה של ההבשלה מועד, ההקצאה מיום חודשים 36 בתום יחל
 20% תכלול אשר) הרביעית המנה של ההבשלה ומועד ההקצאה מיום חודשים 48 בתום יחל (המוקצית
 .ההקצאה מיום חודשים 60 בתום יחל( המוקצית מהכמות

  
החברה וביחידות למניות חסומות של החברה שתהיינה  שלההטבה הגלומה ביחידות למניות חסומות  עלות 

 -כ של לסך הסתכמה ההענקה אישורכאמור לעיל בהתבסס על מחיר המניה במועד  שהוקצומותנות ביצועים 
 .מנה כל של ההבשלה תקופת פני על והפסד ברווח כהוצאה יוכר זה סכום"ח. ש אלפי 6,768

 
דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול של החברה( הקצאת באוגוסט אישר  15ביום  

מניות רגילות של החברה, מתוך מאגר כתבי  297,000 -כתבי אופציה נוספים ניתנים למימוש ל 295,000
נושאי משרה בחברה והיתר נושאי  4)לרבות  ניצעים 9 -האופציה ועל פי תנאי תוכנית התגמול ההוני וזאת ל

 .ועובדים בתאגידים בשליטתה(משרה 
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 )המשך( אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי - 8ביאור 

 
 
בת פולנית של אפי אירופה על הסכם מקדמי לרכישת זכות חכירה לתקופה -חברה חתמה 2019באוגוסט  1 ביום .ה

מוגבלת ביחס לחלקת קרקע בעיר קרקוב שבפולין, וכן לרכישת הבעלות ביחס לחלקת קרקע צמודה אליה -בלתי
נכון להיום חלקות   ."ח(ש מיליון 24 -)כ מיליון זלוטי 26של  בתמורה בסךמ"ר,  12,030שתיהן יחד בשטח של  –

 למגורים פרויקט בשטחן לפתח מאפשרת הרלוונטית המתאר תכנית אולם, לתעשייה משמשות הללוהקרקע 
 .מ"ר 12,700 של בהיקף

 
חתמה חברת בת פולנית של אפי אירופה בהסכם מקדמי לרכישת שטח מקרקעין עליו  2019באוגוסט  8ביום  .ו

משרדים ומסחר בתמורה לסך מגורים, מ"ר המשמש ל 6,000 -של כבהיקף שבפולין ממוקם בניין בעיר ורשה 
 בכוונת החברה לשפץ את הבניין. מיליון ש"ח(. 61 -)כ זלוטימיליון  65 -של כ

 
ביחס למגרש חתמו החברה ומכון ויצמן על הסכם, לפיו תבוטל חלק מחכירת החברה  2019באוגוסט  12ביום  .ז

מהזכויות וההתחייבויות במגרש יושבו למכון ויצמן,  40% -בפארק המדע בנס ציונה, באופן ש 15בו הוקם בניין 
בידי החברה. בתמורה לויתור על המשך חלק ( תיוותר 60%ואילו יתרת הזכויות וההתחייבויות במגרש האמור )

  .מיליון ש"ח 4.2 -מחכירת החברה ישולם לחברה סך של כ

 
תאריך הדוח על המצב הכספי ועד בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, נחלש האירו לעומת השקל  לאחר .ח

קרן הון בגין בגין יקר של החברה )בעהון בקיטון  הינההשפעת ההיחלשות הנ"ל המוערכת . 4% -בשיעור של כ
 "ח.ש מיליון 160 -בסך של כ (ת חוץיוהפרשי תרגום של פעילו
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 יהוד

 
 א.ג.נ.,

 
 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על המידע הכספי הביניים הנפרד הנדון:

 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38לפי תקנה 
 
 
 

 מבוא
 

 אפי נכסיםשל  1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
באותו תאריך. המידע הכספי הביניים  ושלושה חודשים שהסתיימו שישהשל  ותולתקופ 2019 ביוני 30"החברה"( ליום  -בע"מ )להלן 

ת והמידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ על להביע מסקנה היא החברה. אחריותנו של וההנהלה יוןהנפרד הינו באחריות הדירקטור
 .סקירתנו על בהתבסס אלוביניים 

 
 

 היקף הסקירה
 

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

לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר 
ראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ביש

 המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה
 

הבחינות המהותיות,  בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנפרד הנ"ל, אינו ערוך, מכל
 .1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' סומך חייקין
 רואי חשבון רואי חשבון

 A Firm in the Deloitte Global Network  
 
 
 
 

 2019, באוגוסט 15תל אביב, 
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 בע"מ אפי נכסים
 נתונים על המצב הכספי

 
 
 

 ביוני 30ליום  
 31ליום 

 בדצמבר

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    נכסים
    נכסים שאינם שוטפים

 797,069   755,740   804,612   נדל"ן להשקעה
 423,016   419,496   445,673   נדל"ן להשקעה בהקמה

 2,189,017   2,030,870   2,133,556   השקעות בחברות מוחזקות

 2,962,161   2,892,960   3,157,925   הלוואות לחברות מוחזקות

 41,327   26,495   61,865   נכס חוזה וחייבים לזמן ארוך ,הלוואות
 74   58   5,207   אחרורכוש  קבוערכוש 

 6,412,664   6,125,619   6,608,838   סה"כ נכסים שאינם שוטפים

    נכסים שוטפים
 1,138   1,371   1,775   לקוחות 

 28,380   16,050   21,808   חייבים ויתרות חובה 
 597   2,286   22,397   חברות קשורות

 78,851   44,104   62,352   השקעות לזמן קצר

 181,268   203,717   85,256   מזומנים ושווי מזומנים

 290,234   267,528   193,588   סה"כ נכסים שוטפים

 6,702,898   6,393,147   6,802,426   סה"כ נכסים
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 בע"מ אפי נכסים
 נתונים על המצב הכספי

 
 

 ביוני 30ליום  
 31ליום 

 בדצמבר

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    התחייבויות והון עצמי
    הון עצמי

 56,388   56,388   56,388   הון מניות 
 1,881,110   1,881,110   1,881,110   פרמיה על מניות

 (668,236)  (715,919)  (886,268)  קרנות הון 

 2,151,485   2,126,497   2,193,153   עודפים 

 3,420,747   3,348,076   3,244,383   סה"כ הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה 

    התחייבויות שאינן שוטפות
 1,985,197   2,051,814   2,406,632   אגרות חוב 

 152,144   149,296   180,250   התחייבויות לתאגידים בנקאיים ומוסדיים
 3,635   3,594   14,536   התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 624   393   624   התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 2,141,600   2,205,097   2,602,042   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

    התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומוסדיים וחלויות שוטפות של 

 470,003   216,423   285,477   הלוואות לזמן ארוך
 137,961   212,695   164,471   חלויות שוטפות של אגרות חוב

 291,477   275,419   250,118   חברות קשורות
 197,669   92,875   203,089   התחייבויות בגין מיסים שוטפים

 43,441   42,562   52,846   ספקים, זכאים ויתרות זכות

 1,140,551   839,974   956,001   סה"כ התחייבויות שוטפות

 6,702,898   6,393,147   6,802,426   סה"כ התחייבויות והון עצמי
 
 
 
 

   
"ל למנכ משנה -אריאל גולדשטיין  מנכ"ל - ברזילי אבי יו"ר הדירקטוריון - זאב בר איתן

 ראשי כספים ומנהל
 
 
 
 
 

 2019 באוגוסט 15תאריך אישור המידע הכספי: 
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 בע"מ אפי נכסים
 נתונים על הרווח והפסד

 
 
 

 לתקופה של שלושה שישהלתקופה של  
לשנה 

 שהסתיימה

 ביום  חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  

 2019 2018 )*( 2019 2018 )*( 2018 )*( 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      הכנסות

 51,021   12,732   12,920   25,546   25,947   הכנסות מהשכרת והפעלת נכסים
 32,252   6,982   7,377   13,994   15,401   )**( הכנסות מאחזקת וניהול נכסים

 (36,807)  (8,056)  (8,514)  (16,372)  (17,472)  )**( הוצאות מהפעלת ואחזקת נכסים
 46,466   11,658   11,783   23,168   23,876   רווח גולמי מהשכרת והפעלת נכסים

      
 24,895   3,433   5,948   10,626   15,640   הכנסות מעבודות הקמה

 (24,895)  (3,433)  (5,948)  (10,626)  (15,640)  הוצאות בגין עבודות הקמה

 -   -   -   -   -   רווח גולמי מעבודות הקמה

      
 46,466   11,658   11,783   23,168   23,876   רווח גולמי

      
 10,639   2,796   -   2,796   -   עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, נטו
 20,423   6,763   (570)  5,694   (1,942)  עליה )ירידה( בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו

 (599)  (58)  (80)  (328)  (201)  הוצאות מכירה ושיווק

 (4,762)  (904)  (1,917)  (2,167)  (3,389)  הנהלה וכלליות

 -   -   25,330   -   25,330   אחרות הכנסות

 (1,963)  (444)  (96)  (1,752)  (289)  הוצאות אחרות

 70,204   19,811   34,450   27,411   43,385   רווח מפעולות רגילות

      

 (116,056)  (40,072)  (68,319)  (60,151)  (107,314)  הוצאות מימון

 101,654   25,469   32,011   48,570   64,052   הכנסות מימון

 (14,402)  (14,603)  (36,308)  (11,581)  (43,262)  מימון, נטו הוצאות

 55,802   5,208   (1,858)  15,830   123   נטו מימון הוצאות לאחר)הפסד(  רווח

 391,753   287,554   22,626   301,927   61,049   חלק ברווחי חברות מוחזקות, נטו ממס

      
 447,555   292,762   20,768   317,757   61,172   רווח לפני מיסים על ההכנסה

 (107,110)  (2,300)  (4,576)  (2,300)   (5,436)  מיסים על ההכנסה

 340,445   290,462   16,192   315,457   55,736   לתקופה המיוחס לבעלים של החברה נקירווח 

   
  

 
      

 (.5' )א ביאור ראה - והפסד רווח דוח של ההצגה מתכונת שינוי בעניין)*( 
 (.6' )א ביאור ראה -השוואה מספרי של מהותית לא התאמה)**( 
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 בע"מ אפי נכסים
 הכוללנתונים על הרווח 

 

 לתקופה של שלושה שישהלתקופה של  
לשנה 

 שהסתיימה

 ביום  חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  

 2019 2018 2019 2018 2018 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      

 340,445   290,462   16,192   315,457   55,736   רווח נקי לתקופה המיוחס לבעלים של החברה

      רווח כולל אחר
בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו )הפסד( רווח 
 3,463   907   (944)  919   2   ממס

 -   -   -   -   (1,852)  מוחזקת חברה מכירת בגין הון קרן מימוש
 121,369   (74,915)  (9,260)  77,029   (216,182)  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ, נטו ממס

 124,832   (74,008)  (10,204)  77,948   (218,032)  רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה
( לתקופה המיוחס לבעלים של הפסד) רווחסה"כ 

 465,277   216,454   5,988   393,405   (162,296)   החברה
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 בע"מ אפי נכסים
 נתונים על תזרימי המזומנים

 

 לתקופה של שלושה לתקופה של שישה 
לשנה 

 שהסתיימה

 ביום  חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  

 2019 2018 2019 2018 2018 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת 

 340,445   290,462   16,192   315,457   55,736   רווח נקי לתקופה
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 

      מפעילות שוטפת:
 (391,753)  (287,554)  (22,626)  (301,927)  (61,049)  חברות מוחזקות, נטו ממסרווחי בחלק הקבוצה 
 38   12   270   18   452   פחת והפחתות

 -   -   (25,330)  -   (25,330)  רווח מויתור על זכות סירוב
 14,402   14,603   36,308   11,581   43,262   מימון, נטו הוצאות
 107,110   2,300   4,576   2,300   5,436   הכנסה על מיסים הוצאות

 (39)  (6)   (6)  (23)   (16)  מיסי הכנסה ששולמו, נטו
 (20,423)  (6,763)  570   (5,694)  1,942   נטושינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, 

 (10,639)  (2,796)  -   (2,796)  -   נטושינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, 

  (35,303)  (296,541)  (6,238)  (280,204)  (301,304) 
      שינוי בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 1,884   5,851   1,235   316   (3,687)  שינוי בחייבים ויתרות חובה
 1,407   826   (117)  1,174   (637)  בלקוחותשינוי 

 (65)  (2,394)  1,825   (1,017)  1,141   שינוי בספקים, זכאים,יתרות זכות והפרשות
 231   -   -   -   -   שינוי בהטבות לעובדים

  (3,183)   473   2,943   4,283   3,457 

 42,598   14,541   12,897   19,389   17,250   מזומנים נטו שנבעו מפעילות  שוטפת
      

      תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
 (289,002)  (184,596)  223,850   (251,526)  (293,691)  השקעות והלוואות לחברות מוחזקות, נטו

 (43,027)  (10,719)  (11,300)  (20,103)  (16,048)  השקעה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה
 -   -   25,330   -   25,330   (4)ראה ב.  תקבול בגין ויתור על זכות סירוב

 (61)  (25)  (2,053)  (25)  (3,028)  קבוע רכושרכישת 
 (24,122)  (6,579)  (10,511)  (14,426)  (19,702)  השקעה בנכס בגין הסכם זיכיון לזמן ארוך

 (43,832)  1,793   28,279   2,915   28,783   )השקעות( פרעונות בפקדונות לזמן קצר, נטו
 (לפעילות ימשושש) מפעילות נבעושמזומנים נטו 

 (400,044)  (200,126)  253,595   (283,165)  (278,356)  השקעה
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 266,000   -   (186,894)  -   (186,894)  מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטואשראי לזמן קצר 

 11,159   2,672   -   6,350   51,812   קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
 יםבנקאי יםלזמן ארוך מתאגיד ותפרעון הלווא

 (21,322)  (2,720)  (3,587)  (4,358)  (26,946)  ואחרים
 321,541   321,541   -   321,541   495,272   חוב, בניכוי הוצאות הנפקההנפקת אגרות 

 (81,984)  (24,028)  (37,835)  (37,861)  (47,667)  ריבית ששולמה
 (212,378)  -   (12,500)  (62,275)  (74,953)  פרעון אגרות חוב

 28,735   2,806   (19,505)  16,434   (44,421)  )פרעון( אשראי לזמן קצר מחברות קשורות קבלת
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 

 311,751   300,271   (260,321)  239,831   166,203   מימון
 (45,695)  114,686   6,171   (23,945)  (94,903)  גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים

 228,005   89,450   79,742   228,005   181,268   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
השפעת תנועות בשער חליפין על יתרות מזומנים 

 (1,042)  (419)  (657)  (343)  (1,109)  ושווה מזומנים

 181,268   203,717   85,256   203,717   85,256   התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
      
 



 בע"מ אפי נכסים
 מידע כספי נפרד נוסף
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 י: ל ל כ א.

 
 כללי: (1)

 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( 38המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה 

וביחד עם  2018בדצמבר  31. יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 1970-התש"ל
 .2019 ביוני 30הדוחות המאוחדים של החברה ליום 

 
 הגדרות: (2)

 
 .אפריקה ישראל נכסים בע"מ -)לשעבר  בע"מ אפי נכסים - החברה

 
 .2018בדצמבר  31בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  ..א1כהגדרתה בביאור  - חברה מוחזקת

 
מיליון ש"ח וכן גירעון בהון חוזר סולו בסך  291 -לתאריך הדוח הכספי, לחברה גרעון בהון החוזר במאוחד בסך של כ (3)

 מיליון ש"ח. 512 -מיליון ש"ח, ובניכוי הלוואות מחברות בנות הגירעון בהון חוזר סולו הינו בסך של כ 762 -של כ
 

החברה פועלת במגמה להגדיל את היתרות הנזילות שבידיה ולהקטין את התחייבויותיה לזמן קצר וזאת ע"י מספר 
 :פעולות

 
 ומועד"ח שנלקחו למימון הקמת נכסים מניבים שמיליון  195 -של כ בסךהלוואות  של מימון הסכמי הארכת .1

 עשר החודשים הקרובים והמרתם להלוואות לזמן ארוך. בשניים חל פרעונן
 
החזר כספים באמצעות מימונם מחדש של נכסים מניבים במדינות הפעילות של החברה/קבלת מסגרת בגין  .2

נכסים לא משועבדים בישראל, ו/או מימוש השקעות בחברות מוחזקות והחזר הלוואות מאפי אירופה המוצגות 
בנוגע לחתימת מיליון ש"ח.  480קיימות מסגרות בגין נכסים בישראל בסך  ברהלח בנכסים שאינם שוטפים.

 (.2ראה ביאור ג. ), כנגד נכס בישראל מיליון ש"ח 180של אשראי בתקופת הדוח מסגרת 
 
 אגרות חוב ו/או הרחבת סדרה קיימת. הון, גיוס .       גיוס3
  

 .במועדן התחייבויותיה את לפרוע החברה ביכולת כי צופה החברה הנהלת, לכך בהתאם
 
 מדיניות חשבונאית: (4)

 
לדוחות הכספיים הנפרדים השנתיים  4המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור א.

 בדוחות הכספיים המאוחדים. 3למעט האמור בבאור  2018בדצמבר  31ליום  של החברה
 

 והפסד רווח דוח של ההצגה מתכונת שינוי (5)
 

שינתה החברה את אופן הצגת דוח רווח והפסד של החברה לפי מהות ההכנסות  2019הרבעון הראשון לשנת  במהלך
, ההצגה של דוח רווח והפסד בהתאם החברה. להערכת החברהוההוצאות עם פילוח רווח גולמי לפי סוגי הפעילות 

, ולכן יספק מידע תהפועלת במגוון רחב של שירותים ופעילויו החברהלמאפיינים אלו הינו מתאים להבנת עסקיה של 
מהימן ורלוונטי יותר אודות תוצאות פעולותיה. במסגרת שינוי מתכונת ההצגה סווגו מחדש מספרי ההשוואה 

 למתכונת ההצגה של מספרי תקופת דוח זה.  לתקופות קודמות על מנת להתאימם
 

 .החברה של ההון על ולא הרווח על השפעה הייתה לא לשינוי
 

 השוואה מספרי של מהותית לא התאמה (6)
 
הדוח ביצעה החברה התאמה לא מהותית של מספרי השוואה בגין שירותים נלווים הניתנים לשוכרים )כגון  בתקופת

הציגה מחדש את נתוני הכנסות אלה בדוחות רווח והפסד  החברהחשמל, מים ושירותי ניהול שונים(. בהתאם לכך, 
. 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום וכן  2018 ביוני 30ביום  ושהסתיימחודשים  ושלושה שישהשל  ותלתקופ

 להתאמה זו לא הייתה השפעה על הרווח או על ההון של החברה.
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 כ ל ל י: )המשך( א.
 
 )המשך( השוואה מספרי של מהותית לא התאמה (6)

 
 :והפסד רווח דוח על התיקון השפעת

 ביום שהסתיימה חודשים שישה של לתקופה  

 ) בלתי מבוקר( 2018 ביוני 30 ביום  

 

 
כפי שדווח 

 בעבר
השפעת 
 התיקון

כמדווח 
בדוחות 

 כספיים אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
     

 - 2,378  (2,378)   נטום, נכסי ואחזקת הפעלת הוצאות
 13,994  13,994  -  נכסים וניהול מאחזקת הכנסות
 (16,372)  (16,372)  -  נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות

     
 
  שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה  

 ) בלתי מבוקר( 2018 ביוני 30 ביום  

 

 
כפי שדווח 

 בעבר
השפעת 
 התיקון

כמדווח 
בדוחות 

 כספיים אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
     

 - 1,074  (1,074)   נטום, נכסי ואחזקת הפעלת הוצאות
 6,982  6,982  -  נכסים וניהול מאחזקת הכנסות
 (8,056)  (8,056)  -  נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות

     
 

 שהסתיימה לשנה  

 )מבוקר( 2018 בדצמבר 31 ביום  

 

 
כפי שדווח 

 בעבר
השפעת 
 התיקון

כמדווח 
בדוחות 

 כספיים אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
     

 - 4,555  (4,555)   טום, ננכסי ואחזקת הפעלת הוצאות
 32,252  32,252  -  נכסים וניהול מאחזקת הכנסות
 (36,807)  (36,807)  -  נכסים ואחזקת הפעלת הוצאות

     
 

 אירועים עיקריים בתקופת הדוח: ב.
 

חברה המוחזקת אפי אירופה להלוואות  העמידההחברה  2019 ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום  שישה בתקופה של (1)
. מיליון ש"ח( 345 -מיליון יורו )כ  85 -כ של בסך הלוואות החזרוקיבלה  מיליון ש"ח( 223 -מיליון יורו )כ  54 -כבסך של 

 מיליון ש"ח(.  1,223 -מיליון אירו )כ 301 -יתרת ההלוואה לאפי אירופה הינה בסך של כ 2019 ביוני 30נכון ליום 

 
בע"מ שמחזיקה בהסכם הזיכיון  2013הבת אפי נכסים זכיינות ירושלים  לחברתהלוואות  מספרהחברה העמידה  (2)

וצמודות למדד המחירים  5%להקמת והפעלת משרד המשפטים בירושלים. ההלוואות נושאות ריבית בשיעור של 
ימון של הפרוייקט עם גוף לצרכן. ההלוואות ייפרעו מעודפי חברת הבת בהתאם להתקיימות התנאים בהסכם המ

 מיליון ש"ח. 99 -בסך של כ ןהינ ותיתרת ההלווא 2019 ביוני 30מוסדי. נכון ליום 
 

מיליון ש"ח  500מיליון ש"ח ברוטו כנגד הנפקת  500 החברה גייסה במסגרתו, ציבורי מכרז נערך 2019 בינואר 13 ביום (3)
. הוצאות שקלית, צמוד לאלשנה,  4.2%'( נקבעה בשיעור של ט)סדרה ט'( והריבית על אג"ח )סדרה  חוב רותע.נ אג

 בעשרההאג"ח עומדות לפירעון . 4.5% -הריבית האפקטיבית הינה כמיליון ש"ח.  4.7 -ההנפקה הסתכמו לסך של כ
עד  2019 מהשנים אחת בכל לנובמבר 15 -ו במאי 15 בכל ישולמו שלהן הקרן שסכומי שווים לאשנתיים  יחצתשלומים 

. ב. 2020 -ו 2019מיתרת הקרן בכל אחד מארבעת התשלומים הראשונים בשנים  2.5%לפי החלוקה כדלקמן: א.  2023
מיתרת הקרן תשולם  75%ג.  -ו 2021-2023( בשנים 5-9מיתרת הקרן בכל אחד מחמשת התשלומים הבאים )תשלום  3%

 .2023בנובמבר  15בתשלום העשירי והאחרון ביום 
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 אירועים עיקריים בתקופת הדוח: )המשך( ב.
 

להלן:  Cross Currency Swap) מטבע החלפת בעסקתתאגיד בנקאי  עם התקשרה החברה 2019בפברואר  5 ביום
אלפי אירו  121,415 -ש"ח בתמורה לסך של כ אלפי 500,000מלוא סכום הגיוס ברוטו, בסך  של"עסקת ההחלפה"( 

אירו. בהתאם לעסקת ההחלפה החברה תשלם  1 -ש"ח ל 4.118שער חליפין של  )להלן: "סכום הקרן באירו"( לפי
לשנה ומנגד התאגיד הבנקאי ישלם לחברה  3.44%לתאגיד הבנקאי את סכומי הקרן באירו הנושאים ריבית בשיעור של 

של אגרות  לשנה בהתאם ללוח סילוקין הזהה ללוח הסילוקין 4.2%את סכומי הקרן בש"ח הנושאים ריבית בשיעור של 
 חוב )סדרה ט'(.

 
)להלן:  ברומניה בוקרשט בעיר המצויים AFI Park 1-5 המשרדיםראשון על בנייני  בשעבוד יובטחוהחוב,  אגרות

)להלן: "חברות  AFI Park 1-5"בטוחות"(, על מלוא הון המניות של חברות המחזיקות את בנייני המשרדים 
זכויותיה של אפי אירופה לקבלת כספים המגיעים לה מכוח מניות חברות הפרויקט. הכל כהגדרת  כל עלהפרויקט"(, 

 טר הנאמנות לאגרות חוב )סדרה ט'(.בשמונחים אלה 
 

הועברה יתרת תמורת ההנפקה לחברה לאחר שהתקיימו כל התנאים לשחרור יתרת ההנפקה  2019בפברואר  18 ביום
חברות הפרויקט לצורך פירעון מלא של יתרת ההלוואות  אתכאמור בשטר הנאמנות. תמורת הגיוס שימשה, בין היתר, 

מיליון אירו וכתוצאה מכך הוסרו כל  67 -של כ בסך AFI Park 1-5פרויקט  כנגדהקיימות לטובת הבנקים ברומניה 
 השעבודים הקיימים לטובת הבנקים ברומניה. 

 
למימון מחדש של חברות הפרוייקט בסך של  ההלוואההעמידה לחברת בת בבעלות מלאה של אפי אירופה את  החברה

. ההלוואה עומדת 3.6% -ור של כבאירו ונושאת ריבית בשיע ההינ ההלוואה. "ח(ש מיליון 402 -כמיליון אירו )  98 -כ
 ביוני 30ליום  נכוןהבת באירופה עומדת  לחברתלפירעון בעשרה תשלומים חצי שנתיים לא שווים. יתרת ההלוואה 

 "ח(ש מיליון 389 -אירו )כ מיליון 95.7 -כסך של  על 2019
 

'( של החברה והנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה טלהבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה 
 '( )להלן: "הנאמן"(, התחייבה החברה לשמירה על מספר אמות מידה פיננסיות, כדלקמן:ט

 
 . 75%שיעור של  על יעלה, שלא בטוחות לשווי נטו חוביחס  )א(

 
 . 40%יחס הון עצמי למאזן שלא על בסיס מאוחד, שלא יפחת משיעור של  (ב)
 
 . 22%יחס הון עצמי למאזן על בסיס מאוחד, שלא יפחת משיעור של  (ג)
 
)כאשר בחישוב ההון ייכללו  60%( לא יעלה על CAPיחס בין החוב )סולו( לבין סך ההון והחוב ) (ד)

 יתרות המיסים הנדחים(.
 
)כאשר בחישוב ההון ייכללו  75%( לא יעלה על CAP)מאוחד( לבין סך ההון והחוב ) יחס בין החוב (ה)

 יתרות המיסים הנדחים(. 
  
כמו כן, התחייבה החברה כי היא לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה, אם  (ו)

ים או בשל החלוקה יחס הון עצמי למאזן שיחושב על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המבוקר
יפחת  -הסקורים )לפי העניין( שלא על בסיס מאוחד, האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד 

ו/או יחס הון עצמי למאזן שיחושב על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המבוקרים או  44% -מ
 -יפחת מ -הסקורים )לפי העניין( על בסיס מאוחד, האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד 

על  CAP -ו/או יחס החוב ל 55%שלא על בסיס מאוחד יעלה על  CAP -ו/או יחס החוב ל 24%
 .70%בסיס מאוחד יעלה על 

 
 .לעיל האמורות הפיננסיות המידה באמות עומדת החברה, הכספי המצב על הדוח ליום נכון

 
ניעה ארעי שניתן לבקשת מ צו בעניין 2018 בדצמבר 31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות 3. ג 7 בביאור לאמור בהמשך (4)

ולמשא ומתן  1החברה בקשר עם עסקה למכירת החברות המחזיקות )בעקיפין( ביתרת ההחזקות במחצית היובל לריט 
התקשרו  2019באפריל  8"( לגיבושה של פשרה בין הצדדים, ביום 1"ריט  -"מ )להלן בע 1תנהל בין החברה לבין ריט הש

"השותפות"( ובעלי המניות בהן, בהסכם  –ותפות המחזיקה ביתרת המניות במחצית היובל )להלן והש 1החברה, ריט 
 . להלן עיקרי הסכם הפשרה:2019פשרה המבוסס על ההסכמות העקרוניות שדווחו במהלך חודש פברואר 

 
ה בנוגע לזכות מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ( ואילו החברה תוותר על טענותי 25.3 -תשלם לחברה סכום של כ 1ריט 

סירוב או זכות הצטרפות של החברה בקשר עם העסקה. עוד הוסכם שהחברה תרכוש אחוז אחד ממניות מחצית היובל 
מיליון ש"ח כך שהחברה והשותפות יגיעו לאחזקות שוות ביניהן במחצית היובל. כמו כן,  2.35מהשותפות תמורת 

)בדומה לשירותים הניתנים על ידה כיום( למשך  היובל מחציתלסוכם כי החברה תמשיך להעניק שירותי ניהול שוטפים 
 שנים נוספות. 6תקופה של 

 
הפשרה היה כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות אישור בית המשפט המחוזי בתל אביב ואישורם של  הסכם 

 להעברת המממנים אישור קבלת לאחר 2019 במאי 1 יוםב הושלם הפשרההגופים המממנים של מחצית היובל. הסכם 
 -הכנסות אחרות בסך של כ בסעיף שנרשםרווח  2019ברבעון שני  רשמהבעקבות השלמת העסקה החברה  .השליטה

 "ח.ש מיליון 25
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 אירועים עיקריים בתקופת הדוח: )המשך( ב.
  

 
מיליון ש"ח לשנתיים כנגד שעבוד חלק  180חתמה החברה עם תאגיד בנקאי על הסכם מסגרת של  2019מאי  בחודש (5)

רק. המסגרת שקלית, לא צמודה ובמשיכה ההלוואה תישא ריבית על החברה בפרויקט בניין משרדים קונקורד בבני ב
 .החברה של הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר קצר לזמן מהמסגרת חלק נצלה החברה. 1%בסיס פריים+ 

 
 

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי: ג. 
 
ביצעה החברה פרעון סופי של יתרת אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה )קרן וריבית( ובהתאם  2019ביולי  15 ביום (1)

 מניות 5,580,000 על'( הלטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  מיםרשו ושהי יםהשעבוד תקימחול וטיבהחברה פועלת ל
 .אירופה אפי של

 
 הוקם בו למגרש ביחסחתמו החברה ומכון ויצמן על הסכם, לפיו תבוטל חלק מחכירת החברה  2019באוגוסט  12 ביום (2)

 יתרת ואילו, ויצמן למכון יושבו במגרש וההתחייבויות מהזכויות 40% -ש באופן, ציונה בנס המדע בפארק 15 בניין
 החברה מחכירת חלק המשך על לויתור בתמורה. החברה בידי תיוותר( 60%) האמור במגרש וההתחייבויות הזכויות

 .2019 אוקטובר במהלך ההסכם להשלמת צפי"ח. ש מיליון 4.2 -כ של סך לחברה ישולם
 
 



 

 

 

 

 

 –' דחלק 

 

 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על רבעונידוח 

 )א(:ג38הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ג)א(38בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  רבעונידוח 

 

(, אחראית לקביעתה "התאגיד: "בע"מ )להלן נכסיםאפריקה ישראל הלה, בפיקוח הדירקטוריון של ההנ

 והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 

 ין זה, חברי ההנהלה הם:ילענ

 מנכ"ל; ,אבי ברזילי .1

 ;ומנהל כספים ראשי , משנה למנכ"לגולדשטיין אריאל .2

 

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

ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים  הכללי

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי  סביר אשר נועדו לספק ביטחוןוהאמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד 

שהוא מפרסם על פי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות 

 ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם 

 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר 

כספים או למי שמבצע ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום ההל הכללי מנלומועבר להנהלת התאגיד, לרבות 

 ת הגילוי.ובפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדריש

 

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

 תתגלה.שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או 

 

לתקופה  הרבעוניבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  הרבעוניבדוח 

העריכו הדירקטוריון  ,("בדבר הבקרה הפנימית האחרון הרבעוניהדוח : ")להלן 2019 במרץ 31שנסתיימה ביום 

וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי 

 היא אפקטיבית. 2019 במרץ 31הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

 

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

 בדבר הבקרה הפנימית האחרון; הרבעוניהאפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח 

 

בדבר הבקרה הפנימית  הרבעוניהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח למועד הדוח, בהתבסס על 

 האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל:

 הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

 



 :הצהרות מנהלים

 :(1)ד()ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

 הצהרת מנהלים

 מנהל כלליהצהרת 

 מצהיר כי: ,ברזילי אביאני, 

 2019של שנת  השנילרבעון ( "התאגיד" :בע"מ )להלן נכסיםאפריקה ישראל של  רבעוניהבחנתי את הדוח  .1

 ;("הדוחות לתקופת בינייםאו " "הדוחות" :)להלן

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  .2

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

 ;לתקופת הדוחות

ספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות כהעתי, הדוחות הכספיים ומידע ידילפי  .3

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 ;שאליהם מתייחסים הדוחות

של התאגיד, והדוחות הכספיים ת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד .4

 הדיווח הכספי ועל הגילוי: עלביותר לגבי הבקרה הפנימית בהתבסס על הערכתי העדכנית 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  א.

של התאגיד לאסוף, לעבד, הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו 

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

 -וכן דין;הכספיים בהתאם להוראות ה

או מי שכפוף לו במישרין או הל הכללי מנהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  ב.

 להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי; מעורבים עובדים אחרים שיש

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

, המיועדים להבטיח של בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי א.

ות ערך )דוחות שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות נייר

מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט  ,2010-עכספיים שנתיים(, התש"

 -במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

, המיועדים להבטיח י של בקרות ונהליםפיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת  ב.

הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות באופן סביר את מהימנות 

 .בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

האחרון לבין התקופתי לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  ג.

לאפקטיביות הבקרה מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע 

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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 (:2)ד()ג38תקנה  לפי)ב( הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אריאל גולדשטייןאני, 

אפריקה של  לתקופת הביניים בדוחות אחר הכלול הכספי המידע את הוביניים ות הכספיים בחנתי את הדוח .1

הדוחות לתקופת או " "הדוחות" :)להלן 2019של שנת  השנילרבעון ( "התאגיד" :בע"מ )להלן נכסיםישראל 

 ;("ביניים

אינם כוללים כל לתקופת הביניים  והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים הדוחות הכספייםלפי ידיעתי,  .2

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם,  ,מצג לא נכון של עובדה מהותית

 היו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא י

משקפים באופן לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הו ביניים עתי, הדוחות הכספייםידילפי  .3

את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד  נאות, מכל הבחינות המהותיות,

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;לתאריכים 

של התאגיד, והדוחות הכספיים ת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד .4

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  א.

ולמידע הכספי האחר הכלול  ביניים ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ,הדיווח הכספי ועל הגילוי

יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על , לתקופת הביניים בדוחות

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

 -וכן ;הכספיים בהתאם להוראות הדין

או מי שכפוף לו במישרין או הל הכללי מנהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  ב.

 .רים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוימעורבים עובדים אח

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח תחת פיקוחנו קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  א.

כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט 2010-כספיים שנתיים(, התש"ע

 -במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

, המיועדים להבטיח של בקרות ונהלים תחת פיקוחי קיומםקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם ו ב.

מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות באופן סביר את 

 .בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

האחרון לבין התקופתי לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  ג.

דוחות לתקופת , המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בזה מועד דוח

את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות  , להערכתיאשר יש בו כדי לשנות הביניים,

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

 

  
"ל משנה למנכ, גולדשטייןאריאל  2019 באוגוסט 15

 ראשי כספיםומנהל 
                  



 

 
AFI Europe N.V. 

 

Unaudited Condensed 

Consolidated 

Interim Financial Statements 

 

As at June 30, 2019 



 

 

 2 

AFI Europe N.V. 

 

Unaudited Interim Financial Statements as at June 30, 2019 

 

 

Contents 

 

 

 Page 

 

 

Review Report on the Condensed Consolidated Interim Financial Information 3 

 

 

Condensed Consolidated Interim Financial Statements: 

 

 

Condensed consolidated interim statement of financial position 4 

 

 

Condensed consolidated interim income statement 5 

 

 

Condensed consolidated interim statement of comprehensive income 6 

 

 

Condensed consolidated interim statement of changes in equity 7-8 

 

 

Condensed consolidated interim statement of cash flows 9 

 

 

Notes to the condensed consolidated interim financial statements 10-26 

 

 



 
 

Somekh Chaikin 

KPMG Millennium Tower 

17 Ha’arba’a Street, PO Box 609 

Tel Aviv 61006, Israel 

+972 3 684 8000 

 

 

 3 

 

Review Report of the Independent Auditors to 

the Shareholders of AFI Europe N.V. 
 

Introduction 

We have reviewed the accompanying financial information of AFI Europe N.V. and its 

subsidiaries, comprising of the condensed consolidated interim statement of financial 

position as of June 30, 2019 and the related condensed consolidated interim statements of 

income, comprehensive income, changes in equity and cash flows for the six and three 

month periods then ended. The Board of Directors and Management are responsible for 

the preparation and presentation of this interim financial information in accordance with 

IAS 34 “Interim Financial Reporting”. 

 

Scope of Review 

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 1, 

"Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the 

Entity" of the Institute of Certified Public Accountants in Israel. A review of interim 

financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for 

financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A 

review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with generally 

accepted auditing standards in Israel and consequently does not enable us to obtain 

assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified 

in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion. 

 

Conclusion 

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the 

accompanying financial information was not prepared, in all material respects, in 

accordance with IAS 34. 
 

 
Somekh Chaikin 

Certified Public Accountants (Isr.) 
August 15, 2019 

 

 

 
Somekh Chaikin, an Israeli partnership and a member firm of the KPMG network of independent member 

Firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 
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AFI Europe N.V. 

Unaudited Condensed Consolidated Interim Statement of Financial Position as at 

 

In thousands of Euros  June 30, June 30, December 31, 

  2019 2018 2018 

  (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

Assets     

Investment in (and loans to) equity accounted investees    7,956  9,592  9,607  

Investment property   1,294,910          1,193,782   1,249,750  

Investment property under development   206,493             200,201   193,492  

Inventory   190,686             173,338   161,369  

Property, plant and equipment and Right-of-use assets   2,856                 1,744   1,849  

Deferred tax assets   2,101                 1,460   1,919  

Goodwill   1,455                 1,455   1,455  

Trade and other receivables   3,790                 3,782   7,407  

Total non-current assets   1,710,247  1,585,354  1,626,848  

Assets held for sale   3,843               11,829   11,626  

Inventory   126,955               75,022   87,431  

Short term investment   24,059               31,110   20,018  

Trade and other receivables   36,092               24,343   28,396  

Cash and cash equivalents   79,023               58,792   57,252  

Total current assets   269,972  201,096  204,723  

Total assets  1,980,219 1,786,450 1,831,571 

Equity    
 

Issued capital   930  930  930  

Share premium    411,797  411,797  411,797  

Translation reserve   (3,291) (5,410)  (4,213) 

Hedging reserve, net   (384) (965)  (364) 

Retained earnings   292,282  246,670  273,371  

Equity attributable to owners of the Company   701,334  653,022  681,521  

Non-controlling interest   55,081  52,662  53,124  

Total equity   756,415  705,684  734,645  

Liabilities    
 

Loans and borrowings   498,311             263,324   260,169  

Loans and borrowings from related parties   391,393             328,566   328,448  

Deferred tax liabilities   121,611             116,255   120,204  

Other non-current liabilities   11,781                 7,749   9,778  

Total non-current liabilities   1,023,096  715,894  718,599  

Loans and borrowings   101,691             264,873   282,457  

Loans and borrowings from related parties   5,367  - - 

Trade and other payables   54,101               54,415   50,671  

Tax payables   11,917               26,342   27,120  

Contract liabilities (advances for selling inventory)   27,632               19,242   18,079  

Total current liabilities   200,708  364,872  378,327  

Total liabilities   1,223,804 1,080,766 1,096,926 

Total equity and liabilities  1,980,219 1,786,450 1,831,571 
 

 

 

  

 

CEO – A. Barzilay  CFO – A. Goldstein 

 

Amsterdam, August 15, 2019 
 

The accompanying notes are integral part of these consolidated interim financial statements. 
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AFI Europe N.V. 

Unaudited Condensed Consolidated Interim Income Statement 
In thousands of Euros 

 

 
For the six months ended For the three months ended 

For the year 

ended   
 

June 30, June 30, December 31, 
 2019 2018 2019 2018 2018 
 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

Gross rental income  42,225  37,075  21,174  18,939  77,951  

Service charge income  11,091  12,713  3,564  6,197  25,442  

Service charge expenses  (11,036) (11,839)  (3,505) (5,865)  (24,642) 

Net rental and related income 42,280 37,949 21,233 19,271  78,751  

      

Proceeds from sale of trading property  7,969  28,277  2,119  26,658  78,622  

Carrying value of trading property sold  (6,708) (21,575)  (1,800) (20,378)  (51,706) 

Write down of inventory to net realizable value  -  (365)  -  (365) (700) 

Profit from disposal of trading property  1,261  6,337  319  5,915 26,216 
      

Gross profit 43,541 44,286 21,552 25,186 104,967 

      

Change in fair value of investment property  4,924  54,906  (793) 55,746  53,697  

Change in fair value of investment 

property under development 
 (242) 14,187  -  15,863  14,461  

Administrative expenses  (5,607) (4,548)  (2,838) (2,522)  (10,299) 

Selling and marketing expenses  (1,527) (2,229)  (752) (1,302)  (4,912) 

Other income  558  311  102  154  930  

Other expenses  (1,170) (538)  (890) (361) (999) 

Operating profit  40,477  106,375  16,381  92,764 157,845 

      

Financial income  684  940  107  69 1,029 

Financial expenses  (16,270) (12,880)  (8,265) (6,448) (28,194) 

Net financing costs (15,586) (11,940) (8,158) (6,379) (27,165) 

Share of loss of equity accounted investees  (600) (97)  (508) (176) (433) 

Profit before tax 24,291 94,338  7,715  86,209 130,247 

      

Income tax expense  (3,272) (16,193)  269  (14,104) (24,427) 

Profit for the period  21,019  78,145  7,984  72,105 105,820 

      

Attributable to:      

  Equity holders of the parent  18,911  76,058  6,893  70,210 102,571 

  Non-controlling interest  2,108  2,087  1,091  1,895 3,249 

Profit for the period  21,019  78,145  7,984  72,105 105,820 

 

 

The accompanying notes are integral part of these consolidated interim financial statements.  
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AFI Europe N.V. 
 

Unaudited Condensed Consolidated Interim Statement of Comprehensive Income  
 

In thousands of Euros 

 
For the six months ended For the three months ended 

For the year 

ended 
 

June 30, June 30, December 31, 
 

2019 2018 2019 2018 2018 
 

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

Profit for the period 21,019 78,145 7,984 72,105 105,820 
 

     
Other comprehensive income items that 

after initial recognition in comprehensive 

income were or will be transferred to 

profit or loss      
Foreign exchange translation differences 

from foreign operations 1,376 (2,633) 1,665 (2,687) (1,436) 

Net realization of translation reserves 

transferred to profit or loss (454) - - - - 

Reserves from hedge accounting (13) 252 (230) 197 862 

Other comprehensive income (loss) for the 

period, net of tax  909 (2,381) 1,435 (2,490) (574) 
 

     

Total comprehensive income for the period 21,928 75,764 9,419 69,615 105,246 

      

Attributed to:      

 Equity holders of the parent 19,813 73,670 8,325 67,716 101,981 

 Non-controlling interest 2,115 2,094 1,094 1,899 3,265 

Total comprehensive income for the period 21,928 75,764 9,419 69,615 105,246 

 

 
The accompanying notes are an integral part of these consolidated interim financial statements.
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AFI Europe N.V. 

Unaudited Condensed Consolidated Interim Statement of Changes in Equity 
 

In thousands of Euros 

 

 
Issued 

capital 

Share 

premium 

Translation 

reserve 

Hedging 

reserve 

Capital reserve 

from transactions 

with non- 

controlling interest 

Retained 

earnings 

Equity attributable 

to equity holders  

of the parent 

 Non-

controlling 

interest Total equity 

Balance at January 1, 2019  (Audited) 930 411,797 (4,213) (364) (1,400) 274,771 681,521 53,124 734,645 

Profit for the period - - - - - 18,911  18,911  2,108 21,019 

Realization of translation reserve from 

disposal of associate company - -  (454) - - -  (454) -  (454) 

Adjustments for translation - -  1,376  - - -  1,376  -  1,376  

Reserve from hedge accounting - - -  (20) - -  (20)  7   (13) 

Dividend to non-controlling interest - - - - - -  -   (158)  (158) 

Balance at June 30, 2019 (Unaudited)  930   411,797   (3,291)  (384)  (1,400)  293,682   701,334   55,081   756,415  

          

Balance at January 1, 2018  (Audited) 930 411,797 (2,777) (1,210) (1,588) 172,200 579,352 50,568 629,920 

Profit for the period - - - - - 76,058 76,058 2,087 78,145 

Adjustments for translation - - (2,633) - - - (2,633) - (2,633) 

Reserve from hedge accounting - - - 245 - - 245 7 252 

Balance at June 30, 2018 (Unaudited) 930 411,797 (5,410) (965) (1,588) 248,258 653,022 52,662 705,684 

 

 

The accompanying notes are integral part of these consolidated interim financial statements 
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AFI Europe N.V. 

Unaudited Condensed Consolidated Interim Statement of Changes in Equity 
 

In thousands of Euros 

 

 

 
Issued 

capital 

Share 

premium 

reserve 

Translation 

reserve 

Hedging 

reserve 

Capital reserve 

from transactions 

with non-

controlling interest 

Retained 

earnings 

Equity attributable 

to owners of the 

Company 

 Non-

controlling 

interest Total equity 

Balance at April 1, 2019 (Unaudited) 930 411,797 (4,956) (151) (1,400) 286,789 693,009 54,145 747,154 

Profit for the period - - - - - 6,893 6,893 1,091 7,984 

Adjustments for translation - -  1,665  - - -  1,665   -   1,665  

Reserve from hedge accounting - - -  (233) - -  (233)  3   (230) 

Dividend to non-controlling interest - - - - - -  -   (158)  (158) 

Balance at June 30, 2019 (Unaudited)  930   411,797   (3,291)  (384)  (1,400)  293,682   701,334   55,081   756,415  

          

Balance at April 1, 2018 (Unaudited) 930 411,797 (2,723) (1,158) (1,588) 178,048 585,306 50,763 636,069 

Profit for the period - - - - - 70,210 70,210 1,895 72,105 

Adjustments for translation - - (2,687) - - - (2,687) - (2,687) 

Reserve from hedge accounting - - - 193 - - 193 4 197 

Balance at June 30, 2018 (Unaudited) 930 411,797 (5,410) (965) (1,588) 248,258 653,022 52,662 705,684 

          

Balance at January 1, 2018 (Audited)  930   411,797   (2,777)  (1,210)  (1,588) 172,200 579,352 50,568 629,920 

Profit for the period - - - - -  102,571   102,571   3,249   105,820  

Adjustments for translation - -  (1,436) - - -  (1,436) -  (1,436) 

Reserve from hedge accounting - - -  846  - -  846   16   862  

Acquisition of non-controlling interests - - - -  188  -  188   (709)  (521) 

Balance at December 31, 2018 (Audited)  930   411,797   (4,213)  (364)  (1,400)  274,771   681,521   53,124   734,645  

 

 

The accompanying notes are integral part of these consolidated interim financial statements 
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AFI Europe N.V. 

Unaudited Condensed Consolidated Interim Statement of Cash Flows  
In thousands of Euros 

 
For the six months ended For the three months ended 

For the year 

ended   
 June 30, June 30, December 31, 
 2019 2018 2019 2018 2018 
 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

Cash flows from operating activities      

Profit for the period  21,019  78,145   7,984  72,105 105,820 

Adjustment for:      

Depreciation  391  165   201  81  336  

Loss from disposal of associate, net  300  -  435  - - 

Loss from equity accounted investees  600  97   508  176  433  

Change in fair value of investment property under 

development  242   (14,187)  -  (15,863)  (14,461) 

Change in fair value of investment property   (4,924)  (54,906)  793  (55,746)  (53,697) 

Write-down of inventory to net realizable value  -  365   -  365  700  

Net finance costs  15,586  11,940   8,158  6,379  27,165  

Income tax expense  3,272  16,193  (269) 14,104 24,427 
  36,486  37,812  17,810  21,601 90,723 

Change in inventories  (35,948) (3,046)  (22,945) 6,614  (1,170) 

Change in trade and other receivables  (6,682) (2,853)  (4,059) 251  (6,717) 

Change in trade and other payables  8,155  1,235  3,994  1,272  (1,990) 

Change in contract liabilities (advance from selling 

inventory)  9,377  3,045  5,135  180 1,665 
  11,388  36,193  (65) 29,918 82,511 

Income taxes paid  (6,240) (2,720)  (4,635) (2,277) (5,814) 

Cash flows from (used in) operating activities  5,148  33,473  (4,700) 27,641 76,697 

 
     

Cash flows from investing activities      

Repayment (grant) of loan to equity accounted 

investees   1,261  (55)  2,026  -  (270) 

Proceeds from sale of assets  -  4,200  -  4,200  4,520  

Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired  (31,310) -  (12,559) - - 

Proceeds from sale of associates  7,058  -  (435) -  2,000  

Investments of short-term investments ,net  (394) 2,502  (2,380) 4,912  9,830  

Acquisition of property, plant and equipment  (113) (126)  5  (31)  (398) 

Investment in investment property  (6,313) (11,794)  (4,006) (5,716) (22,157) 

Investment in investment property under development  (45,301) (64,414)  (22,272) (44,326) (102,673) 

Tax paid from selling investment properties  (11,833) -  -  - (1,016) 

Cash flows used in investing activities  (86,945) (69,687)  (39,621) (40,961) (110,164) 

 
     

Cash flows from financing activities      

Acquisition of non-controlling interests  -  -  -  -  (521) 

Repayment of non-current loans and borrowings  (354,828) (10,763)  (323,186) (5,879)  (58,228) 

Proceeds from non-current loans and borrowings  508,264  76,635  388,221  50,751  146,312  

Change in current loans and borrowings, net  (34,249) (5,189)  4,613  (9,120)  (17,722) 

Payment of lease liabilities  (690) (536)  (298) (277)  (1,059) 

Interest paid  (14,972) (12,060)  (8,102) (6,345) (25,236) 

Cash flows from financing activities  103,525  48,087  61,248  29,130 43,546 

Change in cash and cash equivalents  21,728  11,873  16,927  15,810 10,079 

Cash and cash equivalents at the beginning of the 

period  57,252  47,278  62,059  43,220 47,278 

Effect of exchange rate fluctuations on cash held  43  (359)  37  (238) (105) 

Cash and cash equivalents at the end of the period  79,023  58,792  79,023  58,792 57,252 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated interim financial statements.
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Note 1 - General 
 

AFI Europe N.V. (the "Company”) was incorporated in the Netherlands on April 4, 2006. By a resolution 

dated April 18, 2006, the Company changed its form to a Dutch public limited liability Company 

(naamloze vennootschap) and changed its name from AIIP Fin B.V. into AFI Europe N.V. The Company 

is domiciled in Amsterdam, the Netherlands. 
 

The Company is a real estate development and investment company operating in Central and Eastern 

Europe mainly on the development of commercial and residential projects. 
 

The condensed consolidated interim financial statements of the Company as at and for the six and three 

months ended June 30, 2019 comprises the Company, its subsidiaries (together the “Group”), and the 

Group’s interest in associates and jointly controlled entities. 
 

As from incorporation in 2006, the Company was a wholly-owned subsidiary of Africa Israel International 

Properties (2002) Ltd., an Israeli company wholly owned by AFI Properties Ltd. (formerly Africa Israel 

Properties Ltd.) (“AFI Properties”), an Israeli Company listed on the Tel Aviv Stock Exchange. 
 

Until March 4, 2019 AFI Properties was a subsidiary of Africa Israel Investments Ltd. (“Africa 

Investments”). During February 2019 Africa Investments received a binding and irrevocable proposal 

for the purchase of its controlling stake in AFI Properties by a group of investors consisting of two Israeli 

public companies, listed on the Tel Aviv Stock Exchange, namely – Mega Or Holdings Ltd. and Big 

Shopping Centers Ltd., and several Israeli institutional investors, that offered to purchase approximately 

51% of AFI Properties’ issued share capital in consideration for payment of approx. ILS 1.25 billion, to 

be paid in cash against delivery of the acquired AFI Properties’ shares.  
 

The purchase was approved by the Israeli court after the approval of the bond holders of Africa 

Investments, and the sale of shares was completed on March 4, 2019. Following the completion of that 

transaction, as well as the sale of the remaining 5% of AFI Properties’ shares that were held by Africa 

Investments, Africa Investments is no longer a shareholder of AFI Properties, and is not holding any 

direct or indirect interest in the Company. 
 

It should be noted that certain financing agreements to which the Group companies are parties allow the 

lenders to demand immediate repayment of their loans upon a change of control over the borrower. 

Following the Company’s discussions with these lenders, they provided their consent to the change of 

control abovementioned, and will not demand immediate repayment of their loans.  
 

The consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended December 31, 2018 are 

available upon request from the Company’s registered office. 

 

Other aspects of the Group's financial risk management objectives and policies are consistent with that 

disclosed in the consolidated financial statements as at and for the year ended December 31, 2018. 
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Note 2 – Basis of Preparation 
 

A. Statement of compliance 

 

 These interim financial statements have been prepared, in accordance with International Financial 

Reporting Standard (IFRS) IAS 34, Interim Financial Reporting. They do not include all of the 

information required for full annual financial statements, and should be read in conjunction with the 

consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended December 31, 2018. 

 

 These interim financial statements were approved by the Board of Directors on August 15, 2019. 

 

B. Use of estimates and judgment 

 

 The preparation of interim financial statements in conformity with IFRS requires management to 

make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the 

reported amounts of assets and liabilities, income and expense. Actual results may differ from these 

estimates. 

 

 In preparing these interim financial statements, the significant judgments made by management in 

applying the Group’s accounting policies and the key sources of estimation were the same as those 

that applied to the consolidated financial statements as at and for the year ended December 31,  2018. 

 
C. Valuation processes used by the Group 

 

In accordance with its policy and past practices, the Group periodically examines the values of its 

investment property, investment property under development and other real estate properties. Such 

examination is performed at least once a year for investment property and investment property under 

development, by independent external appraisers having appropriate professional qualifications and 

knowledge with respect to the relevant location and the type of property appraised. 

 

In respect of investment property, at each interim period the Group examines the need to update the 

last fair value valuation preformed, to ensure it represents a reliable value estimation as of the current 

reporting period. This examination is made by reviewing the changes in the relevant real estate 

market, the rental contracts, the macro-economic environment, new information in respect of 

material transactions done in the surrounding area and any other information that may affect the 

value of the asset. 

 

In respect of investment property under development, at each reporting period the Group examines 

the actual costs invested in the development, the estimated remaining costs to complete, the 

construction progress and any other relevant changes in the real estate market. 

 

Note 3 - Significant Accounting Policies 
 

Except as described below in item A, the accounting policies applied by the Group in these condensed 

consolidated interim financial statements are the same as those applied by the Group in its 

consolidated financial statements as at and for the year ended December 31, 2018. 

Presented hereunder is a description of the changes in accounting policies applied in these condensed 

consolidated interim financial statements and their effect: 
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Note 3 - Significant Accounting Policies (Cont'd) 
 

A. Initial application of new standards, amendments to standards and interpretations  

 

As from January 1, 2019 the Group applies the new standards and amendments to standards described 

below: 

 

(1) IFRS 16, Leases 

 

As from January 1, 2019 (hereinafter: “the date of initial application”) the Group applies International 

Financial Reporting Standard 16, Leases (hereinafter: “IFRS 16” or “the standard”), which replaced 

International Accounting Standard 17, Leases (hereinafter: "IAS 17" or "the previous standard").  

 

The main effect of the standard’s application is reflected in annulment of the existing requirement 

from lessees to classify leases as operating (off-balance sheet) or finance leases and the presentation 

of a unified model for lessees to account for all leases similarly to the accounting treatment of finance 

leases in the previous standard. Until the date of application, the Group classified most of the leases 

in which it is the lessee as operating leases, since it did not substantially bear all the risks and rewards 

from the assets. Assets leased under a finance lease included mainly office buildings. 

 

In accordance with IFRS 16, for agreements in which the Group is the lessee, the Group recognizes 

a right-of-use asset and a lease liability at the inception of the lease contract for all the leases in which 

the Group has a right to control identified assets for a specified period of time, other than exceptions 

specified in the standard. Accordingly, the Group recognizes depreciation and amortization expenses 

in respect of a right-of-use asset, tests a right-of-use asset for impairment in accordance with IAS 36 

and recognizes financing expenses on a lease liability. Therefore, as from the date of initial 

application, lease payments relating to assets leased under an operating lease, which were presented 

as part of general and administrative expenses in the income statement, are capitalized to assets and 

written down as depreciation and amortization expenses.  

 

The Group elected to apply the standard using the modified retrospective approach, with an 

adjustment to the balance of retained earnings as at January 1, 2019 and without a restatement of 

comparative data. In respect of all the leases, the Group elected to apply the transitional provisions 

such that on the date of initial application it recognized a liability at the present value of the balance 

of future lease payments discounted at its incremental borrowing rate at that date calculated according 

to the average duration of the remaining lease period as from the date of initial application, and 

concurrently recognized a right-of-use asset at the same amount of the liability, adjusted for any 

prepaid or accrued lease payments that were recognized as an asset or liability before the date of 

initial application. Therefore, application of the standard did not have an effect on the Group’s equity 

at the date of initial application. 

 

Furthermore, as part of the initial application of the standard, the Group has chosen to apply the 

following expedients: 

(1) Applying the practical expedient regarding the recognition and measurement of leases where 

the underlying asset has a low value; 

(2) Not separating non-lease components from lease components and instead accounting for all 

the components as a single lease component; 

(3) Relying on a previous definition and/or assessment of whether an arrangement is a lease in 

accordance with current guidance with respect to agreements that exist at the date of initial 

application; 

(4) Applying a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar 

characteristics; 

 

 

 



AFI Europe N.V. 

 
Notes to the Consolidated Interim Financial Statements 

 

 13 

Note 3 - Significant Accounting Policies (cont'd) 
 

A. Initial application of new standards, amendments to standards and interpretations 

 (cont’d) 

 

(1) IFRS 16, Leases (cont'd) 

 

(5) Assessing whether a contract is onerous in accordance with IAS 37, Provisions, Contingent 

Liabilities and Contingent Assets (hereinafter: "IAS 37") immediately before the date of initial 

application instead of assessing impairment of right-of-use assets. 

(6) Applying the practical expedient regarding the recognition and measurement of short-term leases, 

for both leases that end within 12 months from the date of initial application and leases for a 

period of up to 12 months from the date of their inception for all groups of underlying assets to 

which the right-of-use relates; 

(7) Excluding initial direct costs from measurement of the right-of-use asset at the date of initial 

application; 

 

In measurement of the lease liabilities, the Group discounted lease payments using the nominal 

incremental borrowing rate at January 1, 2019.  

 

Impact of the application of IFRS 16 in the reporting period 

 

As a result of the initial application of IFRS 16, in relation to the leases that were classified as operating 

leases according to IAS 17, the Group recognized right-of-use assets and lease liabilities as at January 1, 

2019 in the amount of EUR 1 million and EUR 1 million, respectively. There is no effect on the retained 

earnings as at January 1, 2019. Lease liabilities are presented in the Company's financial statements as a 

part of loans and borrowings in the amount of approx. EUR 1.1 million as of June 30, 2019. 

 

(1) Leased assets and lease liabilities 
 

Contracts that award the Group control over the use of a leased asset for a period of time in 

exchange for consideration, are accounted for as leases. Upon initial recognition, the Group 

recognizes a liability at the present value of the balance of future lease payments (these payments 

do not include certain variable lease payments), and concurrently recognizes a right-of-use asset 

at the same amount of the lease liability, adjusted for any prepaid or accrued lease payments, plus 

initial direct costs incurred in respect of the lease. Subsequent to initial recognition, the right-of-

use asset is accounted for using the cost model, and depreciated over the shorter of the lease term 

or useful life of the asset. 
 

The Group has elected to apply the practical expedient by which short-term leases of up to one 

year and/or leases in which the underlying asset has a low value, are accounted for such that lease 

payments are recognized in profit or loss on a straight-line basis, over the lease term, without 

recognizing an asset and/or liability in the statement of financial position. 
 

(2) The lease term 
 

The lease term is the non-cancellable period of the lease plus periods covered by an extension or 

termination option if it is reasonably certain that the lessee will or will not exercise the option, 

respectively.  
 

(3) Depreciation of right-of-use asset 
 

After lease commencement, a right-of-use asset is measured on a cost basis less accumulated 

depreciation and accumulated impairment losses and is adjusted for re-measurements of the lease 

liability. Depreciation is calculated on a straight-line basis over the useful life or contractual lease 

period, whichever earlier.  
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Note 3 - Significant Accounting Policies (Cont'd) 
 

A. Initial application of new standards, amendments to standards and interpretations (cont’d) 

 
Standard/interpretation/  Effective date and   

amendment The requirements of the publication transitional provisions Effects 

Amendment to IAS 28, 

Investments in Associates 

and Joint Venture: Long-

Term Interests in 

Associates or Joint 

Ventures 

The Amendment clarifies that for long-term interests that form part 

of the entity’s net investment in the associate or joint venture, the 

entity shall first apply the requirements of IFRS 9 and then apply 

the instructions of IAS 28 with respect to the remainder of those 

interests, so that the long-term interests are in the scope of both 

IFRS 9 and IAS 28. 

The Amendment is applied 

retrospectively (with the possibility of 

certain reliefs) with an adjustment to 

the balance of retained earnings at the 

transition date and without an 

amendment of comparative data. 

The application of the 

amendment to IAS 28 did not 

have a material effect on the 

financial statements. 

 

IFRIC 23, Uncertainty 

Over Income Tax 

Treatments 

IFRIC 23 clarifies how to apply the recognition and measurement 

requirements of IAS 12 for uncertainties in income taxes. 

According to IFRIC 23, when determining the taxable profit (loss), 

tax bases, unused tax losses, unused tax credits and tax rates when 

there is uncertainty over income tax treatments, the entity should 

assess whether it is probable that the tax authority will accept its 

tax position. Insofar as it is probable that the tax authority will 

accept the entity’s tax position, the entity will recognize the tax 

effects on the financial statements according to that tax position. 

On the other hand, if it is not probable that the tax authority will 

accept the entity’s tax position, the entity is required to reflect the 

uncertainty in its accounts by using one of the following methods: 

the most likely outcome or the expected value. IFRIC 23 clarifies 

that when the entity examines whether or not it is probable that the 

tax authority will accept the entity’s position, it is assumed that the 

tax authority with the right to examine any amounts reported to it 

will examine those amounts and that it has full knowledge of all 

relevant information when doing so. Furthermore, according to 

IFRIC 23 an entity has to consider changes in circumstances and 

new information that may change its assessment. IFRIC 23 also 

emphasizes the need to provide disclosures of the judgments and 

assumptions made by the entity regarding uncertain tax positions. 

IFRIC 23 is applied using the 

cumulative effect approach. 

The application of IFRIC 23 

did not have a material effect 

on the financial statements. 
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Note 3 - Significant Accounting Policies (Cont'd) 
 

C. New standards and interpretations not yet adopted 

 
Standard/interpretation/  Effective date and   

amendment The requirements of the publication transitional provisions Expected effects 

Amendment to IFRS 3, 

Business Combinations 

The Amendment clarifies whether a transaction to acquire an 

operation is the acquisition of a "business" or an asset. For the 

purpose of this examination, the Amendment added an optional 

concentration test so that if substantially all of the fair value of the 

acquired assets is concentrated in a single identifiable asset or a 

group of similar identifiable assets, the acquisition will be of an 

asset. In addition, the minimum requirements for definition as a 

business have been clarified, such as for example the requirement 

that the acquired processes be substantive so that in order for it to 

be a business, the operation shall include at least one input element 

and one substantive process, which together significantly 

contribute to the ability to create outputs. Furthermore, the 

Amendment narrows the reference to the outputs element required 

in order to meet the definition of a business and added examples 

illustrating the aforesaid examination. 

The Amendment is effective for 

transactions to acquire an asset or 

business for which the acquisition date 

is in annual periods beginning on or 

after January 1, 2020, with earlier 

application being permitted. 

 

The application of the 

Amendment may have a 

material effect on the 

accounting treatment of future 

acquisitions of operations.  
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Note 4 - Significant Events in the Reported Period 
 

A. In reference to Note 4B (1) on the Company’s consolidated financial statements for the year ended 

December 31, 2018 regarding the sale of the company's shares in a jointly controlled entity in Hungary, 

together with the sale of the Company’s loans to that entity for a total consideration of EUR 9.5 million, 

the sale transation was completed during January 2019 and the Company recognized a profit in the amount 

of EUR 154 thousands, out of which EUR 454 thousands were net realization of translation reserves 

transferred to financial income in profit or loss.  
 

B. During January 2019 the Company’s parent company, AFI Properties Ltd. (formerly Africa Israel 

Properties Ltd.) (the “AFI Properties”) raised debt financing in the amount of ILS 500 million (which on 

the date hereof is equivalent to approx. EUR 121 million) through a public offering of bonds designated as 

Series I Bonds under a shelf offering dated 10 January 2019, based on a prospectus dated 27 February 2017 

(the “Offering” and the “Series I Bonds”, respectively), and in connection with the Offering AFI Properties 

and the trustee for the holders of the Series I Bonds (the “Trustee”) entered into a deed of trust dated 9 

January 2019 (the “Trust Deed”). Subsequently, AFI Properties made available to a wholly owned Dutch 

subsidiary of the Company (“Finco”) a loan in the amount of approx. EUR 98 million using part of the 

Offering’s proceeds. The loan from AFI Properties bears interest at an annual rate of approx. 3.6% and will 

be repaid over a five-year period. Finco then on-lent this amount to the four wholly owned Romanian 

subsidiaries of the Company that own and operate the four office buildings known as AFI Park 1, AFI Park 

2, AFI Park 3 and AFI Park 4 & 5, located in Bucharest, Romania, adjacent to the AFI Cotroceni shopping 

mall (the “Property Companies”), for the purpose of (i) fully paying-off previous loans made to the Property 

Companies by certain banks, in the aggregate amount of approx. EUR 67 million, and (ii) refinancing 

certain existing intra-group loans of the Property Companies, in the aggregate amount of approx. EUR 31 

million. In connection with the aforementioned refinance transaction, the Company, as well as Finco and 

the Property Companies, provided various securities to the Trustee to secure the payment and discharge of 

AFI Properties’ liabilities to the Trustee and the holders of Series I Bonds under or pursuant to the trust 

Deed and any ancillary document or agreement in connection with the Series I Bonds, including a 

guarantee, a first-ranking mortgage on the Properties and a pledge over the Property Companies’ shares. 
 

C. On March 18, 2019 the Company completed the purchase from several third parties 100% of the ownership 

interests (i.e. shares) in a Czech company that owns a land plot of 2,600 sqm at Prague 1, Czech Republic 

for residential development of 5,500 sqm and 800 sqm for retail, for a total consideration of approx. CZK 

481 million (equivalent to approx. EUR 18.7 million), with a view to developing a residential project on 

the acquired company’s land.  

 

D. On February 5, 2019 a non-binding letter of intent (the “LOI”) was signed by the Company and a third-

party (the “Seller”) regarding an envisaged transaction for the acquisition by the Company of the Seller’s 

75% stake in a Romanian company (the “Project Company”) that has rights under a PPP contract with the 

Romanian state (the “PPP Contract”), in relation to a real estate project in Bucharest that will comprise of 

offices, retail areas, a residential project and a hotel, with a total gross building area (GBA) of approx. 

220,000 sqm (the “Project”), for a total purchase price of EUR 60 million.  The other shareholders of the 

Project Company are a Romanian governmental company (15%) and a private investor (10%).  The PPP 

Contract contains several undertakings of the Project Company towards the Romanian authorities, 

including an undertaking to develop for the Romanian government, for no consideration, an office building 

with GBA of approx. 11,000 sqm and an underground parking of 2,000 sqm. In accordance with the LOI, 

the Company has conducted a due diligence investigation of the Project, and on July 3, 2019 the Company 

signed a preliminary agreement extending the due diligence period by additional 60 days following which 

the Company shall pay to the Seller of EUR 200 thousand (subject to the results of the due diligence). 

Thereafter, 15 months following the execution of the aforementioned preliminary agreement, the parties 

will sign a binding purchase agreement, upon which the Company will pay the seller an amount of EUR 20 

million. The entering into the binding purchase agreement is subject to the fulfillment of several conditions 

precedent, including the obtainment of permits and authorizations from third-parties, and including various 

confirmation regarding the PPP Contract. The remaining part of the consideration will be payable to the 

Seller over a period of a few years, subject to and conditional upon reaching certain milestones in 

connection with the development of the Project. 
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Note 4 - Significant Events in the Reported Period (cont'd) 
 

E. On March 4, 2019 a financing agreement was signed by a Czech wholly-owned subsidiary of the Company, 

which owns and operates the office complex known as AFI Karlin in Prague (the “Subsidiary” and the 

“Property”, respectively), in relation to a new bank loan in the amount of EUR 46 million. That loan was 

utilized by the Company during April 2019 and refinanced a previous loan in the amount of approx. EUR 

23 million which had been borrowed by the Subsidiary in connection with the Property’s development. The 

new loan bears interest at an annual rate of 3-month EURIBOR + 1.8% and will be repaid over a five-year 

period. The agreement includes a few financial covenants, as well as mechanism for curing breaches of 

these financial covenants. 
 

F. On March 5, 2019 a Romanian subsidiary of the Company completed the purchase from a third party of a 

land plot of approx. 7,837 sqm, as well as of certain buildings located thereon, in Bucharest, Romania, 

adjacent to the AFI Cotroceni shopping mall, for a total purchase price in the amount of EUR 7.4 million. 

Current zoning in respect of this land plot, together with adjacent land plot of approx. 42,800 sqm, which 

has been purchased on June 27, 2018, allows the development of buildings consisting of residential units, 

alongside office and retail areas, with a total of 150,000 sqm. The purchased land plot was classified as 

investment property under development. 
 

G. During the first quarter of 2019 the Group completed the construction of AFI V. Offices in Krakow. The 

asset value, in an amount of EUR 33.4 million, has been reclassified from investment property under 

development to investment property. Accordingly, the Company recognized a valuation gain of EUR 6.6 

million based on an external valuation (the yield rates used in the valuation were 6.75% for let units and 

7.75% for vacant units). 
 

H. In reference to Note 12 (2) on the Company’s consolidated financial statements for the year ended 

December 31, 2018 regarding a financing agreement that was signed on December 21, 2018 by the 

Company’s Romanian subsidiary that owns and operates the shopping mall known as AFI Cotroceni in 

Bucharest, Romania (the “Subsidiary” and the “Property”, respectively), in relation to a new loan in the 

amount of EUR 300 million, which will be provided to the Subsidiary by a syndicate of banks on a non-

recourse basis, during April 2019 the Subsidiary signed an amendment to the financing agreement, 

extending the loan’s availability period, i.e. the period during which all conditions precedent for the loan’s 

utilization (“CPs”) need to be fulfilled, and also eliminating some of the CPs under the original agreement. 

The loan was utilized on May 31, 2019 and refinanced a previous loan in the amount of approx. EUR 179 

million. 
 

I. On April 17, 2019 two Hungarian subsidiaries of the Company (the “Subsidiaries”) signed a pre-sale 

agreement regarding a contemplated sale of two land plots of 19,537 sqm that are owned by them in 

Budapest for the price of EUR 5.2 million. One of these two land plots, of 10,434 sqm, was the subject of 

a previous pre-sale agreement with the same potential purchaser (the “Purchaser’), as was mentioned in 

note 7 (4) in the Company’s consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018. The 

completion of the transaction was subject to several conditions precedent, which were supposed to be 

fulfilled by July 31, 2019. Since a few of those conditions precedent have not fulfilled by the 

aforementioned deadline, negotiations with the Purchaser continue in view of a possible extension of the 

deadline for the transactions’ completion. Accordingly, and given the intention of the Subsidiaries’ 

management to sell these two land plots within the next 12 months, these land plots are classified hereunder 

as assets held for sale. 
 

J. On June 3, 2019 the Company completed the purchase from certain third parties the entire ownership 

interests (i.e. shares) in two Czech companies that own (directly and indirectly) land plots for development 

in an area of 3,400 sqm at Karlin, Prague, Czech Republic, for a total consideration of approx. CZK 325 

million (equivalent to approx. EUR 12.7 million), with a view to developing a residential project on these 

land plots.   
 

K. On June 2019 a Romanian subsidiary of the Company, which developes and owns project AFI Tech Park 

in Bucharest, purchased from a third party two land plots in an area of approx. 2,779 sqm adjacent to its 

project, for a total purchase price in the amount of EUR 2.2 million. The purchased land plots were 

classified as inventory. 
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Note 5 - Financial Instruments  

 

A.  Financial instruments measured at fair value for disclosure purposes only 

 

The book value of certain financial assets and liabilities, including cash and cash equivalents, 

trade and other receivables, short-term interest-bearing loans and borrowings, loans and 

borrowings from related parties, trade and other payables are equal or approximate to their fair 

value. 

 

The fair values of the remaining financial assets and liabilities and their book values as presented 

in the statement of financial position are as follows: 

 
In thousands of Euros 

 June 30, 2019 June 30, 2018 December 31, 2018 

 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

 Carrying Fair Carrying Fair Carrying Fair 

 amount value amount value amount value 

Secured bank loans (*) 565,884 560,405 417,837 430,825 447,005 451,841 

   

(*) Including the current portion of long-term loans and borrowings 

 

B.  Fair value hierarchy of financial instruments measured at fair value 

 
The financial instruments measured at fair value on the temporal basis using valuation 

methodology in accordance with hierarchy fair value levels. 

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical instruments.  

- Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable either 

directly or indirectly.  

- Level 3: inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs). 

The financial liabilities and assets include interest rate swap contracts ("IRS") used for hedging 

which are defined as level 2. As of June 30, 2019 the IRS used for hedging and IRS not used for 

hedging are in a net amount of EUR 509 thousands and EUR 0 thousands, respectively (As of 

June 30, 2018: EUR 1,208 thousands and EUR 149 thousands, respectively and as of December 

31, 2018: EUR 475 thousands and EUR 88 thousands, respectively). 

Fair value of IRS is measured on the basis of the capitalization of the difference between the 

forward price in the contract and the current price for the residual period until redemption using 

appropriate interest curves used for derivative pricing and based on short-term Libor interest rates 

and long-term IRS transactions. 
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Note 6 - Contingent Liabilities 

 
A.  Securities, guarantees and pledges under bank finance agreements  
 

According to some of the financing agreements to which Group companies are parties, the 

Company is obliged to provide additional funding in case such funding is required to complete 

the relevant project. Furthermore, some Group companies agreed to comply with certain reporting 

requirements, as well as to maintain certain financial ratios and minimum cash balances 

(covenants), such as (i) certain ‘debt service coverage ratios’ (DSCR) between net rental income 

and debt service amount, and (ii) certain ‘loan-to-value’ (LTV) ratios between the outstanding 

balance of a loan and the value of the relevant assets securing the repayment of such loan.  

To the best of the Company’s knowledge, the Company is not aware of any breach of covenants 

under the various financing agreements to which Group companies are parties. 

 
B.  Legal claims  

 

In reference to Note 24B (1) on the Company’s consolidated financial statements for the year 

ended December 31, 2018 regarding a claim in Serbia against Airport City d.o.o. Belgrade in 

which the Company’s indirect interest is 53.7% (“ACB”), on 12 April 2019 ACB and IMT signed 

an agreement giving effect to partial set-off of their mutual claims in the amount of EUR 869 

thousand, and obliging ACB to pay IMT an amount of EUR 20 thousand as a final settlement of 

their remaining mutual claims after the set-off. 

 

Note 7 - Related Parties  
 

The parent company is Africa Israel International Properties (2002) Ltd (Israel) (AIIP 2002) which is part 

of AFI Properties Group. AFI Properties was part of Africa Israel Investments group until March 4, 2019. 

For additional information regarding changes in the ultimate parent company please refer to Note 1. 

Following the change of control as decribed in Note 1, the group remapped its relationships with related 

parties. 
 

Transactions between the companies within the Group, which are related parties, have been eliminated in 

the consolidated financial statements and are not disclosed in this note.  
 

Details of transactions between the Group and other related parties are disclosed below:  
 

In thousands of Euros June 30, June 30, December 31, 

 2019 2018 2018 

 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

Management fees from group companies  65   93   192  

Management fees to AFI Properties  (590)  (513)  (1,030) 

Interest expenses to AFI Properties  (4,689)  (2,862)  (6,311) 

Interest income from other related parties, net  210   208   423  

  (5,004)  (3,074)  (6,726) 

Balance:     
Loans from AFI Properties Group (1)  (396,760) (328,566)  (328,448) 

Loans to associates  6,016  6,717  7,067  

Other AFI Properties' Group companies, net  68  (3,922)  (3,532) 

 

(1) For further information, see Note 4B. 
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Note 8 - Operating Segment 
 

The Company is presenting reportable operating segments, as described below, in accordance with IFRS 

8. The operating segments are based on geographical areas which reflect the principal and material source 

of risks and rewards to which the Company is exposed and are managed separately. Operating segments 

are identified on the basis of internal management reports which are reviewed on a regular basis by the 

Group’s chief operating decision maker (CODM). 

 

Performance is measured based on segment operating profit before administrative, selling and marketing 

expenses, as included in reports that are regularly reviewed by the chief operating decision maker. 

Segment profit is used to measure performance as management believes that such information is the most 

relevant in evaluating the results of certain segments relative to other entities that operate within these 

industries. Segment results reported to the chief operating decision maker include items directly 

attributable to a segment on a reasonable basis. 

 

The Group has five main geographical areas, namely: Czech Republic, Serbia, Bulgaria, Romania, Poland 

and Other regions. 

 

The accounting policies implemented in preparing the segment information correspond with the generally 

accepted accounting policies applied in the preparation of the Company’s condensed consolidated 

financial statements. 
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Note 8 - Operating Segment (cont’d) 
 

In thousands of Euros 

 For the six months ended June 30, 2019 (Unaudited) 

 

Czech 

Republic Serbia Bulgaria Romania Poland Other regions 

Total 

consolidated 

Income from external customers:        

Gross rental income  6,389   7,601   588   27,628   19   -   42,225  

Proceeds from sale of properties  993   -   359   -   715   5,902   7,969  

Service charge income  1,896   2,588   204   6,388   -   15   11,091  

Other income  102   83   29   279   42   23   558  

Total income  9,380   10,272   1,180   34,295   776   5,940   61,843  

Net valuation gain (losses)  (1,110)  6   (95)  (695) 6,576 - 4,682 

Segment result  5,260   7,643   454   27,798  6,781 (325) 47,611 

Unallocated expenses        (7,134) 

Operating profit        40,477  

Net financing costs        (15,586) 

Income tax expense        (3,272) 

Share of loss of equity accounted investees        (600) 

Profit for the period       21,019 

        

Investment property and investment property 

under development  215,307   244,539   35,066  964,889  41,602   -   1,501,403  

Inventory of buildings and land  115,697   33,448   16,564  105,379  26,770   19,783   317,641  

Total  331,004   277,987   51,630   1,070,268   68,372   19,783   1,819,044  
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Note 8 - Operating Segment (cont’d) 
 

In thousands of Euros 

 For the six months ended June 30, 2018 (Unaudited) 

 

Czech 

Republic Serbia Bulgaria Romania Poland Other regions 

Total 

consolidated 

Income from external customers:        

Gross rental income 3,935 6,682 472 25,764 - 222 37,075 

Proceeds from sale of properties 25,870 - 1,343 - 1,064 - 28,277 

Service charge income 1,141 2,488 185 8,890 - 9 12,713 

Other income 82 99 27 46 55 2 311 

Total income 31,028 9,269 2,027 34,700 1,119 233 78,376 

Write down of inventory to net realized value - - - (510) - 145 (365) 

Net valuation gain  11,809 66 874 53,695 2,604 45 69,093 

Segment result 21,684 6,919 1,271 80,074 3,033 171 113,152 

Unallocated expenses       (6,777) 

Operating profit       106,375 

Net financing costs       (11,940) 

Income tax expense       (16,193) 

Share of loss of equity accounted investees       (97) 

Profit for the period       78,145 

        

Investment property and investment property under 

development 206,243 231,340 34,990 901,779 19,631 - 1,393,983 

Inventory of buildings and land 74,945 15,798 16,684 95,344 22,421 23,168 248,360 

Total 281,188 247,138 51,674 997,123 42,052 23,168 1,642,343 
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Note 8 - Operating Segment (cont’d) 
 

In thousands of Euros 

 For the three months ended June 30, 2019 (Unaudited) 

 

Czech 

Republic Serbia Bulgaria Romania Poland Other regions 

Total 

consolidated 

Income from external customers:        

Gross rental income  3,200   3,737   301   13,917   19   -   21,174  

Proceeds from sale of properties  200   -   37   -   245   1,637   2,119  

Service charge income  903   683   92   1,886   -   -   3,564  

Other income  44   29   11   130   20   (132)  102  

Total income  4,347   4,449   441   15,933   284   1,505   26,959  

Net valuation gain (losses)  (561)  165   (95)  (302) - - (793) 

Segment result  2,402   3,944   167   14,087  21 (650) 19,971 

Unallocated expenses        (3,590) 

Operating profit        16,381  

Net financing costs        (8,158) 

Income tax expense       269 

Share of loss of equity accounted investees        (508) 

Profit for the period       7,984 

        

Investment property and investment property 

under development  215,307   244,539   35,066  964,889  41,602   -   1,501,403  

Inventory of buildings and land  115,697   33,448   16,564  105,379  26,770   19,783   317,641  

Total  331,004   277,987   51,630   1,070,268   68,372   19,783   1,819,044  
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Note 8 - Operating Segment (cont’d) 
 

In thousands of Euros 

 For the three months ended June 30, 2018 (Unaudited) 

 

Czech 

Republic Serbia Bulgaria Romania Poland Other regions 

Total 

consolidated 

Income from external customers:        

Gross rental income 2,146 3,632 231 12,854 - 76 18,939 

Proceeds from sale of properties 25,521 - 687 - 450 - 26,658 

Service charge income 580 1,168 86 4,358 - 5 6,197 

Other income 39 54 12 12 36 1 154 

Total income 28,286 4,854 1,016 17,224 486 82 51,948 

Write down of inventory to net realize value - - - (510) - 145 (365) 

Net valuation gain (losses) 11,772 950 874 55,364 2,604 45 71,609 

Segment result 19,828 4,621 954 68,223 2,792 170 96,588 

Unallocated expenses       (3,824) 

Operating profit       92,764 

Net financing costs       (6,379) 

Income tax expense       (14,104) 

Share of loss of equity accounted investees       (176) 

Profit for the period       72,105 

        

Investment property and investment property under 

development 206,243 231,340 34,990 901,779 19,631 - 1,393,983 

Inventory of buildings and land 74,945 15,798 16,684 95,344 22,421 23,168 248,360 

Total 281,188 247,138 51,674 997,123 42,052 23,168 1,642,343 
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Note 8 - Operating Segments (cont’d) 

 

In thousands of Euros 

 For the year ended December 31, 2018 

 

Czech 

Republic Serbia Bulgaria Romania Poland Other regions  

Total 

consolidated 

Income from external customers:        

Gross rental income  9,095   14,088   983   53,569   -   216   77,951  

Proceeds from sale of trading property  73,097   -   2,786   -   2,739   -   78,622  

Service charge income  2,637   5,844   386   16,562   -   13   25,442  

Other income  280   208   56   155   209   22   930  

Total income  85,109   20,140   4,211   70,286   2,948   251   182,945  

Write down of inventory to net realize value  -   -   -   (510) - (190) (700) 

Net valuation gains (losses)  12,033   (802)  874   53,403  2,605 45 68,158 

Segment result  46,342   13,442   1,943   108,104  3,529 (304) 173,056 

Unallocated expenses       (15,211) 

Operating profit        157,845  

Net financing costs        (27,165) 

Income tax expense        (24,427) 

Shares of loss of equity accounted investees        (433) 

Profit for the period       105,820 

        

          

Investment property and investment property 

under development 

 214,245   237,358   35,054   925,865   30,720   -   1,443,242  

Inventory of buildings and land  62,736   23,152   16,154   98,379   23,190   25,189   248,800  

Total  276,981   260,510   51,208   1,024,244   53,910   25,189   1,692,042  
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Note 9 – Subsequent Events 

 
A. On July 14, 2019 the Company entered into an agreement with certain third parties (the “Sellers”) 

for the purchase from the Sellers of 46.3% of the shares in a subsidiary in which the Company 

owns the remaining 53.7%, that holds (directly and indirectly) 100% of the shares in a Serbian 

company (the “Serbian Subsidiary”) which developed and now owns and manages the project 

known as Airport City in Belgrade (“ACB”), as well as 100% of the shares in another Serbian 

company that owns a land for development adjacent to ACB (the “Agreement” and the 

“Transaction”). The consideration payable at the Transactions’ closing for the purchased shares 

and for shareholder loans’ receivables acquired by the Company under the Agreement is in the 

amount of approx. EUR 66.3 million (the “Consideration”). At the Transaction’s closing, which 

is planned to take place during September 2019, the Company will pay the Sellers, on account of 

the Consideration, an aggregate amount of approx. EUR 42.1 million, increased by the Seller’s 

share in ACB’s profits until the closing date, and the remaining part of the Consideration will be 

payable by the Company to the Sellers in three equal annual installments, bearing agreed interest, 

during each of the years 2020-2022, and the Company may (at its discreation) prepay such 

installments at any time. In addition, the Agreement includes a profit sharing mechanism pursuant 

to which the Sellers are entitlted to payment of approx. EUR 1.5 million upon and subject to the 

development and lease to a certain third-party of an additional office building in ACB, and for 

additional consideration from the development profit or valuation gains generated by certain land 

plots adjacent to ACB. The completion of the Transaction is subject to a few conditions precedent, 

including the consent of the banks which provided loans to the Serbian Subsidiary. 

 
B. In reference to Note 12 (3) on the Company’s consolidated financial statements for the year ended 

December 31, 2018 regarding a financing agreement that was signed on December 21, 2018 by 

the Company’s Serbian subsidiary in which the Company’s indirect interest is 53.7%, which owns 

and operates the office park known as Airport City in Belgrade, Serbia (the “Subsidiary” and the 

“Property”, respectively), in relation to a new bank loan in the amount of EUR 103 million, during 

July 2019 the Subsidiary signed an amendment to the financing agreement, pursuant to which 

inter alia the loan’s availability period, i.e. the period during which all conditions precedent for 

the loan’s utilization (“CPs”) need to be fulfilled, was extended until August 30, 2019, and some 

of the CPs under the original agreement were eliminated. 

 

C. On August 1, 2019 a Polish subsidiary of the Company (the “Subsidiary”) signed a preliminary 

sale agreement for the acquisition by the Subsidiary of (i) a perpetual usufruct right in respect of 

a land plot in Krakow, Poland, and (ii) the ownership of an adjacent land plot; both, with a total 

area of 12,030 sqm, for a net purchase price of PLN 26 million (equivalent to approx. EUR 6 

million). The current use of these two land plots is industrial, but the zoning allows the 

development of a residential project of 12,700 sqm. 

 

D. On August 8, 2019 a Polish subsidiary of the Company (the “Subsidiary”) signed a preliminary 

sale agreement for the acquisition by the Subsidiary of a perpetual usufruct right in respect of a 

land plot in Warsaw, Poland, and the ownership of the building on it with a usable area of 6,000 

sqm, for a net purchase price of PLN 65 million (equivalent to approx. EUR 15 million). The 

current use of this building is residential and commercial (office and retail), and the Subsidiary 

plans to redevelop the building to improve its quality and increase its value. 
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