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 8201 מרץב 13ם טוריון על מצב ענייני התאגיד ליודו"ח הדירק

 31ביום  הלתקופה שהסתיימ דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

 "( ועד למועד פרסום דוח זה.תקופת הדו"ח)להלן: " 8201 מרץב

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

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

( 2018-01-021864': אסמכתא מס) 2018 מרץב 20שפורסם ביום  2017מצוי גם הדוח התקופתי של החברה לשנת 

 . ("הדוח התקופתי)להלן: "

 בקשר עם רכישות נכסים, בתקופת דוח זו הושפעו נתוני פעילות החברה באופן ניכר בגין עלויות נלוות 

אשר בהתאם להחלטת אכיפה חשבונאית של הרשות לניירות ערך  ש"חמיליון  23.3בהיקף של כ  ,

 .  נזקפו לדוח רווח והפסד לסעיף ירידת ערך נדל"ן להשקעה

השקעת אלפי ש"ח בגין  8,400מיסים נדחים בסך של תקופת הדוח בכמו כן כללו הוצאות המס 

 35 -בסך של כ הרווח בגין המכירה כנכס מוחזק למכירה . המוצגתאשלון מלונאות בע"מ החברה ב

 יוצג ברבעון הבא , ראה להלן. מיליון ש"ח 

 

 נתונים עיקריים מתוך פרק תיאור עסקי התאגיד .1

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

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

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

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

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

 המצב הכספי .2

  הסביבה העסקית א.  

 

החברה לשינויים במצב המשק בכלל וענף כחברה העוסקת בתחום הנכסים המניבים בישראל, חשופה 

 הנדל"ן בפרט. 

שיעורי הצמיחה והיקף הפעילות במשק הישראלי הם בין הגורמים המשפיעים ביותר על היקפי הביקוש 

 לשטחי השכרה בישראל כמו גם על היקפי הביקוש לרכישת שטחי משרדים. 

כלה העולמית, המשפיעה, בין היתר, לגבי הכללדוח התקופתי ,התקף גם למועד זה ,  2.2כאמור בסעיף 

קצב הצמיחה בארה"ב הלך וגדל ושיעור  2017על הפעילות הכלכלית במשק הישראלי, הרי שבשנת 

 2016בשנת  1.9%-, באירופה קצב הצמיחה גדל מ 2016בשנת  1.5%לעומת  2.3% -הצמיחה הסתכם ב

 גמת ההתמתנות בקצב הצמיחה . ובמשקים המתפתחים )במיוחד בסין ( נמשכה מ  2017בשנת  2.7% -ל
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 -אם כי שיעור התוצר המקומי הגולמי הסתכם ב 2017המשק הישראלי חווה תקופה טובה יחסית בשנת 

בה השיעור  2015אך עדיין גדול יותר מאשר בשנת  3.9%בה השיעור היה  2016ירידה לעומת שנת  3.3%

לעומת רמה ממוצעת בשנת  4%מה של לר 2017.  שיעור האבטלה ירד בחודש דצמבר  2.6% -הסתכם ב

.  רמת האינפלציה הנמוכה מאפשרת לבנק ישראל להמשיך ולנהל  2015בשנת  5.3% -ו 4.8%של  2016

 מדיניות מרחיבה שבאה לידי ביטוי בהתרחבות פער הריביות השלילי בין השקל לדולר.

שים לנדל"ן מניב ובהמשך לשנים האחרונות, לא הייתה פגיעה בהיקף הביקו 2017במהלך שנת 

וכתוצאה מכך אחוז התפוסה בנכסי החברה וההכנסות מהם לא נפגע. בשלב זה לא נצפים במשק 

 .הישראלי איומים גדולים שיזעזעו את מצבו העכשווי 

על רקע מצב כלכלי  זאת ו  וטובה והתפוסה בנכסיה גבוהה נכון לעתה פעילות החברה בגרמניה  יציבה

 טוב במדינה זו . 

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

תפוסתם, הם אלו שאפשרו ויאפשרו לה להתמודד בצורה נאותה עם קשיים כלכליים כאלה ואחרים 

 )ככול שאלו ישפיעו על פעילותה של החברה(. 

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

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

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

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

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

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

 

 נכסים שוטפים ב. 

דצמבר ב 31-אלפי ש"ח ב 1,281,464ש"ח לעומת  אלפי 722,026 -הסתכם ב סעיף הנכסים השוטפים 

אלפי ש"ח  435,561 -. סעיף המזומנים ביחד עם סעיף השקעות לזמן קצר )סכום כולל( הסתכם ב2017

משיכה החברה לשלם עבור השקעתה . בתקופת הדוח ה2017בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 544,292לעומת 

לרבות על דרך של מתן הלוואה לשותפה )חלקה  2017בקרקע בעיר ירושלים שנרכשה בחודש אוגוסט 

ופרעה התחייבויותיה . כן השקיעה החברה ברכישת נכסים בגרמניה ( 2018המרבי הוחזר בחודש מאי 

  שמועד פירעונן הגיע . 

אלפי ש"ח לעומת  133,847סעיף מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בניה למכירה הסתכם בסך של 

בבני ברק  )ראה סעיף   LYFE,  סעיף זה הינו בגין  פרויקט 2017צמבר בד 31 -אלפי ש"ח ב 133,623

 IFRS 15תקן ליישם את  ברההחלה הח  2018מהראשון לינואר החל בפרק א' לדוח התקופתי(.   3.13.2.4

 –אלפי ש"ח בדוחותיה )הכנסות  1,245והכירה ברווח גולמי של  הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות -

אלפי ש"ח (, כמו כן רשמה  החברה השפעת יישום לראשונה של תקן  4,463 –, עלויות אלפי ש"ח  5,708

נכון למועד דוח זה חתמה החברה על הסכמים  אלפי ש"ח . 609בסך של  רווח(  – 2017זה )תוצאות שנת 

 מיליון ש"ח. 517 -מ"ר וחניות תמורת סך של כ 42,900 -למכירת שטחי שיווק בהיקף של  כ

לפיהן מתנהל משא ומתן  2018במרץ  26ביום  בהמשך לדיווח החברה -מוחזקים למכירה  סעיף נכסים 

 כלהסכם למכירת  לפיו חתמה החברה על  2018 מאיב 6ביום  למכירת כל החזקותיה באשלון ולדיווח

בפרק א' לדוח  3.13.2.12) ראה סעיף  2018בינואר  1החל מיום אשלון מלונאות בע"מ זכויותיה בחברת 

שישולמו ) ש"ח מיליון  122-( תמורת סך של כ "אשלון"להלן  -לדוח הכספי  ב' 5אור יופתי ובבהתק

מיליון ש"ח עד מועד קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים והיתרה בשני  40באופן מדורג ,
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לקונה זכות  , 2019שהאחרון בהם ישולם עד דצמבר  5%תשלומים צמודים למדד ונושאים ריבית של 

( הדן 5בהתאם לתקן החשבונאי )תקן דיווח כספי בינלאומי   , (  מציגה החברהקדים תשלומיה לה

את מלוא סכום נכסי  בסעיף זה , באירוע של ירידה באחזקות חברת בת הגורם להפסקת השליטה בה

בסעיף  אשלון. במקביל מוצגים גם מלוא התחייבויותיה של אלפי ש"ח  114,204של סך ב אשלון

הצפוי ממכירה זו על בסיס ההשקעה הרשומה בספרי החברה לפני מס הרווח יות שוטפות. התחייבו

  מיליון ש"ח . 35-כהינו  2018מרץ  31מיליון ש"ח וליום  36.4דצמבר הינו ב 31ליום 

"( בסך של קניוניםסעיף זה כלל שנה קודמת את מלוא סכום נכסי קניונים בישראל בע"מ ) להלן "

על הסכם למכירת  2018בינואר  24דיווחי החברה לפיהן חתמה ביום וזאת לאור אלפי ש"ח  556,057

 125-תמורת סך של כ (התקופתי בפרק א' לדוח  3.12מחצית זכויותיה בחברת קניונים  )ראה סעיף 

 30מזכויות הנכס כאשר נכון ליום  100%-מיליון ש"ח ל 555ש"ח )התמורה נקבעה לפי שווי של מיליון 

. 2018, והשלמתו של הסכם זה בחודש פברואר מיליון ש"ח(  532 -עמד שווי הנכס על כ 2017בספטמבר 

 גם מלוא התחייבויותיה של קניונים בסעיף התחייבויות שוטפות. הוצגובמקביל 

 השקעות: ג. 

 31-אלפי ש"ח ב 2,949,413אלפי ש"ח לעומת  3,375,153סעיף הנכסים הלא שוטפים הסתכם בסך של  

 31-אלפי ש"ח ב 1,955,628אלפי ש"ח לעומת  2,275,268. נדל"ן להשקעה הסתכם בסך של 2017בדצמבר 

נובע בעיקר מהשלמת רכישת שלושת הנכסים בגרמניה בסוף שנה גידול בסעיף זה ה. 2017בדצמבר 

   קודמת , ראה להלן : 

 31-לפי ש"ח בא 890,002אלפי ש"ח לעומת סך של  991,672השקעות בחברות כלולות הסתכמו בסך של 

אש"ח השקעה בקניונים שלאור מכירת מחצית  137,020סעיף זה כולל השנה סך של . 2017בדצמבר 

זכויות החברה בה מוצגת כיום בסעיף חברות כלולות ואינה מאוחדת יותר כבעבר. מאידך סעיף זה 

 יון ש"ח (מיל 84.5-)כאשלון  שכלל בעבר את השקעתה של החברה במלון ים המלח שהוחזקה על ידי

   בסעיף נכסים מוחזקים למכירה., הוצג בדוח זה , כאמור לעיל 

אש"ח הלוואת  38,001 : א( אש"ח שהרכבן 40,533-סעיף הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך הסתכם ב

בפרק א' לדוח התקופתי( לעומת  3.13.3.10החברה לשותפה בגין רכישת קרקע בירושלים )ראה סעיף 

אש"ח הלוואה  8,358סך בנוסף לל ו)סעיף חייבים ויתרות חובה כ 2017בדצמבר  31 -אש"ח ב 8,843

גם כן לשותף זה(  . לאחר תאריך הדוח קיבלה החברה ושותפה הלוואה מבנק וכספי  הלז"ק שהועמד

סך של  ב( הלוואה אלו שימשו לפירעון ההלוואה לז"ק ואת מרבית ההלוואה לז"א  המוזכרים לעיל .

החברה מו"מ  לשם התקשרות בעסקה בקשר עם עמדו כהלוואה לצד ג' שעמו מנהלת אש"ח שהו 2,532

"( במקרקעין הנמצאים ברמת גן לרבות על דרך של התקשרות בעסקת מכר  הלווהזכויות צד זה )להלן "

הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית בשיעור שנתי הוקומבינציה ו/או עסקה אחרת . 

חודשים מהמועד שהחברה על פי שיקול דעתה הבלעדי הודיעה  12אה תיפרע בתום . ההלוו 5%של 

 ללווה על סיומו של המו"מ עמו .

   

 (:100%רכישת שלושה מבני משרדים  )

על חוזה לרכישת שלושה נכסים  ת וגרמני יותהחברה באמצעות שותפו חתמה 2017 בנובמבר 30ביום 

באות  דיסלדורף , בובליגן )הממוקמת ליד שטוטגרט(  בגרמניה מבנה משרדים בכל אחת מהערים ה

עסקה זו הושלמה בחודש פברואר  .בפרק א' לדוח התקופתי( 3.13.2.18.9) ראה סעיף   ובעיר מנהיים

2018 . 

מיליון אירו  4.75מיליון אירו הכוללים  78 -נכון למועד זה השקיעה החברה בנכסים אלו סך של כ 

מיליון אירו( . עלויות רכישה אלו הופחתו מסעיף ההשקעה  4.3ישה בסך עלויות רכישה )לרבות מס רכ
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והוצגו בסעיף ירידת ערך נדל"ן להשקעה בדוח הרווח והפסד של התקופה בהתאם להחלטת אכיפה 

 . חשבונאית של רשות לניירות ערך

 

  (%50)חברה בבעלות על ידי קניונים בישראל בע"מ   שטחים בקניון בת יםרכישת 

שהינו בנכס  המחזיק של צד השלישי וקניונים תרכוש את זכויותידיווחה החברה כי  2018במאי  10ביום 

 -מ"ר( ובחניון הצמוד לו הכולל כ  6,800מ"ר )שטח עיקרי  7,500 -בשטח של כחלק מקניון בת ים 

של "( וכן תרכוש מהצד השלישי את האופציה, כהגדרתה להלן, בתמורה לסך הנכסחניות )להלן: " 280

 מיליון ש"ח.   163 -כ

מסכום ממכר הקניון, במועד חתימת  20% -תשלום התמורה יתבצע כמפורט להלן: סך השווה ל

ימי עסקים ממועד קבלת  7מסכום תמורת הנכס, בתוך  31% -ההסכם יופקד בנאמנות; סך השווה ל

יום  30כם )במועד השלמת ההס 49% -אישור הממונה על ההגבלים העסקיים להסכם; סך השווה ל

 מקבלת אישור הממונה(. 

 מהנכס מאוכלס. 60% -יצוין, כי נכון למועד דוח זה ולמיטב ידיעת קניונים, כ

חודשים ממועד קבלת אישור הממונה עם אפשרות  6לקניונים ניתנה אופציה למשך תקופה בת 

של הצד  חודשים נוספים בתנאים הקבועים בהסכם, לרכישת  כל יתרת זכויותיו 3 -להארכתה ב

זכויות מ"ר עיקרי )להלן: " 5,000 -השלישי בנכס, הכוללים זכויות ביעוד משרדים בהיקף של כ

מ"ר וכן את  12,500 -יחידות דיור בשטח עיקרי של כ 130"( וזכויות ביעוד למגורים להקמת המשרדים

וספת דמי מיליון ש" בת 76מ"ר, בתמורה לסך של  1,200 -בהיקף של כ  יתרת שטחי המסחר שבנכס

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ.  לחלופין תעמוד לקניונים אופציה )לתקופה של  21-היתר בסך משוער של כ

חודשים ממועד אישור הממונה( להתקשר עם הצד השלישי בעסקת מזומן לרכישת זכויות המשרדים  12

 30%ביחס של  מיליון ש"ח וכן בעסקת "קומבינציה תמורות" 16ויתרת שטחי המסחר בתמורה לסך של 

 לצד השלישי בנוגע לזכויות המגורים.

 

 השקעות באנגליה

ולאמור בדוח   2017)יעדים ואסטרטגיה עסקית ( לדוח התקופתי לשנת  4.14בהמשך לאמור בסעיף 

הקימה בדבר בחינת שוק הנכסים המניבים באנגליה  2017הדירקטוריון לרבעון השלישי של שנת 

 בלונדון , אנגליה .חברת בת שמקום מושבה  החברה 

 נכון למועד הדוח טרם נעשו עסקאות .

 

  התחייבויות: .ד 

                                               אלפי ש"ח 2,672,489לפי ש"ח לעומת א 2,624,495 -הדו"ח הסתכמו ב מועדהתחייבויות הקבוצה ל

 .  2017 בדצמבר 31-ב

סעיף . 2017 בדצמבר 31 -אלפי ש"ח ב 647,085אלפי ש"ח לעומת  461,046 -ב התחייבויות שוטפות הסתכמו           

המסתכם בסך מתאגידים בנקאיים חלויות שוטפות אשראי מתאגידים כספיים ובויות שוטפות כולל יהתחי

הניתנים במסגרת ליווי פרויקטים ונכסים מוגדרים וחלויות שוטפות של אגרות חוב מיליון ש"ח  160 -של כ

אלפי ש"ח בגין התחייבויות המתייחסות לנכסים  25,294של מיליון ש"ח. כן כולל סעיף זה סך  168 -כ בסך של

' בראה סעיף  . 2017בדצמבר  31-ב קניוניםאלפי ש"ח בגין  289,332של מוחזקים למכירה  )אשלון( לעומת סך 

ההתחייבויות ניונים. מחצית זכויות החברה בקכל זכויות החברה באשלון ובמכירת לעיל הדן במכירת 

במרץ  20-מיליון ש"ח .)הדיבדנד הוכרז ב 50השוטפות כוללות סעיף דיבידנד שהוכרז וטרם שולם בסך של 

 (. 2018באפריל  9ושולם ביום  2018

. 2017בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 2,025,404אלפי ש"ח לעומת  2,163449 -התחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ב

 2017דצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 302,073אלפי ש"ח, לעומת  535,711הלוואות בסך של  ההתחייבויות כוללות
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 גידולנכסים מניבים בארץ זו. ה 11הנקובים במטבע יורו ואשר התקבלו מבנקים בגרמניה בגין רכישת 

הלוואה מאחרים לזמן ארוך ראה לעיל .   –רכישת שלושת הנכסים בגרמניה העיקרי בסעיף זה הינו בשל 

לחניוני  מבטאת את הסכום שהחברה תשלם צמודה למדד המחירים לצרכן והיא אלפי ש"ח  53,978 בסך

במועד המוקדם מבין א( תוך שלוש שנים ממועד  בפרק א' לדוח התקופתי(  3.13.2.10אמד ) ראה סעיף 

נדרש חתימת הסכם המכר ב( בתוך עשרים ואחד ימי עסקים מן המועד בו יתקבל חשבון אגרות והיטלים ה

 היתר הבניה הראשון להקמת הפרויקט . במסגרת הוצאת

 

    
 דוח דירוג מעלות עדכני

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

(. בהתאם 2017-15-095268)אסמכתא מס':  2017בספטמבר  26אגרות החוב שבמחזור, ראה דיווח מיום 

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

 תחזית יציבה. 

 

 : הון עצמי  .ה 

. ההון 2017בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 1,558,388אלפי ש"ח לעומת  1,472,684 -ההון העצמי הסתכם ב  

אלפי ש"ח  131,512ש"ח בגין זכויות שאינן מקנות שליטה לעומת סך של  אלפי 86,545העצמי כולל סך של 

בתחילת השנה שולם למיעוט שהחזיק בנכס בדיסלדורף שנמכר בסוף שנה קודמת   .2017בדצמבר  31 -ב

המבטא את כספי התמורה שהתקבלו ממכירת נכס  אלפי ש"ח ( 50,271אלפי יורו ) 12,106 דבדנד בסך של 

 זה . 

היקף המאזן לעומת מ 35.95% מהווה 2018 מרץב 31-מקנות שליטה בההון העצמי לרבות זכויות שאינן 

 33.73%המאזן לעומת  מהיקף 33.83% מהווהללא זכויות אלו ההון העצמי , ו2017בדצמבר  31 -ב 36.83%

 .2017בדצמבר  31 -ב

אחר לתקופה  כולל רווחמש"ח, אלפי  6,355הנקי בסך של  מההפסד השינויים בהון העצמי נובעים בעיקר 

קיטון מ ,(  בניכוי המס המתייחס שע"ח של היורו עלייתהפרשי תרגום בגין  )ש"ח אלפי   20,907בסך של 

דנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך מתשלום דיב, ש"חאלפי  50,000דיבידנד בסך של הכרזת עקב 

 אלפי ש"ח. 609בסך   IFRS 15  שלוכן מהכללת השפעת יישום לראשונה אלפי ש"ח  50,865של 

 

 חלוקת דיבידנד 

 9וביום   מיליון ש"ח 50מניותיה בסך של  על חלוקת דיבידנד לבעליהכריזה החברה  2018 מרץב 20יום ב

 הדיבידנד שולם. 2018  אפרילב

 

         
   )להלן:  "תקופת הדו"ח(: 8201 מרץב 13 -תוצאות הפעילות לתקופה שהסתיימה ב  .3

 

( 1  והשנה אינם נכללים יותר  במהלך השנה הקודמת מכרה החברה שני נכסים שנתוניהן נכללו בדוח המאוחד      

נתוני המחצית  ,התקופתי ( בפרק א' לדות  3.12מחצית מזכויות החברה בקניונים בישראל בע"מ )ראה סעיף 

)ראה  דיסלדורף  ( מלוא זכויות החברה בנכס2הנותרת מוצגים בסעיף חלק החברה ברווחי חברות כלולות . 

ולכן נתוניו נכללו באופן מלא בנתוני  51%שהחברה החזיקה בו  בפרק א' לדוח התקופתי ( 3.13.2.16.4סעיף 

נכסים בגרמניה אשר פעילותן עברה לידי  3בשנה קודמת  יחד עם זאת החברה רכשה       .הדוח המאוחד  

הפערים בין תקופות הדיווח מוסברים בעיקרן על רקע נתונים אלו    .  2018החברה במחצית חודש פברואר 

"( ואם לא מצוין אחרת בסעיפים המפורטים מטה הרי שההסבר לשינוי נעוץ  מכירה/רכישהפערי )להלן "

 בזאת . 
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תקופה המקבילה באלפי ש"ח  795,58 לעומת לפי ש"חא 088,51 -ב הסתכמובתקופת הדו"ח הקבוצה  הכנסות 

הכנסות ממכירת  אלפי ש"ח  IFRS  5,708  15עם יישום   הדוח תקופתבלראשונה  ללו. ההכנסות כאשתקד

  בעיר בני ברק(משרדים  י)מגדל  LYFEפרויקט 

 

לפי א 380,45 -ב בתקופת הדו"ח הסתכמו ופיקוחנדל"ן להשקעה ומדמי ניהול הקבוצה מהשכרת  הכנסות 

 בתקופה המקבילה אשתקד. אלפי ש"ח  58,579 לעומת ש"ח

 

אלפי ש"ח  109,57לעומת  לפי ש"חא 378,43 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  נדל"ן להשקעהההכנסות מהשכרת  

 תקד.בתקופה המקבילה אש

 

אלפי ש"ח  470,1אלפי ש"ח לעומת  002,2 -בהסתכמו בתקופת הדו"ח  הכנסות מדמי ניהול ייזום ופיקוח

הגידול בסעיף זה נבע בין היתר שדמי הניהול שקניונים בישראל בע"מ מעבירה בתקופה המקבילה אשתקד. 

 כבר לא . מזכויות החברה 50%לחברה התבטלו בעבר בדוח המאוחד וכיום לאור מכירת 

 

בתקופה אלפי ש"ח  12,082לעומת  י ש"חאלפ 69,23 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  הוצאות אחזקת מבנים

 המקבילה אשתקד.

 

כאמור  . ש"חאלפי  4,463סך של בהסתכמו בתקופת הדוח    LYFEשל מכירות שטחי פרויקט  המכירותעלות       

 . IFRS  15לעיל , החברה החלה בשנה זו ליישם את   

  

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  497,64אלפי ש"ח לעומת  389,37 -הסתכם בבתקופת הדו"ח  רווח גולמי 

אלפי  46,497אלפי ש"ח לעומת  36,144 בסךהסתכם הרווח הגולמי  LYFEבנטרול רווחי פרויקט  אשתקד

 .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

 

אלפי  21,795בתקופת הדו"ח הסתכמה ירידת ערך הנדל"ן בסך של   - עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה, נטו 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ירידת הערך בתקופת הדוח  3,701ערך בסך של ש"ח לעומת עליית 

בהתאם לתקן דיווח  אלפי ש"ח  וזאת 23,329בסך של  נבעה ברובה מהפחתת עלויות נלוות  לרכישת נכסים

 .ובהתאם להחלטת אכיפה חשבונאית של הרשות לניירות ערך   13כספי מספר 

 

עיקר הגידול בהוצאות .  052,6מת לעו אלפי ש"ח 402,8 -הסתכמו בפת הדו"ח בתקו וצאות הנהלה וכלליותה  

ה קודמת כללו הוצאות השכר ביטול בשנ  .וממענקי שכר ששולמו לעובדים שונים  אלו נבע משכר עבודה

מנות שהוענקו למנכ"ל ואשר לא הבשילו ופקעו  2אלפי ש"ח של  877עלויות תשלום מבוסס מניות בסך של 

  ו של מנכ"ל החברה .עם פטירת

   

בסך  כנסות הלעומת אלפי ש"ח  556,1של בסך  ההוצאות הסתכמו בתקופת הדו"ח  אחרות )הוצאות( הכנסות      

ההוצאות בתקופת הדוח נבעו ברובן בהוצאות המשויכות . אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 2,097של 

בין  וכללהקודמת בתקופת הדוח ההכנסות ע"מ . ה בקניונים בישראל ברלעסקת מכירת מחצית החזקות החב

הכנסה חד פעמית בגין הסדר שנעשה עם אחד משוכרי החברה שפינה שטח אלפי ש"ח  2,282היתר סך של 

 . סיום החוזה שנחתם עמולפני תום 

 

בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  243,46 אלפי ש"ח לעומת 798,5 -הסתכם בבתקופת הדו"ח  תפעולירווח  

סעיף  ללאו  LYFE, ללא סעיף רווח ממכירת פרויקט ערך להשקעה (ירידתעליית ) ללא סעיףאשתקד. 

אלפי ש"ח  40,445 אלפי ש"ח לעומת 28,332הסתכם הרווח התפעולי בסך של  ,כאמור לעיל אחרות וצאותה

   בתקופה מקבילה אשתקד.
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אלפי  766,91)הוצאות מימון בסך של  חאלפי ש" 141,61בסך הסתכמו בתקופת הדו"ח  נטו ,הוצאות מימון      

ח ש" אלפי 12,544בסך  , נטומימון וצאותה לעומת ,(חאלפי ש" 3,625ש"ח בניכוי הכנסות מימון בסך של 

   אלפי ש"ח(. 6,920 –אלפי ש"ח בניכוי הכנסות  19,464 –)הוצאות  בתקופה המקבילה אשתקד

אלפי  4,641מני"ע  בסך של  רווחלעומת  אלפי ש"ח 1,740ל מני"ע בסך ש הפסדהיה לחברה תקופת הדו"ח ב        

  .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

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

בילה ש"ח בתקופה המקלפי א 858בסך   כנסותהלעומת  ש"חאלפי  1,852בסך של נטו  הפרשי הצמדה,

 . אשתקד

הוונה החברה הוצאות מימון הפסיקה החברה להוון הוצאות מימון . בתקופת הדוח הקודמת בתקופת הדוח   

  LYFEאלפי ש"ח בגין פרויקט  1,358בסך של 

 

 אלפי 006,13 של רווחאלפי ש"ח לעומת  999,51 של רווחבהסתכמו בתקופת הדו"ח  רווחי חברות מוחזקות  

הנוכחית נכללה מחצית רווחי קניונים בסעיף זה והסתכמה בתקופת הדוח ה אשתקד. בתקופה המקבילש"ח 

 . אלפי ש"ח 2,679בסך של 

       

 513,5 )מס שוטף בסךח לפי ש"א 011,12בסך של מס  וצאותבההסתכמו בתקופת הדו"ח  מיסים על הכנסה

 10,302בסך  בזכות יסים נדחיםומ אלפי ש"ח מס שבח בגין מכירת קניון בת ים ,  2,894ש"ח הכולל אלפי 

מס  הוצאות לעומת, (אלפי ש"ח בגין המכירה הצפויה של אשלון מלונאות בע"מ 8,400ש"ח הכוללים אלפי 

 6,105בסך  אלפי ש"ח ומיסים נדחים 3,649)מס שוטף  המקבילה אשתקד אלפי ש"ח בתקופה 9,754 בסך של 

  .ש"ח אלפי 

 

לפי א 951,36של  רווחש"ח לעומת  אלפי 355,6 של הפסדבתקופת הדו"ח החברה סיימה את  נקי )הפסד( רווח  

אלפי ש"ח לעומת  8,936המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסך של  הפסדה בתקופה המקבילה אשתקד.ש"ח 

הרווח של התקופה הושפעו באופן ניכר נתוני  .תקופה המקבילה אשתקדאלפי ש"ח ב 33,735רווח של 

 לרכישת שלושת הנכסים בגרמניה בעיקר אלפי ש"ח המיוחסות  23,329בסך של מהפחתת העלויות הנלוות 

  לעיל .  , כאמורוממכירת נכסיה 

  

אלפי  488,19בסך של רווח אלפי ש"ח לעומת  552,14של החברה בתקופת הדו"ח הסתכם בסך של   כולל רווח 

אלפי ש"ח הפרשי  20,907 בסך רווחח כלל "הרווח הכולל בתקופת הדו ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה   17,103בסך  הפסדלעומת  של היורוהשינוי בשער החליפין תרגום בגין 

 אשתקד.

 

 
 : נזילות ומקורות מימון .4

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

  .הלוואות לזמן ארוך ולזמן קצר מבנקיםלציבור של אג"ח וכן מ

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

בניכוי מיסים )קניון בת ים (  נכס מוחזק למכירהוכן מתמורת מימוש  אלפי ש"ח 6,541ומפעילות שוטפת בסך 

 249,695בסך של ,נטו החברה הלוואות לזמן ארוך וקצר  קבלהבתקופת הדו"ח .  אלפי ש"ח 115,451בסך של 

ש"ח )בעיקר אלפי  342,816השקיעה בנדל"ן להשקעה סך של ,ש"ח אלפי  27,363פרעה אג"ח בסך  ,אלפי ש"ח

 . אלפי ש"ח 50,865ושילמה דיבדנד למיעוט בסך של  בנכסים שרכשה בגרמניה( 

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

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

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

   .2018 מרץב 31לחברה ליום 



 - 8 - 
ה' לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, ראו דיווח 38לפרטים אודות מצבת התחייבויות של החברה לפי תקנה        

   (.2018-01-042555אסמכתא מס': ) 2018 מאיב 24די מיום ימי

 

 אירועים שאירעו לאחר תאריך המאזן .5

, אשר 51%בעקיפין בשיעור של  יווחה החברה כי שותפות, בה היא מחזיקהד 2018באפריל  16ביום  א.  

"( הרוכשמחזיקה בנכס בהנובר בגרמניה, והשותפים בה חתמו על מזכר הבנות עם צד שלישי )להלן: "

למכירת החזקותיהם בשותפות לרוכש. מזכר ההבנות כפוף בין היתר לקיומה של בדיקת נאותות לשותפות. 

-2018מהשותפות( )אסמכתא מס'  100%ורו )בגין מיליון י 38.5סך התמורה על מזכר ההבנות נקבעה לסך של 

 ( )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. 01-038338

דיווחה החברה כי הומצאה לה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד סיטיפס  2018באפריל  29ביום  ב. 

די ממדינת בעלת זיכיון בלע, 50%-בע"מ, המוחזקת על ידה ביחד שותפים עם בעלת השליטה בחברה ב

ואשר הוגשה   2006 -התאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו בישראל של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים 

"(. במסגרת הבקשה נטען כי המשיבות לא פעלו לתיקון תחנות הבקשהלביהמ"ש המחוזי בירושלים )להלן: "

כונת שועפאט בירושלים, וזאת בש 2014הרכבת הקלה והשבת הציוד שנפגע בהתפרעויות שפרצו בחודש יולי 

תוך הפרת הסכם הזיכיון ורישיון ההפעלה של הרכבת הקלה בירושלים. לטענת המבקש, כתוצאה מכך נגרמו 

-2018)אסמכתא מס'   לחברי הקבוצה נזקים של הטעיה, עוגמת נפש, ניצול, השחתת הזמן, סבל ותסכול רב

 ( )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(.01-042208

        

 

  דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהול . 6

מר רוקמן, מנכ"ל החברה . לפרטים בדבר השכלתו, כישוריו הינו האחראי על ניהול סיכוני השוק של החברה 

הפיקוח בחברה בנושא סיכוני שוק נקבע  .  א' לפרק ד' בדוח התקופתי26תקנה  ראה וניסיונו של מר רוקמן

של דיונים במסגרות המתאימות בהנהלת החברה, דיווח ודיון בדירקטוריון. בתקופת הדוח לא חל בדרך 

בפרק  5שינוי מהותי בסיכוני השוק אליהם חשופה החברה ובדרכי הניהול של הסיכונים אשר פורטו בסעיף 

 .2017ב' לדוח התקופתי לשנת 
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    8/2013/13וסעיפים אחרים נכון ליום  מבחני רגישות למכשירים פיננסיים . 7

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

א. מבחן רגישות במדד המחירים לצרכן :

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

28,85457,709(577,088)(28,854)(57,709)עודף התחייבויות צמודות למדד המחירים לצרכן

ב. מבחן רגישות לשערי החליפין

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%10%5%

אשטוה לייפציג - הלוואה שלא מופיעה בדוח היוון

(29,712)(59,424)59,42429,712594,238עודף נכסים באירו

ג. מבחן רגישות לשינוי בשער הריבית *

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

3162(6,493)(31)(61)הלוואות צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

4489(12,798)(44)(88)הלוואות לא צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

1,3532,713(534,620)(1,350)(2,696)הלוואות באירו בריבית קבועה שהתקבלו

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

בעלות מאפיינים דומים - ליום 31/03/18 שיעור הריבית להלוואות צמודות מדד - 2.5%, הלוואות לא צמודות 3.5% והלוואות באירו - 1.7%

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

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של
10%5%5%10%

10,25220,504(205,037)(10,252)(20,504)אג"ח סדרה 7

21,72243,444(434,442)(21,722)(43,444)אג"ח סדרה 8

30,09060,181(601,806)(30,090)(60,181)אג"ח סדרה 9
15,99131,982(319,815)(15,991)(31,982)אג"ח סדרה 10

(15,708)(7,854)15,7087,854157,080ניירות ערך סחירים

                                -                         -                -                         -                        -נכסים פיננסיים זמינים למכירה

- השווי ההוגן של אג"ח סדרה 9,8,7 ו-10 מבוסס על שער האיגרת בבורסה ליום 31/03/18

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

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

 
 

 ברכה,ב
 

 
 ירון רוקמן אברהם נוסבאום

 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון
 

  2018 מאיב 24תאריך: 
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  נספח א'

  
   831/3/201ליום דוח בסיסי הצמדה נכון 

 

מטבע חוץ )כולל 
צמודים למט"ח(

סה"כפריטיםצמוד למדדלא צמוד

שאינםהמחירים 

כספייםביורולצרכן

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

נכסים שוטפים

244,06333,098277,161מזומנים ושווי מזומנים

הלוואה לז"ק לחברה כלולה

152,7905,610158,400השקעות לזמן קצר

8,51833,578-3,68238,414חייבים ויתרות חובה

133,847133,847מלאי משרדים למכירה

מלאי מקרקעין

114,204114,204נכסי השקעה מיועדת למימוש- קניונים בישראל

נכסים לא שוטפים

116,607302,265162,424410,376991,672השקעה בחברות כלולות

מקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה

979,3771,295,8912,275,268נדל"ן להשקעה

64,28064,280מלאי מקרקעין

40,53340,533הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

1773,2233,400רכוש קבוע

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

521,978376,3761,177,0042,021,8214,097,179סך כל הנכסים

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

התחייבויות שוטפות

74,25074,250אשראי מתאגידים בנקאיים

41,5791,35242,64385,574חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 

26,117142,003168,120חלויות שוטפות של אג"ח

הלוואה מאחרים זמן קצר

28,13613,37316,23957,748זכאים ויתרות זכות 

6060מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

25,29425,294התחייבויות השקעה מיועדת למימוש- קניונים בישראל

התחייבויות לא שוטפות

188,5024,741493,068686,311הלוואות מתאגידים בנקאיים

515,876738,0171,253,893אגרות חוב

11,45811,458הלוואה משותף בשותפות מאוחדת

53,97853,978הלוואה מאחרים לזמן ארוך

1,2121,212התחייבויות בשל הטבות לעובדים

19,358137,239156,597מיסים נדחים

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

951,026953,464582,766137,2392,624,495סך כל ההתחייבויות

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

594,2381,884,5821,472,684(577,088)(429,048)היתרה המאזנית נטו

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

מטבע ישראלי
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  דרות אגרות החוב:פרטים אודות ס 

 .12.10הינו   NOI -,  יחס החוב פיננסי נטו ל55.92%הינו   CAP -,  יחס החוב פיננסי נטו ל37.86%הינו לפי ש"ח, יחס הון עצמי למאזן א  1,758,337של החברה הינו נכון למועד הדוח החוב הפיננסי נטו  (1

 נכון למועד הדוח עומדת החברה בהוראות שטרי הנאמנות. (2

  

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

 מועד סד'

 הנפקה

ע.נ בעת 
 ההנפקה
)לרבות 

בהרחבות 
 סדרה(

  ערך נקוב 
   ליום

31/3/18 

ערך נקוב 
מוערך ליום 

31/3/18 
 חאש"

סכום ריבית 
צבורה ליום 

31/3/18 
 אש"ח

ערך האג"ח 
בדוחות 

הכספיים 
 האחרונים

 אש"ח

י שווי בורסא
 ליום

31/3/18 
 אש"ח

 סוג

 ריבית

האם 
מהותי 

? 

מועדי תשלומי 
 הקרן

מועד תשלומי 
 ריבית

תנאי 
 ההצמדה

האם 
המירות 
לני"ע 
 אחר

האם 
קיימת 
זכות 
פדיון 

? 

7 
 2010יולי 

 2010דצמבר 
 2012פברואר 
 2012אפריל 

ריבית שנתית  037,052 189,496 1,979 190,964 179,605,264 500,000,000
ד צמו 4.25%

למדד המחירים 
 לצרכן

 
 כן

תשלומים חצי  20
  -שנתיים החל מ

 -וכלה ב 1/1/2012
1/7/2021 

תשלומים חצי  22
  -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/1/2011
1/7/2021 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 
 לא לא

8 
 2012דצמבר 
 2013נובמבר 
 2013דצמבר 
 2014אפריל 
 
 
 

ריבית שנתית  434,442 401,966 5,989 392,766 392,307,810 510,000,000
4.6% 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 
 כן

תשלומים חצי  13
  -שנתיים החל מ

 -וכלה ב 30/11/2016
30/11/2022 

תשלומים חצי  20
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 31/5/2013
30/11/2022 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 
 לא לא

9 
  2014ספטמבר 

 2015יולי 
 2016פברואר 
 2016אפריל 

575,280,000 
 
 
 

545,559,119 545,559 13,256 531,414 601,806 
 

ריבית שנתית 
4.9% 

 

תשלומים  15 כן    
שנתיים לא שווים 

 1/10/2015  -החל מ
 1/10/2029 -וכלה ב

תשלומים חצי  30
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/4/2015
1/10/2029 

 לא      לא צמוד
 כן      

10 
  2016ספטמבר 

 2017יולי 
296,290,000 

 
 

 

ריבית שנתית  815,319 299,137 2,211 296,290 296,290,000
3.06% 

 

תשלומים  10 כן    
שנתיים לא שווים 

 1/10/2019  -החל מ
 1/1/2028 -וכלה ב

תשלומים חצי  23
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/1/2017
1/1/2028 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 לא     
 כן      



 
 
 
 
 

 אשטרום נכסים בע"מ
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 

 8201, מרסב 13ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144מנחם בגין דרך 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38המובא לפי תקנה  הנפרד סקרנו את המידע הכספי הביניים
שלושה חודשים  של הולתקופ 2018 מרסב 31החברה(, ליום  -של אשטרום נכסים בע"מ )להלן  1970-התש"ל

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

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

ואשר חלקה של  2018 רסמב 31אלפי ש"ח ליום  201,004-ההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כ
באותו  השלושה חודשים שהסתיימ של הלתקופ ש"חאלפי  11,868-הסתכם לסך של כהחברות הנ"ל  הפסדיהחברה ב

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

 
 

 היקף הסקירה
 

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

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

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

 
 

 מסקנה
 

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

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

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018, במאי 24 
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים  לחברהלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2017, בספטמבר 30ליום 

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



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

-  4  - 

 
 

    

 במרץ 31ליום  
ליום 

 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    נכסים שוטפים

 258,130  134,912  236,467  מזומנים ושווי מזומנים
 147,838  236,832  152,790  השקעות לזמן קצר

 57,249  10,695  33,337  חייבים ויתרות חובה

 133,623  115,348  133,847  מלאי משרדים למכירה

  556,441  497,787  596,840 

 -  -  86,988  השקעה מיועדת למימוש

  643,429  497,787  596,840 

    נכסים לא שוטפים

 622,406  531,145  622,406  נדל"ן להשקעה

 60,384  -  64,280  מלאי מקרקעין
 576,466  586,515  584,466  הלוואות לחברות מוחזקות

 1,428,842  1,274,299  1,355,653  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לתאגידים מוחזקים
 8,843  -  40,533  הלוואה ויתרות חובה לזמן ארוך

 1,843  2,249  1,891  רכוש קבוע

  2,669,229  2,394,208  2,698,784 

  3,312,658  2,891,995  3,295,624 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

-  5  - 

 
 

    

 במרץ 31ליום  
ליום 

 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    שוטפותהתחייבויות 

 35,500  32,550  74,250  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 159,631  144,522  168,120  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 17,131  11,065  17,131  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 33,750  -  -  הלוואה מאחרים לזמן קצר

 42,763  32,738  34,348  זכאים ויתרות זכות
 150  600  60  מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

 -  55,000  50,000  דיבידנד שהוכרז וטרם שולם

  343,908  276,475  288,925 

    התחייבויות לא שוטפות

 195,022  172,438  193,243  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 34,797  35,061  65,155  הלוואות מחברות מוחזקות

 1,291,861  1,245,382  1,253,893  אגרות חוב
 53,540  -  53,978  הלוואות מאחרים לזמן ארוך

 1,112  913  1,112  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 3,490  -  15,229  מיסים נדחים

  1,582,610  1,453,794  1,579,822 

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 135,168  127,663  135,168  הון מניות
 247,866  139,017  247,866  פרמיה על מניות

 48,153  48,153  48,153  קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה
 1,042,634  916,006  984,306  יתרת רווח

 (46,944)  (69,113)  (29,354)  קרנות הון אחרות

  1,386,139  1,161,726  1,426,877 

  3,312,658  2,891,995  3,295,624 
 
 
 
 
 

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

       2018, במאי 24

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



 אשטרום נכסים בע"מ
 הפסד המיוחסים לחברה וארווח  המאוחדים על דוחותהנתונים כספיים מתוך 
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חודשים שהסתיימו  3-ל
 במרץ 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    הכנסות 
 11,010  2,741  2,120  ניהול ופיקוחמדמי 

 44,548  11,063  10,904  מהשכרת נדל"ן להשקעה

 -  -  5,708  ממכירות של שטחי משרדים

 55,558  13,804  18,732  סה"כ הכנסות

    עלויות
 -  -  4,463  עלות שטחי המשרדים שנמכרו

 3,577  976  842  אחזקה

 51,981  12,828  13,427  רווח גולמי

 2,045  (233) (3,588) עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה 
 (14,691) (2,971) (4,557) הוצאות הנהלה וכלליות

 (205)  (179)  2,013  הכנסות )הוצאות( אחרות

 39,130  9,445  7,295  רווח תפעולי

 13,177  4,672  7,108  הכנסות מימון
 (66,670) (14,762) (23,708) הוצאות מימון

 23,887  5,545  6,966  הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות
 182,459  31,512  1,672  חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות מוחזקות, נטו

 191,983  36,412  (667) רווח לפני מסים על ההכנסה
 1,621  2,677  8,269  מסים על ההכנסה

 190,362  33,735  (8,936)  לחברההמיוחס )הפסד( רווח נקי 
 
 
 
 
 
 
  

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



 אשטרום נכסים בע"מ
 חברהל המיוחסיםעל הרווח הכולל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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שהסתיימו חודשים  3-ל
 במרץ 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 190,362  33,735  (8,936)  המיוחס לחברה)הפסד( רווח נקי 

    רווח כולל אחר המיוחס לחברה )לאחר השפעת המס(:
 9,885  (13,035)  17,590  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 9,885  (13,035)  17,590  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 200,247  20,700  8,654  סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

 
 
 
 

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

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה

 190,362  33,735  (8,936)  המיוחס לחברה)הפסד( רווח נקי 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 

    החברה:

    התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

 (2,045) 233  3,588  ירידת )עליית( ערך נדל"ן להשקעה
 (182,459) (31,512) (1,672) חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות מוחזקות, נטו

 483  125  117  פחת והפחתות
 1,621  2,677  8,269  מסים על ההכנסה

 (877) (877) -  עלות תשלום מבוסס מניות
 -  -  40  שערוך הלוואות לזמן ארוך לאחרים

 29,605  4,545  9,634  הוצאות מימון, נטו 
 221  22   -   נטושינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, 

  19,976  (24,787)  (153,451) 

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

 (16,557) (1,937) 385  ירידה )עלייה( במלאי משרדים למכירה
 (27,593) 3,335  21,232  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 (12,375) -  (3,896) במלאי מקרקעין ירידה
 (60) 390  (90) עלייה )ירידה( במקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

 19,877  9,063  (19,478)  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

  (2,117)  10,851  (36,708) 

    מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה בחברה עבור:

 (69,262) (9,748) (10,244) ריבית ששולמה
 1,402  766  2,721  ריבית שהתקבלה

 (16) (9) (1) מסים ששולמו

 308   -   -  מסים שהתקבלו

  (7,524)  (8,991)  (67,568) 

 (67,365)  10,808  1,399  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת של החברה
    

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

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
מכירת )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 

 66,596  (29,929) (786) נטו
 (49,935) (233) (3,588) השקעות בנדל"ן להשקעה

 (23,612) -  (38,636) בשותפותהשקעה 
 44,120  500  40,000  דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

 -  -  (33,750) בגין רכישת קרקע פרעון התחייבות
 (16,536) -  (31,345) מתן הלוואה לשותף

 20,124  7,315  (25,498) בחובות של חברות מוחזקות ושותפויות, נטו )עלייה( ירידה
 18,360  1,678  2,101  הלוואות לזמן ארוך לחברות מוחזקות, צד קשור ואחרים, נטו מתן

 46  (2)  (165)  השקעות בכלי רכב ובציוד משרדי, נטו

 59,163  (20,671)  (91,667) מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה של החברה

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

 115,348  -  -  ותיהנפקת מנ

 178,230  -  -  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 -  858  58,980  הלוואות מחברות מוחזקות

 (159,086) (41,099) (27,363) פרעון אגרות חוב
 (85,000) -  -  החברהדיבידנד ששולם לבעלי מניות 

 35,500  32,550  38,750  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 (52,301) (40,920) (1,762) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
 40,000  -  -  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים

 443  188   -   תמורה ממימוש אופציות למניות

 73,134  (48,423)  68,605  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה

 64,932  (58,286) (21,663) עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 193,198  193,198  258,130  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 258,130  134,912  236,467  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 
 

    נספח ב' פעילות שלא במזומן

 39,281  -  -  השקעה בנדל"ן להשקעה באשראי

 48,009  -  -  רכישת מלאי מקרקעין
 
 

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

 
לושה חודשים ש של הולתקופ 2018, סמרב 31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38, בהתאם להוראות תקנה ךתארי ובאות השהסתיימ
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות 1970-ומיידים(, התש"ל

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף  2017בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 .אשר נלווה אליהם

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - :2באור 

 

 הכנסות מחוזים עם לקוחות .א
 

 הכנסות - 15יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר )א(3בבאור  כמפורט
 הקלות עם למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, התקןלהלן: מחוזים עם לקוחות )

 וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. 
ראה  -בגין ההכרה בהכנסה  2017בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום בדבר 

   לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים. 2סעיף כד' בביאור 
 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום  

 
 הכרה בהכנסה . 1 
   

רווח או הפסד כאשר השליטה בנכס בבהתאם לתקן, הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות  
רות מועברות ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה יאו בש

בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון להתקבל 
ד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו רווח או הפסד עבמסים(. הכנסה מוכרת 

 לחברה, וכן ההכנסה והעלויות, אם רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנה.
  

בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי   
החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח כסוכן בחוזה.  או

טרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. 
במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי 

 הסכומים המגיעים לספק העיקרי.
 

 הכנסות ממתן שירותים  .2
 

הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את  
ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. ההכנסות מוכרות בהתאם לתקופות הדיווח 
שבהן סופקו השירותים. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום 

יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים 
או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה 

 עם הלקוח.
 

 
 הכנסות מדמי שכירות .3
 

הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. עלייה  
וכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה, מ

 על פני תקופת השכירות.
 
 



 אשטרום נכסים בע"מ
 

 מידע נוסף
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב
 
 עלויות השגת חוזה .4
 

עבור השגת חלק מהחוזים של החברה עם לקוחותיה היא נושאת בעלויות תוספתיות  
מחייבת(. עלויות להשגת החוזה )למשל עמלות מוכרנים המותנות בביצוע עסקת מכירה 

אשר התהוו על מנת להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא 
היה מושג ושהחברה מצפה להשיבן, מוכרות כנכס ומופחתות על בסיס שיטתי שהוא עקבי 

 עם מתן השירותים שסופקו במסגרת החוזה הספציפי.
 

 ם ומסחר למכירההכנסות מיזמות פרויקטים של בניה של שטחי משרדי .5
 

לקונה.  הנכס עם מסירת שטחי משרדים ומסחרכיום, מכירה החברה בהכנסה ממכירת 
שטח משרדים  כללקוח, החברה מזהה  בחוזה עם בהתאם לתקן החדש, במועד ההתקשרות

כמחויבויות ביצוע. בקשר עם פעילות זו, על בסיס בחינה ראשונית של חוזי  או מסחר
והרגולציה הרלבנטיות, החברה מעריכה  החברה עם לקוחותיה ועל סמך הוראות החוק

שבמסגרת החוזים עם לקוחותיה לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה, וכן קיימת 
 ם שהושלמו עד לאותו מועד.לה זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור הביצועי

 
לפיכך, בהתאם לתקן החדש, תכיר החברה בהכנסות מחוזים אלה לאורך זמן, על פי קצב 
ביצוע החוזה. בעקבות המתואר לעיל, החברה צופה כי לאחר יישום התקן החדש, עיתוי 

ישתנה באופן מהותי שכן החברה תכיר  שטחי משרדים ומסחרההכרה בהכנסות ממכירת 
 אלו בתקופות מוקדמות יותר.בהכנסות 

 
שטחי בנוסף החברה בוחנת, בין היתר, את הנושאים הבאים בנוגע להכנסות ממכירת 

 :משרדים ומסחר
 
החברה נדרשת לקבוע את יחידת המדידה לצורך הכרה בהכנסה.  -יחידת המדידה  .א

נשוא  שטחי משרדים ומסחרבשלב זה החברה מעריכה כי יחידת המדידה תהיה 
 מכר עם הלקוח.חוזה ה

 
החברה נדרשת לקבוע את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה  -קביעת מחיר העסקה  ב.

עם לקוח. בעת הפעלת שיקול דעת זה, החברה מעריכה את ההשפעה של כל 
תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות, קנסות, שינויים, תביעות, קיומו של 

מן. בקביעת ההשפעה של רכיב מימון משמעותי בחוזה וכן תמורה שלא במזו
התמורה המשתנה, החברה צפויה להשתמש בשיטת "הסכום הסביר ביותר" 
המצוינת בתקן, לפיה מחיר העסקה נקבע בהתחשב בסכום היחיד שהוא הסביר 
ביותר בתחום של סכומי תמורה אפשריים בחוזה. החברה תכלול סכומים של 

( שביטול משמעותי Highly probableתמורה משתנה, רק אם צפוי ברמה גבוהה )
בסכום ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה להשתנות 

 התמורה תתברר לאחר מכן.
 
לצורך מדידת התקדמות הביצוע החברה מעריכה כי  -מדידת התקדמות ביצוע  ג.

( זאת מבלי להתחשב בעלויות שאינן Input methodתיישם את שיטת התשומות )
ות הביצוע, כגון קרקע, היטלים ועלויות האשראי. החברה משקפות את התקדמ

 מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות 
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב
 

 )המשך( הכנסות מיזמות פרויקטים של בניה של שטחי משרדים ומסחר למכירה .5
 

שהשקיעה החברה לצורך קיום מחויבות הביצוע תייצג בצורה הנאותה ביותר את 
ההכנסה שתופק בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, החברה תידרש להעריך 
את העלויות הדרושות להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע את סכום ההכנסה 

ות שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפ
המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות על בסיס מפתח העמסה סביר. בדרך 

בטרם הסתיימה  יםספציפי שטחי משרדים ומסחרכלל, לא ניתן לבצע מסירה של 
הבנייה של הבניין בכללותו. לכן, החברה תקבע את שיעור התקדמות הביצוע, על 

לשיעור ההתקדמות של פיו מוכרת ההכנסה בגין כל חוזה מכר ספציפי, בהתאם 
 הבניין בכללותו.

 
לצורך בחינת קיום רכיב מימון משמעותי  -קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה  ד.

בחוזה החברה צופה כי תבחר בהקלה המעשית שבתקן החדש לפיה אין לתאם 
את סכום התמורה בגין רכיב המימון כאשר במועד ההתקשרות בחוזה צפוי 

בלת התמורה לבין מועד ההכרה בהכנסה אינה עולה על שהתקופה שבין מועד ק
במקרים של קבלת מקדמות לזמן ארוך )מעל שנה(, תצבור החברה ריבית  שנה.

בגין המקדמות לאורך תקופת ההתקשרות הצפויה וזאת כאשר קיים בחוזה רכיב 
מימון משמעותי כהגדרתו בתקן החדש. עם מימוש המקדמות תכיר החברה 

 .שטחי משרדים ומסחרהכנסה ממכירת בריבית שנצברה כ
 
במסגרת חוזי החברה עם לקוחותיה היא מספקת ללקוחותיה שירותי  -אחריות  ה.

אחריות, וזאת בהתאם להוראות חוק ובהתאם למקובל בענף. שירותי האחריות 
ניתנים על מנת להבטיח את טיב העבודה שבוצעה ולא כשירות נוסף שניתן 

ברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה לאחריות בהתאם ללקוח. בהתאם לכך תכיר הח
 וזאת באופן זהה לטיפול כיום. IAS 37להוראות 

 
הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל  -חוזים מכבידים  .6

מהחוזים על ידי החברה נמוכות ביחס לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה 
דדת על פי הנמוך מבין הערך הנוכחי של העלות החזויה במחויבויות החוזיות. ההפרשה נמ

לביטול החוזה והערך הנוכחי של העלות החזויה נטו להמשך קיום החוזה. החברה תבחן 
אשר רלוונטיות  IAS 37באופן תדיר את הצורך בהפרשה לחוזה מכביד בהתאם לדרישות 

 .IFRS 15 -לכל החוזים בהם מוכרת הכנסה בהתאם ל
 

 
 מכשירים פיננסים ג.  
 

 מכשירים - 9בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  2בבאור  כמפורט 
, ללא הצגה מחדש של בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע החברה(, התקןלהלן: ) פיננסיים

  מספרי השוואה.
  
 להלן המדיניות החשבונאית החדשה בדבר מכשירים פיננסיים: 

 
 פיננסים נכסים . 1
 

נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת התקן  סים פיננסים בתחולתנכ 
עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס 
פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או 

 הפסד. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( -: 2באור 

 
החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים 

 להלן:
 

 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )א(
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(
 

 דרך רווח כולל אחר כאשר:החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן   א(1
 

המודל העסקי של החברה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
מזומנים חוזיים והן מכירת הנכסים הפיננסים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי 
מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין 

  ן שטרם נפרעה. סכום הקר
 או רווחים. לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגן

 כולל ברווח מוכרים שער הפרשיו ריבית למעט, הוגן שווי מהתאמות כתוצאה הפסדים
 .אחר

 
 מכשירים הוניים ב(1

 
נכסים פיננסים המהווים השקעות במכשירים הוניים אינם עומדים בקריטריונים 

 האמורים לעיל ועל כן נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
החברה  בקשר עם מכשירים הוניים שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה,

ינויים עוקבים רשאית לבצע בחירה שאינה ניתנת לשינוי, להציג ברווח כולל אחר ש
בשווי ההוגן אשר אילולא כן היו נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים אלה 

 לא ייזקפו לרווח או הפסד בעתיד גם לא בעת גריעת ההשקעה.
 

 ירידת ערך נכסים פיננסים .  2
 

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 
 דים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. אינם נמד

 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 
 
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז חוב  מכשירי א(

להפסד הפרשה ה – או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך ,מועד ההכרה לראשונה
 12בתקופה של  חזוייםדי אשראי תיקח בחשבון הפס בגין מכשיר חוב זה שתוכר

 :חודשים לאחר מועד הדיווח, או

 
אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד חוב  מכשירי ב(

 להפסד ההפרשה ,ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך
 .תקופת חיי המכשיר יתרתלאורך  -שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים 

החברה מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי 
של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע 
במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך, למשל כאשר המכשיר 

 הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה".
 

הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד  ירידת
הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 
תיזקף כנגד קרן הון ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב 

 הכספי.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב
 

לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא רשאית 
ליישם את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום 
השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם את ההקלה 

 בי נכסים פיננסים אלה.לג
 

 גריעת נכסים פיננסים .3
 

 נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:החברה גורעת 
 

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או )א(
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות  )ב(

מהסיכונים החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק 
וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי הישות אך ניתן לומר כי 

 העבירה את השליטה על הנכס.
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים  )ג(

מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה 
 ישי, ללא עיכוב מהותי.במלואם לצד של

 
 התחייבויות פיננסיות  .4
 

שבתחולת התקן  במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות
בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות  בשווי הוגן

דרך רווח למעט במקרה של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן הפיננסית, וזאת 
 או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 

במועד ההכרה לראשונה החברה ייעדה, התחייבות פיננסית כנמדדת בשווי הוגן דרך רווח 
או הפסד. שינויים בשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית שניתן לייחסם לשינויים 

 בסיכון האשראי של החברה מוצגים ברווח כולל אחר.
 

לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת 
 העלות המופחתת, פרט ל:

 ;כגון נגזרים הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות )א(
התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או  )ב(

 הנמשכת חלה;כאשר גישת המעורבות 
 חוזי ערבות פיננסית; )ג(
 מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק; )ד(
תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בינלאומי  )ה(

 חל עליה. 3

 
 גריעת התחייבויות פיננסיות .5
 

, כאשר דהיינו – היא מסולקתשר, ורק כא כאשרהחברה גורעת התחייבות פיננסית 
 המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,  התחייבות פיננסית מסולקת
 .בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות

בות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי במקרה של שינוי תנאים בגין התחיי
 ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב
 

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטופל כגריעה של 
ה של שתי ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתר

 ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
החברה נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות, קרי להוון  מהותי, ובמקרה בו השינוי אינ

את תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים 
 ייזקפו לרווח או הפסד.

מביאה החברה  בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת,בעת הבחינה האם מדובר 
 בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.

 
 קיזוז מכשירים פיננסים .6   

 
 המצב הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים

 כוונה מתוכן קיי ,שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם

 ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק

 הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות .במקביל

על  .הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים
 עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא אסור ,מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות מנת

 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או ,תחול לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו
 

 
 של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימיםיישום לראשונה  -: 3באור 

 
  לקוחות עם מחוזים הכנסות – IFRS 15לראשונה של  יישום . א

 
)להלן: הכנסות מחוזים עם לקוחות  – IFRS 15את  IASB-פרסם ה 2014 מאיבחודש 

תכניות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18מחליף את ה"(, החדש התקן"
העברות של נכסים  IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15נאמנות לקוחות, 

 ת חליפין הכוללות שירותי פרסום.עסקאו -הכנסות   31SIC-מלקוחות ו
התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם 

  לקוחות:
 

, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים זיהוי החוזה עם הלקוח -   1שלב 
(modifications.בחוזים )  

  
 .בחוזה( distinct)מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי  -   2 שלב

  
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון  ,קביעת מחיר העסקה -   3 שלב

 משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
  

על בסיס מחיר המכירה  מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל -   4 שלב
מוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים היחסי הנפרד תוך שי

  והערכות.
  

, תוך הבחנה בין קיום מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה  -   5 שלב
  מחויבות במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

 
התקן התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. החברה בחרה ליישם את הוראות 

מכירה בכל  החברהלמפרע עם הקלות מסוימות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. 
ראשונה ביתרת הפרש בין הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום ל

 הפתיחה של העודפים. 
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 )המשך( של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימיםיישום לראשונה  -: 3באור 
 

 
 )המשך( לקוחות עם מחוזים הכנסות – IFRS 15לראשונה של  יישום .   א

 
 השפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של החברה הינה כדלקמן:

 
החברה מעניקה ללקוחותיה שירותי אחריות כשירות נוסף  – הפרשה לאחריות (1)

לאחריות המוענקת על ידי החברה לצורך הבטחת טיב העבודה שבוצעה וזאת 
לתקופה העולה על שנה. תחת הוראות התקן הישן הכירה החברה בהכנסה בסכום 
המלא בעת מכירת המוצר ומנגד בהפרשה לאחריות כנגד סעיף עלות המכירות. 

ת התקן החדש מקצה החברה חלק מתמורת המכירה לרכיב האחריות תחת הוראו
ומכירה בהכנסה בגין רכיב האחריות על פני תקופת האחריות המורחבת ללא 
הכרה בהפרשה לאחריות. כתוצאה מכך, סכום חלק מסכום ההכנסות נדחה ומוכר 

 על פני תקופה ארוכה יותר לעומת הוראות התקן הישן.
 
בחוזי שירות מסוימים, גובה החברה מקדמות מלקוחותיה  – מקדמות מלקוחות (2)

טרם מתן השירותים. עד יישום הוראות התקן החדש, הכירה החברה בהכנסה 
בהתאם לסכום התמורה שהתקבלה ואינה צברה ריבית בגין המקדמות. תחת 

ין בג (מעל שנה)במקרים של קבלת מקדמות לזמן ארוך הוראות התקן החדש, 
ומכירה בהוצאת מימון ריבית  צוברת החברה, חברהו מספקת השירות עתידי אות

קיים בחוזה רכיב כאשר בגין המקדמות לאורך תקופת ההתקשרות הצפויה וזאת 
 מכירה החברה. עם מימוש המקדמות החדש מימון משמעותי כהגדרתו בתקן

 התקן יישום בעקבות. כתוצאה מכך, מההכנסות משירותיםכחלק  בריבית שנצברה
 בתקופה יותר גבוהות מימון הוצאות כוללים החברה של הכספיים הדוחות, החדש
 במועד יותר גבוהות הכנסות וכן השירות ביצוע מועד לבין המקדמה קבלת שבין

 .השירות אספקת

 
עבור השגת חלק מהחוזים של החברה עם  – עלויות תוספתיות של השגת חוזה (3)

לקוחותיה היא נושאת בעלויות תוספתיות )כגון עמלות מוכרנים המותנות בביצוע 
מכירה מחייבת(. עד למועד היישום לראשונה של התקן החדש הכירה החברה 
בעלויות הנ"ל כהוצאה במועד התהוותן במסגרת הוצאות מכירה ושיווק. תחת 

דש, עלויות אשר התהוו על מנת להשיג את החוזה עם יישום הוראות התקן הח
הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא היה מושג ושהחברה מצפה להשיבן, 

השירות הניתנת במסגרת החוזה הספציפי מוכרות כנכס ומופחתות על פני תקופת 
שהינה עולה על שנה. כתוצאה מכך, תחת הוראות התקן החדש, החברה מכירה 

 תקופה מאוחרת יותר מאשר הכירה תחת התקן הישן. בהוצאות ב

 
לחברה עסקאות בהן ניתנת ללקוח זכות להחזיר את המוצר  – הפרשה להחזרות (4)

שנרכש בתקופת זמן מוגבלת ממועד המכירה. עד למועד היישום לראשונה של 
התקן החדש הכירה החברה בהפרשה הנובעת מאומדן הסכומים אשר התקבלו 

מכירה ואשר החברה צופה כי תצטרך להשיבן ללקוח בעת החזרת בגין עסקאות ה
המוצר, במסגרת סעיף זכאים ויתרות זכות וכן יתרת המלאי של החברה כללה 
סכומים בגין מוצרים אותם החברה צופה כי תקבל בחזרה. תחת יישום הוראות 
התקן החדש, החברה מציגה במסגרת הדוח על המצב הכספי את ההפרשה 

ף התחייבות להחזר וכן מציגה נכס בגין זכות החזרה חלף הצגתו של במסגרת סעי
נכס זה כחלק מיתרת המלאי של החברה. האמור אינו משפיע על הדוח על הרווח 

 או הפסד של החברה.
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 )המשך( של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימיםיישום לראשונה  -: 3באור 

 
 

 )המשך( לקוחות עם מחוזים הכנסות – IFRS 15לראשונה של  יישום .   א
 
בקשר עם מכירת דירות מגורים הכירה החברה  – הכנסות ממכירת דירות מגורים (5)

בהכנסה רק במסירת הדירה לידי הקונה. תחת  IFRIC 15 -ו IAS 18תחת הוראות 
הוראות התקן החדש, מכירה החברה בהכנסה בגין חוזים למכירת דירות בישראל 
לאורך זמן ובהתאם להתקדמות העבודה. בהתאם לכך, תחת התקן החדש החברה 
מכירה בהכנסות בתקופה מוקדמת יותר מאשר הכירה תחת הוראות התקינה 

 הקודמת.
 

 כדלקמן:  םכאמור על הדוחות הכספיים של החברה הינ יםהשינוי השפעת
 

 הכספי המצב על המאוחדים דוחותב

  
כפי שדווח  

  השינוי   בעבר
 -בהתאם ל
IFRS 15 

 אלפי ש"ח  
       2018, בינואר 1ליום 

       
 1,043,242   609   1,042,633   יתרת רווח

       

  

בהתאם  
למדיניות 
  השינוי   הקודמת

כמוצג  
בדוחות 

 כספיים אלה
 אלפי ש"ח  

       2018, במרס 31ליום 
       

 11,196   5,708   5,488   הכנסות לקבל
 133,847   (3,854)  137,701   מלאי משרדים ומקרקעין למכירה

 984,306   854,1   982,452   יתרת רווח
       

 1,386,139   854,1   1,384,285   סה"כ הון
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 )המשך( של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימיםיישום לראשונה  -: 3באור 

 
 )המשך( יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים א. 

 
 )המשך( לקוחות עם מחוזים הכנסות – IFRS 15לראשונה של  יישום .  1

 
 ורווח כולל אחר הפסדאו הרווח  על המאוחדים ותבדוח

 

  

בהתאם  
למדיניות 
  השינוי   הקודמת

כמוצג בדוחות  
 כספיים אלה

 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה(  
 13החודשים שהסתיימו ביום  3-ל

       2018ס, מרב
       

 10,904   -   10,904   הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה
ממכירות של שטחי הכנסות 

 5,708   5,708   -   משרדים
 2,120   -   2,120   הכנסות מייזום דמי ניהול ופיקוח

 4,463    4,463   -   עלות שטחי המשרדים שנמכרו
 842   -  842   עלויות אחזקה

       
 13,427   1,245   12,182     רווח גולמי

       
 3,588   -    3,588   נדל"ן להשקעהירידת ערך 

 4,557   -    4,557   כלליות ושיווקהוצאות הנהלה, 
 2,013  -   2,013   הוצאות אחרות

       
 7,295   1,245   6,050   רווח תפעולי

       
 7,108   -   7,108   הכנסות מימון
 23,708   -   23,708   הוצאות מימון
ברווחי חברות כלולות, חלק החברה 

 6,966   -   6,966   נטו
 1,672    -  1,672   רווח לפני מסים על ההכנסה

 (667)   1,245   (1,912)   מסים על ההכנסה
   8,269   -   8,269 

       )הפסד( רווח נקי
 (8,936)  1,245   (10,181)   מיוחס ל:

 
 

 מכשירים פיננסים – IFRS 9לראשונה של  יישום .   2
 

 מכשירים – IFRS 9 את הנוסח המלא והסופי של IASB –פרסם ה  2014בחודש יולי 
 התקן)להלן: " IFRS 9 הכרה ומדידה. מכשירים פיננסים: – IAS 39, המחליף את פיננסים

כל הנכסים על  בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסים והוא חל "( מתמקדהחדש

 . IAS 39 הפיננסים שבתחולת
 דוחות כספיים אלה.לא הייתה השפעה על לראשונה התקן ליישום 
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 )המשך( לאחר תאריך המאזןאירועים  -: 3באור 

 
 מכירת החזקות בחברה אשלון מלונאות בע"מ 

 

התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי למכירת אחזקותיה בחברה בת  2018במאי,  3ביום 
במלון הולידיי אין ים  50%במלון ריביירה באילת וכן  50% -בבעלותה המלאה אשר מחזיקה ב

 מיליון ש"ח כמפורט להלן: 122 -המלח )להלן: "אשלון"(, ובתמורה לסך של כ
 

מיליון ש"ח, המהווה  15בהתאם להסכם התמורה, תשולם לחברה כמפורט להלן: סך של  .1
פקדון ע"ח התשלום הראשון הופקד בנאמנות לטובת החברה במועד חתימת ההסכם 

מיליון ש"ח, המהווה את יתרת התשלום  25סך של  ;בידי ב"כ הרוכש )להלן: "הנאמן"(
ימי עסקים והתקיימות אחרון התנאים  5הראשון יופקד ע"י הרוכש בידי הנאמן בתוך 

מיליון ש"ח  40 -מיליון ש"ח וכ 42 -סך של כ ;המתלים )להלן: "מועד השלמת הביניים"(
חודשים ממועד התקיימות התנאים המתלים ולא יאוחר  12 -ישולמו לחברה לא יאוחר מ

. להבטחת התשלום השני והשלישי ירשמו לטובת החברה 2019בדצמבר  31מיום 
 דים על המניות הנמכרות.שעבו

ימים  90השלמת ההסכם מותנית בקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים בתוך  .2
ימים נוספים( וקבלת  90 -ממועד חתימת ההסכם )עם אפשרות להארכת מועד זה ב

הסכמת תאגידים בנקאיים לטובתם נרשמו שעבודים והתחייבויות שונות. מניות אשלון 
 מועד השלמת הביניים.יועברו לידי הרוכשת ב

שנים ממועד ההשלמה  4ההסכם כולל התחייבות החברה לשיפוי הרוכש לתקופה של  .3
מיליון ש"ח ומעבר לו תישא  0.5)כאשר הרוכשת תישא בהשתתפות עצמית של עד 

החברה(. כמו כן, התחייבה החברה לשאת בכל תשלום אשר אשלון תחוב בו בגין מיסים 
שנים שימנו ממועד הגשת דוח מס  7וזאת לתקופה של  2017שיידרשו עד וכולל לשנת 

 לכל שנה.
 

השלמת ההסכם מותנית בקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים והסכמת התאגידים 
 הבנקאיים לטובתם נרשמו שעבודים.

מיליון ש"ח. לאור הסכם המכירה  36.4 -בגין העסקה צופה החברה לרשום רווח לפני מס של כ
חברה בתקופת הדוח התחייבות מיסים נדחים בגין ההשקעה באשלון בסך של כאמור, יצרה ה

 מיליון ש"ח. 8.4 -כ
 

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

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

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

 הם:

 , מנכ"ל;ירון רוקמן .1

 ., סמנכ"ל כספיםדוד דולה .2

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

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

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

 ובמתכונת הקבועים בדין.
 

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

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

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

 תימנע או תתגלה. בדוחותמוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע 
 

צורף לדוח אשר ועל הגילוי הכספי  אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח בדבר השנתיבדוח 
בדבר הבקרה הפנימית  השנתיהדוח " :)להלן 2017דצמבר ב 31שנסתיימה ביום  לתקופה התקופתי

, הערכה זובהתבסס על בתאגיד; הבקרה הפנימית  את העריכו הדירקטוריון וההנהלה(, "האחרון
 2017 דצמברב 31ליום  ור,כאמהדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית 

 .היא אפקטיבית
 

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

 האחרון; 
 

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

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

1970: 

 
 , מצהיר כי:ירון רוקמןאני, 

של  הראשוןלרבעון ( "התאגיד" :)להלן מ"בע אשטרום נכסיםשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)
 (;"הדוחות" :)להלן 2018שנת 

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

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות; לתאריכים ולתקופות

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

 :הדיווח הכספי ועל הגילוי

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

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

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

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

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

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

 -וכן

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

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

התקופתי מועד הדוח בין לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה ש )ג(
מסקנת את  לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות 2017 בדצמבר 31ליום 

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

 

 

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

 

 
 

24.5.2018   
_________                ____________________ 

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

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

 

 כי: דוד דולה, מצהיראני, 

לתקופת  הכלול בדוחות ביניים ואת המידע הכספי האחרבחנתי את הדוחות הכספיים  (1)
 :)להלן 2018של שנת  הראשון( לרבעון "התאגיד: "בע"מ )להלן אשטרום נכסיםשל  הביניים

 (;"הדוחות לתקופת הביניים"או  "הדוחות"

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

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

 ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

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

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

 –להוראות הדין; וכן 

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

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 -אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד (5)

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

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

 -וכן

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

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

התקופתי לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  )ג(
ביניים ולכל לדוחות הכספיים  ן מועד דוח זה, המתייחסלבי 2017 בדצמבר 31ליום 

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

 .ועל הגילוי של התאגיד

 

 

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

 
         24.5.2018 

_______________      ____________________ 
     סמנכ"ל כספיםדוד דולה,              תאריך     

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 אשטרום נכסים בע"מ
 

 8201, סמרב 13דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד  
 
 

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 3-4 על המצב הכספי מאוחדיםדוחות 
 
 

 5 הפסדאו רווח על מאוחדים דוחות 
 
 

 6 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
 
 

 7-9 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 

 10-12 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 

 13-23 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 

- - - - - - - - - - - -  
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 פורר גבאי את קסירר קוסט

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 

 
 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אשטרום נכסים בע"מ

 
 מבוא

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

 , הרווח הכולל,או הפסדואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח  2018במרס  31התמציתי המאוחד ליום 
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה 

"דיווח  - IAS 34כה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי אחראים לערי
לפי פרק ד' של תקנות ניירות  לתקופות ביניים אלהכספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי 

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

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

מכלל ההכנסות  35%-והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2018במרס  31מכלל הנכסים המאוחדים ליום  29%-כ
של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. כמו כן לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי המאוחדות לתקופה 

אלפי  128,854-לתקופת ביניים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של כ
אלפי ש"ח  3,758-החברות הנ"ל הסתכם לסך של כ רווחי, ואשר חלקה של הקבוצה ב2018במרס  31ש"ח ליום 

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

 אי החשבון האחרים.למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רו
 
 

 היקף הסקירה
 

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

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

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

 
 

 מסקנה
 

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

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

 .1970-פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018במאי,  24
 



 אשטרום נכסים בע"מ
 על המצב הכספי מאוחדים דוחות
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 במרץ 31ליום  
ליום 

 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    נכסים שוטפים

 378,008  169,856  277,161  מזומנים ושווי מזומנים
 166,284  247,504  158,400  השקעות לזמן קצר

 47,492  20,636  38,414  חייבים ויתרות חובה
 133,623  115,348  133,847  מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בנייה למכירה

  607,822  553,344  725,407 

 556,057  8,250  114,204  נכסים מוחזקים למכירה

  722,026  561,594  1,281,464 

    נכסים לא שוטפים

 890,002  816,294  991,672  השקעות בחברות כלולות
 1,955,628  2,493,212  2,275,268  נדל"ן להשקעה
 60,384  -  64,280  מלאי מקרקעין

 31,144  -  -  פקדון על חשבון נדל"ן להשקעה
 8,843  -  40,533  הלוואה ויתרות חובה לזמן ארוך

 3,412  4,546  3,400  רכוש קבוע 

  3,375,153  3,314,052  2,949,413 

  4,097,179  3,875,646  4,230,877 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  



 אשטרום נכסים בע"מ
 על המצב הכספי מאוחדים דוחות

-  4  - 

 

    

 במרץ 31ליום  
ליום 

 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    התחייבויות שוטפות

 35,500  32,551  74,250  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 49,411  66,446  85,574  חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

 159,631  144,522  168,120  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 33,750  -  -  התחייבות בגין רכישת קרקע

 79,311  71,631  57,748  ויתרות זכות זכאים

 150  600  60  מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

 -  55,000  50,000  דיבידנד שהוכרז וטרם שולם

  435,752  370,750  357,753 

 289,332  -  25,294  התחייבויות המתייחסות לנכסים מוחזקים למכירה

  461,046  370,750  647,085 

    התחייבויות לא שוטפות

 495,856  768,916  686,311  הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 1,291,861  1,245,382  1,253,893  אגרות חוב

 53,540  -  53,978  הלוואה מאחרים לזמן ארוך
 11,905  13,677  11,458  הלוואות משותפים בשותפויות מאוחדות

 1,208  769  1,212  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 171,034  211,347  156,597  מסים נדחים

  2,163,449  2,240,091  2,025,404 

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 135,168  127,663  135,168  הון מניות
 247,866  139,017  247,866  פרמיה על מניות

 48,153  48,153  48,153  קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 1,042,633  916,006  984,306  יתרת רווח

 (46,944)  (69,113)  (29,354)  קרנות אחרות

  1,386,139  1,161,726  1,426,876 

 131,512  103,079  86,545  זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,558,388  1,264,805  1,472,684  סה"כ הון 

  4,097,179  3,875,646  4,230,877 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 
 
 

       2018, מאיב 24
 דודו דולה  ירון רוקמן  אברהם נוסבאום  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  



 אשטרום נכסים בע"מ
 הפסד  ואדוחות מאוחדים על רווח 
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חודשים שהסתיימו  3-ל
 במרץ 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 

 אלפי ש"ח 
 )למעט נתוני רווח נקי למניה(

    הכנסות 
 234,467  57,109  43,378  מהשכרת נדל"ן להשקעה

 -  -  5,708  משרדיםממכירות של שטחי 

 6,892  1,470  2,002  מייזום, דמי ניהול ופיקוח

 241,359  58,579  51,088  סה"כ הכנסות

    עלויות

 49,153  12,082  9,236  אחזקה

 -  -  4,463  עלות שטחי המשרדים שנמכרו

 192,206  46,497  37,389  רווח גולמי

 82,064  3,701  (21,795) עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה
 (34,397) (6,052) (8,240) הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק

 3,312  2,097  (1,556)  אחרות, נטו )הוצאות( הכנסות

 243,185  46,243  5,798  רווח תפעולי

 24,165  6,920  3,625  הכנסות מימון
 (88,268) (19,464) (19,766) הוצאות מימון

 83,334  13,006  15,999  ברווחי חברות כלולות, נטוחלק החברה 

 262,416  46,705  5,656  רווח לפני מסים על הכנסה

 44,292  9,754  12,011  מסים על הכנסה

 218,124  36,951  (6,355) )הפסד( רווח נקי

    מיוחס ל: רווח )הפסד(
 190,362  33,735  (8,936) בעלי המניות של החברה

 27,762  3,216  2,581  זכויות שאינן מקנות שליטה

 (6,355)  36,951  218,124 

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

 2.34  0.43  (0.11) בסיסי ומדולל למניה)הפסד( רווח 
 
 
  

 
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים



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

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  

 218,124  36,951  (6,355) )הפסד( רווח נקי

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

    תנאים ספציפיים :

 13,230  (17,103)  20,907  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 13,230  (17,103)  20,907  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 231,354  19,848  14,552  סה"כ רווח כולל

    מיוחס ל: רווח )הפסד( כולל

 200,247  20,700  8,654  בעלי המניות של החברה

 31,107  (852)  5,898  זכויות שאינן מקנות שליטה

  14,552  19,848  231,354 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
 



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

    קרנות אחרות     

 
הון 
 מניות

פרמיה 
 על מניות

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרנות 
הון 

 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 1,558,388  131,512  1,426,876  (46,364) (580) -  -  1,042,633  48,153  247,866  135,168  )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 

 IFRS-15  -  -  -  609      609   609השפעת יישום לראשונה של 
 (6,355) 2,581  (8,936) -  -  -  -  (8,936) -  -  -  רווח )הפסד( נקי

 20,907  3,317  17,590  17,590  -   -   -  -  -  -  -  כולל אחר רווחסה"כ 

 14,552  5,898  8,654  17,590  -  -  -  (8,936) -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
 (50,000) -  (50,000) -  -  -  -  (50,000) -  -  -  דיבידנד שהוכרז

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 (50,865) (50,865) -  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה

 1,472,684  86,545  1,386,139  (28,774)  (580)   -    -   984,306  48,153  247,866  135,168  )בלתי מבוקר( 2018במרץ,  31יתרה ליום 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  



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

    קרנות אחרות     

 
הון 
 מניות

פרמיה 
 על מניות

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרנות 
הון 

 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 בלתי מבוקר 

 ש"חאלפי  

 1,301,217  104,502  1,196,715  (56,249) (580) -  2,380  937,271  48,153  138,265  127,475  )מבוקר( 2017בינואר,  1יתרה ליום 

 36,951  3,216  33,735  -  -  -  -  33,735  -  -  -  רווח נקי
 (17,103)  (4,068)  (13,035)  (13,035)  -   -   -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל אחר

 19,848  (852) 20,700  (13,035) -  -  -  33,735  -  -  -  סה"כ רווח כולל
 (55,000) -  (55,000) -  -   -  (55,000) -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 (571) (571) -  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה

 188  -  188  -  -  -  (752) -  -  752  188  מימוש אופציות למניות ופקיעת אופציות

 (877) -  (877) -  -  -  (877) -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

 1,264,805  103,079  1,161,726  (69,284)  (580)   -   751  916,006  48,153  139,017  127,663  )בלתי מבוקר( 2017במרץ,  31יתרה ליום 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  



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

    קרנות אחרות    

 

הון 
 מניות

פרמיה 
 על מניות

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרנות 
הון 

 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 1,301,217  104,502  1,196,715  (56,249) (580) 2,380  937,271  48,153  138,265  127,475  2017בינואר,  1יתרה ליום 

 218,124  27,762  190,362  -  -  -  190,362  -  -  -  רווח נקי
 13,230  3,345  9,885  9,885  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל אחר

 231,354  31,107  200,247  9,885  -  -  190,362  -  -  -  סה"כ רווח כולל
 (85,000) -  (85,000) -  -  -  (85,000) -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות

 115,348  -  115,348  -  -  -  -  -  108,098  7,250  מניותהנפקת 
 (4,097) (4,097) -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 443  -  443  -  -  (1,503) -  -  1,503  443  מימוש אופציות למניות
 (877) -  (877) -  -  (877) -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

 1,558,388  131,512  1,426,876  (46,364)  (580)   -   1,042,633  48,153  247,866  135,168  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 



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

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 
 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 218,124  36,951  (6,355) )הפסד( רווח נקי

    מזומנים מפעילות שוטפת: התאמות הדרושות להצגת תזרימי

    התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 64,103  12,544  16,141  הוצאות מימון, נטו

 -  -  40  שערוך הלוואות לזמן ארוך לאחרים
 (83,334) (13,006) (15,999) חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו

 (877) (877) -  עלות תשלום מבוסס מניות
 44,292  9,754  12,011  מסים על הכנסה 

 590  151  4  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות עובדים, נטו
 (82,064) (3,701) 21,795  ירידת )עליית( ערך נדל"ן להשקעה 

 1,048  263  237  פחת רכוש קבוע

 26   -    -   הון ממכירת רכוש קבוע הפסד

  34,229  5,128  (56,216) 

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

 (35,175) (271) 23,594  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
 (16,557) (1,937) 385  במלאי משרדים ומקרקעין למכירה (עליהירידה )

 (12,375) -  (3,713) עלייה במלאי מקרקעין
 23,828  (1,858) (20,243) עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

 (60)  390  (90)  עלייה )ירידה( במקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

  (67)  (3,676)  (40,339) 

    מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה עבור:

 (84,169) (14,671) (18,198) ריבית ששולמה
 2,832  1,770  3,794  ריבית שהתקבלה

 (8,521) (5,299) (6,932) מסים ששולמו

 384  -  70  מסים שהתקבלו

 365  -  -  דיבידנד שהתקבל

  (21,266)  (18,200)  (89,109) 

 32,460  20,203  6,541  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  



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

 במרץ 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 
 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  
    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (53,899) (861) (309,066) השקעות בנדל"ן להשקעה

 246,602  10,150  -  תמורה ממימוש מקרקעין ונדל"ן להשקעה

 -  -  124,812  תמורה ממימוש השקעה

 (1,964) -  -  ששולמו בגין מכירת נדל"ן להשקעהמסים 

 -  -  (9,361) מימוש השקעהמסים ששולמו בגין 
 (264) (2,057) -  הפקדה בפקדון מוגבל, נטו

 435  (7,248) -  פרעון )הפקדה( בפקדונות בנקאיים בנקאי, נטו
 (31,144) -  -  הפקדה של פקדונות בנאמנות

 1,500  500  300  כלולהדיבידנד שהתקבל מחברה 
 -  -  (33,750) פרעון התחייבות בגין רכישת קרקע

 (16,536) -  (31,345) מתן הלוואה לשותף
 28,194  3,902  2,049  הלוואות לזמן ארוך שניתנו לחברות מוחזקות, נטו מתן

 (23,612) -  (38,636) השקעה בשותפות
 5,615  -  -  קבלת הלוואות מחברות מוחזקות, נטו

 49,809  (29,929) 12,423  מכירת )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו
 (262) (70) (225) השקעות ברכוש קבוע, נטו

 204,474  (25,613)  (282,799)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה
 

 

 

 

 
 

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

 במרץ 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 115,348  -  -  הנפקת מניות

 178,230  -  -  מהנפקת אגרות חוב, נטותמורה 
 18,800  15,851  38,750  קבלת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 (159,086) (41,099) (27,363) פרעון אגרות חוב
 (85,000) -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 (4,097) (571) (50,865) דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות
 96,700  16,700  222,082  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 (267,228) (63,773) (11,137) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 (3,241) (559) (941) פרעון הלוואה משותף בשותפות מאוחדת, נטו

 443  188   -   תמורה ממימוש אופציות למניות

 (109,131)  (73,263)  170,526  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

 (1,654)   -    -   מיון לנכסים מוחזקים למכירה

 1,340  (1,990)  4,885  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 127,489  (80,663) (100,847) עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 250,519  250,519  378,008  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 378,008  169,856  277,161  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 

 

    נספח ב' פעילות שלא במזומן

 2,850  -  -  דיבידנד שטרם התקבל

 48,009  -  -  רכישת מלאי מקרקעין

 39,281  -  -  השקעה בנדל"ן 

 -  -  50,000  דיבידנד שהוכרז וטרם חולק
 
 
 
 
 
 
 
 

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

חודשים  שלושה של הולתקופ 2018, סמרב 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  -באותו תאריך )להלן  השהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2017בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
המדיניות החשבונאית אשר יושמה  הדוחות הכספיים השנתיים(. -אשר נלוו אליהם )להלן  אוריםיולב

בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים 
 המאוחדים.

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מאוחדיםמתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים  א.  
 

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת 
"דיווח כספי  - 34דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

לתקופות ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 
 .1970-דיים(, התש"לתקופתיים ומיי

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו 
 שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט האמור להלן:

 
 הכנסות מחוזים עם לקוחות ב.
 

 הכנסות - 15יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר )א(3בבאור  כמפורט
 הקלות עם למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, התקןלהלן: מחוזים עם לקוחות )

 וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. 
ראה  -בגין ההכרה בהכנסה  2017בדצמבר,  31בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 

   לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים. 2בביאור  'כדסעיף 
 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום  

 
 הכרה בהכנסה . 1 
   

רווח או הפסד כאשר השליטה בנכס בבהתאם לתקן, הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות  
רות מועברות ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה יאו בש

בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון להתקבל 
רווח או הפסד עד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו במסים(. הכנסה מוכרת 

 נות למדידה מהימנה.לחברה, וכן ההכנסה והעלויות, אם רלוונטי, נית
  

בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי   
החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח כסוכן בחוזה.  או

טרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. 
החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי במקרים בהם 

 הסכומים המגיעים לספק העיקרי.
 

 הכנסות ממתן שירותים  .2
 

הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את  
הדיווח ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. ההכנסות מוכרות בהתאם לתקופות 

שבהן סופקו השירותים. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום 
שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות 
או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה 

 עם הלקוח.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב
 
 הכנסות מדמי שכירות .3
 

הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. עלייה  
קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה, מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר 

 על פני תקופת השכירות.
 
 עלויות השגת חוזה .4
 

חוזים של החברה עם לקוחותיה היא נושאת בעלויות תוספתיות עבור השגת חלק מה 
להשגת החוזה )למשל עמלות מוכרנים המותנות בביצוע עסקת מכירה מחייבת(. עלויות 
אשר התהוו על מנת להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא 

יס שיטתי שהוא עקבי היה מושג ושהחברה מצפה להשיבן, מוכרות כנכס ומופחתות על בס
 עם מתן השירותים שסופקו במסגרת החוזה הספציפי.

 
 הכנסות מיזמות פרויקטים של בניה של שטחי משרדים ומסחר למכירה .5

 
לקונה.  הנכס עם מסירת שטחי משרדים ומסחרכיום, מכירה החברה בהכנסה ממכירת 
שטח משרדים  כל לקוח, החברה מזהה בחוזה עם בהתאם לתקן החדש, במועד ההתקשרות

כמחויבויות ביצוע. בקשר עם פעילות זו, על בסיס בחינה ראשונית של חוזי  או מסחר
והרגולציה הרלבנטיות, החברה מעריכה  החברה עם לקוחותיה ועל סמך הוראות החוק

שבמסגרת החוזים עם לקוחותיה לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה, וכן קיימת 
 נת לאכיפה עבור הביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.לה זכות לתשלום הנית

 
לפיכך, בהתאם לתקן החדש, תכיר החברה בהכנסות מחוזים אלה לאורך זמן, על פי קצב 
ביצוע החוזה. בעקבות המתואר לעיל, החברה צופה כי לאחר יישום התקן החדש, עיתוי 

ישתנה באופן מהותי שכן החברה תכיר  שטחי משרדים ומסחרההכרה בהכנסות ממכירת 
 בהכנסות אלו בתקופות מוקדמות יותר.

 
שטחי בנוסף החברה בוחנת, בין היתר, את הנושאים הבאים בנוגע להכנסות ממכירת 

 :משרדים ומסחר
 
החברה נדרשת לקבוע את יחידת המדידה לצורך הכרה בהכנסה.  -יחידת המדידה  .א

נשוא  שטחי משרדים ומסחרהמדידה תהיה  בשלב זה החברה מעריכה כי יחידת
 חוזה המכר עם הלקוח.

 
החברה נדרשת לקבוע את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה  -קביעת מחיר העסקה  ב.

עם לקוח. בעת הפעלת שיקול דעת זה, החברה מעריכה את ההשפעה של כל 
תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות, קנסות, שינויים, תביעות, קיומו של 

כיב מימון משמעותי בחוזה וכן תמורה שלא במזומן. בקביעת ההשפעה של ר
התמורה המשתנה, החברה צפויה להשתמש בשיטת "הסכום הסביר ביותר" 
המצוינת בתקן, לפיה מחיר העסקה נקבע בהתחשב בסכום היחיד שהוא הסביר 
ביותר בתחום של סכומי תמורה אפשריים בחוזה. החברה תכלול סכומים של 

( שביטול משמעותי Highly probableה משתנה, רק אם צפוי ברמה גבוהה )תמור
בסכום ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה להשתנות 

 התמורה תתברר לאחר מכן.
 
לצורך מדידת התקדמות הביצוע החברה מעריכה כי  -מדידת התקדמות ביצוע  ג.

( זאת מבלי להתחשב בעלויות שאינן Input methodתיישם את שיטת התשומות )
משקפות את התקדמות הביצוע, כגון קרקע, היטלים ועלויות האשראי. החברה 

 מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות 
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב
 

 )המשך( ומסחר למכירה הכנסות מיזמות פרויקטים של בניה של שטחי משרדים .5
 

שהשקיעה החברה לצורך קיום מחויבות הביצוע תייצג בצורה הנאותה ביותר את 
ההכנסה שתופק בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, החברה תידרש להעריך 
את העלויות הדרושות להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע את סכום ההכנסה 

הישירות והעלויות העקיפות שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות 
המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות על בסיס מפתח העמסה סביר. בדרך 

בטרם הסתיימה  יםספציפי שטחי משרדים ומסחרכלל, לא ניתן לבצע מסירה של 
הבנייה של הבניין בכללותו. לכן, החברה תקבע את שיעור התקדמות הביצוע, על 

וזה מכר ספציפי, בהתאם לשיעור ההתקדמות של פיו מוכרת ההכנסה בגין כל ח
 הבניין בכללותו.

 
לצורך בחינת קיום רכיב מימון משמעותי  -קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה  ד.

בחוזה החברה צופה כי תבחר בהקלה המעשית שבתקן החדש לפיה אין לתאם 
צפוי את סכום התמורה בגין רכיב המימון כאשר במועד ההתקשרות בחוזה 

שהתקופה שבין מועד קבלת התמורה לבין מועד ההכרה בהכנסה אינה עולה על 
במקרים של קבלת מקדמות לזמן ארוך )מעל שנה(, תצבור החברה ריבית  שנה.

בגין המקדמות לאורך תקופת ההתקשרות הצפויה וזאת כאשר קיים בחוזה רכיב 
יר החברה מימון משמעותי כהגדרתו בתקן החדש. עם מימוש המקדמות תכ

 .שטחי משרדים ומסחרבריבית שנצברה כהכנסה ממכירת 
 
במסגרת חוזי החברה עם לקוחותיה היא מספקת ללקוחותיה שירותי  -אחריות  ה.

אחריות, וזאת בהתאם להוראות חוק ובהתאם למקובל בענף. שירותי האחריות 
ניתנים על מנת להבטיח את טיב העבודה שבוצעה ולא כשירות נוסף שניתן 
ללקוח. בהתאם לכך תכיר החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה לאחריות בהתאם 

 וזאת באופן זהה לטיפול כיום. IAS 37להוראות 
 

הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל  -חוזים מכבידים  .6
מהחוזים על ידי החברה נמוכות ביחס לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה 

בויות החוזיות. ההפרשה נמדדת על פי הנמוך מבין הערך הנוכחי של העלות החזויה במחוי
לביטול החוזה והערך הנוכחי של העלות החזויה נטו להמשך קיום החוזה. החברה תבחן 

אשר רלוונטיות  IAS 37באופן תדיר את הצורך בהפרשה לחוזה מכביד בהתאם לדרישות 
 .IFRS 15 -לכל החוזים בהם מוכרת הכנסה בהתאם ל

 
 

 מכשירים פיננסים ג.  
 

 מכשירים - 9בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  2בבאור  כמפורט 
, ללא הצגה מחדש של בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע החברה(, התקןלהלן: ) פיננסיים

  מספרי השוואה.
  
 פיננסיים:להלן המדיניות החשבונאית החדשה בדבר מכשירים  

 
 נכסים פיננסים . 1
 

נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת התקן  סים פיננסים בתחולתנכ 
עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס 
פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או 

 הפסד. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( -: 2באור 

 
ברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים הח

 להלן:
 

 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )א(
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(
 

 החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר:  א(1
 

המודל העסקי של החברה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
מזומנים חוזיים והן מכירת הנכסים הפיננסים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי 
מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין 

  סכום הקרן שטרם נפרעה. 
 או רווחים. ה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגןלאחר ההכר

 כולל ברווח מוכרים שער הפרשיו ריבית למעט, הוגן שווי מהתאמות כתוצאה הפסדים
 .אחר

 
 מכשירים הוניים ב(1

 
נכסים פיננסים המהווים השקעות במכשירים הוניים אינם עומדים בקריטריונים 

 האמורים לעיל ועל כן נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
החברה  בקשר עם מכשירים הוניים שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה,

ינויים עוקבים רשאית לבצע בחירה שאינה ניתנת לשינוי, להציג ברווח כולל אחר ש
בשווי ההוגן אשר אילולא כן היו נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים אלה 

 לא ייזקפו לרווח או הפסד בעתיד גם לא בעת גריעת ההשקעה.
 

 ירידת ערך נכסים פיננסים .  2
 

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 
 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 
 
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז חוב  מכשירי א(

להפסד הפרשה ה – ים בהם סיכון האשראי נמוךאו מקר ,מועד ההכרה לראשונה
 12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  בגין מכשיר חוב זה שתוכר

 :חודשים לאחר מועד הדיווח, או

 
אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד חוב  מכשירי ב(

 להפסד ההפרשה ,ךההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמו
 .תקופת חיי המכשיר יתרתלאורך  -שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים 

החברה מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי 
של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע 

וך, למשל כאשר המכשיר במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמ
 הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה".

 
ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד 
הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 

של הנכס הפיננסי בדוח על המצב  תיזקף כנגד קרן הון ולא תקטין את הערך בספרים
 הכספי.

לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא רשאית 
ליישם את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום 
השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם את ההקלה 

 כסים פיננסים אלה.בי נלג
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב
 

 גריעת נכסים פיננסים .3
 

 נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:החברה גורעת 
 

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או )א(
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות  )ב(

החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 
וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי הישות אך ניתן לומר כי 

 העבירה את השליטה על הנכס.
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים  )ג(

עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על 
 במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.

 
 התחייבויות פיננסיות  .4
 

שבתחולת התקן  במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות
בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות  בשווי הוגן
למעט במקרה של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח זאת הפיננסית, ו

 או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 
במועד ההכרה לראשונה החברה ייעדה, התחייבות פיננסית כנמדדת בשווי הוגן דרך רווח 

לשינויים  או הפסד. שינויים בשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית שניתן לייחסם
 בסיכון האשראי של החברה מוצגים ברווח כולל אחר.

 
לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת 

 העלות המופחתת, פרט ל:
 ;כגון נגזרים הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות )א(
נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או  התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת )ב(

 כאשר גישת המעורבות הנמשכת חלה;
 חוזי ערבות פיננסית; )ג(
 מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק; )ד(
תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בינלאומי  )ה(

 חל עליה. 3

 
 ת פיננסיותגריעת התחייבויו .5
 

, כאשר דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  כאשרהחברה גורעת התחייבות פיננסית 
 המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,  התחייבות פיננסית מסולקת
 .משוחרר משפטית מההתחייבותבנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או 

במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי 
 ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים.

 
כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטופל כגריעה של 

ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. 
 ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.

החברה נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות, קרי להוון  מהותי, ובמקרה בו השינוי אינ
את תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים 

 ייזקפו לרווח או הפסד.
מביאה החברה  אם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת,בעת הבחינה ה

 בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב
 

 קיזוז מכשירים פיננסים .6   
 

 המצב הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים

 כוונה וכן קיימת ,שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם

 ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק

 הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות .במקביל

על  .הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים
 עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא אסור ,מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות מנת

 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או ,תחול לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו
 

 
 קיימיםשל תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות יישום לראשונה  -: 3באור 

 
  לקוחות עם מחוזים הכנסות – IFRS 15לראשונה של  יישום . א

 
)להלן: הכנסות מחוזים עם לקוחות  – IFRS 15את  IASB-פרסם ה 2014 מאיבחודש 

תכניות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18מחליף את ה"(, החדש התקן"
העברות של נכסים  IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15נאמנות לקוחות, 

 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות   31SIC-מלקוחות ו
התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם 

  לקוחות:
 

ינויים , לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשזיהוי החוזה עם הלקוח -   1שלב 
(modifications.בחוזים )  

  
 .בחוזה( distinct)מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי  -   2 שלב

  
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון  ,קביעת מחיר העסקה -   3 שלב

 משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
  

על בסיס מחיר המכירה  מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל -   4 שלב
היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים 

  והערכות.
  

, תוך הבחנה בין קיום מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה  -   5 שלב
  מחויבות במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

 
התקן התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. החברה בחרה ליישם את הוראות 

מכירה בכל  החברהלמפרע עם הקלות מסוימות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. 
ראשונה ביתרת הפרש בין הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום ל

 . הפתיחה של העודפים
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 )המשך( של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימיםנה יישום לראשו -: 3באור 

 
 

 )המשך( לקוחות עם מחוזים הכנסות – IFRS 15לראשונה של  יישום .   א
 

 השפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של החברה הינה כדלקמן:
 
החברה מעניקה ללקוחותיה שירותי אחריות כשירות נוסף  – הפרשה לאחריות (1)

לאחריות המוענקת על ידי החברה לצורך הבטחת טיב העבודה שבוצעה וזאת 
לתקופה העולה על שנה. תחת הוראות התקן הישן הכירה החברה בהכנסה בסכום 
המלא בעת מכירת המוצר ומנגד בהפרשה לאחריות כנגד סעיף עלות המכירות. 

ת התקן החדש מקצה החברה חלק מתמורת המכירה לרכיב האחריות תחת הוראו
ומכירה בהכנסה בגין רכיב האחריות על פני תקופת האחריות המורחבת ללא 
הכרה בהפרשה לאחריות. כתוצאה מכך, סכום חלק מסכום ההכנסות נדחה ומוכר 

 על פני תקופה ארוכה יותר לעומת הוראות התקן הישן.
 
בחוזי שירות מסוימים, גובה החברה מקדמות מלקוחותיה  – מקדמות מלקוחות (2)

טרם מתן השירותים. עד יישום הוראות התקן החדש, הכירה החברה בהכנסה 
בהתאם לסכום התמורה שהתקבלה ואינה צברה ריבית בגין המקדמות. תחת 

ין בג (מעל שנה)במקרים של קבלת מקדמות לזמן ארוך הוראות התקן החדש, 
ומכירה בהוצאת מימון ריבית  צוברת החברה, חברהו מספקת השירות עתידי אות

קיים בחוזה רכיב כאשר בגין המקדמות לאורך תקופת ההתקשרות הצפויה וזאת 
 מכירה החברה. עם מימוש המקדמות החדש מימון משמעותי כהגדרתו בתקן

 התקן יישום בעקבות. כתוצאה מכך, מההכנסות משירותיםכחלק  בריבית שנצברה
 בתקופה יותר גבוהות מימון הוצאות כוללים החברה של הכספיים הדוחות, החדש
 במועד יותר גבוהות הכנסות וכן השירות ביצוע מועד לבין המקדמה קבלת שבין

 .השירות אספקת

 
עבור השגת חלק מהחוזים של החברה עם  – עלויות תוספתיות של השגת חוזה (3)

לקוחותיה היא נושאת בעלויות תוספתיות )כגון עמלות מוכרנים המותנות בביצוע 
מכירה מחייבת(. עד למועד היישום לראשונה של התקן החדש הכירה החברה 
בעלויות הנ"ל כהוצאה במועד התהוותן במסגרת הוצאות מכירה ושיווק. תחת 

דש, עלויות אשר התהוו על מנת להשיג את החוזה עם יישום הוראות התקן הח
הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא היה מושג ושהחברה מצפה להשיבן, 

השירות הניתנת במסגרת החוזה הספציפי מוכרות כנכס ומופחתות על פני תקופת 
שהינה עולה על שנה. כתוצאה מכך, תחת הוראות התקן החדש, החברה מכירה 

 תקופה מאוחרת יותר מאשר הכירה תחת התקן הישן. בהוצאות ב

 
לחברה עסקאות בהן ניתנת ללקוח זכות להחזיר את המוצר  – הפרשה להחזרות (4)

שנרכש בתקופת זמן מוגבלת ממועד המכירה. עד למועד היישום לראשונה של 
התקן החדש הכירה החברה בהפרשה הנובעת מאומדן הסכומים אשר התקבלו 

מכירה ואשר החברה צופה כי תצטרך להשיבן ללקוח בעת החזרת בגין עסקאות ה
המוצר, במסגרת סעיף זכאים ויתרות זכות וכן יתרת המלאי של החברה כללה 
סכומים בגין מוצרים אותם החברה צופה כי תקבל בחזרה. תחת יישום הוראות 
התקן החדש, החברה מציגה במסגרת הדוח על המצב הכספי את ההפרשה 

ף התחייבות להחזר וכן מציגה נכס בגין זכות החזרה חלף הצגתו של במסגרת סעי
נכס זה כחלק מיתרת המלאי של החברה. האמור אינו משפיע על הדוח על הרווח 

 או הפסד של החברה.
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 )המשך( של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימיםיישום לראשונה  -: 3באור 

 
 

 )המשך( לקוחות עם מחוזים הכנסות – IFRS 15לראשונה של  יישום .   א
 
בקשר עם מכירת דירות מגורים הכירה החברה  – הכנסות ממכירת דירות מגורים (5)

בהכנסה רק במסירת הדירה לידי הקונה. תחת  IFRIC 15 -ו IAS 18תחת הוראות 
הוראות התקן החדש, מכירה החברה בהכנסה בגין חוזים למכירת דירות בישראל 
לאורך זמן ובהתאם להתקדמות העבודה. בהתאם לכך, תחת התקן החדש החברה 
מכירה בהכנסות בתקופה מוקדמת יותר מאשר הכירה תחת הוראות התקינה 

 הקודמת.
 

 כדלקמן:  םכאמור על הדוחות הכספיים של החברה הינ יםהשינוי השפעת
 

 הכספי המצב על המאוחדים דוחותב
 

  
כפי שדווח  

  השינוי   בעבר
 -בהתאם ל
IFRS 15 

 אלפי ש"ח  
       2018, בינואר 1ליום 

       
 1,043,242   609   1,042,633   יתרת רווח

       

  

בהתאם  
למדיניות 
  השינוי   הקודמת

כמוצג  
בדוחות 

 כספיים אלה
 אלפי ש"ח  

       2018, במרס 31ליום 
       

 15,586   5,708   9,878   הכנסות לקבל
 133,847   (3,854)  137,701   מלאי משרדים ומקרקעין למכירה

 984,306   854,1   982,452   יתרת רווח
       

 1,472,684   854,1   1,471,439   סה"כ הון
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 )המשך( של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימיםיישום לראשונה  -: 3באור 

 
 

 )המשך( לקוחות עם מחוזים הכנסות – IFRS 15לראשונה של  יישום .  א
 

 ורווח כולל אחר הפסדאו הרווח  על המאוחדים ותבדוח
 

  

בהתאם  
למדיניות 
  השינוי   הקודמת

כמוצג בדוחות  
 כספיים אלה

 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה(  
 13החודשים שהסתיימו ביום  3-ל

       2018ס, מרב
       

 43,378   -   43,378   מהשכרת נדל"ן להשקעההכנסות 
של שטחי  ממכירותהכנסות 

 5,708   5,708   -   משרדים
 2,002   -   2,002   ל ופיקוחהונידמי  ייזוםהכנסות מ

 4,463    4,463   -   שטחי המשרדים שנמכרועלות 
 9,236   -  9,236   ויות אחזקהעל
       

 37,389   1,245   36,144   רווח גולמי
       

 21,795  -    21,795   ירידת ערך נדל"ן להשקעה
 8,240   -    8,240   ושיווק כלליות ,הוצאות הנהלה
 1,556   -   1,556   הוצאות אחרות

       
 5,798   1,245   4,553   רווח תפעולי

       
 3,625   -   3,625   הכנסות מימון
 19,766   -   19,766   הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות כלולות, 
 15,999   -   15,999   נטו
 5,656   1,245   4,411   לפני מסים על ההכנסה רווח

 12,011   -   12,011   מסים על ההכנסה
       

 (6,355)  1,245   (7,600)  )הפסד( רווח נקי
       מיוחס ל:

 (8,936)  1,245   (10,181)  בעלי מניות החברה
 2,581   -   2,581   זכויות שאינן מקנות שליטה

       
 למניהרווח נקי )הפסד( בסיסי 

 ( 0.11)  0.01   (0.12)   )בש"ח(
 

 מכשירים פיננסים – IFRS 9לראשונה של  יישום .   ב
 

 מכשירים – IFRS 9 את הנוסח המלא והסופי של IASB –פרסם ה  2014בחודש יולי 
 התקן)להלן: " IFRS 9 הכרה ומדידה. מכשירים פיננסים: – IAS 39, המחליף את פיננסים

כל הנכסים על  בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסים והוא חל "( מתמקדהחדש

 . IAS 39 הפיננסים שבתחולת
  דוחות כספיים אלה.ליישום התקן לראשונה לא הייתה השפעה על 
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 שווי הוגן - מכשירים פיננסיים -: 4 באור
 

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

       
 שווי הוגן יתרה 
 בדצמבר 31 במרץ 31 בדצמבר 31 במרץ 31 

 2018 2017 2017 2018 2017 2017 

 אלפי ש"ח 

       התחייבויות פיננסיות
הלוואות בריבית קבועה 

 326,387  437,141  563,006  321,466  432,353  556,045  (1שהתקבלו )
 234,082  263,550  205,037  217,227  245,200  191,475  (2( )7אגרות חוב )סדרה 
 435,383  519,164  434,442  404,041  491,065  407,955  (2( )8אגרות חוב )סדרה 
 621,719  591,042  601,806  530,978  554,818  544,670  (2( )9אגרות חוב )סדרה 
 320,556  127,598  319,815  299,246  122,999  301,348  (2( )10אגרות חוב )סדרה 

  2,001,493  1,846,435  1,772,958  2,124,106  1,938,495  1,938,127 
 

השווי ההוגן של הלוואות לזמן ארוך שהתקבלו הנושאות ריבית קבועה מבוסס על  - 3רמה  (1)
חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואות דומות בעלות 

 -ו על הלוואות צמודות בארץ 2.5%, בארץלא צמודות על הלוואות  3.5% –מאפיינים דומים 
 בגרמניה.על הלוואות  1.7%

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

 מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך המאזן.
 

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

 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 5באור 
 

 (%100)בגרמניה רכישת שלושה מבני משרדים  א.
 

שלושה ה לרכישת חתמה החברה באמצעות שותפויות גרמניות על חוז 2017בנובמבר,  30ביום 
נה משרדים בכל אחת מהערים: דיסלדורף, בובליגן ומנהיים. העסקה נכסים בגרמניה. מב

מיליון  78 -נכון למועד זה השקיעה החברה בנכסים אלו סך של כ. 2018הושלמה בחודש פברואר 
. עלויות (מיליון אירו 4.3מיליון אירו עלויות רכישה )לרבות מס רכישה בסך  4.75אירו הכוללים 

מיליון ש"ח הופחתו מסעיף ההשקעה והוצגו בסעיף  20.3-שה אלו שסכומם בשקלים הינו כרכי
 .שקעה בדוח הרווח והפסד של התקופהירידת ערך נדל"ן לה
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 5באור 
 

 מכירת החזקות בחברה קניונים בישראל בע"מ .ב
 

 –התקשרה חברת אלדר נכסים בע"מ )חברת בת של אשטרום נכסים 2018בינואר,  24ביום 
(, המחזיקה במלוא ההון המונפק והנפרע של קניונים בישראל בע"מ, בהסכם עם ביג מרכזי 100%

, 2018בינואר  1ניונים בתוקף מיום מהחזקותיה בק 50%קניות בע"מ )להלן: "הקונה"(, למכירת 
 מיליון ש"ח המשקף שווי נטו של החברה הבת בניכוי התחייבויותיה.  125  -כבתמורה לסך של 

 דצמברב 31מהזכויות בקניון כאשר נכון ליום  100% -מ' ש"ח ל 555התמורה נקבעה לפי שווי של 
 מ' ש"ח.  532 -, עמד שווי הקניון בדוחות הכספיים של החברה על סך של כ2017
רה כי אישור הממונה על ההגבלים העסקיים התקבל ובכך דיווחה החב 2018בפברואר  14ביום 

 התקיימו כל התנאים המתלים וההסכם נכנס לתוקף.
את נכסי חברת  מאחר ומדובר במכירה של חברה בת הגוררת איבוד שליטה, סיווגה החברה

לסעיף נכסים מוחזקים למכירה ואת  2017בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום  הבת
בספרים הנכסים בניכוי ההתחייבויות . ערך ף התחייבויות מוחזקות למכירההתחייבויותיה לסעי

אלפי  249,625אלפי ש"ח ותמורת הרכישה משקפת שווי של  268,081הינו  2017בדצמבר  31ליום 
אלפי ש"ח  18,456הוכר הפסד בסך של  2017בדצמבר  31לפיכך בדוחות הכספיים ליום ש"ח, 

 להשקעה, נטו. שנזקף לסעיף עליית ערך נדל"ן 
 

 (%21חלק החברה  –)חברה כלולה  סיטיפס בע"מ ג.
ליון ש"ח, במסגרת ימ 191 -בדבר בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהומצאה לסיטיפס בסך של כ

הבקשות של המבקשות לעדכן ולתקן את הבקשה לתביעה הייצוגית, העמידו המבקשות את 
הדיון האמור העריכו היועצים  טרם ש"ח.ליון ימ 255 -סכום התביעה הכולל על סך של כ

 ובשל 50%-מ נמוך תתקבל שהבקשה הסיכוי כי, המתבקשת בזהירותהמשפטיים של סיטיפס 
. יחד עם זאת, לנוכח זו תביעה בגין סיטיפס של הכספיים בדוחותיה הפרשה נרשמה לא, האמור

קבלת עמדה טרם קבלת בקשה לאישור מתוקנת ו בבאור הנ"ל, החלטת בית המשפט כאמור
מתוקנת של היועץ המשפטי לממשלה,  אין באפשרות הנהלת החברה והיועצים המשפטיים של 

 סיטיפס להעריך את סיכויי הבקשה להתקבל בשלב זה.
 

 לאחר תאריך המאזןאירועים  -: 6באור 
 

 (%50טחים בקניון בת ים על ידי קניונים בישראל בע"מ )חברה בבעלות רכישת ש .א
 

( )להלן: "קניונים"( 50%בישראל בע"מ )חברה כלולה  קניוניםהתקשרה חברת  2018במאי  9ביום 
 7,500 -זכויותיו בנכס שהינו חלק מקניון בת ים בשטח של כ בהסכם עם צד שלישי לרכישת

לרכישת חניות )להלן: "הנכס"( וכן  280 -מ"ר( ובחניון הצמוד לו הכולל כ  6,800מ"ר )שטח עיקרי
 מיליון ש"ח.  163 -דרתה להלן, בתמורה לסך של כאופציה, כהג

מסכום ממכר הקניון, במועד חתימת  20% -תשלום התמורה יתבצע כמפורט להלן: סך השווה ל
ימי עסקים ממועד  7מסכום תמורת הנכס, בתוך  31% -ההסכם יופקד בנאמנות; סך השווה ל

במועד השלמת ההסכם  49% -קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים להסכם; סך השווה ל
 יום מקבלת אישור הממונה(.  30)

 מהנכס מאוכלס. 60% -יצוין, כי נכון למועד דוח זה ולמיטב ידיעת קניונים, כ

חודשים ממועד קבלת אישור הממונה עם אפשרות  6לקניונים ניתנה אופציה למשך תקופה בת 
כל יתרת זכויותיו של הצד  ישתים בתנאים הקבועים בהסכם, לרכחודשים נוספ 3 -להארכתה ב

מ"ר עיקרי )להלן: "זכויות  5,000 -השלישי בנכס, הכוללים זכויות ביעוד משרדים בהיקף של כ
מ"ר  12,500 -יחידות דיור בשטח עיקרי של כ 130המשרדים"( וזכויות ביעוד למגורים להקמת 

 חמיליון ש" 76מ"ר, בתמורה לסך של  1,200 -בהיקף של כ  וכן את יתרת שטחי המסחר שבנכס
לחלופין תעמוד לקניונים  מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. 21 -בתוספת דמי היתר בסך משוער של כ

חודשים ממועד אישור הממונה( להתקשר עם הצד השלישי בעסקת  12אופציה )לתקופה של 
מיליון ש"ח וכן  16מורה לסך של מזומן לרכישת זכויות המשרדים ויתרת שטחי המסחר בת

 לצד השלישי בנוגע לזכויות המגורים. 30%בעסקת "קומבינציה תמורות" ביחס של 
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 )המשך( לאחר תאריך המאזןאירועים  -: 6באור 
 

 מכירת החזקות בחברה אשלון מלונאות בע"מ .ב
 

התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי למכירת אחזקותיה בחברה בת  2018במאי,  3ביום 
במלון הולידיי אין ים  50%במלון ריביירה באילת וכן  50% -בבעלותה המלאה אשר מחזיקה ב

 כמפורט להלן: מיליון ש"ח 122 -בתמורה לסך של כ, ו)להלן: "אשלון"( המלח
 

מיליון ש"ח, המהווה  15כמפורט להלן: סך של בהתאם להסכם התמורה, תשולם לחברה  .1
פקדון ע"ח התשלום הראשון הופקד בנאמנות לטובת החברה במועד חתימת ההסכם 

מיליון ש"ח, המהווה את יתרת התשלום  25סך של  ;בידי ב"כ הרוכש )להלן: "הנאמן"(
ימי עסקים והתקיימות אחרון התנאים  5הראשון יופקד ע"י הרוכש בידי הנאמן בתוך 

מיליון ש"ח  40 -מיליון ש"ח וכ 42 -סך של כ ;המתלים )להלן: "מועד השלמת הביניים"(
לים ולא יאוחר חודשים ממועד התקיימות התנאים המת 12 -ישולמו לחברה לא יאוחר מ

. להבטחת התשלום השני והשלישי ירשמו לטובת החברה 2019בדצמבר  31מיום 
 שעבודים על המניות הנמכרות.

ימים  90השלמת ההסכם מותנית בקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים בתוך  .2
ימים נוספים( וקבלת  90 -ממועד חתימת ההסכם )עם אפשרות להארכת מועד זה ב

דים בנקאיים לטובתם נרשמו שעבודים והתחייבויות שונות. מניות אשלון הסכמת תאגי
 יועברו לידי הרוכשת במועד השלמת הביניים.

שנים ממועד ההשלמה  4ההסכם כולל התחייבות החברה לשיפוי הרוכש לתקופה של  .3
מיליון ש"ח ומעבר לו תישא  0.5)כאשר הרוכשת תישא בהשתתפות עצמית של עד 

התחייבה החברה לשאת בכל תשלום אשר אשלון תחוב בו בגין מיסים  החברה(. כמו כן,
שנים שימנו ממועד הגשת דוח מס  7וזאת לתקופה של  2017לשנת וכולל שיידרשו עד 

 לכל שנה.
 

השלמת ההסכם מותנית בקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים והסכמת התאגידים 
 הבנקאיים לטובתם נרשמו שעבודים.

לאור הסכם המכירה  מיליון ש"ח. 36.4 -רווח לפני מס של כלרשום צופה החברה  בגין העסקה
של  בסךבאשלון מיסים נדחים בגין ההשקעה התחייבות בתקופת הדוח כאמור, יצרה החברה 

 מיליון ש"ח. 8.4 -כ
 

 מכירת נכס בהנובר שבגרמניה ג.
, אשר 51%בשיעור של ותפות, שהחברה מחזיקה בה בעקיפין חתמה ש 2018באפריל,  15ביום 

מחזיקה בנכס בהנובר בגרמניה, והשותפים בה חתמו על מזכר הבנות עם צד שלישי למכירת 
מיליון אירו )בגין  38.5אחזקותיהם בשותפות לרוכש. סך התמורה על פי המזכר נקבע לסך של 

 מהשותפות(. 100%
והדבר מהווה מידע , אין כל ודאות שמזכר ההבנות יושלם, לרבות סכום התמורה שנקבע בו

ועשוי שלא להתממש כולו או חלקו  1968-צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
בשל התממשות גורמים שאינם בשליטת החברה ובין היתר אי הבשלת מזכר ההבנות לכדי 

 הסכם מחייב.
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 השקעה מיועדת למימוש -: 7באור 
 

סיווגה החברה את  מניות חברת אשלון מלונאות בע"מ ובעקבות מכירת, לעילב' 6בהמשך לבאור 
 הנכסים וההתחייבויות של החברה לסעיף זה.

מזכויות חברה בת המחזיקה במרכז מסחרי בבת ים,  50%בעקבות מכירת  2017בדצמבר,  31ביום 
)ראה גם באור  לסעיף זהקניונים בישראל בע"מ  חברתסיווגה החברה את הנכסים וההתחייבויות של 

 .(2017בדצמבר  31לדוח השנתי ליום  1)ג(11
 
 למכירה מוחזקים םנכסי א.

 
 

במרס  31
2018 

בדצמבר  31
2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 1,654  -   מזומנים ושווי מזומנים

 5,843  125   מס הכנסה
 2,895  14   חייבים ויתרות חובה

 515  -   רכוש קבוע
 545,150  29,500   נדל"ן להשקעה

 -  84,565   בחברות כלולותהשקעה 

   114,204  556,057 
 

 למכירה מוחזקיםהתחייבויות המתייחסות לנכסים  ב.
 

במרס  31 
2018 

בדצמבר  31
2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
לזמן ארוך מתאגידים  ותהלוואשל חלויות שוטפות 

 16,565  -  בנקאיים
 3,202  -  ספקים

 4,653  13  זכאים ויתרות זכות
 180,297  -  לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים הלוואות

 66,159  25,281  מיסים נדחים
 18,456  -  הפרשה לירידת ערך

  25,294  289,332 
 
 

 מגזרי פעילות -: 8 באור
 

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 
(CODM) , אשר נעזר בסמנכ"ל הכספים ומנהל נכסי החברה כמו גם בעובדים אחרים מנכ"ל החברה

לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות  בחברה
ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בתחום נדל"ן להשקעה בישראל ונדל"ן להשקעה בגרמניה. 

, פרוייקט זה נכלל בתוצאות ה בפרוייקט בניה של שטחי משרדים ומסחר למכירהכמו כן, עוסקת החבר
 .אחריםמגזר 

ביצועי המגזרים )רווח )הפסד( מגזרי( מוערכים בהתבסס על רווח )הפסד( תפעולי כמוצג בדוחות 
 הכספיים.

 תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות
 למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר. 

, כוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה, עלויות הנהלה וכלליות, מימון )כולל סכומים שאינם מיוחסים
עלויות מימון והכנסות מימון, לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים( ומסים על 

 הכנסה, מנוהלים על בסיס קבוצתי.
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 8באור 
 

מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את נכסי המגזר שלא כוללים מסים נדחים, הלוואות 
 לחברות כלולות, שטרי הון ונגזרים פיננסיים מאחר שנכסים אלה מנוהלים על בסיס קבוצתי.

מסים נדחים, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את התחייבויות המגזר שלא כוללות 
התחייבות מסים שוטפים, הלוואות ונגזרים פיננסיים מאחר שהתחייבויות אלה מנוהלות על בסיס 

 קבוצתי.
 רכישות נדל"ן להשקעה ורכוש קבוע.השקעות הוניות כוללות 

 מחירי העברה בין מגזרי פעילות מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים שלישיים.
 

 
  יוםלשנה שהסתיימה ב

 2018 במרס 31
 באלפי ש"ח

 

 ישראל
 -חו"ל

 אחרים גרמניה

סכומים 
שאינם 
 מיוחסים

התאמת 
ההצגה 
בדוחות 
 הכספיים

נתוני 
הדוח 

 המאוחד
       

 45,380 (35,984) - - 22,972 58,392 (1הכנסות )
 5,708 - - 5,708 - - (1ממכירות שטחים )

 (4,463) - - (4,463) - - (1עלויות שטחי המשרדים שנמכרו )
 (9,236) 8,888 - - (4,390) (13,734)  (1עלויות אחזקה )

       
 37,389 (27,096) - 1,245 18,582 44,658 (1) רווח גולמי המגזר

 (21,795) 1,657 - - (20,291) (3,161) (1) ערך נדל"ן להשקעה)ירידת( עליית 
 (8,240) 1,338 (4,024) (180) (2,175) (3,199) (1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק )

 (1,556) (111) - - 428 (1,873) (1כנסות אחרות )ה
       

 5,798 (24,212) (4,024) 1,065 (3,456) 36,425 של המגזר תפעולי)הפסד( רווח 
 - 24,212 - - (5,341) (18,871) הצגה בדוחות הכספייםהתאמת ה

       
 5,798 - (4,024) 1,065 (8,797) 17,554 תפעולי)הפסד( רווח 

 3,625 - - - 723 2,902 הכנסות מימון
 (19,766) - - (194) (2,912) (16,660) הוצאות מימון

 15,999 - - - 3,137 12,862 חלק החברה ברווחי כלולות

       
 5,656 - (4,024) 871 (7,849) 16,658 לפני מיסים על הכנסה)הפסד( רווח 

 (12,011) - - - 1,937 (13,948) מיסים על הכנסה

       
 (6,355) - (4,024) 871 (5,912) 2,710 )הפסד( רווח נקי

       
       

 
 הערות

 
הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם  (1

 .בחברות אלהלחלקה של החברה 
( המחזיקים ומתפעלים 21%הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט ) (2

 את הרכבת הקלה בירושלים.
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 8באור 
 

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 2017בדצמבר  31 

 באלפי ש"ח 

 

 ישראל
 -חול 

 גרמניה

סכומים 
שאינם 
 מיוחסים

התאמת 
ההצגה 
בדוחות 
 הכספיים

נתוני הדוח 
 המאוחד

 241,359 (113,836) - 96,488 258,707 (1הכנסות )
 - - - - - (1ממכירות שטחים )

 - - - - - (1עלויות שטחי המשרדים שנמכרו )
 (49,153) 30,920 - (21,737) (58,336) (1עלויות אחזקה )

      
 192,206 (82,916) - 74,751 200,371 (1) רווח גולמי המגזר

 82,064 (34,717) - 44,654 72,127 (1) עליית ערך נדל"ן להשקעה
 (34,397) 4,064 (14,073) (10,007) (14,381) (1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק )

 3,312 (1,519) - 1,274 3,557 (1כנסות אחרות )ה
      

 243,185 (115,088) (14,073) 110,672 261,674 של המגזר רווח תפעולי
 - 115,088 - (31,126) (83,962) הצגה בדוחות הכספייםהתאמת ה

      
 243,185 - (14,073) 79,546 177,712 רווח תפעולי

 24,165 - - 3,158 21,007 הכנסות מימון
 (88,268) - - (11,071) (77,197) הוצאות מימון

 83,334 - - 19,124 64,210 חלק החברה ברווחי כלולות

      
 262,416 - (14,073) 90,757 185,732 רווח לפני מיסים על הכנסה

 (44,292) - - (9,502) (34,790) מיסים על הכנסה

      
 218,124 - (14,073) 81,255 150,942 רווח נקי

      
 2,149,635 (1,900,230) 209,890 973,862 2,866,113 (2) (1נדל"ן המשמשים את המגזר ) נכסי

      
 2,032,259 (669,217) 35,500 490,480 2,175,496 (1התח' פיננסיות המשמשות את מגזר )

    
    

 הערות
 
הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה  (1

 .של החברה בחברות אלה
כך הדבר  בסוף שנת הדוח,נמכר  בגרמניה אשר 1נדל"ן אינם כוללים את נתוני פרויקט דיסלדורף נתוני נכסי  (2

 גם לגבי סעיף ההתחייבויות הפיננסיות.

( המחזיקים ומתפעלים את 21%הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט ) (3
 הרכבת הקלה בירושלים.
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 8באור 

 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 2017 במרס 31 

 באלפי ש"ח 

 

 ישראל
 -חול 

 גרמניה

סכומים 
שאינם 
 מיוחסים

התאמת 
ההצגה 
בדוחות 
 הכספיים

נתוני הדוח 
 המאוחד

 58,579 (28,421) - 22,807 64,193 (1הכנסות )
 - - - - - (1ממכירות שטחים )

 - - - - - (1שנמכרו )עלויות שטחי המשרדים 
 (12,082) 7,058 - (5,755) (13,385) (1עלויות אחזקה )

      
 46,497 (21,363) - 17,052 50,808 (1) רווח גולמי המגזר

 3,701 1,183 - (670) 3,188 (1) עליית ערך נדל"ן להשקעה
 (6,052) 918 (2,512) (992) (3,466) (1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק )

 2,097 (1,222) - - 3,319 (1כנסות אחרות )ה
      

 46,243 (20,484) (2,512) 15,390 53,849 של המגזר רווח תפעולי
 - 20,484 - (3,417) (17,067) הצגה בדוחות הכספייםהתאמת ה

      
 46,243 - (2,512) 11,973 36,782 רווח תפעולי

 6,920 - - 682 6,238 הכנסות מימון
 (19,464) - - (2,607) (16,857) הוצאות מימון

 13,006 - - 1,443 11,563 חלק החברה ברווחי כלולות

      
 46,705 - (2,512) 11,491 37,726 רווח לפני מיסים על הכנסה

 (9,754) - - (1,052) (8,702) מיסים על הכנסה

      
 36,951 - (2,512) 10,439 29,024 רווח נקי

      
      
    
    

 הערות
 
הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה  (1

 של החברה בחברות אלה.
( המחזיקים ומתפעלים את 21%) הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט (2

 הרכבת הקלה בירושלים.
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 המטופלת לפי שיטת השווי המאזניה כלול הצירוף מידע תמציתי של חבר -: 9באור 

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

 הדיווח:

 

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

    
 בדצמבר 31 במרץ 31 

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    
 29,246  16,129  12,170  נכסים שוטפים

 798,170  762,643  798,161  נכסים לא שוטפים

    
 34,077  31,548  32,382  התחייבויות שוטפות

 434,471  435,688  410,509  התחייבויות לא שוטפות

 358,868  311,536  367,440  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

    
 

    

 
חודשים שהסתיימו  3-ל

 במרץ 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  

    

 69,038  16,604  17,905  הכנסות

 57,607  14,261  15,197  רווח גולמי

 85,640  13,555  14,389  רווח תפעולי

 54,661  7,329  8,572  רווח נקי
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 )המשך( המטופלת לפי שיטת השווי המאזניה כלול הצירוף מידע תמציתי של חבר -: 9באור 
 

 :בע"מ חוצות המפרץ -מידע תמציתי מתוך דוח על המצב הכספי והדוח רווח והפסד של חברת  .ב
 

    
 בדצמבר 31 במרץ 31 

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    
 22,945  14,267  11,865  נכסים שוטפים

 806,680  769,192  815,796  נכסים לא שוטפים

    

 24,329  17,600  19,621  שוטפותהתחייבויות 

 444,525  443,660  443,052  התחייבויות לא שוטפות

 360,771  322,199  364,988  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 

    

 
חודשים שהסתיימו  3-ל

 במרץ 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  

    

 57,198  13,700  13,953  הכנסות

 49,047  11,786  11,799  רווח גולמי

 74,686  9,939  9,382  רווח תפעולי

 43,103  4,531  4,218  רווח נקי

    
 

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

F:\W2000\w2000\921425\M\18\C3-IFRS.docx 


		2018-05-24T14:18:45+0000
	Not specified




