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 ולדוח הרבעוני בגין החודשים 2007עדכון תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת 
  ")החברה: "להלן(מ " של אפריקה ישראל להשקעות בע2007ינואר עד מרץ 

  

יובאו , 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידים(לתקנות ניירות ערך ' א39בהתאם לתקנה 

 אירעו בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי של להלן פירוט שינויים וחידושים מהותיים אשר

ר עד מרץ שחלו מיום פרסום הדוח הרבעוני של החברה לשלושת החודשים ינוא, החברה

התיאור הנכלל בדוח רבעוני זה כולל , כי ככלל, מובהר. ח רבעוני זהועד יום פרסום דו, 2007

לשם שלמות , לק מהמקריםבח, יחד עם זאת. מידע מהותי, לדעת החברה, רק מידע אשר הינו

הכולל גם מידע שלדעתה אינו מידע מהותי , כללה החברה תיאור מפורט מהנדרש, התמונה

  .בהכרח

כפי  (2006העדכון נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת 

: להלן) (2007-01-345773אסמכתא ' מס, 26.3.2007ביום " מגנא"שפורסם במערכת המידע 

כפי  (2007והדוח הרבעוני של החברה לשלושת החודשים ינואר עד מרס ") דוח התקופתיה"

: להלן) (2007-01-406241אסמכתא ' מס, 29.5.2007ביום " מגנא"שפורסם במערכת המידע 

  ").הדוח הרבעון הראשון"

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

  .יגבר האמור בדוח רבעוני זה, או בדוח הרבעוני/רה בדוח התקופתי והחב

-2007-01 ומספר אסמכתא 2007-01-409862מספר אסמכתא  (30.5.2007ביום  .1

אשר מכוחו רשאית החברה ") התשקיף: "להלן(פרסמה החברה תשקיף מדף ) 409787

ו אגרות חוב המירות א/או אגרות חוב ו/או כתבי אופציה המירים למניות ו/להציע מניות ו

 . למניות

אגרות חוב , )'סדרה יב(בהתאם לתשקיף החברה נרשמו למסחר אגרות חוב , כמו כן

, )'סדרה טז(אגרות חוב , )'סדרה טו(אגרות חוב , )'סדרה יד(אגרות חוב , )'סדרה יג(

באופן שהמסחר בניירות , של החברה) 'סדרה יח(ואגרות חוב ) 'סדרה יז(אגרות חוב 

 ובדוח 4.6.2007כמפורט בדוח שפורסם ביום , 7.6.2007האמורים החל ביום הערך 

  ).2007-01-415703אסמכתא ' מס (7.6.2007שפרסמה החברה ביום 

 .המידע המובא בדוחות האמורים מובא בזה על דרך ההפניה

-2007-01מספר אסמכתא ( פרסמה החברה דוח החזקות בעלי ענין 21.8.2007 .2

 . א בדוח האמור מובא בזה על דרך ההפנייההמידע המוב). 365527
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  תחום פיתוח מקרקעין

 פיתוח מקרקעין בישראל

בחלק השלישי לפרק (י ירושלים "בדוח התקופתי ביחס לבית מפא) 4)(ב (1.8.1.2לסעיף  .3

הועבר , פי הסכמת הצדדים-על): 42 בעמוד 1 הערת שוליים -תיאור עסקי החברה

, ידי אפריקה מגורים-עד הזמני שהתבקש עלבאשר לס. הסכסוך להליך של בוררות

המשפט כי הם מתחייבים לדווח לכל צד שלישי -כוחם הצהירו בפני בית-המוכרים ובאי

על קיומו של הליך הבוררות ועל טענותיה של , עמו יתקשרו בקשר עם המקרקעין

 .הצהרה והתחייבות זו קיבלו תוקף של החלטה. אפריקה מגורים בגדרו

 התקשרה אפריקה מגורים עם צדדים 5.7.2007ביום : בדוח התקופתי 1.8.1.2לסעיף  .4

לפיו תרכוש , ")ההסכם: "ק זה"להלן בס(בהסכם ") המוכרים: "ק זה"להלן בס(שלישיים 

 7.6 -בשטח של כ, אפריקה מגורים את זכויות המוכרים להירשם כבעלים של המקרקעין

בתמורה לזכויות "). עיןהמקרק: "ק זה"להלן בס(דונם בשכונת רוממה בירושלים 

, ח בתשלומים" מיליון ש92.6במקרקעין תשלם אפריקה מגורים למוכרים סך של 

 הנותרים ישולמו 80% - מן התמורה ישולמו במועד חתימת ההסכם ו20%: כדלקמן

 . יום ממועד חתימת ההסכם30במועד מסירת החזקה שיערך תוך 

הינה בהתאם , ה מגורים למוכריםחלוקת תשלומי המיסים בקשר עם העסקה בין אפריק

 יחול על 19.1.1961היטל השבחה בגין תוכניות שאושרו עד ליום . להוראות הדין

  .יחול על אפריקה מגורים, כל היטל השבחה אחר. המוכרים

והם מושכרים , בנויים על המקרקעין מגרש חניה ואולמי שמחות, לתאריך דוח רבעוני זה

בוצה ליזום תוכנית בנין עיר חדשה למקרקעין בייעוד בכוונת הק. על פי הסכם שכירות

, לתאריך דוח רבעוני זה.   יחידות דיור180- יחידות דיור ל156בהיקף של בין , למגורים

מוערך , )כולל עלות הקרקע(היקף ההשקעה הכולל בפרויקט , על פי הערכת החברה

 -ת הקבוצה לממן כבכוונ. ח" מיליון ש265 -ח ל" מיליון ש242בשלב זה בסך של בין 

, בתנאים כפי שיסוכמו עם בנק מממן,  ממחיר הרכישה באמצעות אשראי בנקאי80%

  .  והיתרה ממקורות עצמיים

מהווה , ככל שהוא נוגע להיקף הפרויקט ולהיקף ההשקעה בפרויקט, יצוין כי המידע לעיל

 בהיקף ייתכן כי יחולו שינוים. המבוסס על הערכות הקבוצה, מידע צופה פני עתיד

מסיבות של שינויים בהיקף הבניה , בין השאר, או בהיקף ההשקעה בפרויקט/הפרויקט ו

או בשל החלטות עסקיות /בין היתר לאור זכויות הבנייה שיאושרו על ידי רשויות התכנון ו(

או /או עיכובים בלתי צפויים בקבלת האישורים ו/או שינויים בתנאי השוק ו/ו) של החברה

או /או שינויים בעלויות הבנייה כפי שיהיו מעת לעת ו/ת הבניה ובהתקדמות עבודו

 . מסיבות אחרות שאינן בידיעת הקבוצה נכון למועד דוח רבעוני זה
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 התקשרה אפריקה מגורים בהסכם 17.6.2007ביום :  בדוח התקופתי1.8.1.2לסעיף  .5

להלן (ת בהסכם כוונו") המוכרים: "ק זה"להלן בס(עם שני תאגידים הרשומים בישראל 

תרכוש אפריקה מגורים את זכויות , לפיו בכפוף להשלמתו, ")הסכם הכוונות: "ק זה"בס

המוכרים מכוח זכייתם של המוכרים במכרז למתן רשות לתכנון ואופציה לרכישת זכויות 

"). המינהל: "ק זה"להלן בס(ידי מינהל מקרקעי ישראל -שפורסם על, במקרקעין

 במכרז 1995זכו בשנת , ")השותף: "ק זה"להלן בס (ביחד עם תאגיד נוסף, המוכרים

: ק זה"להלן בס(לפיו בין היתר ניתנה להם אופציה , ל שפורסם על ידי המינהל"הנ

: ק זה"להלן בס(לרכישת זכויות במקרקעין המצויים בדרך חברון בירושלים ") האופציה"

  .מינהלוהכל על פי הסכם שנחתם בין המוכרים והשותף לבין ה, ")המקרקעין"

, המוכרים ימכרו ויעבירו לאפריקה מגורים, כי בכפוף להשלמתו, בהסכם הכוונות נקבע

שכן שליש מהזכויות (שני שליש מכלל הזכויות באופציה , דהיינו, את זכויותיהם באופציה

צמוד למדד , ח" מיליון ש33.7 -וזאת בתמורה לסך כולל של כ, )ל הינן בידי השותף"הנ

כי במסגרת הסכם הכוונות נקבעו , יצוין"). התמורה: "ק זה"לן בסלה(המחירים לצרכן 

הוראות בקשר עם תשלומים מסוימים העלולים לחול על המוכרים בקשר עם העסקה דנן 

באופן שאם התשלומים הנוספים יעלו על , ")התשלומים הנוספים: "ק זה"להלן בס(

, להשלים את העסקהאזי תהא למוכרים הזכות שלא , שיעור שנקבע בהסכם הכוונות

אלא אם אפריקה מגורים תשתתף בחלק מהתשלומים הנוספים בשיעור שנקבע בהסכם 

כפי שייקבע בהסכם מפורט , התמורה תשולם למוכרים במועדים ובתנאים. הכוונות

, חלוקת תשלומי המיסים בקשר עם העסקה האמורה. בין הצדדים) אם ייחתם(שייחתם 

מת הסכם הכוונות ומכירת זכויות המוכרים באופציה השל. הינה בהתאם להוראות הדין

: ק זה"להלן בס(כפופים להתקיימותם של מספר תנאים , כאמור לעיל לאפריקה מגורים

שתוקפו מותנה בהתקיימותם של התנאים , בהסכם הכוונות נקבע"). התנאים המתלים"

י ביום כ, יצוין.  חודשים ממועד חתימת הסכם הכוונות18המתלים תוך תקופה של 

 חתמה אפריקה מגורים על ההסכם המפורט בקשר עם רכישת זכויות 31.7.2007

  .המהווה אחד מהתנאים המתלים להשלמתו של הסכם הכוונות, המוכרים

, ואפריקה מגורים תרכוש מהמוכרים את זכויותיהם באופציה, אם יושלם הסכם הכוונות

בכפוף , שת זכויות במקרקעיןאזי אפריקה מגורים תהא רשאית לממש את האופציה לרכי

סך כולל , )בגין רכישת זכויות במקרקעין על פי הסכם פיתוח מהוון(לכך שתשלם למינהל 

  .צמוד למדד המחירים לצרכן, )נכון לתאריך הסכם הכוונות(ח " מיליון ש105 -של כ

ולמימוש האופציה על ידי אפריקה מגורים לרכישת , בכפוף להשלמת הסכם הכוונות

ובהתאם , ביחד עם השותף, בכוונת הקבוצה להקים על המקרקעין, במקרקעיןזכויות 

  . יחידות דיור400 -פרויקט מגורים בהיקף של כ, ע"להוראות התב
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היקף ההשקעה הכולל בפרויקט מוערך , על פי הערכת החברה, לתאריך דוח רבעוני זה

ורים בגין מעבר לסכום שתשלם אפריקה מג(ב " מיליון דולר ארה60 -בשלב זה בכ

חלק אפריקה מגורים ). רכישת זכויות המוכרים באופציה ובקשר עם מימוש האופציה

ואילו , ב" מיליון דולר ארה40 -בהשקעה בפרויקט כאמור צפוי להסתכם בסך של כ

  .  ל"השותף ישא ביתרת ההשקעה הנ

  .  להתקיימותם של התנאים המתלים כאמור לעיל, בין היתר, ביצוע העסקה כפוף

כי , אשר מבוסס על ההנחה, הינו מידע צופה פני עתיד, ידע בדבר השלמת העסקההמ

יתכן כי כוונה ותחזית זו לא תתממש בשל אי השלמתה של העסקה . העסקה תושלם

, בשל הפרת הסכם הכוונות, ובכלל זאת, כתוצאה מנסיבות שלא תלויות בקבוצה, כאמור

הל להעברת זכויות המוכרים בשל אי קבלת אישור המינ, ע"בשל אי אישור התב

  . או בשל שינויים חיצוניים בתחומי פעילותה של הקבוצה, באופציה

מהווה מידע צופה פני , ככל שהוא נוגע להיקף ההשקעה הנדרשת בפרויקט, המידע לעיל

ייתכן כי יחולו שינוים בהיקף ההשקעה הנדרשת . המבוסס על הערכות הקבוצה, עתיד

או שינויים בעלויות הבנייה כפי /ות של שינויים בתנאי השוק ומסיב, בין השאר, בפרויקט

 .או מסיבות אחרות שאינן בידיעת הקבוצה נכון למועד דוח רבעוני זה/שיהיו מעת לעת ו

בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של אפריקה :  בדוח התקופתי1.8.1.2לסעיף  .6

בהסכם קבלנות עם , מ"תתקשר אפריקה מגורים ביחד עם קיסריה השקעות בע, מגורים

 בפרויקט 9 - ו8, 7לפיו תשמש דניה כקבלן הראשי בקשר עם בנינים , דניה סיבוס

על ידי אפריקה , בחלקים שווים, אשר מוקם, בתל אביב, "סביוני רמת אביב"המגורים 

וזאת בתמורה לסך , במסגרת עסקה משותפת, מ"מגורים ביחס עם קיסריה השקעות בע

, 2006צמוד למדד הבנייה לחודש דצמבר (מ "ח לא כולל מע"ון שמילי 65 -ככולל של 

 ). בכפוף לשינויים אפשריים בהיקף הפרויקט ולהתאמת התמורהו

 )רוסיה ומדינות חבר העמים, ב"למעט ארה(פיתוח מקרקעין מחוץ לישראל 

במהלך חודש ): כפי שעודכן במסגרת דוח רבעון ראשון( בדוח התקופתי 1.8.2לסעיף  .7

לאחר שהושגו כל האישורים הנדרשים לצורך השלמת העסקה לרכישת , 2007יוני 

 -שילמה אפי אירופה סך של כ, פולין,  בקרקובOsiedle Europejskieהזכויות בפרויקט 

 מיליון 6 -סכום נוסף של כ. וקיבלה לידיה את מלוא הזכויות בפרויקט,  מיליון אירו29

ישולם עד ליום , 1.5%בור בתוספת בצירוף ריבית שנתית בשיעור של יורי, אירו

10.5.2008. 

 התקשרה חברת בת זרה של החברה 18.6.2007ביום :  בדוח התקופתי1.8.2לסעיף  .8

מ "ר אירופה בע.ס.בהסכם עם חברה זרה מקבוצת ב") חברת הבת: "ק זה"להלן בס(

לפיו , ")המוכרים: "ביחד, ק זה"להלן בס(וגורם נוסף ") ר אירופה.ס.ב: "ק זה"להלן בס(
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,  מהזכויות בחברה זרה המחזיקה בפרויקט וילאנוב30%רכשה חברת הבת מהמוכרים 

להלן (פולין ,  דונם בוורשה194 -שהינו פרויקט בניה למגורים על קרקע בשטח של כ

 מהזכויות בחברה זרה העוסקת 100%וכן , ")חברת הפרויקט"ו" הפרויקט: "ק זה"בס

ת הבת ואפי אירופה בהסכם בעלי מניות עם שתי התקשרו חבר, כמו כן. בניהול הפרויקט

המחזיקות ביתרת הזכויות , Macquarieחברות בבעלות ובשליטה של קרן ההשקעות 

 - התמורה הכוללת שתשולם למוכרים במסגרת העסקה עומדת על כ. בחברת הפרויקט

 - ל שולם למוכרים במעמד חתימת ההסכם סך של כ"מתוך התמורה הנ( מיליון אירו 39

בצירוף ריבית שנתית בשיעור של ,  אלף אירו86 -סך של כ, בנוסף; ) מיליון יורו30.3

אשר תחול ממועד חתימת ההסכם ועד למועד ביצוע התשלום , 1.5%יוריבור בתוספת 

להלן ( חודשים 12ישולם למוכרים בתוך , ")הריבית המוסכמת: "ק זה"להלן בס(בפועל 

בצירוף הריבית המוסכמת בגין ,  מיליון אירו8.6וסכום של , ")הסכום הנדחה: "ק זה"בס

ישולם למוכרים אם וככל , 18.12.2008התקופה שממועד חתימת ההסכם ועד ליום 

שבשלוש השנים הקרובות יחולו שינויים מסוימים בתכנית בניין העיר החלה על הפרויקט 

"). מותניםהסכומים ה: "ק זה"להלן בס(אשר יאפשרו הגדלה של זכויות הבנייה למגורים 

להבטחת תשלום הסכום הנדחה והסכומים המותנים הוצאו ערבות בנקאית וערבות 

ובכללם , ונקבע כי ערבות החברה תתבטל בקרות אירועים מסוימים שנקבעו, חברה

, ר אירופה ערבה להתחייבות המוכרים לשיפוי.ס.ב. הנפקה לציבור של אפי אירופה

  .  בתנאים מסוימים שנקבעו בהסכם

פי מכתב הכוונות לרכישת זכויותיה של -זו הינה האחרונה בסדרת העסקאות עלעסקה 

, ידי חברת בת של החברה בחמישה פרויקטי בניה למגורים בפולין-ר אירופה על.ס.ב

כפי שעודכן במסגרת דוח ( בדוח התקופתי 1.8.2כמתואר בסעיף , לטביה ובולגריה

 ). רבעון ראשון

מספר ( פרסמה החברה דוח מיידי 23.8.2007ם ביו:  בדוח התקופתי1.8.2לסעיף  .9

שליטה בדבר התקשרותה של חברה בת בבעלות וב) 2007-01-368881אסמכתא 

 מהון מניותיה של 50%לרכישת , ים במספר הסכמיםרכמלאה של החברה עם קבוצת מו

ר בעיר " מ3,700 - במלוא הזכויות בקרקע בשטח כולל של כהמחזיקה, חברה זרה

, בין היתר, שיכלול,  קומות73 - בנין בן כקרקעבמטרה להקים ב, נמהפנמה סיטי שבפ

המידע . אולם אירועים ושטחי מסחר, חדרי כושר, בריכת שחיה,  וחניוניםיחידות דיור

 .המובא בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה

להלן מידע בדבר נכסים של קבוצת החברה :  בדוח התקופתי6.9.1.2 - ו6.8.2לסעיפים  .10

המבוסס ,המידע בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד(*). המצויים בשלבי תכנון והקמה 

על הערכות החברה ויתכן כי בפועל ההערכות האמורות לא תתממשנה מסיבות אשר 

  .אינן בידיעת החברה למועד דוח זה
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יתרת עלויות 
  (****)צפויה 

  
  )ח"אלפי ש(

יתרת עלות 
ליום

30.6.2007  
  )ח"אלפי ש (

סיום מועד 
  צפוי

  )הערכה(

(****) 

חלקה של 
החברה 
  /בפרויקט
 בנכס

שטח 
  להשכרה

  /ר"במ
בהקמה 

  (****)ד"יח

שם 
  הנכס/הפרויקט

 80% 2008תחילת  54,241 100,015

  'שלב א

  ר" מ16,000

  למשרדים

  (***)וולטבה פארק

  פראג-כיה 'צ

171,396 ___ 
מחצית שנייה 

2009   
80%  

  'שלב ב

  ר" מ26,500

 למשרדים

 

215,919  35,462  
מחצית שנייה 

2008  
100%  

  'שלב א

  ר"  מ18,000

  למסחר

  

  

  

  

39,992  ____  
מחצית שנייה 

2009  
100% 

  'שלב ב

 ד"  יח200

 למגורים

  פאלאס

  פרדוביצה

  פרדוביצה-כיה'צ

45,702  ____  2012  100% 
  'שלב ג

  חדר120-מלון
  

60,427  25,269  

רבעון רביעי 

2007  

  

50% 

  שלב א

  ר" מ20,150

   

  ק לוגיסטי פאר

  כיה'צ

  

205.675    

מחצית 

ראשונה 

2009  

50%  
  ' שלב ב

 ר"  מ70,750
  

3,999  98,838  
רבעון שלישי 

2007  
50%  

  'שלב ב

  ר" מ15,600 

  למשרדים

  אירפורט סיטי 

   בלגרד-סרביה

 

203,961 
13,140  

מחצית שנייה 

2009  
50%  

  'שלב ג

  ר" מ30,340

  למסחר

 ומשרדים

  

262,807 ------  
 בשלבים עד

2012  
50% 

  'שלב ד

  ר" מ85,000

  למסחר 

 ומשרדים

  

271,074 
  

88,857  

מחצית שנייה 

2009  
100%  

  ' שלב א

  ר" מ36,800

 למסחר 

  רומניה, ארד פאלס
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יתרת עלויות 
  (****)צפויה 

  
  )ח"אלפי ש(

יתרת עלות 
ליום

30.6.2007  
  )ח"אלפי ש (

סיום מועד 
  צפוי

  )הערכה(

(****) 

חלקה של 
החברה 
  /בפרויקט
 בנכס

שטח 
  להשכרה

  /ר"במ
בהקמה 

  (****)ד"יח

שם 
  הנכס/הפרויקט

53,704 ------  2011  100%  

  'שלב ב

  ר" מ9,000

  למשרדים

  

  

  

319,939 ------  2011  100%  

  'שלב ג

  ד " יח580

 למגורים

  

609,136  93,588  
יה מחצית שני

2008  
50%  

  'שלב א

 ר" מ76,000

  למסחר

  ן פארק'קוטרצ

   בוקרשט-רומניה 

202,819  ____  
מחצית שנייה 

2009  
50%  

  'שלב ב

 ר" מ60,000 

  למשרדים

  

19,139  4,361  2008-2009  50%  
941   

  מקומות חניה

  מגדל הקריה

  (**)חניון 

100,895 13,369  
מחצית שנייה 

2009  
100%  

  ד" יח120

 למגורים

  צקי דבורווקובי

   פראג–כיה 'צ

72,238  13,460  

מחצית 

ראשונה 

2009  

100%  

  'שלב א

  ד" יח120'

  למגורים

  

  מודרנסקי טריו

  פראג–כיה 'צ

85,698  ----  2011  100%  

  'שלב ב

  ד" יח120

  למגורים

  

36,427  20,705  

מחצית 

ראשונה 

2009  

100% 

  'שלב א

  ד" יח86

  למגורים

  רוקיטקה

   פראג–כיה 'צ

57,132  ____  
מחצית שנייה 

2009  
100%  

 'שלב ב

  ד" יח92

  למגורים

  

67,290  17,779  
מחצית שנייה 

2008  
100%  

  ד" יח144

  למגורים

  ויטושה גרדנס

  סופיה-בולגריה 

171,642  33,519  
בשלבים עד 

2013  
100%  

  ד" יח500- כ

  למגורים

  מלינה גרדנס

   סופיה  –בולגריה 

1,214,912  127,690  
בשלבים עד 

2013  
100%  

  2,035ד"ח י

  למגורים
CKD , פראג  
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יתרת עלויות 
  (****)צפויה 

  
  )ח"אלפי ש(

יתרת עלות 
ליום

30.6.2007  
  )ח"אלפי ש (

סיום מועד 
  צפוי

  )הערכה(

(****) 

חלקה של 
החברה 
  /בפרויקט
 בנכס

שטח 
  להשכרה

  /ר"במ
בהקמה 

  (****)ד"יח

שם 
  הנכס/הפרויקט

1,218,151  67,319  
בשלבים עד 

2013  
100% 

  ד" יח2,320

  למגורים
  בוקרשט, פיפרה

466,506  99,101 2010  100%  
  ד" יח930

 למגורים
INOX ,בוקרשט  

201,253  4,422  
בשלבים עד 

2012  
100%  

ד " יח350

מגורים צמודי ,

  קרקע

  בוקרשט, בופטה

112,824  106,563  
רביעי רבעון 

2007  

 

100%  

 

  ד"  יח550

 למגורים
  ריגה, מטרופוליה 

1,513,307 256,923  
בשלבים עד 

2013  
100%  

 ד" יח2,350

  למגורים
  ריגה, סולביל

340,627  245,902  
בשלבים עד 

2013  
100% 

ד " יח1,390

  למגורים
  קרקוב,אירופסקי

217,273  64,182  2010  100% 
ד " יח580

  למגורים
  סופיה,לגרה

464,500  29,834  2013  75% 

186,000 

מרכז ,ר"מ

  לוגיסטי

  בולגריה,פלובדיב

2,724  86,276  2007  

  

  50% 

 

 

   מיטות1,601

  

  מעונות 

  הסטודנטים
  (**)ירושלים 

  . הנתונים המופיעים בטבלה ביחס לנכסים שבבעלות החברה מוצגים לפי חלקה היחסי של החברה בהם  (*)
  . 100%ברה את חלקו של השותף בחברה ועלתה לשיעור אחזקה של  לאחר תאריך המאזן רכשה הח    (**) 

  .80%-בהתאם להסכמים עם השותף הגדילה החברה את חלקה בפרויקט ל(***)    

תקציבי הפרויקטים והתחזית באשר ,מספר יחדות  המתוכננות בפרויקטים השונים ,יעודם ,השטחים המבונים (****) 

ים המצויים בשלבים ראשוניים מבוססים על הערכות החברה למועד ההשלמה שלהם במיוחד בפרויקט

  .הערכות אלו יכולות להשתנות כתוצאה משינויים בתכנון וכן מסיבות רבות אחרות.
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 ב"פיתוח מקרקעין בארה

 21.6.2007ביום ): כפי שעודכן במסגרת דוח רבעון ראשון( בדוח התקופתי 1.8.3לסעיף  .11

בעניין השלמת ) 2007-01-301147תא מספר אסמכ(פרסמה החברה דוח מיידי 

לרכישת מלוא הזכויות , בבעלותה המלאה של החברה, העסקה של חברה בת זרה

, שהינו בניין הכולל שטחי משרדים, ")The Clock Tower" ("מגדל השעון"בבניין 

 .המידע המובא בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה.  ניו יורק, במנהטן

להלן טבלה הכוללת פרטים אודות פרויקטים :  בדוח התקופתי1.9.3 - ו1.8.3לסעיפים  .12

שקעות הקבוצה בחברות ב וה"של פיתוח מקרקעין ונכסים מניבים של הקבוצה בארה

 :1כלולות

  

 

 

                                                
אשר ניתן ביחס אליהם ליווי ) שלא נמכרו(מייצג פרויקטים ) #(בטבלה שלהלן הסימון .  למעט פרויקטים שנמכרו או הושלמו1

 ).וני זהגם אם נפרע במלואו לתאריך דוח רבע(בנקאי 
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שם  
 פרויקט

סטטוס  תיאור מיקום
 פרויקט

שיעור  שותף
אחזקות 
 בפרויקט

כמות 
 ד"יח

' יח
שנמכרו 
עד ליום 
30.6.07 

) נטו(שטח 
/ כירה נוסף למ

השכרה בקירוב 
 )ר"במ(

עלות בספרים 
 30.6.07ליום 

 )$אלפי (

עלות 
משוערת 
כוללת  

 )$אלפי (

מועד 
השלמה 
 צפוי

20 Pine /
Armani 

Case) #( 

המרת בנין מסחרי  )וול  סטריט(יורק  -ניו
 למיזם מגורים

+ בבניה 
 מכירות

רבעון ראשון  408,781 337,415  מסחרי- 3,172 308 408 65% 2בוימלגרין
2008 

Beach Front 
Community 

מגרש על שפת הים  )קווינס(יורק -ניו
 -בקווינס  שיכלול כ

ר בניה של " מ13,000
 דירות

 N/A 12,948 23,934 N/A - 60 65% בוימלגרין בתכנון

Gowanus 
Village 3 

מגרש באיזור תעלת  )ברוקלין(יורק -ניו
Gowanus שבו יבנו 

 למגוריםבניינים ' מס

 N/A 23,545 284,217 N/A - 600 36.9% ]'וצד ג[בוימלגרין  בתכנון

111 Fulton 
)#( 

בנין משרדים שיוסב  )וול סטריט(יורק  -ניו
 למגורים

רבעון ראשון  138,205 91,865  מסחרי- 2679 51 163 50% קלאב-פולטון בבניה
2008 

Clock 
Tower 

מדיסון סקוור (יורק -ניו
 )פארק

משרדים בשטח בנין 
ר  " מ26,000כולל של 

/ שיוסב לבית מלון 
מגורים בבנין שהוכרז 
כבניין לשימור בשנת 

1999) Landmark( 

 N/A 100% N/A N/A N/A 234,492 375,000 2009 בתכנון

Apthorp  ניו יורק)Upper 
West Side( 

בניין מגורים היסטורי 
שיוסב לדירות יוקרה 

 למכירה

 בשטח 163 50% מאן ריאלטי בתכנון
כולל של 
32,134 

 ר"מ

,  מסחרי- 2,556 -
  חניה- 1,220

447,714 630,996 2012 

רק
 יו
ניו

  

New York 
Times 

Building 

, כיכר טיימס(ניו יורק 
 )מנהטן

 72,000בניין הכולל 
ר של שטחים "מ

משרדיים ומסחריים 
בכיכר הטיימס שהוכרז 

 כבניין 2001בשנת 
 )Landmark(לשימור 

בבניה 
 )השקעה(

- 64% + 36% 
REIT בשליטת 

 - אפריקה ישראל 
 REIT - מ25%

 הם משקיעים

N/A N/A N/A 536,115 790,000 2008 

                                                
 ").בוימלגרין: "להלן(לרבות באמצעות חברות בבעלותו ,  מר בוימלגרין2
יצוין כי הקבוצה נדרשת , בנוסף. 2007, דיונים עם רשויות התכנון החלו אבל החלטה אינה צפויה להתקבל קודם לחודש יוני.  פיתוח הפרויקט כפוף לאישור תוכניות בנין עיר רלבנטיות3

  .ב" אלפי דולר ארה300 -עלות הטיפול בזיהום מוערכת בסך של כ.  לנקות זיהום שנתגלה במקרקעיןקודם להתחלת הפיתוח
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שם  
 פרויקט

סטטוס  תיאור מיקום
 פרויקט

שיעור  שותף
אחזקות 
 בפרויקט

כמות 
 ד"יח

' יח
שנמכרו 
עד ליום 
30.6.07 

) נטו(שטח 
/ כירה נוסף למ

השכרה בקירוב 
 )ר"במ(

עלות בספרים 
 30.6.07ליום 

 )$אלפי (

עלות 
משוערת 
כוללת  

 )$אלפי (

מועד 
השלמה 
 צפוי

84 Front / 
The Nexus 

 קומות של 11בנין בן  )ברוקלין(ניו יורק 
דירות יוקרה באזור 

DUMBO.  

שלבי 
 איכלוס

רבעון רביעי  34,950 34,397 349 53 56 65% בוימלגרין
2006 

Marquis (#), 
Marquis 

West 

 Down(פלורידה 
Townמיאמי ( 

 67בנין מגורים בן 
קומות הכולל חנויות 

;  חדרים50ומלון בן 
שטח אדמה ליד בניין 

 המגורים

+ בבניה 
 מכירות

  5 מלונאי- 7377 187 3064 65% בוימלגרין
,  מסחרי-  596

  חניה31,147

רבעון שלישי  326,548 14,968
2008 

Marquis 
West 

 Down(פלורידה 
Townמיאמי ( 

 - מגרש בצמוד לבנין ב
Marquis 

/ בתכנון 
 הוקפא

 N/A N/A   N/A 300 65% בוימלגרין

Vitri 6  מגרש המיועד לדירות  )'ביץ' סאות(פלורידה
 יוקרה ושטחי מסחר

 N/A 80,128 26,520  מסחרי- 1,627 2 66 65% בוימלגרין בבניה

1,101 
Brickell 7 

,  מסחרי-3,000 - 650 65% בוימלגרין 8בתכנון   )מיאמי(ה פלוריד
  לובי- 1,930

83,682 370,000 N/A 

Soleil  9 1,300  -151,269 36,994  מסחרי 

מי
יא
מ

  

 
 45מגדל מגורים בן  )מיאמי(פלורידה 

קומות ובנין משרדים 
 בסמוך

 7 288 65% בוימלגרין 10בתכנון 
    מסחרי– 700

N/A 

                                                
 קומות כפופה לקבלת האישורים הנדרשים 7תוספת של .  קומות מתוכננות בפרויקט67 קומות מתוך 60לפרויקט יש את האישורים הנדרשים להקים ,     לתאריך הדוחות הרבעוניים4

 .ד" יח274 קומות יכלול הפרויקט 7במקרה בו לא תאושר תוספת של .  קומות67 -ד מתייחסת ל" יח306כי הכמות של , מובהר. או הממשל/מגורמי התכנון ו
 .אשר הינו בעל זכות לרכוש את שטחי המלון',  מיועד להפעלה בידי צד ג5
 הודיעה הקבוצה לרוכשי היחידות כי בהתאם לייעוץ שקיבלה היא משנה את מסמכי הצעת היחידות וכי , בהתאם לדרישת גורמי המימון של הפרויקט לעדכון תנאי הצעת היחידות לקונים6

 2למעט , כל ההתקשרויות הקודמות בקשר עם הפרויקט, לתאריך הדוחות הרבעוניים. בהתאם להוראות הדין היא מאפשרת להם לבטל את ההתקשרות עימה בקשר עם פרויקט זה
בהתאם הקבוצה החלה בתהליך מחדש של מכירה מוקדמת לפני בניה במחירי גבוהים . יקט נדרש למימון נוסף לצורך בנייתו בהתאם לתוכניות החדשותהפרו. בוטלו, התקשרויות

  .מהמחירים בהם הציעה את הנכסים קודם לכן
  .טהקבוצה ושותפיה בוחנים מחדש את התכנון המוצע לפרויקט ואת כדאיות הקמת הפרויק,  לתאריך הדוחות7
 .ר המושכרים" אלפי מ24.3 - לתאריך הדוחות הנכס כולל שטח משרדי של כ8
  .  תהליך המכירה המוקדמת לפני הבניה הושעה. הקבוצה ושותפיה בוחנים מחדש את התכנון המוצע לפרויקט ואת כדאיות הקמת הפרויקט,  לתאריך הדוחות9

  .המושכריםר " מ9,000 -הנכס כולל שטח משרדי של כ,  לתאריך הדוחות10
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שם  
 פרויקט

סטטוס  תיאור מיקום
 פרויקט

שיעור  שותף
אחזקות 
 בפרויקט

כמות 
 ד"יח

' יח
שנמכרו 
עד ליום 
30.6.07 

) נטו(שטח 
/ כירה נוסף למ

השכרה בקירוב 
 )ר"במ(

עלות בספרים 
 30.6.07ליום 

 )$אלפי (

עלות 
משוערת 
כוללת  

 )$אלפי (

מועד 
השלמה 
 צפוי

Performing 
Arts Center  

11 

מגרש בשטח כולל של  )מיאמי(פלורידה 
ר " מ124,000 - כ

 Performing -הצמוד ל
Arts Center המיועד 
חניה , למרכז מסחרי
 ומלון

בתכנון 
 ראשוני

, 12שטח מלונאי N/A N/A 65% בוימלגרין
 לא -מסחרי וחניון 

 ניתן להעריך

23,437 N/A N/A 

Block 42 - 
43 

 Down(פלורידה 
Townמיאמי ( 

 N/A   46,157 N/A N/A 65% בוימלגרין  מגרשים למכירה

נה
יזו
אר

 

פיניקס 
 אריזונה

מגרש בשטח כולל של  מרכז העיר
 דונם המיועד 24

 מגדלי 3להקמה של 
דירות יוקרה ושטחיים 

 מסחריים

בתכנון 
 ראשוני

 N/A 385,500 29,894  מסחרי- 3,000  900-1000 50% ר פרויקטים.ס.ב

אג
 וו
אס
ל

 ס

ליד )  דונם240(קרקע   לאס ווגאס
"  הארד רוק"מלון וקזינו 

עליו יוקם פרויקט בתי 
 מלון ומסחר

קרדיט  בתכנון
קבוצת ,סוויס
 -יפריאני 'צ

שותף ,  וויטקוף
 זר

49% N/A N/A N/A   2012 

   

ים
יב
מנ

 

Leonard 
88(#) 

 קומות  19בניין בן  )טרייבקה(ניו יורק 
 דירות 352-המכיל כ

 להשכרה

שטח כולל מתוכנן  N/A 352 65% ]2[בוימלגרין כלוסא
 37,000 - לבניה 
  - 718, ר"מ

 מסחרי

רבעון ראשון  141,000 134,595
2007 

                                                
המועצה חולקת על , לתאריך ה. הקבוצה התקשרה בהסכם לרכישת המקרקעין הסמוכים עם מועצת ההשכלה הגבוהה המקומית.  הקמת הפרויקט כפופה לרכישת שטח מקרקעין סמוך11

תבחן הקבוצה , לא ניתן יהיה לרכוש את המקרקעין הסמוכים כאמורבמקרה בו . הקבוצה מנהלת דיונים עם הרשויות הרלבנטיות על מנת ליישב את המחלוקת. חובתה להשלים את העסקה
  .את כדאיות הקמת הפרויקט

  . מיועד להפעלה בידי הקבוצה12
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שם  
 פרויקט

סטטוס  תיאור מיקום
 פרויקט

שיעור  שותף
אחזקות 
 בפרויקט

כמות 
 ד"יח

' יח
שנמכרו 
עד ליום 
30.6.07 

) נטו(שטח 
/ כירה נוסף למ

השכרה בקירוב 
 )ר"במ(

עלות בספרים 
 30.6.07ליום 

 )$אלפי (

עלות 
משוערת 
כוללת  

 )$אלפי (

מועד 
השלמה 
 צפוי

Chelsea 10 
13 

בניין מגורים להשכרה  )לסי'צ(ניו יורק 
 דירות 106 -הכולל כ

 להשכרה

 N/A 1,007 5,063 53,412 2009 106 65% בוימלגרין בבניה

23 Wall בנין משרדים שיוסב  )וול סטריט(ורק ניו י
וישמש להשכרה 

למשרדים ולשטחי 
חלק מפרויקט (מסחר 

Broad 15( 

 15חלק מפרויקט  N/A 18,394  65% בוימלגרין מכירה
Broad . עלות
 23,000 - בספרים 

חלק 
 15מפרויקט 
Broad 

רבעון ראשון 
2007 

Hard Rock  
(#)Park 

דרום קרוליינה 
 )' ביץמירטל(

מתחם המיועד להקמת 
פארק שעשועים בשטח 

  אייקר140 -של כ

צדדים שלישיים  בבניה
 .שונים

17.50% N/A N/A N/A 10,000 367,188  רבעון שני
2008 

Atlantic 
Court / The 

Smith 

קרקע המיועדת להקמת  )ברוקלין(יורק -ניו
בנין מגורים ושטח 

מסחרי להשכרה ושטח 
' המיועד להימכר לצד ג

 14כמלון 

,  מסחרי- 1,080 45 50 49% בוימלגרין בבניה
  מלון- 4,670

רבעון שלישי  45,917 40,919
2007 

ות
ול
כל

ת 
רו
חב

 

Pershing 
Square / 
Park Fifth 

קרקע וחניון המיועדים  לס קליפורניה'לוס אנג
להקמת פרויקט מגורים 
 ושטח מסחרי להשכרה

 Namco בתכנון
Capital Group; 

Houk 
Development. 
Company. Inc. 

 2010 818,000   מסחרי- 90,000 - 900 30%

                                                
  ) חודשים11 - שנים ו48( הזכות בנכס הינה חכירה לתקופה ארוכה 13
  .2007הצפויה להתקבל בחודש יולי ,  חוזה המכירה של המלון צפוי להיות מושלם עם קבלת תעודת אכלוס14
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 פיתוח מקרקעין ברוסיה ובמדינות חבר העמים

מספר ( פרסמה החברה דוח מיידי 11.7.2007ביום :  בדוח התקופתי1.8.4לסעיפים  .13

הנסחרת בבורסה , י רוסיה"בעניין הודעתה של אפ) 2007-01-321400אסמכתא 

למלון , בשימוש למגורים, רויקט חדש במוסקבהעל כניסתה לפ, הראשית בלונדון

 .המידע המובא בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה. ומשרדים

מספר ( פרסמה החברה דוח מיידי 6.7.2007ביום :  בדוח התקופתי1.8.4לסעיפים  .14

הנסחרת בבורסה , י רוסיה"בעניין הודעתה של אפ) 2007-01-317152אסמכתא 

המיועד לשכונת מגורים , עם פרויקט אוטרדנוי באזור מוסקבהבקשר , הראשית בלונדון

). מרכז רפואי וספריה, גנים, בתי ספר, משרדים, שיכלול גם שטחים למסחר קמעונאי(

 .המידע המובא בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה

להלן טבלה אשר בה מפורט מידע בקשר עם :  בדוח התקופתי1.9.3 - ו1.8.4לסעיפים  .15

מידע מסוים שמפורט בטבלה כולל . טים שהקבוצה כוללת בתיק הנכסים שלהפרויק

 . מצאים בשלבים המוקדמים של הפיתוחאומדנים ותחזיות בקשר עם הפרויקטים הנ

קבוצה עשויים ות בקשר לכל אחד מן הפרויקטים שלכי אומדנים ותחזי, מובהר בזה

 שיעור ההחזקה -שמעמ" שיעור ההחזקה בפרויקט"בטבלה שלהלן . להשתנות בעתיד

  .י רוסיה בפרויקט"של אפ
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סטטוס   תיאור  מיקום  פרויקט  אתר  ר"במ) משוער(להשכרה ) ברוטו(שטח 
 פרויקט

סטטוס 
 משפטי

שיעור 
ההחזקה 
  בפרויקט

שטח 
קרקע 
  בדונם

  כ"סה  חניות  מגורים  מלונאי  מסחרי  משרדי

עלות 
 בספרים ליום 

30.06.07 
במיליוני (

  )ח"ש

כ "סה
עלות 

משוערת 
במיליוני (

  )ח"ש

מועד 
השלמה 
  משוער
  

 -מרכז מוסקבה  מרכז קניות

מתחת לכיכר 

  טברסקיה זסטבה

הסכם   בניה  מסחרי

  ;חכירה 

היתר 

  בניה

רבעון  1,623.1  284.8  70,706  34,427  --  --  36,279  --  34  100%

ראשון 

2010  

 מול - מרכז מוסקבה   Iפלאזה 

מרכז הקניות 

  סקיה זסטבהטבר

יעוד 

  מעורב

תכנון 

  ראשוני

החלטות 

של 

עיריית 

 מוסקבה

רבעון  1,414.5 81.8  143,103  52,764  12,989  24,555  5,132  47,663  16  100%

שלישי 

2011  

  -מרכז מוסקבה   IIפלאזה 

מול מרכז הקניות 

, טבקסקיה זסטבה

ליד תחנת הרכבת 

  בלורוסקי

יעוד 

מעורב 

בעיקר 

  משרדי

תכנון 

  ראשוני

החלטה 

של 

עיריית 

מוסקבה

הסכם ; 

  חכירה

רבעון  1,001 174  89,820  26,075  --  --  3,208  60,537  5  100%

שלישי 

2011  

טברסקיה 

  זסטבה

פלאזה 

II(a)  

  -מרכז מוסקבה 

מול , בוטירסקי ואל

מרכז הקניות 

  טברסקיה זסטבה

בעיקר 

  משרדי

תכנון 

  ראשוני

החלטה 

של 

עיריית 

 מוסקבה

רבעון  80.7 11  7,823  3,502  --  --  101  4,220  2  100%

שלישי 

2011  
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סטטוס   תיאור  מיקום  פרויקט  אתר  ר"במ) משוער(להשכרה ) ברוטו(שטח 
 פרויקט

סטטוס 
  משפטי

שיעור 
ההחזקה 
  בפרויקט

שטח 
קרקע 
  בדונם

  כ"סה  חניות  מגורים  מלונאי  ימסחר  משרדי

עלות 
בספרים 

  ליום 
30.06.07 

במיליוני (
  )ח"ש

כ "סה
עלות 

משוערת 
במיליוני (

  )ח"ש

מועד 
השלמה 
  משוער
  

 -מרכז מוסקבה   IVפלאזה 

, גרוזינסקי ואל

 IIסמוך לפלאזה 

יעוד 

, מעורב

בעיקר 

  משרדי

תכנון 

  ראשוני

הסכם 

ראשוני עם 

צד שלישי 

  לא קשור

רבעון  797.6 149.1  91,254  25,000  --  --  2,976 63,278  14  50%

שלישי 

2011  

 -מוסקבה מרכז   Iארבע רוחות 

ליד תחנת 

הרכבת 

והתחתית 

  בלורוסקי

משרדי 

  ומסחרי

הסכם   בניה

 ;השקעה

הסכם 

  חכירה

רבעון   25,988  5,016  --  --  3,416 17,556  4  50%

ראשון 

2008  

טברסקיה 

  זסטבה

ארבע רוחות 

II  

 -מרכז מוסקבה 

ליד תחנת 

הרכבת והמטרו 

  בלורוסקי

מגורים 

  ומסחרי

הסכם   בניה

 ;השקעה

הסכם 

  חכירה

50%  7  --  4,854 

כולל מרכז 

כושר 

בשטח של 

 ר" מ3,846

--  17,875  13,692  36,421  

135 296.9 

רבעון 

ראשון 

2008  

 -מוסקבה

  סיטי סנטר

 -מרכז מוסקבה   מרכז קניות

על גדות נהר 

  מוסקבה

הסכם   בבניה  מסחרי

 ;השקעה

הסכם 

  חכירה

  

  

  

רבעון  1,631.6 516.3 114,989    --  --  111,743  3,246  44  75%15

ראשון 

2009  

                                                
בהתייחס לאולם הקונצרטים .  מהזכויות בו75% - מההוצאות בפרויקט ותהיה כאמור זכאית ל100% -הקבוצה אחראית ל, בהתייחס לחלק המסחרי ולשטח המשרדים בפרויקט   15

  .ב" מיליון דולר ארה20 -הקבוצה תהיה אחראית לשאת בסך של כ, בפרויקט



     17

סטטוס   תיאור  מיקום  פרויקט  תרא  ר"במ) משוער(להשכרה ) ברוטו(שטח 
  פרויקט

שיעור ההחזקה  סטטוס משפטי
  בפרויקט

שטח 
קרקע 
  בדונם

  כ"סה  חניות  מגורים  מלונאי  מסחרי  משרדי

עלות 
 בספרים ליום 

30.06.07 
במיליוני (

  )ח"ש

כ "סה
עלות 

משוערת 
במיליוני (

  )ח"ש

מועד 
השלמה 
  משוער
  

   -מרכז מוסקבה  IIשלב 

על רחובות 
אוזרקובסקיה 

 26אמבנקמנט 
  ובולשאיה

  1635 טטארסקיה 

יעוד 
  מעורב

נכס /בניה
  17מניב

מגורים  325.9 484.3  59,585  22,338  16,722  7,380  685 12,460  15  50%18  הסכם חכירה
 -ומלונאי
רבעון 
ראשון 
2009  

 - מרכז מוסקבה  IIIשלב 
אוזרקובסקיה 

  22-24בנקמנט אמ

יעוד 
, מעורב
בעיקר 
  משרדי

רבעון  333.9 77.9  64,124  17,300  5,632  --  -- 41,192  14  50%  הסכם חכירה  תכנון
שני 

2009  

  אוזרקובסקיה

 - מרכז מוסקבה  IVשלב 
  3אוזרקובסקי ליין 

יעוד 
  מעורב

 תכנון 
  ראשוני

הסכם מסגרת 
עם הבעלים של 
המבנים שעל 

  הקרקע

רבעון  357.3 25.5  30,820  7,820  --  --  -- 23,000  --  70%
שלישי 
2009  

מ " ק8, אודינטסובו  אוטראדנוי  אוטראדנוי
ממערב לכביש המקיף 

  את מוסקבה

יעוד 
, מעורב
בעיקר 
  מגורים

רבעון  3,343 371.7  596,460  106,400  450,100  --  22,000 17,960  379  94%19-90%  הסכם השקעה  תכנון
שלישי 
2012  

  פאבלצקיה  פאבלצקיה
  
  
  

 אמבנקמנט
20  

 - מרכז מוסקבה
  פאבלצקיה

  
  

  8אמבנקמנט 

בעלות על   בניה   משרדי
המבנים שעל 

 ;הקרקע
  

  הסכם חכירה

רבעון  545.9 128  67,000  --  --  --  -- 67,000  51  100%
שלישי 
2009  

                                                
 עמדה על 31/03/07עלות ליום (ח " מליון ש267.4 - עומד על סך של כ30/06/07 -פ הערכת שמאי ל"שווי הבניין ע. ן להשקעה" כנדל31/03/07 -בנין המשרדים סווג לראשונה ב   16

  ).ח"   מליון ש65 -סך של כ
 . ח הכנסות מנכס זה אינן מהותיות"לתאריך הדו   17
  . חניות48 - דירות ו24, שטח המלון בפרויקט זה מתייחסת לפרויקט בכללותו למעט 50% -הזכות של הקבוצה ל   18
  . מהשטחים שאינם מיועדים למגורים90% - משטחי המגורים ו94%ההסכם קובע כי עם השלמת הפרויקט התאגיד בקבוצה יהיה הבעלים של    19
  . מהזכויות בו98.2% -באמצעות תאגיד שהקבוצה מחזיקה ב   20
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סטטוס   תיאור  מיקום  פרויקט  אתר  ר"במ) שוערמ(להשכרה ) ברוטו(שטח 
 פרויקט

סטטוס 
  משפטי

שיעור 
ההחזקה 
  בפרויקט

שטח 
קרקע 
  בדונם

  כ"סה  חניות  מגורים  מלונאי  מסחרי  משרדי

עלות 
 בספרים ליום 

30.06.07 
במיליוני (

  )ח"ש

כ "סה
עלות 

משוערת 
במיליוני (

  )ח"ש

מועד 
השלמה 
  משוער
  

 -מרכז מוסקבה   H2O21  פאבלצקיה
  פאבלצקיה

  אמבנקמנט

נכס   משרדי
  22מניב

בעלות על 
המבנים 

שעל 
  הקרקע

100%  4 8,929  --  --  --  --  8,929  131.7 -- --  

 100- כ, רוזה  רוזה  רוזה
מ מזרחית "ק

  למוסקבה

תכנון   קרקע
  ראשוני

בעלות על 
  הקרקע

100%  23

3,870  
לא ניתן 
 להעריך

לא ניתן 
  להעריך

לא ניתן 
  להעריך

לא ניתן 
  להעריך

לא ניתן 
  להעריך

לא ניתן 
 להעריך

רבעון  15 15
שלישי 
2011  

גדה שמאלית של   דינמו  דינמו
, הר מוסקבהנ

מול פאבלצקיה 
  אמבנקמנט

  בניה   משרדי

  

הסכם 
ראשוני 
לפיתוח 

משותף עם 
צד שלישי 

  לא קשור

רבעון  903.8 -- 84,671  --  --  --  3,000 81,671  50  100%
רביעי 
2008  

, מרכז מוסקבה  ברזקובסקיה  ברזקובסקיה
בין טבעת הגן 

והטבעת 
השלישית 

המקיפות את 
  העיר

משרדי 
  ומסחרי

 הסכם  בניה
ראשוני 
לפיתוח 

משותף עם 
צד שלישי 

  לא קשור

רבעון  945.8 135 99,600  25,000  --  --  -- 74,600  15  74%
שלישי 
2008  

סנט 
  פטרסבורג

סנט 
  פטרסבורג

תכנון   מסחרי  סנט פטרסבורג
  ראשוני

הסכם 
רכישת 

מניות עם 
  צד שלישי

רבעון  90.9 13.4 15,400  --  --  --  15,400  --  31  76%
ראשון 
2009  

                                                
  .השקעהן ל" כנדל31/03/07 -בניין המשרדים סווג לראשונה ב   21
  .לתאריך הדוח ההכנסות מנכס זה אינן מהותיות   22
  .ר" אלפי מ200 -בשטח בנוי כולל של כ) וילות(בכוונת הקבוצה לבצע פרצלציה של הקרקע ולפתח בנכס זה מבנים    23
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סטטוס   תיאור  מיקום  פרויקט  אתר  ר"במ) משוער(להשכרה ) ברוטו(שטח 

 פרויקט
סטטוס 
  משפטי

שיעור 
ההחזקה 
  בפרויקט

שטח 
קרקע 
  בדונם

  כ"סה  חניות  מגורים  מלונאי  מסחרי  משרדי

עלות 
בספרים 

  ליום 
30.06.07 

במיליוני (
  )ח"ש

כ עלות "סה
משוערת 

במיליוני (
  )ח"ש

מועד 
השלמה 
  משוער

יעוד   פרם  קמה גייט  פרם
מעורב 

)3 
  )שלבים

תכנון 
  ראשוני

הסכם 
השקעה 

הדדי עם 
  צד שלישי

רבעון  414.7 --  208,584  59,047  122,232  --  11,100  16,205  30  50%24
רביעי 
2009 ,
רבעון 
רביעי 
2010 ,
רבעון 
שלישי 
2011  

יעוד   וולגוגרד  וולגוגראד  וולגוגראד
  מעורב

תכנון 
  ראשוני

הסכם 
השקעה 

דדי עם ה
  ;צד שלישי

הסכם 
חכירת 
  קרקע

רבעון  610.2 --  114,960  28,000  --  7,360  54,100  25,500  66  78%
ראשון 
2010  

ליד תחנת   קונצבו  קונצבו
המטרו 
, קונטסבו

סמוך לכביש 
המהיר 

  רובלבסקוי

יעוד 
  מעורב

תכנון 
  ראשוני

החלטה 
ראשונית 

של עיריית 
  מוסקבה

רבעון  13,461.7 1.7  1,275,414  217,000  --  --  125,100  933,314  222  100%
ראשון 
2012  

  -- 28,305.425 2,736.2  3,205,651  643,381  625,550  39,295  399,094  1,498,331 4,656  --  --  --  --  --  --  כ"סה

                                                
  . בידי תאגיד בשליטת אפי רוסיה30% - מהזכויות בפרויקט מוחזקות על ידי תאגיד בשליטת דניה סיבוס ו20%   24
  ".רוזה"בכפוף לכך שלא ניתן להעריך את העלות הצפויה בפרויקט    25
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  תחום הנכסים המניבים

 )ב ומדינות חבר העמים"למעט ארה(נכסם מניבים בישראל 

ביום ): כפי שעודכן במסגרת דוח רבעון ראשון( בדוח התקופתי 1.9.1.2לסעיף  .16

 סיכמה אפריקה נכסים את הנדרש לשם השלמת ביצוע ההסכם בו התקשרו 1.7.2007

לרכישת , 6.5.2007ביום ") מנרב: "ק זה"להלן בס(מ "אפריקה נכסים ומנרב אחזקות בע

אפריקה "). מחצית היובל: "ק זה"סלהלן ב(מ "מלוא אחזקות מנרב במחצית היובל בע

נכסים רכשה את מלוא אחזקות מנרב במחצית היובל ושילמה את מלוא התמורה 

פי שאחד התנאים אשר נקבעו להשלמתה -העסקה הושלמה אף על. המוסכמת בגינן

והצדדים הסכימו , טרם נתקיים פורמאלית) אישור האוניברסיטה העברית בירושלים(

 .דבר נדרש בנסיבות הענייןככל שה, לפעול לקיומו

, בחודש יולי): כפי שעודכן במסגרת דוח רבעון ראשון( בדוח התקופתי 1.9.1.2לסעיף  .17

בבעלות מלאה של ,  התקשרה אפי אירופה וחברה בת זרה הרשומה בבולגריה2007

בהסכמים עם חברה זרה הרשומה , ")חברת הבת: "ק זה"להלן בס(אפי אירופה 

לפיו , ")המוכרים: "ביחד, ק זה"להלן בס(שומה באיי התעלה בבולגריה וחברה זרה הר

בחברה זרה נוספת ) 100%(רכשו אפי אירופה וחברת הבת את מלוא האחזקות 

, "חברת הפרויקט "-ו" המניות הנרכשות: "ק זה"להלן בס(הרשומה בבולגריה 

ק " בסלהלן(בולגריה , ן מניב בורנה"אשר הינה בעלת הזכויות בפרויקט נדל, )בהתאמה

ר " מ40,000 -הפרויקט כולל מספר בנייני משרדים בשטח כולל של כ"). הפרויקט: "זה

זכויות הבניה הנוספות בפרויקט מוערכות ). מחסנים, מסחר, משרדים(בייעודים שונים 

 -התמורה בגין המניות הנרכשות הינה סך כולל של כ. ר" מ160,000 -בשטח כולל של כ

אפי ) א: (אשר תשולם כמפורט להלן, ")התמורה: "ק זה"סלהלן ב( מיליון אירו 50.5

כנגד העברת המניות הנרכשות על שם אפי ,  מיליון אירו35.5 -אירופה תשלם סך של כ

 מיליון אירו ישולם למוכרים בתום בניית הבניין השני 17סך של ) ב(אירופה וחברת הבת 

הסכום : "ק זה"בסל ייקראו להלן "שני התשלומים הנ(והשלישי בשני תשלומים 
 ").הנדחה

הסכם עם חברה קבלנית בכל ) א: (ואלו הן, לחברת הפרויקט שתי התחייבויות עיקריות

הסכם : "ק זה"להלן בס(הנוגע להשלמת בניית הבניין השני ובניית הבניין השלישי 
לא כולל ( מיליון אירו 9 -תשלם חברת הפרויקט סך של כ, ל"וכי כתמורה לנ") הבניה

מימון בנקאי שניתן למוכרים מבנק ) ב(וכן ; ברה הקבלנית עם סיום בנייתםלח) מ"מע

  "). המימון הבנקאי: "ק זה"להלן בס( מיליון אירו 15 -מלווה בהיקף של כ



     21

אפי אירופה העמידה כתב , להבטחת תשלום הסכום הנדחה והתשלום עבור הקבלן

אשר , דיו של הנאמןאשר הועברו לי, אשראי דוקומנטרי וערבויות בנקאיות מתאימות

 .יעביר מסמכים אלה למוכרים בהתקיים תנאים מסוימים המפורטים בהסכם

ניתנה לשוכר זה אופציה , במסגרת הסכם השכירות עם השוכר של הבניין השני

 .לרכוש את הבניין) לתקופה מוגבלת(

יחד עם ,  התקשרה אפי אירופה2007, במהלך חודש יוני:  בדוח התקופתי1.9.2לסעיף  .18

אפי אירופה והקרן יקראו ") (הקרן: "ק זה"להלן בס) (בחלקים שווים(רן השקעות זרה ק

מכתבי : "ק זה"להלן בס(בשני מכתבי כוונות בלתי מחייבים ") הרוכשת: "ק זה"להלן בס
, ")המוכרות: "ק זה"להלן בס(עם שתי חברות זרות הרשומות בבולגריה ") הכוונות

 -בתמורה לסך כולל של כ, בולגריה, המצויים בסופיהלרכישת זכויות המוכרות במקרקעין 

תבנה הרוכשת עבור אחת , בנוסף"). התמורה: "ק זה"להלן בס( מיליון אירו 107

ר " מ14,420 -היפרמרקט בשטח מבונה של כ, על חשבונה, החברות הזרות כאמור

ידי הצדדים במועד -בהתאם להיתרי הבניה הקיימים ועל פי תנאים אשר ייקבעו על

כמו כן תהיה אחת המוכרות כאמור זכאית לקבל תוספת לתמורה זו באם ; מאוחר יותר

, )בגין בניית מנהרת גישה(מענק ,  חודשים מחתימת מכתב הכוונות6תוך , היא תשיג

 מיליון 10ובלבד שסכום זה לא יעלה על , בגובה של סכום המענק אותו תקבל הרוכשת

 .אירו

 דונם המצויים בבולגריה עליהן מתוכנן פרויקט 54 -המקרקעין הינם בשטח כולל של כ

להלן ) (משרדים ומרתפים, היפרמרקט, כולל מרכז מסחרי(ן מניב בייעודים שונים "נדל

הרוכשת תרכוש את מלוא הזכויות בנכס , בהתאם למכתבי הכוונות"). הנכס: "ק זה"בס

מלוא הזכויות וכן את , ר מבונה" מ68,000 -המתייחסות לשטח המשרדים בהיקף של כ

  .ר בנוי" מ83,400 -בנכס המתייחסות לשטח המרכז המסחרי בהיקף של כ

, השלמת עסקה זו תתבצע בכפוף לקבלת כל האישורים וההסכמות הנדרשים להשלמתה

מתן הודעה חיובית על רצונה של ) ב(; בדיקת נאותות שתבצע הרוכשת) א: (ובכלל אלו

הסכמה על תנאי ונוסח ) ג(; בין הצדדיםכל אחת מהמוכרות לחתום על הסכם מפורט 

אישורי האורגנים המוסמכים של ) ד (-ו; הסכם מפורט בקשר לרכישת הזכויות בנכס

  .הצדדים

אין . מהווה מידע צופה פני עתיד, ככל שהוא נוגע לביצוע העסקה כאמור, המידע לעיל

של אי ב, בשל החלטת הרוכשת לא לבצעה, בין היתר, ודאות שהעסקה כאמור תתבצע

בשל , בשל אי הסכמה על תנאי ההסכמים המפורטים, מ בין הצדדים"השלמת המו

 .ן או בשל שינויים חיצוניים בתחומי פעילותה של אפי אירופה"שינויים בשוק הנדל
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במכתב ,  התקשרה אפי אירופה2007, בחודש יולי:  בדוח התקופתי1.9.1.2לסעיף  .19

, ")המוכרת: "ק זה"להלן בס(ניה רומ, כוונות  עם חברה זרה הרשומה בבוקרשט

, זכויות המוכרת בשני שטחי מקרקעין המצויים בבוקרשט) 100%(לרכישת מלוא 

להלן (ר " מ125,000 -ר והשני בשטח של כ" מ30,000 -האחד בשטח של כ, רומניה

אשר ישולמו ,  מיליון אירו77.5 -בתמורה כוללת של כ, ")המקרקעין: "ביחד, ק זה"בס

הרכישה כאמור תתבצע באמצעות חברת בת של . אם לתנאים שנקבעולשיעורין בהת

להבטחת תשלום היתרה כאמור התחייבה "). חברת הבת: "ק זה"להלן בס(אפי אירופה 

וזאת החל מיום החתימה על הסכם רכישה , אפי אירופה ליתן למוכרת ערבות חברה

 .מפורט של המקרקעין ועד ליום פינויים במלואם על ידי המוכרת

שלמת העסקה כאמור תתבצע בכפוף לקבלת כל האישורים וההסכמות הנדרשים ה

או חברת הבת במשך /בדיקת נאותות שתבצע אפי אירופה ו) א: (ובכלל אלו, להשלמתה

מתן הודעה חיובית על רצונה של ) ב(;  יום מיום חתימת מכתב הכוונות45תקופה של 

הסכמה על תנאי ונוסח הסכם ) ג(; חברת הבת לחתום על הסכם מפורט בין הצדדים

  .אישורי אורגנים של הצדדים) ד (-מפורט בקשר לרכישת הזכויות במקרקעין ו

כי אין , יודגש. מהווה מידע צופה פני עתיד, ככל שהוא נוגע לביצוע העסקה, המידע לעיל

או חברת הבת שלא /בשל החלטת אפי אירופה ו, בין היתר, ודאות שהעסקה תתבצע

בשל אי , מ"בשל אי השלמת המו, )לאור תוצאות בדיקת הנאותות, אתובכלל ז(לבצעה 

או בשל , ן"בשל שינויים בשוק הנדל, הסכמה של הצדדים על תנאי ההסכם המפורט

  .שינויים חיצוניים בתחומי פעילותה של אפי אירופה

 ב"נכסים מניבים בארה

ביום ): ןכפי שעודכן במסגרת דוח רבעון ראשו( בדוח התקופתי 1.9.2.3לסעיף  .20

בעניין ) 2007-01-309517מספר אסמכתא ( פרסמה החברה דוח מיידי 1.7.2007

 The New York" ("יורק טיימס-ניו "-השלמת העסקה לרכישת מלוא הזכויות בבניין ה

Times Building ("העברת הזכויות במספר תאגידים זרים אשר , ובכלל זאת, במנהטן

המידע המובא .  לחברות בת בשליטת החברה,מחזיקים במלוא הזכויות בנכס האמור

 .בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה

 תחום קבלנות בניה

פעילות קבוצת החברה ברוסיה , לתאריך דוח רבעוני זה:  בדוח התקופתי1.10.4לסעיף  .21

דניה רוסיה הינה "). דניה רוסיה": להלן(מבוצעת באמצעות חברה המאוגדת ברוסיה 

אשר עד לחודש אפריל , ")רמברול: "להלן (Rumbrol Trading Limitedחברת בת של 

 אישרה האסיפה הכללית 4.7.2007ביום .  על ידי דניה סיבוס) 80%(הוחזקה , 2007
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 נוספים מהון 17.6%בהסכם לרכישת ) בעקיפין(של דניה סיבוס את התקשרותה של זו 

 .ב" אלפי דולר ארה35 -וזאת בתמורה לסך של כ, המניות ברמברול

 תחום קבלנות בניה ותחום קבלנות תשתיות

עבודות , ועודנה מבצעת, דניה סיבוס ביצעה בעבר:  בדוח התקופתי1.10.5לסעיף  .22

המהווה , קבלניות ביצוע בפרויקטים שונים של מספר חברות הנמנות על קבוצת חפציבה

ת כפי שפורסם בתקשור, ואשר נקלעה לאחרונה לקשיים, לקוח מהותי של דניה סיבוס

החלה דניה בבחינה מקיפה של , עם היוודע נסיבות הענין". מגנא"ודווח במערכת המידע 

ושל זכויות הנתונות לדניה על פי דין או , היקף התחייבויותיה של קבוצת חפציבה כלפיה

בטרם הושלמה , לתאריך דו רבעוני זה ובשלב ראשוני זה. הסכם כלפי קבוצת חפציבה

כי היקף חשיפתה עלול להסתכם בסך ,  בהערכה ראשוניתמעריכה דניה, הבחינה כאמור

 .ח" מיליון ש30 -של כ

ל "סמנכ, ל דניה סיבוס"כי מנכ, במסגרת דיווחים מיידים שפרסמה דניה סיבוס הודיעה זו

הכספים של דניה סיבוס וחשב דניה סיבוס נחקרו על ידי רשויות מס ערך מוסף וכי על פי 

. הם שוחררו בערובה, ה סיבוס ובתנאים שסוכמוהסדר שהושג בהסכמה עמם ועם דני

הינם בשאלת עיתוי הוצאת חשבוניות בגין , למיטב ידיעת החברה, נושאי החקירה

במסגרת הדיווחים האמורים , דניה סיבוס ציינה. פרויקטים שהסתיימו בשנים האחרונות

 לא צפויה לדניה סיבוס חשיפה כספית נוספת מעבר לחשיפה, כי להערכתה, לעיל

לא צפוי כי לנושאי , וגם על פי חוות דעת מקצועית שקיבלה, האמורה לעיל וכי להערכתה

 .החקירה תהיה השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות של דניה סיבוס

,  החליט דירקטוריון דניה1.8.2007ביום :  בדוח התקופתי1.11.12 - ו1.10.11לסעיפים  .23

ימוץ תוכנית תגמול לנושאי משרה על א, בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של דניה

 כתבי 580,335ומנהלים בכירים אחרים בדניה ובחברות קשורות לדניה ועל הקצאת 

בכפוף ( מניות רגילות 580,335 -הניתנים למימוש ל, אופציה לא רשומים למסחר

לעובדים בכירים בדניה לנאמן לתוכנית , לנושאי משרה בדניה, ל דניה"למנכ, )להתאמות

 .קשר עם הענקות עתידיותהאמורה ב

  .הענקת כתבי האופציה האמורים כפופה לאישורים הנדרשים להקצאה

 תחום קבלנות תשתיות ודרך ארץ

 פרסמה החברה 24.6.2007ביום :  בדוח התקופתי1.19.3.10 -ו) ג(1.11.5.2לסעיפים  .24

 בעניין הסגירה הפיננסית לפרויקט קטע) 2007-01-302419מספר אסמכתא (דוח מיידי 

 בכביש חוצה 18במסגרתו נכנסה לתוקפה מערכת הסכמים הנוגעת לפרויקט קטע , 18

 לבין הקטע המרכזי 18מימונו של קטע זה ומערכת היחסים שבין פרויקט קטע , ישראל
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המידע המובא בדוח האמור מובא בזה על דרך של . הקיים של כביש חוצה ישראל

 .הפניה

 אישרה האסיפה 4.7.2007ביום : וח התקופתי בד1.19.16.1 -ו) ה(1.11.5.2לסעיפים  .25

בנוגע לביצוע , הכללית של דניה סיבוס את התקשרותה בהסכם קבלנות עם דרך ארץ

וזאת , 431במפגש עם דרך , עבודות הנדסיות במחלף נשרים בכביש חוצה ישראל

בתמורה שתיקבע בהתאם למחירי היחידה של קבלני המשנה שיועסקו על ידי דניה 

 .בתוספת עמלה שתשולם לדניה, צוע העבודותסיבוס בבי

 תחום קבלנות תשתיות ופרויקט הרכבת הקלה בתל אביב

 אישרה האסיפה 19.8.2007ביום :  בדוח התקופתי1.22.3 -ו) ג(1.11.6.4לסעיפים  .26

לאחר קבלת אישורם של דירקטוריון דניה סיבוס וועדת (הכללית של דניה סיבוס 

במסגרתו ממחה , דניה סיבוס בהסכם עם החברהאת התקשרותה של ) הביקורת שלה

 מהמיזם המשותף שהוקם בשיתוף עם 40%החברה את זכויותיה והתחייבויותיה להוות 

CCECC) 30% (ו- SDC) 30%) (ביחד, ק זה"להלן בס" :CJV(" , אשר בקונסורציום

של פרויקט הרכבת הקלה בתל " קבלן ההקמה"יהווה את , Siemensמשותף עם חברת 

 ").קבלן ההקמה: "ק זה"להלן בס (אביב

,  כמתואר לעילCJV -בהתאם לזכותה של החברה להמחות זכויותיה בקבלן ההקמה וב

את זכותה , באופן מוחלט ובלתי חוזר, ממחה החברה, על פי הסכם המחאת הזכויות

וזאת מבלי לגרוע ,  וחברותה בקבלן ההקמה לחברהCJV - מה40%להוות 

אם להתחייבויותיה של -יד ערבויות בנקאיות וערבויות חברהמהתחייבויות החברה להעמ

הסכם המחאת הזכויות כולל . דניה סיבוס במסגרת הסכמי פרויקט הרכבת הקלה

הסכם , המחאה של כל זכויות וחובות החברה על פי ההסכם להקמת קבלן ההקמה

מים שלושת הסכ(העקרונות המסדיר את מערכת היחסים בין קבלן ההקמה לבין הזכיין 

 - וכן על פי הסכם העקרונות להקמת ה, )2007, אלה נחתמו במהלך חודש פברואר

CJV .  

 תחום המלונאות

מספר ( פרסמה החברה דוח מיידי 1.7.2007ביום :  בדוח התקופתי1.13.5לסעיפים  .27

בעניין התקשרותה של חברת בת בבעלות מלאה ) 2007-01-310168אסמכתא 

, נבאדה, ן בלאס וגאס"עם רכישת זכויות בנכס נדלשל החברה בהסכם בקשר ) בעקיפין(

שטחים מסחריים , אולם כנסים, מספר בתי מלון, בין היתר, לצורך הקמת פרויקט שיכלול

 .המידע המובא בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה. וקזינו
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בעניין ) 2007-01-345334מספר אסמכתא ( פרסמה החברה דוח מיידי 1.8.2007ביום 

ידי קבוצת -שהוקם על,  העסקה והעברת הזכויות בקרקע למיזם המשותףהשלמת

 .המידע המובא בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה). לרבות החברה(הרוכשים 

בבעלות מלאה ,  רכשה חברה בת זרה2007בחודש יולי :  בדוח התקופתי1.13.5לסעיף  .28

רוסיה , נובסק שבקווקז' זלזבאמצעות מכרז שהוצע על ידי עיריית, של מלונות אפריקה

 -נובסק בשטח כולל של כ' שנים בקרקע המצויה בעיר זלז49 -לרכישת זכויות חכירה ל

ר המיועדים " מ8,419 - דונם ועליה שני מבנים קיימים בשטח בנוי כולל של כ9.52

התמורה הכוללת שנקבעה "). המלון: "ק זה"להלן בס(לשמש כבית מלון להבראה 

בכוונת הקבוצה לשפץ . ב" מיליון דולר ארה4 - במלון הינה בסך של כלרכישת הזכויות

ולפתח את המלון באופן שיתאים לסטנדרטים של מלון שלושה כוכבים ויכלול גם מרכז 

 מיליון דולר 8.5 -עלות השיפוץ והפיצוח כאמור צפויה לעמוד על סך של כ. בריאותי

 .ופיתוחו של המלון כשנהתימשך תקופת שיפוצו , על פי הערכת החברה. ב"ארה

המידע לעיל הנוגע לתקופת פיתוחו ושיפוצו של המלון ולהיקף ההשקעה הנוספת 

וייתכן כי לא , המבוסס על הערכות הקבוצה, הנדרשת במלון מהווה מידע צופה פני עתיד

או עיכובים בביצוע הפיתוח /בין היתר בשל עיכובים בקבלת אישורים מתאימים ו, יתממש

  .סיבות אחרות שאינן בידיעת החברהאו מ/או שינויים בתנאי השוק ו/והשיפוץ ו

בדבר מזכר , )ו(1.13.5.7בהמשך לאמור בסעיף : בדוח התקופתי) ו (1.13.5.7לסעיף  .29

 מהון מניות של חברות זרות בארבעה בתי מלון 60%ההבנות לבחינת אפשרות לרכישת 

 הודיעה כי היא השלימה את מלונות אפריקה. המצויים במרכז העיר בוקרשט שברומניה

בדיקת הנאותות וכי היא מצויה בשלב סופי של ניסוח ההסכמים הדרושים לביצוע 

  .ההתקשרות

 פעילויות שאינן עולות כדי תחום פעילות

מספר ( פרסמה החברה דוח מיידי 4.7.2007ביום :  בדוח התקופתי1.14.1 לסעיף  .30

 -חלתיים מול בעלי שליטה בבעניין ניהול מגעים הת) 2007-01-314275אסמכתא 

בנוגע לרכישת אחזקותיהם .") אי.בי.אי: "ק זה"להלן בס(מ "בית השקעות בע. אי.בי.אי

 .המידע המובא בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה. אי.בי. אי-ב

אפריקה התקשרה , 2007במהלך חודש אוגוסט :  בדוח התקופתי1.14.1לסעיף  .31

אשר  (י בית השקעות"אפי המניות האחרים של פיננסים בהסכמים עם חלק מבעל

לפיהם תרכוש אפריקה , ) מהון המניות המונפק60% -אפריקה פיננסים מחזיקה בה ב

 34.17% -המהוות כ, י בית השקעות"ל באפ"פיננסים את האחזקות של בעלי המניות הנ

יליון  מ30 -וזאת בתמורה לסך כולל של כ, י בית השקעות"מהון המניות המונפק של אפ
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לאחר השלמת העסקה תחזיק . ל טרם הושלמה"העסקה הנ, לתאריך הדוח. ח"ש

  .   י בית השקעות" מהון המניות המונפק של אפ94.17% -אפריקה פיננסים בכ

 השקעות

במסגרת הכנות דוחות חודשיים לרשויות המס שבוצעה על :  בדוח התקופתי1.17לסעיף  .32

אלון -תעורר על ידי הנהלת הכספים של דורה, 2007, אלון במהלך חודש יולי-ידי דור

חברת : "ק זה"להלן בס(אלון -חשש לאי התאמות בספרי חברת בת פרטית של דור
 . שיחייבו תיקון דיווחים שהוגשו לרשויות המס, ")הבת

אלון באמצעות רואי החשבון המבקרים ומבקרה הפנימי -פעלה דור, מאז הגילוי כאמור

לבדיקת ") הבודק החיצוני: "ק זה"להלן בס(ק חיצוני אשר מונה כבוד, אלון-של דור

הוגשו דיווחים . אלון-לבירור מקיף של העובדות והשפעתן על דור, המקרה בחברת הבת

. אלון פועלת בשיתוף פעולה עם הרשויות למיצוי הבדיקות-לרשויות הרלוונטיות ודור

,  יתוקנו2003נת דוחותיה הכספיים בגין התקופות החל מש, אלון-להערכת הנהלת דור

אלון בהיקף -וההצגה מחדש של הדוחות כאמור תגרום להפחתת ההון העצמי של דור

הוחלט להזרים , בישיבת דירקטוריון אלון. ח בגין התקופה האמורה" מיליוני ש25 -של כ

  . אלון-למניעת קיטון בהונה העצמי של דור, ל"את הסכום הנ, אלון באופן מיידי-לדור

כי הבודק החיצוני , פרסמה דור אלון דיווח מיידי אשר במסגרתו נכתב 21.8.2007ביום 

סיים את ביצוע הבדיקות הפרטניות של ספרי החשבונות של החברה הבת ובדיקת 

ח סופי "בעקבותיו מסר הבודק החיצוני לוועדה המיוחדת דו. מערכות המידע המיוחדות

כי לא נמצאו ממצאים אשר יש , עוד נכתב). הדוח הסופי יובא לאישור במוסדות דור אלון(

כפוף  (2.8.2007בהם כדי לשנות את הנתונים הכספיים עליהם דיווחה דור אלון ביום 

לרבות לעניין הפרשי הצמדה , סףומבין דור אלון ושלטונות מס ערך להסכמות עתידיות 

  ).וריבית

 בביצוע החלו, האמורותכי רואי החשבון של חברת הבת לתקופות , עוד עדכנה דור אלון

חות הכספיים המתוקנים של חברת הבת וביצוע בדיקות נוספות של מערכות ביקורת הדו

דור אלון מעריכה כי רואי החשבון יסיימו את ביקורות הדוחות . מידע הדרושות להם

חותיה המתוקנים והדוחות כך שהחברה תוכל לפרסם את דו, מורהכספיים המתוקנים כא

  . בחוק לפרסום הדוחות למחצית השניהלמחצית השנה במועדים הקבועים

כי שלטונות מס הכנסה מבצעים בדיקה נוספת בחשד כי , עדכנה דור אלון, במקביל

כתוצאה (לא בוצעו באופן נאות , בתשלומי ניכויי מס מסוימים משכר עבודה בחברת הבת

כי למיטב , דור אלון ציינה). ל לשעבר של חברת הבת"מפעולות בלתי מורשות של המנכ

  .אינם מהותיים לדור אלון, בשלב זה סכומי המס שלא שולמו נטו, ידיעתה

  . השלכות האירוע כמתואר לעיל לא יהיו מהותיות לתוצאותיה, להערכת החברה
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לא אישרה אלון  את דוחותיה הכספיים , כי הואיל ועד למועד פרסום דוח רבעוני זה, יצוין

לתקופה זו במסגרת דוחותיה הכספיים לא נכללו תוצאותיה העסקיות , 31.3.2007ליום 

 .30.6.2007של החברה ליום 

 של תשקיף 2'  הגישה פקר טיוטה מס19.8.2007ביום :  בדוח התקופתי1.18לסעיף  .33

 פרסמה הבורסה לניירות 20.8.2007ביום . פקר לצורך קבלת היתר לפרסום תשקיף

 מניות ממימוש 4,650לרישום ) כפוף לתנאים שנקבעו, מ אישור"ערך בתל אביב בע

שתוקצינה לעובדים והמניות שתנבענה ממימוש האופציות , )לא רשומות(אופציות 

 . מהון החברה בדילול מלא44% -המהוות כ

לסדרה של אגרות ) A2(מ את הדירוג " קיבלה פקר ממידרוג בע2007בחודש אוגוסט 

ות הנפקת וילווה בגיוס הון עצמי באמצע, ח שתנפיק פקר" מיליון ש350חוב של עד 

 . ח" מיליון ש150 -זכויות לבעלי המניות של פקר בסך שלא יפחת מ

 EARLSFIELD חתמה פקר באמצעות 2.7.2007ביום :  בדוח התקופתי1.18לסעיף  .34

STEELS LIMITED) להלן , הרשומה בקפריסין, חברת בת בבעלות מלאה של פקר

ה הרשומה ברוסיה על הסכם לקבלת שירותים עם חברה זר, ")חברת הבת: "ק זה"בס

להלן ( ממניות חברה זרה אחרת 100%בקשר לרכישת , ")השותפה: "ק זה"להלן בס(

וזאת לצורך הרחבת הפעילות , הרשומה ברוסיה") החברה הזרה: "ק זה"בס

בבעלותה של החברה הזרה מתחם לייצור ושטעון חומרי בניה . הבינלאומית של פקר

להלן (טבעת השלישית של מוסקבה רוסיה ב, ותשתית בעיר קרסקובו במחוז לובריצה

.  דונם אדמה פרטית260 -המתחם מצוי על שטח בהיקף של כ"). המתחם: "ק זה"בס

ק "להלן בס(ב " מיליון דולר ארה22 -תמורת רכישת המניות כאמור תשלם פקר סך של כ

ב בגין רכישת המניות " אלף דולר ארה350 -שיתחלקו לסך כל כ, ")התמורה: "זה

לצורך פירעון הלוואות ,  והיתרה כנגד העמדת הלוואת בעלים לחברה הזרה,כאמור

 .בעלים קודמות שניתנו לחברה הזרה

 ממניות השותפה 100%חתמו בעלי המניות של השותפה על הסכם לשעבוד , בנוסף

פי ההסכם -אשר יעמוד בתוקפו עד לסיום כל התחייבויות השותפה על, לחברת הבת

הבת והשותפה על הסכם לפיו התחייבה השותפה להעביר עוד חתמו חברת . האמור

לבעלותה של חברת הבת את מניות החברה הזרה מדי לאחר עברת המניות לבעלות 

 . השותפה

לרבות השבחת השטחים , בכוונתה של פקר להשביח את הפעילות הקיימת במתחם

ה וייזום הקמת מבנים נוספים לצרכי השכר, הבנויים במתחם והשכרתם לצדדים שלישיים

  .פעילות תעשייתית הן בתחומי הליבה של החברה והן פעילות תעשייתית חדשה
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ככל שעסקת הרכישה דלעיל , 26.7.2007מיום , בהתאם לתנאי תוספת להסכם האמור

  . סכום התמורה יושב לחברה כשהוא נושא ריבית, 15.10.2007לא תושלם עד ליום 

לרבות , פעילות תעשייתית במתחםהיקף השקעותיה הכולל ב, להערכת הנהלת פקר

 מיליון דולר 50 -יגיע לסך של כ, רכישת המניות והעמדת הלוואת בעלים כאמור לעיל

  .ויתפרס על פני תקופה בת שנתיים עד שלוש, ב"ארה

  . השלימה השותפה את רכישת מניות החברה הזרה25.7.2007ביום 

הכולל בפעילות המידע האמור לעיל באשר להערכות בקשר עם היקף השקעתה 

אינו בהכרחת , התעשייתית במתחם והיקף השבחתו הינו בגדר מידע צופה פני עתיד

על הערכות , בין היתר, הערכות הקבוצה מתבססות. בשליטתה של הקבוצה ואינו ודאי

יש בהם , ואומדנים סובייקטיביים בהתחשב בניסיון העבר של הקבוצה ואשר להערכתה

, יחד עם זאת. לגבי ההערכה האמורה, ם אינה מדויקתגם א, כדי לתת תמונה כללית

התממשות ההערכה בפועל עשויה להיות שונה מההערכה המפורטת לעיל אם יחולו 

או בשל התממשותם של , שינויים בגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו או באלו מהם

  .וסיהגורמי סיכון שאינם בשליטת הקבוצה כגון רגולציה מקומית או תנאי השוק בר

מחקה פקר את , 31.3.2007ליום : בדוח התקופתי) ה (1.18.1.3לסעיף  .35

 .השקעתה בארקל

 נחתם 2007במהלך חודש יוני : בדוח התקופתי) ב (1.18.5.13לסעיף  .36

במסגרתו , הסכם בין הנהלת קבוצת נגב קרמיקה לבין רשויות המס

 .26קיבלה נגב את הצעת הפשרה של פקיד השומה

 הוחזר 2007, במהלך חודש יולי:  בדוח התקופתי)ב (1.19.1.3לסעיף  .37

 .ח" מיליון ש165.5 -לבעלי המניות של דרך ארץ סכום נוסף של כ

מגבלה נוספת החלה על דרך ארץ :  בדוח התקופתי1.19.4לסעיף  .38

בחלוקת דיבידנד כאמור בסעיף זה הינה מילוי קרנות רזרבה בהתאם 

ונקבע , בה הינו משתנהסכום קרנות הרזר. להסכמי המימון של הפרויקט

 .בהתאם להתקדמות פיתוח הכביש

 התקבל במשרדי 19.7.2007ביום :  בדוח התקופתי1.19.16.2לסעיף  .39

דרך ארץ מכתב מהרשות הממונה המודיע כי לפי המידע שיש בידי 

המתייחסים להיקפי התנועה (הרשות הממונה התקיימו מבחני הרחבה 

דרך ארץ . מחלף נחשוניםבקטעי הכביש שבין מחלף אייל ל) במקום

                                                
הושגו הבנות נוספות הנוגעות להפחתת ההכנסות , כי במסגרת ההסכם שנחתם עם רשויות המס כאמור, יצוין  26

  .הנובעות מעסקאות שנערכו בין נגב קרמיקה לבין חברות בקבוצת נגב קרמיקה
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בחוזה  לפי המנגנון הקבוע, נערכת להרחיב את הכביש במקומות אלו

 .הזיכיון

 הגישו כל הצדדים 2.8.2007ביום :  בדוח התקופתי1.22.6לסעיף  .40

לעתירה המנהלית בקשה מוסכמת לדחיית העתירה כאמור ללא צו 

 .להוצאות

 הסכמי שיתוף פעולה

 21.8.2007 וביום 29.7.2007יום ב:  בדוח התקופתי1.27.1לסעיף  .41

 - ו2007-01-338716מספר אסמכתא (פרסמה החברה דוח מיידי 

בענין סיכום עקרוני עם קבוצת בוימלגרין לפיו ) 2007-01-365728

, ישונה מבנה האחזקות של הצדדים במספר תאגידים משותפים לצדדים

הצדדים יפעלו לחתימת הסכם מפורט . המבצעים פרויקטים שונים

ולהשלמתו עד ליום , והסכמים נלווים על בסיס הסיכום האמור

המידע המובא בדוחות האמורים מובא בזה על דרך של . 15.9.2007

 .הפניה

 הון אנושי

 פרסמה החברה דוח 5.8.2007ביום :  בדוח התקופתי1.15סעיף ל .42

 5.8.2007נכון ליום , של נושאי משרה בכירה בחברה) עדכני(מצבת 

המידע המובא בדוח האמור ). 2007-01-346351מספר אסמכתא (

 .מובא בזה על דרך של הפניה

 פרסמה החברה דוח מיידי 4.6.2007ביום :  בדוח התקופתי1.15סעיף ל .43

בענין הפסקת כהונתו הצפויה של ) 2007-01-415775מספר אסמכתא (

החל מיום ,  ל ומנהל חטיבת אירופה בחברה"סמנכ, מר אבי נוטה

 .המובא בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניההמידע . 3.9.2007

 פרסמה החברה דוח 24.6.2007ביום :  בדוח התקופתי1.15לסעיף  .44

בעניין אישור האסיפה ) 2007-01-302080מספר אסמכתא (מיידי 

הכללית של החברה למתן התחייבות מראש לשיפוי על ידי החברה 

או /רים בחברה ואו בעלי תפקידים אח/או נושאי משרה ו/לדירקטורים ו

, במישרין או בעקיפין, בתאגידים אחרים שהחברה מחזיקה בהם בזכויות

בקשר להצעת ניירות , לרבות בעל השליטה וקרוביו, או בעלת עניין בהם

, )לרבות רישום למסחר של ניירות ערך קיימים של החברה(ערך לציבור 

. רבהתאם לתנאים כמפורט בדוח המיידי האמו, על פי תשקיף המדף

 .המידע המובא בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה
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 פרסמה החברה דוח 11.7.2007ביום :  בדוח התקופתי1.15לסעיף  .45

בעניין אישור האסיפה ) 2007-01-321940מספר אסמכתא (מיידי 

צביה ' י רוסיה לגב"הכללית של החברה להקצאת אופציות על ידי אפ

מור מובא בזה על דרך של המידע המובא בדוח הא. אלזארוב-לבייב

 .הפניה

 פרסמה החברה דוח 11.7.2007ביום :  בדוח התקופתי1.15לסעיף  .46

בעניין אישור האסיפה ) 2007-01-321940מספר אסמכתא (מיידי 

י רוסיה למר אבינדב "הכללית של החברה להקצאת אופציות על ידי אפ

על דירקטור בחברה שהינו גם עובד חברה בשליטתו של ב, גרינשפון

י רוסיה וכנושא משרה "השליטה בחברה והמכהן גם כדירקטור באפ

המידע המובא בדוח . בחברות שונות בשליטת בעל השליטה של החברה

 .האמור מובא בזה על דרך של הפניה

 מימון

 פרסמה החברה דוח מיידי 4.6.2007ביום :  בדוח התקופתי1.23לסעיף  .47

ם תוספת ריבית  בעניין תשלו) 2007-01-415703מספר אסמכתא (

אגרות , )'סדרה טו(אגרות החוב , )'סדרה יד(למחזיקי אגרות החוב 

) 'סדרה יח(ואגרות החוב ) 'סדרה יז(אגרות החוב , )'סדרה טז(החוב 

 .המידע המובא בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה. של החברה 

 הסכמים מהותיים

לותה המלאה התקשרות חברה בת בבע:  בדוח התקופתי1.26לסעיף  .48

בהסכם לפיו חברת , של החברה הרשומה בנבדה ארצות הברית

 - על ידי חברת הבת ו67.5%חברה אשר תוחזק בשיעור של (אחזקות 

בעל השליטה ,  על ידי חברה בשליטתו של מר לב לבייב32.5%

תמכור את אחזקותיה בתאגידי נבדה לצדדים השלישיים ) בחברה

 .2007, במהלך חודש יוליהושלמה , השותפים בתאגידים אלה

דוח דירוג אשר במסגרתו , מ"ניתן על ידי מידרוג בע, 13.8.2007ביום  .49

ככל ,  למסגרת אגרות חוב שהחברה תנפיק- Aa2 -ניקבע דירוג 

לפרטים נוספים ראו דוח . ח" מיליארד ש2בסך כולל של , שתנפיק

המידע ). 2007-01-356974: אסמכתא' מס (14.8.2007החברה מיום 

 .מובא בזה על דרך ההפניה, מובא בדוח האמורה

ניתן על ידי מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות , 13.8.2007ביום  .50

 AA/Stable -מ דוח דירוג אשר במסגרתו ניקבע דירוג ראשוני "ערך בע
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 2בסך כולל של , ככל שתנפיק,  למסגרת אגרות חוב שהחברה תנפיק-

' מס (14.8.2007דוח החברה מיום לפרטים נוספים ראו . ח"מיליארד ש

מובא בזה , המידע המובא בדוח האמור). 2007-01-356995: אסמכתא

  . על דרך ההפניה
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  .Africa Israel Investments Ltdמ"אפריקה ישראל להשקעות בע
  

  
  2007 באוגוסט  24

  דוח דירקטוריון
  

  2007 יוני -לתקופה ינואר 
 כללי  .1
  

הינה חברת השקעות ") אפריקה"או " החברה "-:להלן(מ " להשקעות בעאפריקה ישראל
  .ל"הפועלת בתחומי פעילות שונים בארץ ובחו

  
 3,792 - הגיע לסך של כ2007הרווח הנקי של הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 

  .  בתקופה המקבילה אשתקדח"שליון י מ314 - לעומת כח"ש מיליון
  

                         מיליון 3,460 - הגיע לסך של כ2007 השני של שנת הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון
  .  בתקופה המקבילה אשתקדח"ש מיליון 162 - לעומת כח"ש
  

ל  של הקבוצה במחצית הראשונה ש ולפני מימוןהרווח מפעולות רגילות אחרי רווחי הון
 בתקופה ח"ש מיליון 786 - לעומת כח"ש מיליון 4,567- הגיע לסך של כ2007שנת 

   .המקבילה אשתקד
  
         2007הרווח מפעולות רגילות אחרי רווחי הון של הקבוצה ברבעון השני של שנת   

 בתקופה המקבילה ח"ש מיליון 412 - לעומת כח"ש מיליון 3,618 -הגיע לסך של כ
  .אשתקד

  
  :ח"שליוני י     להלן נתונים נבחרים במ        

  
    

  1מחצית 
  

  2רבעון 
  
  שנת

  2007  2006  2007  2006  2006  
מקרקעין , רווחים מעסקאות בניה

  ומימוש נכסים
  

161  
  

  
425  

  
54  

  
170  

  
1,085  

  __-_   __-_   33  __-_   277  ן להשקעה"עליה בשווי הוגן של נדל
מקרקעין , כ רווחים מעסקאות בניה"סה
  ן להשקעה"וש נכסים ושערוך נדלמימ

  
933  

  
425  

  
87  

  
170  

  
1,085  

            
  205  56  64  106  135  רווחים מהשכרת והפעלת נכסים

            
  39  13  13  15  10  רווח תפעולי מבתי מלון

            
  -  5  34  19  62  רווח מתעשייה

            
  27  -  6  -  21  רווח מטקסטיל

            
  128  35 13  88  20  נטו, רווחים מחברות כלולות

            
  1,433  276  196  644 1,145  רווח מפעולות רגילות לפני מימון

            
  257  136  3,422  142 3,422  רווחי הון 

            
  844  162  3,460  314 3,792  רווח נקי 
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 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד .2

  
  .ל"החברה עוסקת בהחזקות ובהשקעות במגוון תחומים בארץ ובחו

ארבע חברות כלולות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר , לחברה שש חברות בת ציבוריות
חברה כלולה אחת הרשומה , חברה בת ציבורית הרשומה בבורסה בלונדון, אביב-בבורסה בתל

בנוסף מחזיקה . למסחר בבורסה בניו יורק וחברה כלולה הרשומה למסחר בבורסה בלונדון
החברה . (בת וחברות קשורות פרטיות לבדה או ביחד עם אחריםהחברה בעשרות חברות 

  ").הקבוצה"וחברות הבת שלה יכונו 
לקבוצה שבעה תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עיקרים בדוחותיה הכספיים של החברה 

  :כמפורט להלן 
  

  פיתוח מקרקעין  2.1
למשרדים , םבתחום פעילות זה הקבוצה מתמקדת בייזום של פרויקטים המיועדים למגורי

. הקמת המבנים ומכירת היחידות, רכישתן, על דרך של איתור קרקעות, ל"בארץ ובחו, ולמסחר
פעילות . פעילות פיתוח המקרקעין בישראל הינה בעיקרה פעילות של פיתוח מקרקעין למגורים

שהינה חברה ציבורית שניירות , בעיקר באמצעות החברה הבת אפריקה מגורים, זאת מבוצעת
 הרחיבה הקבוצה את תחום פעילותה זה 1997החל מסוף שנת . שלה נסחרים בבורסההערך 
, ן שונים"ל המשקיעות במיזמי נדל"וזאת באמצעות חברות מוחזקות של החברה בחו, ל"גם לחו

במזרח ובמרכז אירופה , ברוסיה, ב"רכישה או השקעה בפרויקטים בארה, הקמה, ובכלל זאת
   . ובפיליפינים

  
 ים  נכסים מניב 2.2

השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד , הקמה, בתחום פעילות זה הקבוצה עוסקת בייזום
) לרבות השקעות(ל "פעילות זו של הקבוצה בחו. ל"בארץ ובחו, משרדים ומסחר, לתעשיה
פעילותה של . מרכז ומזרח אירופה, רוסיה, ב"בעיקר בארה, לתאריך התשקיף, מתנהלת

אפריקה , מבוצעת בעיקר באמצעות החברה הבת, בים בישראלהקבוצה בתחום הנכסים המני
. שהינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה, )לרבות חברות הבת שלה(נכסים 

ב "למעט הפעילות בארה(פעילותה של הקבוצה בתחום הנכסים המניבים מחוץ לישראל 
  .םמבוצעת בעיקר באמצעות חברות בת של אפריקה נכסי) וברוסיה

  
 קבלנות בניה 2.3

לרבות חברות (בתחום פעילות זה עוסקת הקבוצה בעיקר באמצעות חברת הבת דניה סיבוס 
דניה סיבוס הינה חברה ציבורית שניירות . בעבודות בניה למגורים ושלא למגורים, )הבת של זו

  . הערך שלה נסחרים בבורסה
ואילו חלק לא משמעותי , רובה המכריע של פעילות הבניה מתבצע בישראל, לתאריך הדוח
  . ל"מתבצע בחו

  
 קבלנות תשתיות 2.4

לרבות חברות (בתחום פעילות זה פועלת הקבוצה בעיקר באמצעות חברת הבת דניה סיבוס 
מסילות רכבת , כזכיין או כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים, )הבת של זו

, באמצעות חברת בת שלה, החברהמייצרת , לצורך פעילות החברה בתחום התשתיות. וגשרים
במישרין , הפעילות בתחום התשתיות נעשית בעיקר עבור הסקטור הממשלתי. מוצרים מתועשים

חברות ממשלתיות ויחידות סמך או עבור יזמים פרטיים אשר , קרי עבור הממשלה, או בעקיפין
 PPP) Private Public -זכו במכרזים שפורסמו בידי הסקטור הממשלתי בשיטת ה

Partnership (מממן ומתפעל את הפרויקט , בה הסקטור הפרטי מבצע) כדוגמת פרויקטים מסוג
BOT ,PFIוכדומה .(  

 
 טקסטיל 2.5

ייצור ושיווק של בגדי ים וחוף , בתחום פעילות זה כוללת פעילות הקבוצה בתחום זה עיצוב
ומכירת , ).Christina America Inc -מ ו"גוטקס מודלס בע(באמצעות חברות בת , ומחטבים

 -ו" Zara"תחת שמות המותג , נשים וילדים, הנעלה ומוצרים משלימים לגברים, מוצרי הלבשה
"Pull and Bear" ,שותפות -באמצעות גוטקס מותגים, בשוק האופנה הקמעונאי בישראל 

  .רשומה
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 מלונאות ונופש  2.6
פעלת פארק ושותפה בה, מרפא וספא, בתחום פעילות זה עוסקת הקבוצה במלונאות ונופש

פעילות הקבוצה בתחום זה מרוכזת בעיקרה בידי החברה הבת אפריקה מלונות . אטרקציות
. אפריקה מלונות הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה). לרבות חברות הבת שלה(

, "קראון פלזה"אפריקה מלונות הינה בעלת הזיכיון לתפעול בתי מלון הנושאים את שם המותג 
בתי מלון , בין השאר, מנהלות, והיא וחברות הבת שלה, "הולידיי אין אקספרס "-ו" איןהולידיי "

כמו כן שותפה אפריקה מלונות בפארק האטרקציות . בפריסה ארצית ואת מרחצאות חמי טבריה
  ". עיר המלכים"באילת 

והחלה בפעילות , בשנים האחרונות הרחיבה אפריקה מלונות את פעילותה מחוץ לישראל
  .יהברוס

  
  תעשיה 2.7

לרבות חברות (מ "בתחום פעילות זה הקבוצה עוסקת בעיקר באמצעות פקר פלדה בע
פקר הינה חברה ציבורית . 65.48%המוחזקת על ידי החברה בשיעור של , )הבת שלה

  .שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
ר בישראל בשני תחומים פקר והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות אשר פועלות בעיק

חברה , מ"תחום הפלדה ותחום הקרמיקה שבו היא פועלת באמצעות נגב קרמיקה בע, עיקריים
  .בת שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

  .ברבעון הראשון אוחדו לראשונה דוחות פקר בדוח המאוחד של החברה
    

  חברות כלולות 2.8
לקבוצה פעילויות שונות נוספות באמצעות חברות , ם לעילבנוסף לתחומי הפעילות המפורטי

  :כלולות כדלקמן
  

  ")אלון: "להלן(מ "אלון חברת הדלק לישראל בע
אלון הינה חברת דלק בינלאומית הפועלת בתחום , 26.15%מוחזקת על ידי הקבוצה בשיעור של 

) 1998(ה ישראל לאלון שתי חברות בנות ציבוריות דור אלון אנרגי. ב"האנרגיה בארץ ובארה
ב הנסחרת בבורסה " אביב וכן חברה מאוחדת בארה-מ הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל"בע

  . לניירות ערך בניו יורק
: המחזיקה בשתי חברות ציבוריות , מ"כמו כן אלון הינה בעלת השליטה ברבוע הכחול ישראל בע

ן נסחרות בבורסה לניירות ערך שתיה, מ"ן בע"מ ורבוע כחול נדל"רבוע כחול נכסים והשקעות בע
  .  אביב-בתל

  
  מ"בע) 1997(דרך ארץ הייווייז 

והיא בעלת הזיכיון מהמדינה למימון והקמת קטע , 37.5%מוחזקת על ידי החברה בשיעור של 
  .מ והפעלת הכביש ככביש אגרה" ק86מכביש חוצה ישראל באורך 

 מדינת ישראל המכלילה גם את בתקופת הדוח חתמה דרך ארץ על תוספת להסכם הזיכיון עם
  . של כביש חוצה ישראל18קטע 

  
  מ"וש טלקנל בע

חברה פרטית בעלת רישיון מטעם משרד . 46.19%מוחזקת על ידי הקבוצה בשיעור של 
  .התקשורת לשדר שידורי טלוויזיה בשפה הרוסית

  
  מ"תדיראן טלקום בע

שיווק , ייצור, קת בפיתוחחברה פרטית אשר עוס. 21%מוחזקת על ידי הקבוצה בשיעור של 
  ".CORAL"בעיקר תחת סימן המותג  , ל"ומתן שירותים למרכזיות טלפוניות עסקיות בארץ ובחו

  
אינם , פועלת הקבוצה בתחומים אשר לאור היקפם, בנוסף לתחומי הפעילות המפורטים לעיל

  :מגיעים כדי מגזר עסקי כדלקמן
הפעלה תפעול ומימון של , ט לתכנון הקמהפעילות במסגרת פרויק, פעילות בתחום שוק ההון

  .בית סוהר
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 מצב כספי .3
  

  :ח"שליוני ילהלן נתונים עיקריים מתוך סעיפי המאזן במ  
31.12.06 30.6.07      

    סך המאזן  36,448  18,771

    הון עצמי וזכויות מיעוט  11,678  *4,024

    רכוש קבוע  1,436  *1,179

    נדלן להשקעה  8,464  *3,112

    נדלן להשקעה בהקמה  3,710  *2,448

    מקרקעין  1,862  1,562

    השקעות בחברות כלולות ואחרות  1,521  1,133

    מזומנים ושווי מזומנים  6,607  1,204

    רכוש שוטף אחר  11,488  6,947

    התחייבויות לזמן ארוך  15,948  8,076

כולל (אשראי מתאגידים בנקאים ואחרים   6,480  5,340
  )חייבויות לזמן ארוךחלויות שוטפות של הת

  

    התחייבויות שוטפות אחרות  2,324  1,311

  סווג מחדש*
  

 - ל2007 ביוני 30סך נכסי החברה והחברות הבנות שלה המוצגים במאזן המאוחד הגיע ביום 
  .2006 בדצמבר 31 - בח"ש מיליון 18,771 לעומת ח"ש מיליון  36,448

  
   2006 בדצמבר 31 -  בח"ש ןמיליו 3,112 -ן להשקעה מ"הגידול בסעיף הנדל

מיישום לראשונה של תקן חשבונאות בעיקרו נובע , 2007 ביוני 30 -  בח"ש מיליון  8,464 -ל
ן "החברה החליטה ליישם את מודל השווי ההוגן לשם הצגת נדל, ן להשקעה" בדבר נדל16מספר 

ם חיצוניים בלתי  ידי מעריכי-השווי ההוגן נקבע על בסיס הערכות שווי שבוצעו על, להשקעה
  .תלויים ובעלי כישורים מקצועיים מתאימים

כמו כן מרכישת ראה גם , ח"ש מיליארד 2.9 -סך השערוך שנעשה בתקופת הדוח הסתכם בכ
    ).Times  -בנין ה(ב "ן להשקעה בעיקר בארה"נדל

  .לדוחות הכספיים) 3)(ב(1באור 
  

 30 - בח"ש מיליון 11,488- ל2006בר  בדצמ31 - בח"ש מיליון 6,947 -הגידול ברכוש השוטף מ
  :נובע כדלקמן, 2007ביוני 

  
הגידול נובע בעיקר מרכישת הזכויות  .ח"ש מיליון 2,284 -גידול במלאי בניינים למכירה בסך של כ

) Clock tower( וכן מרכישת מגדל השעון חלקנו דולר מיליון 214בסך של " APTHORP"בבניין 
  . מליון דולר200בסך 

  
   מאוחדת   חברה  של  מהנפקה   נובע מנים מזו  ושווי המזומנים  ביתרת  להגידו

)AFI Development PLC ( הגדילה את יתרת המזומנים ,  מיליון דולר1.4תמורת ההנפקה בסך
  .של החברה 
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 :ן להשקעה של הקבוצה שנסמך על הערכת שווי מומחה"תאור תמציתי  בדבר שווי נדל 3.1

  
עלות   ערכה עיתוי ה  הנכס המוערך

מופחתת 
  בספרים 

  ח"שאלפי 

  שווי שוק 
  ח"שאלפי 

  זיהוי המעריך 
  

  שיעור ההיוון  מודל הערכה 

  CUSHMAN & WAKEFIELD  1,662,819  1,112,966  01/01/07  ב"נכסים בארה
ראה פרטים בהערכות השווי -

  2007רבעון ראשון ב לדוח "המצ

גישת היוון תזרימי 
בהנחה (המזומנים 

ס של מימוש הנכ
 . שנים10-15לאחר 

בדרך כלל לא נלקח 
  )שעור צמיחה

6.5%  

-CUSHMAN & WAKEFIELD  1,250,655  682,127  31/03/07  ב"נכסים בארה
ראה פרטים בהערכת השווי 

  2007רבעון ראשון ב לדוח "המצ

גישת היוון תזרימי 
ראה -המזומנים

פרטים בהערכת 
  .ב"השווי מצ

6.5%  

- JONES LANG LASALLE  348,675  177,357  31/03/07  נכסים ברוסיה
ראה פרטים בהערכת השווי 

  2007רבעון ראשון ב לדוח "המצ

גישת היוון תזרימי 
ראה -המזומנים

פרטים בהערכת 
  .ב"מצ–השווי 

7.626%  

שמאית -אולפינר שלף דברת  2,688,626  1,462,193  01/01/07  נכסים בישראל
שותפה  .1992מקרקעין משנת 

ין ומנהלת משרד שמאי מקרקע
מוסמכת במנהל  .1994משנת 
  .עסקים

גישת היווןתזרימי 
במספר (המזומנים 

מועט של מקרים 
נעשה שילוב של 

גישת תזרים 
המזומנים עם גישת 

החישוב  ).ההשוואה
נעשה לאורך תקופת 

חיי הנכס ללא 
תחזית לתצמיחה 

  . וללא ערך גרט

7.75%-10%  

 DTZ Debenham Tie  861,718  418,231  01/01/07  נכסים באירופה
Leung,Chartered Surveyors 

 הארופאית DTZחברה ברשת 
שהינה אחת מחברות השמאות 

  .הגדולות באירופה

גישת היוון תזרימי 
במספר (המזומנים 

מועט של מקרים 
נעשה שילוב של 

גישת תזרים 
המזומנים עם גישת 

החישוב ).ההשוואה
נעשה לאורך תקופת 

חיי הנכס ללא 
תחזית לתצמיחה 

  .רך גרטוללא ע

6%-9.25%  
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  עבודות בניה בביצוע 3.2

  

  :2007 ביוני 30להלן נתונים לגבי פרוייקטים הנמצאים בשלבי ביצוע ליום             
  

  בארץ   .א
  

  היקף חוזים
  ח"שבאלפי 

  
  נותרו

  חוזים  
 שנחתמו 

ד "יח
 בביצוע

  חלק
  הקבוצה

  

           
  סביון  100%  196  16  180  66,274

  ביוני יםס  50%  35  7  28  2,080

  החדשה' ג  50%  94  89  5  72,862

  לב הסביונים  50%  160  101  59  43,614

  נצר סירני  50%  144  51  93  22,722

  סביוני נתניה  100%  56  48  8  36,966

  לייף פארק  100%  48  32  16  27,698

  סביון טאואר  50%  151  110  41  59,411

  מגדלי הסביונים  50%  137  65  72  26,260

  גנות סביון  100%  25  16  9  22,862

  סביוני כפר סבא  50%  74  41  33  23,772

  מגדל התמר  50%  29  11  18  5,030

  סביון פלטינום  50%  66  20  46  14,736

  רמת אביב  50%  24  22  2  25,337

449,624  610  629  1,239     
  

  ל"בחו.      ב
  

  היקף חוזים
 ח"שבאלפי 

  
  נותרו

  חוזים
 *שנחתמו 

ד "יח
 בביצוע

  חלק
 וצההקב

  

            
  מזרח אירופה  100% 1,744  643  1,101  362,725

  
  כיה'צ  50.0%  253  250  3   27,412

  רוסיה  50.0%  223  72  151   269,433

  ב"ארה  65.0% 2,823  1,210  1,613  1,298,143

  כ"סה   5,043  2,175  2,868  1,957,713

  
  .כולל זיכרון דברים שנחתמו*
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 תוצאות הפעילות העסקית .4

    
  ):ח"שליוני יבמ(להלן נתונים עיקריים מתוך דוחות רווח והפסד     

  
לשנה 

שנסתיימה 
 31ביום 

  בדצמבר

לשלושה חודשים 
  שנסתיימו

   ביוני30ביום 

לששה חודשים 
  שנסתיימו

   ביוני30ביום 

  

2006  2006  2007  2006  2007    
מקרקעין , רווחים מעסקאות בניה  161  425  54  170  1,085

  ומימוש נכסים
            

ן "עליה בשווי הוגן של נדל  772 -  33 -  -
  להשקעה

          
הכנסות נטו מהשכרת והפעלת   135  106  64  56  205

  נכסים
            

 מהפעלת בתי מלון) הפסד(רווח   10  15  13  13  39
             

   רווח מתעשיה  62  19  34  5  _

          

  רווח מטקסטיל  21  -  6  _  27
            

  נטו, הכנסות אחרות  53  15  40  10  44
            

  רווחים מחברות כלולות  20  88  13  35  128
            

  מנהליות וכלליות  )43(  )23(  )20(  )12(  )65(
          

הפחתת הוצאות נדחות והוצאות   )46( )1(  )41( )1(  )30(
  אחרות

_______  _______  ________  _______  _______    
  רווח תפעולי שוטף  1,145  645  196  276  1,433

            
רווחי הון ורווח מירידה בשיעור   3,422  142  3,422  136  257

  אחזקה בחברות מוחזקות
            

  הפחתת שווי נכסים  -  -  -  -  )30(
______  ______  ______  ______  ______    

227  613  3,422  141  3,422    
_________  _______  ______  ______  ______    

רווח מפעולות אחרי רווחי הון   4,567  786  3,618  412  01,66
  והפחתת שווי נכסים

            

  הוצאות מימון  )203(  )301(  )103(  )211(  )425(
            

  מסים על הכנסה  )371(  )92(  )12(  )1(  )189(
            

חלק המיעוט ברווחי חברות   )201(  )79(  )43(  )40(  )202(
  נטו, שאוחדו

_______ _______ _______ ______ ______   

  רווח נקי 3,792  314  4603,  162  844
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  רווחים מעסקאות בניה מקרקעין ומימוש נכסים
  )ח"שאלפי (

  
  

אחוז רווח 
  גולמי

רווח 
 גולמי

  הכנסות עלויות

  ישראל  284,121  189,655  94,466  33.2%

  אירופה  70,775  65,312  5,463  7.7%

  ב"ארה  1,225,930  1,117,373  108,557  8.9%

______  ______  ______  ______    

13.2%  208,486  1,372,340  1,580,826    

  קבלנות ותשתיות  687,007  725,464  )38,457(  -5.6%

  הנהלה כלליות ומכירה     8,379  )8,379(  

  כ רווחים מעסקאות בניה"סה  2,267,833  2,106,183  50161,6  %7.1

  
 

  הפעלת והשכרת נכסים -
  

 2007ת החברה מהפעלת והשכרת נכסים הגיעו במחצית הראשונה של שנת הכנסו
  .  בתקופה המקבילה אשתקדח"ש מיליון 210- לעומת כח"ש מיליון 214 -לסך של כ

  
  הפעלת בתי מלון -

  
 10 - הסתכם בסך של  כ2007 מהפעלת בתי מלון במחצית הראשונה של שנת רווחה

  . בתקופה המקבילה אשתקדח"ש וןמילי 15- לעומת רווח בסך של כח"ש מיליון
  

 בתקופה המקבילה 70% לעומת 67.6%שעור תפוסת החדרים בתקופה זו עמד על 
  .אשתקד

  
  קבוצת אלון דלק -

  
) 4)(א(1בתקופת הדוח לא הכירה החברה ברווח מקבוצת אלון דלק ראה גם באור 

  .לדוחות הכספיים
  

  ן להשקעה"עליה בשווי הוגן נדל -
  

ן " בדבר נדל16'  מיישמת החברה את תקן חשבונאות מס2007 בינואר 1החל מיום 
  .להשקעה

) לפני מס וחלק המיעוט (ח"ש מיליון 772-בתקופת הדוח הכירה החברה ברווח של כ
  .ן להשקעה בתקופת הדוח"ן להשקעה בהקמה לנדל"משערוך נכסים שעברו מנדל

  
 הוצאות הנהלה וכלליות -

 
 - לעומת כח"ש מיליון 43 -וח בסך של כהוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופת הד

  . בתקופה המקבילה אשתקדח"ש מיליון 23.6
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  הוצאות מימון -

  
ומת                   לעח"ש מיליון 203.4 - הסתכמו בתקופת הדוח בכהוצאות המימון של הקבוצה

הגידול בהוצאות המימון התקופה .  בתקופה המקבילה אשתקדח"ש מיליון 300.6 -כ
 ליום ח"ש מילארד 11.6 -מהגידול בחוב הפיננסי נטו של הקבוצה אשר עמד על כנובע 

  .2006 ביוני 30 ליום ח"ש מילארד 8.6-לעומת כ, 2007 ביוני 30
בניכוי חוב לא ספציפי שמימן פעילות  (2007 ביוני 30החוב סולו של החברה ליום 

  . ח" מילארד ש3.7 -הינו כ) ב"בארה
  

  מסים על ההכנסה -
  

 92.2 - לעומת כח"ש מיליון 370.8 -ת הדוח הסתכמו הוצאות המס בסך של כבתקופ
  . בתקופה המקבילה אשתקדח"ש מיליון

  
    אירועים בתקופת הדוח 

     
  ב "ארה

  
בהסכם למכירת מלוא זכויותיה , באמצעות חברה מוחזקת,  התקשרה החברה2007בחודש ינואר  .1

 325-ל סטריט בניו יורק בתמורה לסך של כ במתחם הווwall 14בבניין משרדים הממוקם ברחוב 

 . דולרמיליון

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 1( א 2ראה באור 
  
בהסכם לרכישת הזכויות בבניין , באמצעות חברה מאוחדת,  התקשרה החברה2007בחודש מרס  .2

"Apthorp ."דולר וחלק החברה הינו מיליון 426-מחיר הרכישה הכולל של הנכס הסתכם לסך של כ 

50%. 

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 2( א 2ראה באור 

  
 התקשרה חברה בת של החברה במערכת הסכמים עם חברה זרה בשליטת 2007בחודש מרס  .3

 -אשר תחזיק במקרקעין בשטח של כ, בחלקים שווים, מ להקמת חברת משותפת" בעפרויקטיםר .ס.ב

ראשוני של חברת הבת היקף ההשקעה ה. אריזונה, הממוקמים במרכז העיר פיניקס,  דונם24

 ).חלק חברת הבת(ב " דולר ארהמיליון 15 -בחברה המשותפת מסתכם בסך של כ

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 3( א 2ראה באור 

  
בהסכם לרכישת , של החברה) בעקיפין( התקשרה חברה בת בבעלות מלאה 2007בחודש אפריל  .4

 -תמורת סך של כ, ")The New York Times Building" ("יורק טיימס-ניו "-מלוא הזכויות בבניין ה

  . ב" דולר ארהמיליון 525

  .ב"לדוחות הכספיים המצ)  4( א 2ראה באור   

  
בהסכם , )בעקיפין(באמצעות חברה בת בבעלות מלאה ,  התקשרה החברה2007בחודש מאי  .5

חי שהינו בניין הכולל שט, )”The Clock Tower“" (מגדל השעון"לרכישת מלוא הזכויות בבניין 

  . ב" דולר ארהמיליון 200 -יורק תמורת סך של כ-ניו, משרדים במנהטן
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  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 5( א 2ראה באור 

  
 .  לדוח התקופתי בדבר פרויקט לאס וגאס1.9.2בהמשך לאמור בסעיף  .6

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 6( א 2ראה באור   

  
רה בהסכם לרכישת זכויות בנכס  התקשרה חברת בת בבעלות מלאה של החב2007בחודש יוני  .7

 . דולר ובתוספת הוצאות נוספות מיליון 625 -ב בתמורה לסך של כ"ארה, ן בלאס וגאס"נדל

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 7( א 2ראה באור 

  
  מזרח אירופה

  
חברת בת בבעלות ובשליטה       של   ,  נחתמו מספר הסכמים בין אפי אירופה2007בחודש מרס . א .8

וגורם נוסף לרכישת מלוא הזכויות ") בסר"-להלן (מ "ר אירופה בע.ס.ין חברה מקבוצת בלב, החברה

  .      אירומיליון 37 -לטביה תמורת כ, בחברות המחזיקות בשני פרויקטים בריגה

  .ב"א  לדוחות הכספיים המצ) 8( א 2     ראה באור 

 
 מלוא הזכויות        נחתם הסכם בין אפי אירופה לבסר לרכישת2007בחודש אפריל .  ב

  . אירומיליון 8.3 -בחברה המחזיקה בפרויקט בסופיה בולגריה בתמורה כוללת של כ

  .ב"ב לדוחות הכספיים המצ) 8( א 2ראה באור 

  
 נחתם הסכם בין אפי אירופה לבסר לרכישת מלוא הזכויות בחברות 2007בחודש מאי .   ג

  . אירומיליון 35 -פולין בתמורה לכ, המחזיקות בפרויקט בקרקוב

  .ב"ג לדוחות הכספיים המצ) 8( א 2ראה באור 

  
 מהזכויות בחברה המחזיקה בפרויקט בניה למגורים 30% רכשה אפי אירופה 2007בחודש יוני . ד

 . אירומיליון 39 - מהזכויות בחברה העוסקת בניהול הפרויקט בתמורה לכ100%בוורשה פולין וכן 

  .ב"ם המצד לדוחות הכספי) 8( א 2ראה באור 

 
קרקעות ) בעקיפין( רכשה חברת בת זרה בבעלות מלאה של החברה 2007 מרס -בחודשים פברואר .9

 . אירומיליון 18 -רומניה תמורת כ, במרכז בוקרשט

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 9( א 2ראה באור 

  
,  התקשרה חברה בת של אפי אירופה בהסכם לרכישת קרקעות בפראג2007בחודשים מרס ואפריל  .10

  . אירומיליון 21 -כיה בתמורה לסך של כ'צ

 רכשה חברת הבת של אפי אירופה  קרקע נוספת הסמוכה לקרקעות כאמור 2007בחודש מאי 

  . אירומיליון 1.5 -בתמורה לסך של כ

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 10( א 2ראה באור 
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ישת מלוא האחזקות  התקשרה אפי אירופה במזכר הבנות עם חברה זרה לרכ2007בחודש אפריל  .11

, ן מניב בורנה"בחברה זרה נוספת הרשומה בבולגריה  אשר הינה בעלת הזכויות בפרוייקט נדל

 . אירומיליון 50.5-תמורת סך של כ, בולגריה

 . מולאו כל התנאים המקדימים והושלמו ההסכמים עם המוכרים2007באוגוסט 

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 11( א 2 ראה באור

  
 התקשרה אפי אירופה במכתב כוונות עם שתי חברות זרות הרשומות בהונגריה 2007באפריל  .12

, לרכישת מלוא האחזקות בחברה זרה נוספת הרשומה בהונגריה ובעלת זכויות בקרקע בבודפשט

 .  אירומיליון 105ן מניב בתמורה לסך של "הונגריה אשר עליה מתוכנן פרויקט נדל

  .ב"המצלדוחות הכספיים ) 12( א 2ראה באור 

  
 מההון המונפק של חברה זרה 75% רכישת התקשרה אפי אירופה בהסכם ל2007בחודש מאי  .13

 .הרשומה בבולגריה ובעלת זכויות במקרקעין

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 13( א 2ראה באור 

  
 התקשרה אפי אירופה ביחד עם קרן השקעות זרה במכתבי כוונות בלתי מחייבים 2007בחודש יוני  .14

עליהם . בולגריה, לרכישת זכויות במקרקעין בסופיה, בולגריה, רה הרשומה בסופיהעם חברה ז

 .ן מניב ביעודים שונים"מתוכנן פרויקט נדל

  .לדוחות הכספיים) 14( א 2ראה באור 
  

  אוקראינה
 

שהינו חברה זרה                          ' עם צד ג,  התקשרה החברה באמצעות חברה מאוחדת2007בחודש מרס  .15

מחיר הרכישה . ינהא דונם באוקר46 -בהסכם לרכישת מלוא הזכויות בחטיבת קרקע בשטח של כ

 . דולרמיליון 22 -נקבע על כ

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 15( א 2ראה באור 

  

   רוסיה
  
 :אפי פיתוח התקשרה בהתקשרויות מקדמיות לרכישת זכויות במקרקעין שעיקריהן כדלקמן .16

 . דולרמיליון 37-ות חכירה במקרקעין במוסקבה תמורת כ מזכוי74%התקשרות לרכישת   .א

 . דולרמיליון 205- מזכויות חכירה במקרקעין במוסקבה בעלות של כ100%התקשרות לרכישת   .ב

 . דולרמיליון 60- מזכויות בעלות במקרקעין במוסקבה תמורת כ50%התקשרות לרכישת   .ג

 . דולרמיליון 4- מזכויות במקרקעין במוסקבה תמורת כ70%התקשרות לרכישת   .ד

 .הליכי תכנון של תוכנית בניין ערים במקרקעין במערב מוסקבה  .ה



  13

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 16( א 2  ראה באור   
בעלות זכויות , לרכישת שתי חברות רוסיות'   השלימה  אפי פיתוח התקשרות עם צד ג2007 במאי  .17

 .חכירה במקרקעין בעיר מוסקבה

  .ב"יים המצלדוחות הכספ) 17( א 2ראה באור   

  
תעודות פיקדון גלובליות , )י פיתוח"להלן אפ (AFI Development PLC הקצתה 2007בחודש מאי  .18

)GDR( ,תעודות הפיקדון נרשמו למסחר .  מהונה המונפק19.2%-אשר מהוות לאחר הקצאתן כ

 ).LSE(בבורסה הראשית בלונדון 

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 18( א 2ראה באור   

  
מ "כשה פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ממגדל חברת ביטוח בעי פיתוח ר"אפ .19

 .31.3.2008בתוקף עד ליום , ב" דולר ארהמיליון 100בהיקף כיסוי של 

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 19( א 2ראה באור   
  

  גרמניה
  
ות  חבר4 מההון המונפק של 70% התקשרה אפי אירופה בהסכם לרכישת 2007 בחודש אפריל  .20

 .ן בגרמניה" נכסי נדל35אשר חתמו על הסכם לרכישת , אחזקה המאוגדות בגרמניה

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 20( א 2ראה באור 

  
  תאילנד

  
ביחד עם שותף             , התקשרו חברת בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה, 2007בחודש מאי  .21

 בניינים במרכז העיר 2 בתאילנד לרכישת במכתב כוונות עם חברה זרה הרשומה, שהינו חברה זרה

 .ח"ש מיליון 209 -תמורת סך בבאט תאילנדי השווה לכ, תאילנד, בנגקוק

  .ב" לדוחות הכספיים המצ)21( א 2ראה באור 

  
   ארגנטינה-בואנוס איירס

  

 50% התקשרה חברה בת בבעלותה המלאה של החברה בהסכמים לרכישת 2007בחודש מרס  .22

, בעלת הזכויות בבניין היסטורי בבואנוס איירס,  והנפרע של חברה זרהמהון המניות המונפק

ב לבין " דולר ארהמיליון 1תמורת סך כולל של בין ,  יוקרתי דירותמלוןאשר מיועד להפוך ל, ארגנטינה

 .ב" דולר ארהמיליון 4.75

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 22( א 2ראה באור 

  
  ל"מלונאות חו

 

 כוכבים המצוי 3 אפריקה מלונות בהסכם  עם חברה זרה לרכישת מלון  התקשרה2007בחודש מאי  .23

  . אירומיליון 3.66-תמורת סך של כ, בעיירה שוויברדינגן שליד העיר שטוטגרט בגרמניה
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  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 23( א 2ראה באור 

 בתי 4 -המחזיקות ב,  התקשרה אפריקה מלונות במכתב כוונות עם חברות זרות2007בחודש מרס  .24

 .  מהון מניותיהן60%לרכישת , מלון במרכז בוקרשט ברומניה

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 24( א 2ראה באור 

  ן בישראל "נדל
  
, מ"בע) ישראל(רוב - התקשרה אפריקה מגורים ביחד עם חברה מקבוצת אל2007בחודש פברואר  .25

 של אפריקה מגורים ושל שבבעלותן המשותפת, בהסכם למכירת הזכויות במקרקעין") אלרוב"להלן (

 .בירושלים) כפר דוד(באזור המגורים בפרויקט ממילא , אלרוב

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 1( ב2ראה באור 

  
בהסכם לרכישת מקרקעין ברחוב הרב קוק  '  התקשרו אפריקה מגורים וצד ג2007בחודש פברואר  .26

 . דולרמיליון 28 -בירושלים בתמורה לסך של כ

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 2( ב 2      ראה באור 

  
ניתן פסק  2007בחודש מרס , 31.12.06לדוחות הכספיים ליום ) ז) (1( א 21בהמשך לאמור בבאור  .27

 .עימו מתנהלת עיסקת קומבינציה' בוררות בקשר למחלוקת עם צד ג

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 3( ב 2ראה באור 

  
סביוני "מכירת יתרת זכויותיה בפרויקט  התקשרה אפריקה מגורים בהסכם ל2007בחודש מאי  .28

 ח"ש מיליון 17 -תמורת כ" השרון

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 4( ב 2ראה באור 

  

מ השותפה עם אפריקה " התקשרה אפריקה נכסים בהסכם עם מנרב אחזקות בע2007בחודש מאי  .29

נרכשת לרכישת אחזקותיה בחברה ה) להלן החברה הנרכשת(מ "נכסים בחברת מחצית היובל בע

 .באופן שעם השלמת העסקה תחזיק אפריקה נכסים במלוא הזכויות בחברה הנרכשת

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 5( ב 2ראה באור 

 
 התקשרה אפריקה מגורים עם צדדים שלישיים בהסכם כוונות לרכישת זכויות 2007בחודש יוני  .30

יות במקרקעין שפורסם על ידי המוכרים מכח זכייתם במכרז למתן רשות לתכנון ואופציה לרכישת זכו

 .מינהל מקרקעי ישראל

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 6( ב 2ראה באור 
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  תחום התשתיות

 

 נחתמו עד 2007בחודש בפברואר , 18 לדוח התקופתי בדבר קטע 1.19.3.10בהמשך לאמור בסעיף  .31

וכן נחתם , תפעולומימונו ו, 18 מערכת הסכמים הנוגעת לקטע 18ידי דרך ארץ וחברת דרך ארץ  

 וכן להשלמת הסגירה 18העוסק במציאת פתרון לממצאים שנתגלו באתר קטע , כתב תיקון לתוספת

 .18 נערכה סגירה פיננסית לפרויקט קטע 2007בחודש יוני . הפיננסית

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 1( ג  2      ראה באור 

  

מ כתב תביעה ובקשה לאשר את "בע) 1997( הוגשו כנגד דרך ארץ הייווייז 2007בחודש מאי  .32

  . התביעה כתביעה ייצוגית לבית המשפט המחוזי

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 2( ג 2      ראה באור 

  

 עם דרך ארץ על ביצוע עבודות במחלף נשרים שהיקפן מ" סיבוס בע  סיכמה דניה2007בחודש יולי   .33

 .ח"ש מיליון 140-הצפוי הינו כ

  .ב"ות הכספיים המצלדוח) 3( ג 2ראה באור   

  
בחודש מאי ,  לדוח התקופתי בקשר לפרויקט הרכבת הקלה בתל אביב1.22בהמשך לאמור בסעיף  .34

  .MTSם הסכם הזיכיון עם קבוצת חת נ2007

  .ב"לדוחות הכספיים המצ)  4( ג 2      ראה באור 

  
רי ברוסיה על ביצוע פרויקט מרכז מסח") דניה: "להלן(מ " סיכמה דניה סיבוס בע2007באפריל  .35

 .  דולרמיליון 51-בהיקף כספי של כ

  .ב" לדוחות הכספיים המצ)5( ג 2      ראה באור 
  

 הושלמה העסקה ומניות 2007בחודש פברואר ,  לדוח התקופתי1.18.1.5בהמשך לאמור בסעיף  .36

 מהון 65.48% -בעקבות השלמת העסקה מחזיקה החברה ב. פקר הועברו ונרשמו על שם החברה

 נכללת פעילותן של פקר וחברות הבת שלה 2007פקר והחל מהרבעון הראשון של שנת המניות של 

 .של החברה) המאוחדים(כמגזר עסקי בדוחותיה הכספיים 

  .ב" ד לדוחות הכספיים המצ2ראה באור       

  
 ובעקבות ח"ש מיליון 47 - רכשה החברה מניות של אפי פיתוח בהיקף כספי של כ2007בחודש יוני  .37

 .71.4% -במישרין  ובעקיפין באפי פיתוח לכיעור ההחזקה של החברה כך עלה ש

  .ב" ה לדוחות הכספיים המצ2ראה באור 

 
את , לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת הביקורת,  אישר דירקטוריון החברה2007בחודש אפריל  .38

המכהן כדירקטור בחברה , התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירות ייעוץ עם מר נדב גרינשפון

  .בעל השליטה בחברה, אשר מועסק על ידי תאגיד בשליטתו של מר לב לבייבו
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  .ב" לדוחות הכספיים המצו 2      ראה באור 

  
) לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת של החברה( החליט דירקטוריון החברה 2007בחודש אפריל  .39

שר מועסק על ידי המכהן כדירקטור בחברה וא, לאשר תכנית להקצאת אופציות למר נדב גרינשפון

 .בעל השליטה בחברה, תאגיד בשליטתו של מר לב לבייב

  .ב"לדוחות הכספיים המצ ז 2ראה באור 

  

אושרו בחודש אפריל , בקשר לשינוי התקשרות אפריקה מגורים עם החברה. 1.8.1.9בהמשך לסעיף  .40

 מיום  ההסכמים המתוקנים על ידי האסיפה הכללית של אפריקה מגורים ונכנסו לתוקפם2007

1.1.2007. 

  .ב" לדוחות הכספיים המצ ח2ראה באור 
  

 אגרות חוב וגיוסי הון
  

, לפרטים בדבר המרת אגרות חוב וכתבי אופציה שהנפיקה אפריקה נכסים בתקופת הדוח .41

  .ב"לדוחות כספיים המצ) 1 (י 2ראה באור 

  
 בדבר אגרות חוב שהנפיקה החברה במהלך התקופה  .42

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 6) (5() 4) (3) (2 (י 2ראה באור  

   

וסדרה של אגרות חוב ) 'סדרה ג(השלימה אפריקה נכסים הנפקת סדרה של אגרות חוב , 2007במאי  .43

 .ח"ש מיליון 600בהיקף כולל של , ) 'סדרה ד(

  .ב"לדוחות הכספיים המצ) 7 (י 2ראה באור 

 
או /מניות וברה להציע עתידה הח החברה תשקיף מדף במסגרתו  פרסמה, 2007 במאי 30ביום  .44

תנאיה והיקף הגיוס , מועדה, מבנה ההנפקה.  או חוב להמרה/או כתבי אופציה למניה ו/ו, אגרות חוב

כמו כן במסגרת התשקיף האמור רשמה החברה  למסחר בבורסה אגרות חוב שהונפקו . טרם נקבעו

 .ח"ש מיליארד 2.6- ואילך בסכום כולל של כ2006על ידה בהנפקות פרטיות מחודש ספטמבר 

 
ר " מ469,980 - ל)'סדרה ב(  אופציות 15,629 - ו)'סדרה א( אופציות 31,369 הומרו בתקופת הדוח .45

 ..נ. עח"ש 0.1בנות 

 

 מיליון 360החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסכום של , 2007במרס  25בישיבתו מיום  .46

 הרווחים הצבורים הראויים לחלוקה של  לבעלי המניות מתוך2007 אשר שולם בחודש אפריל ח"ש

 .החברה

  

  .שה תאגידי דלק ובכללן חברה מאוחדת של אלוןי הוגשה תביעה ייצוגית כנגד חמ2007בחודש יוני  .47

    .ב" יא לדוחות הכספיים המצ2ראה באור 
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 אירועים לאחר תאריך המאזן  .5

  
מ בנוגע לרכישת "קעות בעאי בית הש. בי.החברה מנהלת מגעים התחלתיים מול בעלי השליטה באי  .1

 .אחזקותיהם

 
רוסיה , לזנובודסק  שבקווקז' רכשה אפריקה מלונות זכויות חכירה בקרקע  בעיר ז2007בחודש יולי  .2

 . דולרמיליון 4 -ועליה שני מבנים המיועדים לשמש כבית מלון להבראה בתמורה לכ

  .ב" ב לדוחות הכספיים המצ4ראה באור 

  
ירקטוריון וועדת הביקורת של אפריקה מגורים התקשרות עם דניה סיבוס  אישרו הד2007בחודש יולי  .3

 " אביב-סביוני רמת"מ  בהסכם קבלנות בקשר עם פרויקט "בע

  .ב" ג לדוחות הכספיים המצ4ראה באור 

  
 התקשרה אפריקה מגורים עם צדדים שלישיים בהסכם לרכישת זכויות המוכרים 2007בחודש יולי  .4

 ח"ש מיליון 92.6ירושלים בתמורה לסך של , במקרקעין בשכונת רוממה 

  .ב" ד לדוחות הכספיים המצ4ראה באור 

 
על הסכם לקבלת שירותים עם , באמצעות חברה בת זרה, מ" חתמה פקר פלדה בע2007בחודש יולי  .5

 Koa Gas ממניות חברת 100%בקשר לרכישת , הרשומה ברוסיה ,  Cigma Trade LLCחברת 

 .חבת הפעילות הבינלאומית של פקרהרשומה ברוסיה לצורך הר

  .ב" ה לדוחות הכספיים המצ4ראה באור 

  
במכתב כוונות עם חברה זרה הרשומה , באמצעות חברת בת,  התקשרה אפי אירופה2007ביולי  .6

, זכויות המוכרת בשני שטחי מקרקעין המצויים בבוקרשט) 100%(לרכישת מלוא , רומניה, בבוקרשט

  . אירויליוןמ 77.5 -בתמורה לכ, רומניה

  .ר בייעודים שונים" מ700,000 -           ביחס למקרקעין קיימות זכויות בנייה בשטח של כ

  .ב" ו לדוחות הכספיים המצ4           ראה באור 

  
ר " אלף מ24בהסכם לרכישת נכס של , שהינו חברה זרה'  עם צד ג2007אפי פיתוח התקשרה ביולי  .7

בכוונת .  דולר מיליון 104 - דונם בתמורה לכ03-ע בשטח של כבנוסף רכשה החברה קרק. במוסקבה

  .דירות מגורים ומשרדים, החברה להקים על הקרקע מלון

  .ב" ז לדוחות הכספיים המצ4ראה באור 
  

החברה הגיעה לסיכום עקרוני עם תאגידים מקבוצת בוימלגרין , לדוח התקופתי 1.27.1 בקשר לסעיף .8

במזכר הבנות לשיתוף פעולה בתחום , בין היתר,  עימם היתה קשורהאשר, )קבוצת בוימלגרין - להלן(

לפיו ישונה מבנה , )פ" מזכר השת–להלן (כפי שתוקן מעת לעת , 2002ב מאפריל "ן בארה"הנדל

בגדר כך נחתם . האחזקות של הצדדים במספר תאגידים משותפים לצדדים המבצעים פרויקטים שונים

 .בין הצדדים מסמך עקרונות

  .ב" ח לדוחות הכספיים המצ4ור ראה בא
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 -להלן (  מ "אלון אנרגיה בישראל בע-ת דוחות חודשיים לרשויות המס שבוצעה על ידי דורבמסגרת הכנ .9

אלון חשש לאי התאמות -התעורר על ידי הנהלת הכספים של דור, 2007במהלך חודש יולי ) דור אלון

 .חים שהוגשו לרשויות המסשיחייבו תיקון דיוו, בספרי חברת בת פרטית של דור אלון

  .ב" ט לדוחות הכספיים המצ4ראה  באור 
  

ניתן בידי בית המשפט המחוזי בירושלים צו זמני להקפאת הליכים כנגד , 2007בחודש אוגוסט  .10

וכן ניתנו צווים למינוי כונסי נכסים על חלק ") חפציבה "-להלן " (חפציבה"חברות שונות מקבוצת 

  .מנכסיה

וההליכים המשפטיים שנפתחו נוכח קריסתה של חפציבה  .מהותי של דניה סיבוסה הינה לקוח חפציב

 ח"ש מיליון 28.4 -נגדה רשמה דניה סיבוס בדוחותיה הכספיים לרבעון הנוכחי הפסד לפני מס של כ

  .בגין הפרויקטים שבוצעו עבור חפציבה

  .ב" י לדוחות הכספיים המצ4ראה באור 
 
                  מתנהלת חקירה של רשויות מס ערך מוסף בנושאים , בוסעל פי המידע המצוי בידי דניה סי .11

  .הקשורים לשאלת עיתוי הוצאת חשבונית בגין פרוייקטים שנבנו בשנים האחרונות

  .ונלקחו מסמכים ממשרדי דניה סיבוס, במסגרת חקירה זו נחקרו מספר נושאי משרה בחברה    

  .ב" המצ יא לדוחות הכספיים4ראה באור     
  

עובדים   החליט דירקטוריון דניה סיבוס לאשר תוכנית להקצאת אופציות למספר 2007בחודש אוגוסט  .12

 .ל"בכירים בדניה סיבוס ובחברות בנות שלה לרבות המנכ

  .ב" יב לדוחות הכספיים המצ4ראה באור   
 

וכרים התקשרה חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה עם קבוצת מ 2007בחודש אוגוסט  .13

 מהון מניותיה של חברה זרה בעלת זכויות בקרקע בעיר פנמה סיטי שבפנמה בתמורה 50%לרכישת 

 . מיליון דולר10 -לסך של כ

  .ב" לדוחות הכספיים המצ יג4ראה באור      

 
מ טיוטת תשקיף לרשות לניירות ערך לצורך קבלת היתר "  הגישה פקר פלדה בע2007בחודש אוגוסט  .14

 . תשקיףלפרסום
 
 5,571 -של אפריקה נכסים ל) 'סדרה ב(אגרות חוב . נ.עח "ש 746,681לאחר תאריך המאזן הומרו  .15

של ) 1סדרה ( כתבי אופציה 4,762כמו כן מומשו . של אפריקה נכסים. נ. עח"ש 1מניות רגילות בנות 

 .של אפריקה נכסים. נ. עח"ש 1 מניות רגילות בנות 4,762 -אפריקה נכסים ל
 
 ח"ש 0.1  מניות בנות 34,290-של החברה ל) 'סדרה ב( אופציות 3,429מאזן הומרו לאחר תאריך ה .16

 .נ.ע
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  מקורות המימון ונזילות .6
  

  :סך נכסי החברה מומן כדלקמן 6.1
  

מליוני 
  ח"ש

%    

  הון עצמי וזכויות מיעוט   32%  11,678

  התחייבויות לזמן ארוך 43.75%  15,948

  )כולל אשראי מבנקאים לזמן קצר(וטפות התחייבויות ש 24.15%  8,804

  התחייבויות אחרות  %0.1  18

36,448  %100.0   
  
  
,  השקעות הקבוצה בחברות מוחזקות. מנכסי הקבוצה מומנו בהון עצמי וזכויות מיעוט32% -כ

 מיליון 16,993הגיעו לסך של ,  ן להשקעה בהקמה"נדלן להשקעה ונדל, מקרקעין, רכוש קבוע

  .ויש לראותם כהשקעות לזמן בינוני וארוך,  מסך נכסי הקבוצה46.6%  -ח המהווים כ"ש

  

יחס                   , 2006 בדצמבר 31 ליום 2.05 - הגיע ל2007 ביוני 30 יחס ההון החוזר ליום 
  .1.23ההון החוזר הינו 
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  :  תמצית תזרים המזומנים של הקבוצה בתקופת הדוח הינה6.2
  

    ח"ליוני שימ  ח"ליוני שימ
  המקורות    

רווח נקי                                                      3,791.7  

  התאמות לרווח  )3,948.7(  

  מזומנים נטו מפעילות שוטפת    )157.0(

  תמורה מימוש רכוש קבוע     1,397.6

  קבלה נטו של הלוואות לזמן ארוך וקצר    7,418.9

  הנפקת הון למיעוט    5,200.2

  נטו , חות סחירותובט    57.8

  קיטון הון חוזר    300.3

  כ מקורות"סה    14,217.8

      

  -ומנים השימוש במז    

4,968.1  

  , רכוש אחר, השקעה ברכוש קבוע  

  ן בהקמה"השקעה ונדללן "נדל

  נטו, השקעה בפיקדונות והלוואות לזמן ארוך    85.3

  נטו, השקעה בחברות מוחזקות    883.0

  השקעה בפיקדון לזמן קצר    885.3

  עלייה במקרקעין    416.8

  ל"ן למגורים בחו"גידול בנדל    1,491.8

  ידול ביתרות המזומניםג    5,101.1

  תשלום דיבידנד לבעלי המניות    360.0

  תשלום דיבידנד למיעוט    26.4

  כ שימושים"סה    14,217.8
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  ) IFRS(שפעות המעבר לתקינה בינלאומית ה. 7
  

אימוץ תקני " בדבר 29 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2006בחודש יולי 

-ח"התשכ, התקן קובע כי חברות שכפופות לחוק ניירות ערך"). התקן "–להלן )" (IFRS(בינלאומיים דיווח כספי 

החל מתקופות ) IFRS(יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים , ומדווחות לפיו, 1968

מועד המעבר של  (2007ואר  בינ1 יהיה ליום IFRSמאזן הפתיחה לפי . 2008 בינואר 1הדיווח המתחילות ביום 

אימוץ לראשונה של ", IFRS 1 יעשה תוך יישום הוראות תקן IFRSהאימוץ לראשונה של תקני ). IFRS-החברה ל

מחויבת ,  בשנת האימוץ הראשונהIFRSבדוחות הכספיים הערוכים לפי תקני . לצורך המעבר, "IFRSתקני 

  .החברה בהצגה של מספרי השוואה לשנה אחת בלבד
  

 ובחנה את ההשפעות המהותיות אשר צפויות לנבוע לחברה כתוצאה IFRS-רה נערכה לאימוץ תקני ההחב

 וכן תיאור מילולי ואיכותי של IFRSמידע בדבר הערכות החברה למעבר לדיווח לפי תקני . מאימוץ תקנים אלה

תקני דיווח כספי ההשפעות המהותיות הצפויות על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה כתוצאה מהמעבר ל

ניתן על ידי החברה במסגרת דוח , לרבות שינויים שעשויים להתרחש כתוצאה ממעבר זה, בינלאומיים

  . 2006הדירקטוריון לשנת 

  

לצורך הערכות זו מבצעת החברה אומדנים בדבר השפעת המעבר מכללי החשבונאות המקובלים בישראל למועד 

רכות טרם הושלם והשלמתו צפויה עם הגשתם של הדוחות תהליך ההע, מטבע הדברים. IFRS-הדיווח ל

אודות השפעת המעבר , מבוקר, במסגרתם ייכלל גם ביאור כמותי מקיף, 2007 בדצמבר 31הכספיים ליום 

  . האמור

  

על בסיס מצב ההערכות למועד הדיווח ובכפוף לשינויים העלולים לנבוע מהמשך תהליך איסוף המידע והתאמתו 

להלן אומדן ההשפעות , IFRS- ולשינויים העלולים לנבוע מהתפתחויות ביחס לפרשנות הIFRS-לעקרונות ה

 1 על מצבה הכספי של החברה במאוחד ליום IFRS - הישראלי לGAAP -הכספיות המהותיות של המעבר מה

ביוני  30ועל תוצאות פעולותיה והשינויים בהון העצמי לתקופה ממועד המעבר ועד ) מועד המעבר (2007בינואר 

 בדוחות IFRS-מאחר ואישור הדוחות הכספיים הראשונים בהם ייושם או יגולה המידע לפי ה, כאמור. 2007

יתכן והדירקטוריון ימצא לנכון לשנות את המדיניות החשבונאית עליה מבוסס , הכספיים העיקריים יהיה בעתיד

 30בר על מצבה הכספי של החברה ליום ניתן גילוי להשפעות כספיות מהותיות של המע, כמו כן. המידע כאמור

  . במידה שהשפעות אלו שונות באופן מהותי מהשפעות המעבר על מצבה הכספי למועד המעבר, 2007ביוני 

  .יודגש כי המידע שלהלן אינו סקור ואינו מבוקר
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  אומדני ההתאמות המהותיות
  
 
 2007 ביוני 30    2007 בינואר 1    
        IFRS -השפעת המעבר ל      

  

  

 GAAP -ה
  הישראלי

השפעות 
שקיבלו ביטוי 

במסגרת 
אימוץ תקני 
חשבונאות 

חדשים 
בישראל 

  2007בשנת 
השפעות 
 IFRS  אחרות

  
  
  
  
  

 GAAP -ה
  הישראלי

השפעת 
  המעבר 

 IFRS  IFRS -ל
  ח"שמיליוני   ח"שמיליוני   ח"שמיליוני   ח"שמיליוני   ח"שמיליוני   ח"שמיליוני   ח"שמיליוני   באור  
                  
  
       

  סעיפי מאזן
  

                

                  רכוש
  2,614  1,092  1,521  1,747  614  -  1,133  יג  השקעות בחברות כלולות ואחרות

  974  )462(  1,436  786  )401(  )5,564(  6,748  יג, ו, ג, ב, א  רכוש קבוע
  7,287  )1,177(  8,464  2,928  )2,197(  5,125  -  יג, א  ן להשקעה"נדל
  3,423  )287(  3,710  2,526  )101(  2,627  -   יג,א  ן להשקעה בהקמה"נדל
  1,350  1,350  -  1,350  1,350  -  -  ג  ן להשקעה המיועד למכירה"נדל

  4,862  121  4,741  3,063  606  -  2,456  2טז, יג, י, ט, ח  מלאי בניינים למכירה
  316  )95(  411  7  )88(  -  95  י, ט, ח  מלאי אחר

  444  97  347  323  80  -  243  י, ט,ח  מסים נדחים לקבל
  735  )960(  1,695  206  )742(  -  948  ח, יג  לקוחות

  112  53  112  126  40  5  86  ו  רכוש אחר והוצאות נדחות
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  2007 ביוני 30    2007 בינואר 1    
        

  IFRS -השפעת המעבר ל
      

  

  

 GAAP -ה
  הישראלי

השפעות 
שקיבלו ביטוי 

במסגרת 
אימוץ תקני 
חשבונאות 

ים חדש
בישראל 

 2007בשנת 
השפעות 
 IFRS  אחרות

  
  
  
  
  

 GAAP -ה
  הישראלי

השפעת 
  המעבר 

 IFRS  IFRS -ל
 ח"שמיליוני  ח"שמיליוני  ח"שמיליוני  ח"שמיליוני  ח"שמיליוני  ח"שמיליוני  ח"שמיליוני   באור  
                  
  
       

                  הון עצמי

  הון עצמי
, ח, ו, ב, א
  י, ט

2,813  897  )241(  3,469  7,437  )170(  7,267  

  זכויות המיעוט
, ח, ו, ב, א
 4,110 )130( 4,240 1,652 )195( 630  1,217  י, ט

                  
  11,377  )300(  11,677  5,121  )436(  1,527  4,030   ) כולל זכויות מיעוטIFRS -תחת ה(סך הון עצמי 

                  

                  התחייבויות 
  6,706  )1,725(  8,431  2,401  )734(  -  3,135  יג  התחייבויות לתאגידים בנקאיים

  875  )141(  1,016  670  )199(  661  208  יג, א  מסים נדחים
  6,280  )199(  6,479  5,040  )300(  -  5,340  יג  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

  911  )242(  1,153  587  1    586  יג  זכאים ויתרות זכות
  862  806  56  749  738    11  2טז, ח  וע נטו בניכוי עבודות בביצ, מקדמות
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  סעיפי רווח והפסד
  

 GAAP -ה  
 הישראלי

  
  IFRS -השפעת המעבר ל

  ח"שמיליוני   ח"שמיליוני   ח"שמיליוני   באור 
 

      ה כ נ ס ו ת
 176 )37( 213  יג  מהשכרת והפעלת נכסים

 141 )22( 163 יג  מהפעלת בתי מלון
 669 )254( 923 יג  מתעשיה וטקסטיל

 166 146 20 יג  רווחים נטו מחברות כלולות
 578 )194( 772 יג  ן להשקעה"עליה בשווי הוגן של נדל

       
       הוצאות
 47 )31( 78 יג  פקוח וניהול של מקרקעין ונכסים, אחזקה

 136 )17( 153 יג  בהפעלת בתי מלון
  611  )229(  840 יג  מתעשיה וטקסטיל

 90 )113( 203  יג, י   נטו,מימון
          

 409 38 371  יג, י, ט  מסים על ההכנסה
          

 )234( )33( )201(  י, ט  נטו, שאוחדוחלק המיעוט ברווחי חברות 
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  סעיפי הון עצמי
  
  

  תנועה בעודפים
  

    IFRS -השפעת המעבר ל      
      

  
  
  

 GAAP -ה
  הישראלי

השפעות 
שקיבלו ביטוי 

במסגרת אימוץ 
תקני חשבונאות 

שראל חדשים בי
  2007בשנת 

  
  
  
  
  

 השפעות אחרות

  
  
  
  
  

IFRS  
            
  ח"שמיליוני   ח"שמיליוני   ח"שמיליוני   ח"שמיליוני     

            
  2,507  )240(  897  1,851    2007ינואר  ב1יתרה ליום 

  3,857  65  -  3,792    רווח לתקופה
 )360( - - )360(    דיבידנד ששולם 

      2007 ביוני 30יתרה ליום 
5,283  

  
897 

  
)175( 

  
6,005 

  
  
  
  

  תנועה בקרן הפרשי תרגום
  

    
  

   הישראליGAAP -ה

  
 -השפעת המעבר ל

IFRS  

  
  

IFRS  
          
  ח"שאלפי   ח"שאלפי   ח"שאלפי   באור  

          
 1יתרה ליום 

  ז  2007בינואר 
  
)188(  

  
188  

  
-  

הפרשי תרגום 
  ז  מטבע חוץ

  
261 

  
)261( 

  
- 

 30יתרה ליום 
  2007ביוני 

    
73 

  
)73( 

  
- 
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  :הסברים לאומדני השפעת המעבר לתקינה הבינלאומית
  

' ראה סעיפים כח, בדבר אומדן השלכות השפעות המעבר על המסים הנדחים ועל ההון העצמי של החברה
  .להלן'  כט-ו

  
  :2007השפעות שקיבלו ביטוי במסגרת אימוץ תקני חשבונאות חדשים בישראל בשנת 

  
ן להשקעה לפי "הוצג נדל, 2006 בדצמבר 31עד ליום , ללי החשבונאות המקובלים בישראלבהתאם לכ  .א

, ן להשקעה מוצג בנפרד במאזן"נדל, IFRS -על פי ה. עלותו המופחתת כחלק מהרכוש הקבוע של הקבוצה
. וחשינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח והפסד בכל תקופת דיו.  בהתאם לבחירת החברה–לפי שוויו ההוגן 

הצגת , ח"ש מיליון 5,564 - הינה הקטנת הרכוש הקבוע בסך של כ2007 בינואר 1השפעת המעבר ליום 
ן להשקעה בהקמה בסך "הצגת נדל, )לפי הערכות שמאים (ח"ש מיליון 5,125 -ן להשקעה בסך של כ"נדל
ת זכויות המיעוט הגדל, ח"ש מיליון 661 -הגדלת עתודה למסים נדחים בסך של כ, ח"ש מיליון 2,627-של כ

השפעה זו קיבלה ביטוי . ח"ש מיליון 897 - והגדלת העודפים בסך של כח"ש מיליון 630-בסך של כ
 . 2007 בינואר 1 בישראל החל מיום 16במסגרת אימוץ תקן חשבונאות מספר 

  
טופל ציוד תפעולי כמלאי , 2006 בדצמבר 31עד ליום , בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל  .ב

 לרווח חידוש הציוד התפעולי נזקף כהוצאה שוטפת, דהיינו רכישה ראשונית נזקפה לרכוש הקבוע, סיסיב
אימוץ תקן חשבונאות מספר עם , לפיכך. מטופל הציוד התפעולי כנכס בר פחת, IFRS-בהתאם ל. והפסד

 של הצגה בדרך 2006 בדצמבר 31ליום תואמו הדוחות הכספיים  2007 בינואר 1בישראל החל מיום  27
, ח"ש מיליון 7-הינה הקטנת הרכוש הקבוע בסך של כההצגה מחדש כאמור , השפעת המעבר. מחדש

  . ח"ש מיליון 6 - וקיטון בעודפים בסך של כח"ש מיליון 1-קיטון בזכויות המיעוט בסך של כ
  

  :השפעות צפויות אחרות
  
 אלפי 1,350 -בסך של כ, למכירהעל פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל מוצגים נכסים המוחזקים   .ג

- ובכפוף לכך שהם עומדים בקריטריון ההכרה שנקבע בIFRS -בהתאם ל. במסגרת הרכוש הקבוע, ח"ש
IFRS ,על פי הנמוך מבין ערכם בספרים או שווים ההוגן בניכוי עלויות , מוצגים נכסים אלה בנפרד במאזן
. סים אלו מהמועד שבו סווגו כמוחזקים למכירה לא נכלל פחת בגין נכIFRS  -על פי ה, בנוסף. מכירה

 . אינה מהותית2007 ביוני 30 ועד ליום 2007 בינואר 1ההשפעה על הוצאות הפחת לתקופה מיום 
  
מעביד מוכרות על בסיס -התחייבויות בגין סיום יחסי עובד, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל  .ד

בתנאים המזכים אותם בפיצויים מלאים ללא התחשבות בהנחה שכל העובדים יפוטרו , החבות המלאה
התחייבויות בגין חופשה ומחלה חושבו , כמו כן. שעורי עליות שכר בעתיד ועזיבות עתידיות, בשעורי היוון

נמדדות כל ההתחייבויות נטו בגין , IFRS -במועד המעבר ל. בהתבסס על אומדני ניצול ופדיון בהתאמה
 בדבר הטבות IAS 19ותוכניות הטבה אחרות לזמן ארוך בהתאם להוראות הטבות לעובדים לאחר פרישה 

בהתבסס על , בין היתר, הטבות לאחר פרישה שהינן בגין תכניות הטבה מוגדרות נמדדות. לעובדים
  . אומדנים אקטואריים וסכומים מהוונים

ת ביצוע לרבו, מאחר והחברה טרם השלימה את תהליך ההיערכות למועד פרסום הדוחות הכספיים
-החברה אינה מציגה מידע קיים או אומדנים אודות ההשפעה הכמותית של המעבר ל, הערכות אקטואריות

IFRS .מידע זה יושלם במסגרת הדיווח התקופתי בעתיד . 
 
 רק IFRS 3לפיה היא תיישם את הוראות ,  המתייחסת לצירופי עסקיםIFRS 1החברה בחרה בהקלה של   .ה

על פי כללי בפברואר ). IFRS-מועד המעבר ל (2007 בינואר 1-חשו לאחר הבגין צירופי העסקים שהתר
לנכסים הבלתי מוחשיים ולהתחייבויות של ,  עלות הרכישה לנכסיםתיוחס, החשבונאות המקובלים בישראל

בהתבסס על שוויים ההוגן למועד הרכישה ובהתאם לשיעור ההחזקה שנרכש והיתרה נזקפה , חברת הבת
ת המיעוט חושבו לפי חלק המיעוט בשווי הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות של חברת הבת זכויו. למוניטין

הנכסים וההתחייבויות של חברת הבת יוצגו במאזן המאוחד , בהתאם לתקינה הבינלאומית. לאותו מועד
זכויות המיעוט למועד הרכישה יחושבו לפי חלק המיעוט במלוא . למועד הרכישה במלוא שוויים ההוגן

ואילו המוניטין יהיה זהה למוניטין , וויים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות של חברת הבת לאותו מועדש
על הנכסים  IFRS-ל השפעת המעבר 2007 ביוני 30ליום . שחושב לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל

 .וההתחייבויות של חברת הבת אינה צפויה להיות מהותית
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קרקעות החכורות ממינהל מקרקעי ישראל מסווגות כרכוש קבוע , לים בישראלעל פי כללי חשבונאות מקוב  .ו

במקרים בהם קרקעות אלה אינן נחשבות לקרקעות בבעלות , בהתאם לתקינה הבינלאומית. ואינן מופחתות
תשלומי החכירה מסווגים כהוצאות נדחות ומופחתים לאורך תקופת החכירה לרבות האופציה , החברה

. ירה במידה ובמועד ההתקשרות בחכירה היה וודאי באופן סביר שהאופציה תמומשלהארכת תקופת החכ
קיטון , ח"ש מיליון  73 - צפוי להירשם גידול בהוצאות נדחות של כ2007 בינואר 1כתוצאה מכך ליום 
- וקיטון בעודפים של כח"ש מיליון 3-קיטון בזכויות המיעוט בסך של כ, ח"ש מיליון 92 -ברכוש הקבוע של כ

קיטון , ח"ש  מיליון 81 - צפוי להירשם גידול בהוצאות נדחות של כ2007 ביוני 30ליום . ח"ש מיליון 19
 20- וקיטון בעודפים של כח"ש מיליון 3 -קיטון בזכויות המיעוט של כ, ח"ש מיליון 104 -ברכוש הקבוע של כ

 ביוני 30 ועד 2007אר  בינו1הוצאות הפחתה לתקופה מיום על  IFRS-להשפעת המעבר . ח"ש מיליון
 .אינה צפויה להיות מהותית, 2007

  
 צפויה החברה לבחור לזקוף את יתרת קרנות חיוביות ושליליות מתרגום IFRS1בהתאם להקלה של   .ז

ליתרת , ח"ש מיליון 188 -דוחות כספיים של חברות מוחזקות למועד המעבר בסך צפוי כולל של כ
 .העודפים

  
בלים בישראל ההכרה בהכנסה ממכירת דירות על ידי קבלנים יזמיים בהתאם לכללי החשבונאות המקו  .ח

 -על פי ה.  של המוסד הישראלי לתקינה2מתבצעת לאורך תקופת הקמת הדירות בהתאם להוראות תקן 
IFRSהשפעת .  ההכרה בהכנסה ממכירת דירות על ידי קבלנים יזמים תהיה עם מסירת הדירות לרוכשים

, ח"ש מיליון 457-צפויה להתבטא בגידול במלאי בנינים למכירה בסך של כ 2007 בינואר 1המעבר ליום 
, ח"ש מיליון 642-בקיטון בלקוחות בסך של כ, ח"ש מיליון 397-בגידול במקדמות מלקוחות בסך של כ

 ח"ש מיליון 189-בקיטון בזכויות המיעוט בסך של כ, ח"ש מיליון 170-בגידול במסים הנדחים בסך של כ
 צפויה להתבטא בגידול במלאי בנינים 2007 ביוני 30 וליום ח"ש מיליון 212-פים בסך של כובקיטון בעוד

בקיטון , ח"ש מיליון 631-בגידול במקדמות מלקוחות בסך של כ, ח"ש מיליון  1,056 -למכירה בסך של כ
 בזכויות בקיטון, ח"ש מיליון 131-בגידול במסים הנדחים בסך של כ ,ח"ש מיליון 853-בלקוחות בסך של כ
 בינואר 1 בתקופה מיום .ח"ש מיליון  164-ובקיטון בעודפים בסך של כ ח"ש מיליון 144 -המיעוט בסך של כ

 מיליון 131-בסך של כוגידול ברווח הנקי   מעסקות בניהגידול ברווחים חל 2007 ביוני 30 ועד ליום 2007
 .בהתאמה, ח"ש מיליון 48- וכח"ש

  
הוצאות מכירה מסוימות בגין מכירת דירות הוונו למלאי , בלים בישראלבהתאם לכללי החשבונאות המקו  .ט

השפעת המעבר . הוצאות אלו נרשמות בדוח רווח והפסד עם התהוותן, IFRS-על פי ה. בנינים למכירה
 בגידול, ח"ש מיליון 23- צפויה להתבטא בקיטון במלאי בנינים למכירה בסך של כ2007 בינואר 1ליום 

ובקיטון בעודפים  ח"ש מיליון 3-בקיטון בזכויות המיעוט בסך של כ, ח"ש מיליון 7- של כבמסים הנדחים בסך
-בקיטון במלאי בנינים למכירה בסך של כ צפויה להתבטא 2007 ביוני 30 וליום ח"ש מיליון 13-בסך של כ

 4-של כבקיטון בזכויות המיעוט בסך , ח"ש מיליון 8-בגידול במסים הנדחים בסך של כ, ח"ש מיליון 27
 על הרווח לתקופה מיום IFRS-השפעת המעבר ל. ח"ש מיליון 15- ובקיטון בעודפים בסך של כח"ש מיליון

 .אינה צפויה להיות מהותית, 2007 ביוני 30 ועד 2007 בינואר 1
  
החברה אינה מהוונת עלויות אשראי למקרקעין ולמלאי , בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל  .י

 של 3' על פי הגדרתו בתקן חשבונאות מס" נכס כשיר"ה מכיוון שאינם עומדים בהגדרת בניינים למכיר
ניתן להוון עלויות , IFRS-על פי ה. והן נזקפות לרווח והפסד במועד התהוותן, המוסד הישראלי לתקינה

קעות אשראי לנכסים כשירים או לזקוף אותן לרווח והפסד במועד התהוותן כאשר מלאי בניינים למכירה וקר
. החברה בחרה להוון עלויות אשראי לנכסים כשירים. כהגדרתו בתקינה הבינלאומית" נכס כשיר"מהווים 

בקיטון , ח"ש מיליון 11-בגידול במלאי בנינים למכירה בסך של כ 2007 בינואר 1השפעת המעבר ליום 
 ובגידול בעודפים ח"ש יוןמיל 3-בגידול בזכויות המיעוט בסך של כ, ח"ש מיליון 3-במסים הנדחים בסך של כ

 72-בגידול במלאי בנינים למכירה בסך של כ צפויה להתבטא 2007 ביוני 30ליום  וח"ש מיליון 5-בסך של כ
 מיליון 24-בגידול בזכויות המיעוט בסך של כ, ח"ש מיליון 22-בקיטון במסים הנדחים בסך של כ, ח"ש מיליון

 2007 ביוני 30 ועד ליום 2007 בינואר 1בתקופה מיום . ח"ש מיליון 26- ובגידול בעודפים בסך של כח"ש
 .בהתאמה, ח"ש מיליון 22- וכח"ש מיליון 61-בסך של כוגידול ברווח הנקי ן חל קיטון בהוצאות המימו
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 על סעיף התחייבויות למוכרי מקרקעין בגין עסקאות IFRS-החברה עדיין בוחנת את השפעת המעבר ל  .יא

מידע זה . IFRS- במעבר ליגה בשלב זה אומדנים אודות ההשפעה הכמותיתולפיכך אינה מצ, קומבינציה
  .יושלם במסגרת הדיווח התקופתי בעתיד

    
מכירה החברה בהפרשה אם צפוי , בהתייחס לתלויות על פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל  .יב

)probable ( בהתאם ל. המחייבותשימוש במשאבים כלכליים לצורך סילוק-IFRS ,יר בהפרשהיש להכ ,
 השפעת). more likely than not( לתאריך המאזן גבוה מהסיכוי לאי קיומה מחויבותאם הסיכוי לקיום 

 . אינה צפויה להיות מהותית2007 ביוני 30 וליום 2007 בינואר 1 על ההפרשות ליום המעבר
  
וצגים לפי שיטת תאגידים בהם יש לחברה שליטה משותפת מ, על פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל  .יג

יחסי האיחוד לפי שיטת ה ניתן לבחור להציג את ההשקעות בתאגידים כאמור IFRSעל פי . האיחוד היחסי
החברה בחרה להציג את השקעותיה בתאגידים בשליטה משותפת לפי שיטת . שיטת השווי המאזנילפי או 

כנסות ובהוצאות של תאגידים בה, בהתחייבויות, חלקה היחסי של החברה בנכסים, לפיכך. השווי המאזני
ובמקום הוצגה ההשקעה בהם בסעיף השקעות בחברות מוחזקות לפי שיטת , בשליטה משותפת בוטלו

 צפויה להתבטא בגידול בסעיף השקעות בחברות 2007 בינואר 1השפעת המעבר ליום . השווי המאזני
 בסך ח"ש מיליון 1,832 -בסך של כבקיטון , ח"ש מיליון 614 -מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני בסך של כ

 2007 ביוני 30השפעת המעבר ליום . תיו בסך ההתחייבוח"ש מיליון 1,218 -הנכסים ולקיטון בסך של כ
 1,092 -צפויה להתבטא בגידול בסעיף השקעות בחברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני בסך של כ

 בסך ח"ש מיליון 2,340 - הנכסים ולקיטון בסך של כ בסךח"ש מיליון 3,432 -בקיטון בסך של כ, ח"ש מיליון
 לתקופה של ששת  ברווחח"ש מיליון 146 -ולגידול ברווחי אקויטי וקיטון זהה בסך של כ, ההתחייבויות

 .החודשים שהסתיימה באותו תאריך
  
בהתאם לתקינה הישראלית טיפלה ,  PFIבקשר לפרויקט מעונות הסטודנטים בירושלים המוקם בשיטת   .יד

מצג העמדה בדבר הסדרים "ולת חברה בפרויקט כרכוש קבוע לאור העובדה שהפרויקט לא נמצא בתהח
שפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה " להקמה והפעלה של רכוש ציבורי על ידי הסקטור הפרטי

 12' מס)  IFRIC( לדיווח כספי בינלאומית הפרויקט נמצא בתחולת פרשנות  IFRS-בהתאם ל. בחשבונאות
 הבינלאומיתהחברה נמצאת בתהליכי למידה של התקינה . העוסקת בטיפול החשבונאי בעסקאות מסוג זה
ולפיכך בשלב זה אין ביכולתה להעריך את ההשפעה , בנושא ובחינת ההתאמות שיידרשו עם יישומה

 . בעתידיםמידע זה יושלם במסגרת הדיווח. נלאומיתהכמותית שתהיה ליישום התקינה הבי
  
בהתאם לתקינה הישראלית טיפלה החברה ,  BOTרויקט כביש חוצה ישראל הפועל בשיטת בקשר לפ  .טו

מצג העמדה בדבר הסדרים להקמה והפעלה של רכוש ציבורי על ידי "בפרויקט זה כנכס פיננסי בהתאם ל
הפרויקט נמצא בתחולת פרשנות . שפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות" הסקטור הפרטי

. אשר הינה פרסום חדש וביישומו אין עדיין ניסיון רב בעולם, 12' מס)  IFRIC(ית לדיווח כספי בינלאומ
. החברה נמצאת בתהליכי למידה של השלכות הפרסום האמור ובחינת ההתאמות שתידרשנה עם יישומו

 מידע זה. בשלב זה אין עדיין ביכולתה להעריך את ההשפעה הכמותית שתהיה ליישום הפרסום האמור
  .יושלם במסגרת הדיווחים בעתיד
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  :IFRS -סיווגים נוספים שבוצעו בהתאם להוראות ה .טז
  

 4,110 - וכח"ש מיליון 1,652 -בסך של כ, זכויות המיעוט, על פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל  .    1
 בין מסווגות בסעיף נפרד, בהתאמה, 2007 ביוני 30 וליום 2007 בינואר 1 ליום ח"ש מיליון

 זכויות מיעוט בחברות מאוחדות IFRS -בהתאם ל. ההתחייבויות לזמן ארוך לבין ההון העצמי
  .מסווגות כרכיב נפרד בהונה העצמי של החברה

  
מקדמות מלקוחות בגין דירות שנמכרו בפרויקטים בהם טרם הוכרה הכנסה על פי כללי חשבונאות   . 2

 ביוני 30 וליום 2007 בינואר 1 ליום ח"ש מיליון 159- וח"ש מיליון 341-מקובלים בישראל בסך של כ
  .סווגו מסעיף מלאי בנינים למכירה לסעיף מקדמות מלקוחות, בהתאמה, 2007

  
נכסי מסים נדחים סווגו כנכסים שוטפים או בלתי , על פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל .3

נכסי מסים נדחים מסווגים ,  IFRS -בהתאם ל. בהתאם לסיווג הנכסים בגינם הם נוצרו, שוטפים
  .גם אם מועד מימושם חזוי להיות בזמן הקצר, כנכסים בלתי שוטפים

  
  : המסים נדחים כמוצג להלן) נכס(את ההתחייבות ) להקטין(השינויים האמורים צפויים להגדיל   .יז

  
 2007 ביוני 30  2007 בינואר 1  
שקיבלו  השפעות  

ביטוי במסגרת 
אימוץ תקני 

ים חשבונאות חדש
בישראל בשנת 

2007  

  
  
  
  
  

  IFRS-השפעת המעבר ל  השפעות אחרות
 ח"ש מיליוני ח"ש מיליוני  ח"ש מיליוני  באור 

 

  
     661 א ן להשקעה "שערוך נדל

     )2(  ב  חידוש ציוד תפעולי
 )131( )170(  ח הכרה בהכנסה ממכירת דירות

 )8( )7(  ט הוצאות מכירה
 22 3  י היוון עלויות אשראי

      
בהתחייבות מסים ) קיטון(גידול 

  נדחים
 659 )174( )117( 

  
    :השפעת ההתאמות הצפויות האמורות על ההון העצמי  .יח

  
 2007 ביוני 30  2007 בינואר 1  
שקיבלו  השפעות  

ביטוי במסגרת 
אימוץ תקני 

חשבונאות חדשים 
בישראל בשנת 

2007  

  
  
  
  
  

  IFRS-השפעת המעבר ל  השפעות אחרות
 ח"שמיליוני  ח"שמיליוני   ח"שליוני  מי באור 

 

     897 א ן להשקעה "שערוך נדל
     )5(  ב  חידוש ציוד תפעולי

 )164( )212(  ח הכרה בהכנסה ממכירת דירות
 )15( )13(  ט הוצאות מכירה

 26 5  י היוון עלויות אשראי
 )20( )19(   ו  הפחתת קרקעות בחכירה

 3 3   אחר
      

   892 )236( )170( 
      

      :מיוחס ל
 )296( )426( 1,521   מחזיקי ההון של החברה

 126 190 )629(   זכויות המיעוט
   892  )236(  )170(  
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 דווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .8
 

 ללי כ       8.1
הנובע , לתזרימי המזומנים או לערך החברה, להון העצמי,  סיכון לתוצאות העסקיות–" סיכון שוק"

מחירי ניירות ערך בארץ , מחירים אחרים, מחירי חומרי גלם, אינפלציה, שערי חליפין, משינויים בריבית
ל ומדדים כלכליים המשפיעים מהותית על נכסי החברה או על התחייבויותיה לרבות התחייבויות "ובחו

  .חובות לקוחות לחברה ונכסים והלוואות אחרים, החברה לספקים
  

 והמדיניות בניהול סיכוני השוק , ר סיכוני השוק אליהם חשופה החברהתיאו       8.2
  סיכוני מטבע

ב "בעיקר ביחס לדולר של ארה(התנודות בשערי החליפין . לחברה הלוואות ופיקדונות במטבעות שונים
  . של המטבעות משפיעים לטובה או לרעה על הכנסות הוצאות המימון של החברה) ואירו

מטבע הדיווח (בהן מטבע הדיווח הינו שונה מן המטבע הישראלי , שונותת החברה פועלת במדינו
כתוצאה מכך במקרה של שינוי ) ב או אירו"במדינות חוץ בהן החברה פועלת הינו בעיקר דולר ארה

נוצר סיכון לתוצאות המדווחות , ב"בשערי החליפין הריאליים של השקל אל מול האירו או דולר ארה
  .  הולהון העצמי של החבר

  
התחזקות שערי החליפין של האירו או הדולר מול השקל תורמת חיובית לתוצאות המדווחות ולהון 

  .למרות הגידול  בהוצאות המימון של החברה, העצמי של החברה
  

הקשורים בדרך כלל בעלות העסקת , )בעיקר בתחום הבניה(חלק מהתשלומים בהם מחויבת החברה 
הינם צמודים , או ציוד בניה/ל של תשומות ו"מסוימים וייבוא מחורכישת חומרי גלם , עובדים זרים

שינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ עלולים להשפיע על . במישרין או בעקיפין לשערי מטבע חוץ
פעילות החברה גם באופן עקיף על ידי ייקור חומרי גלם ותשומות אחרות וכתוצאה מכך לייקור עלות 

שינויים בשערי חליפין של מטבע , על כן. י משנה ונותני שירותים אחריםקבלנ, ההתקשרות עם ספקים
  .חוץ עלולים להשפיע על פעילותה של החברה ועל תוצאותיה

   
לתוצאות הפעילות בשוק . ח"כי החברה פעילה בשוק הנגזרים והמכשירים הפיננסים במט, יןבנוסף יצו

הינן ,  בהןהתקשרהות שהחברה חלק מהעסקא. זה השפעה על תוצאות החברה בהווה ובעתיד
על מנת להגן על הוצאות המימון והתזרים של החברה המשולם כנגד הלוואות  ,למטרות הגנה כלכלית

לחברה אין מדיניות להיקף ההגנה על ההלוואות והוא נקבע בהתאם לשיקול הדעת . ח"ופיקדונות במט
   .של האחראי על הסיכונים בחברה

  
לעסקאות אלה המאופיינות , ח אינן למטרות הגנה" במטרההתקשמרבית העסקאות שהחברה 
יש השפעה על סעיף הוצאות המימון " חוסר הצלחה "-או ל" הצלחה "-בתנודתיות רבה ובסיכון רב ל

 החליטה הנהלת החברה על הפסקת הפעילות בנגזרים למטרות 2007 מרס מחודש .בדוחות הכספיים
  .שאינן מטרות הגנה

  
  תעריפי אירוח

. הוצאות מלונות נקובים ברובם בשקלים. נקובים בדולרים או באירו, ם לשוקי התיירות הנכנסתהמחירי
לעלייה או ירידה בשער החליפין של הדולר או האירו אל מול השקל השפעה על הכנסות מלונות ועל כן 

ח "במטחלק מהתחייבויות מלונות הינו . ל"מלונות אינה מבצעת הגנות בגין החשיפה הנ. על רווחיותה
  . ח"ח אינו תואם בהכרח את היקף ההלוואות צמודות מט"אולם סכום ההכנסות השוטפות במט
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  שינויים במדד המחירים לצרכן 
החברה חשופה לשינויים במדד המחירים לצרכן עקב השפעתם על התחייבויותיה צמודות המדד כולל 

  .אגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן שהנפיקה החברה
 התחייבות לרכישת מדד המחירים לצרכן על מנת להגן על הוצאות –בצעת עסקאות עתידיות החברה מ

עסקאות אלו נעשות למטרות הגנה כלכלית לא , המימון של החברה מעלייה במדד המחירים לצרכן
  .לתוצאות הפעילות בשוק זה השפעה על תוצאות החברה בהווה ובעתיד. חשבונאית

גנה על ההתחייבויות צמודות המדד והוא נקבע בהתאם לשיקול הדעת להיקף ההלחברה אין מדיניות 
  .של האחראי על הסיכונים בחברה

  
  שינויים בשערי ריביות

שינוי בשער . לחברה תיק התחייבויות בשקלים לזמן קצר וארוך בשערי ריבית קבועים ומשתנים
  .רההריבית עלול לגרום לגידול בהוצאות המימון ותזרימי המזומנים של  החב

  . ל"החברה אינה מבצעת הגנות בגין החשיפה הנ
ריבית משתנה הינן עסקאות על שינויי בשערי הריבית /העסקאות שהחברה מתקשרת על ריבית קבועה

 -לעסקאות אלה המאופיינות בתנודתיות רבה ובסיכון רב ל. עסקאות אלה אינן למטרות הגנה ,ח"במט
  .סעיף הוצאות המימון בדוחות הכספייםיש השפעה על " חוסר הצלחה "-או ל" הצלחה"

  
  שינויים במחירי חומרי גלם וסחורות

  
הגורמים העיקריים . לפעילות חברה כלולה בקבוצה בשוק המקומי יש תלות במחירי מוצרי הדלק
שערי ההמרה של , המשפיעים על מחירי מוצרי הדלק בישראל הינם מחירי הנפט הגולמי בעולם

לעליה במחירי מוצרי הדלק השפעה . המוטל על מכירת מוצרי דלק בישראלמטבעות זרים ושיעור הבלו 
  .שלילית על שיעור הרווחיות

עליית מחירי הנפט הגולמי  תורמת בעקיפין , ב ההשפעה היא הפוכה"בפעילות החברה הכלולה בארה
  .לשיפור הרווחיות של החברה הכלולה

  .הנפט הגולמי היא חיוביתסך ההשפעה על תוצאות החברה הכלולה בעת עליית מחירי 
  

  המדיניות בניהול סיכוני שוק        8.3
 

של החברה כולל ניהול סיכוני שוק של חברות בת בשליטתה ) סיכון שוק כלכלי(ככלל ניהול סיכוני שוק 
  . המלאה

  
  שערי ריבית, חשיפות מטבע, השקעות פיננסיות, התחייבויות פיננסיות

  
  . בויות לזמן ארוך וקצר במספר מטבעות ובריביות שונותהחברה מנהלת תיק התחיי, כאמור לעיל

  
החברה נוהגת ברוב העסקאות לממן את הפעילות בהלוואות הנקובות במטבע , בפעילות הבינלאומית

ואין החברה נוהגת להגן על בסיס , לרבות הלוואות הבעלים, הזהה למטבע בו מתקבלות ההכנסות
שלה מפני שינויים הנובעים משערי חליפין של המטבעות המדידה של תוצאות הפעילות או על המאזן 

  . השונים אל מול השקל
  

בשוק המקומי החברה מנהלת תיק אשראי דינאמי בריביות ובתקופות זמן שונות המנוהלים בהתאם 
כמו כן נוהגת החברה להתכסות . לצרכי המזומן של החברה ותנאי השוק השוררים מעת לעת

חוזים עתידיים ואופציות על שערי , תוך שימוש בחוזי אקדמה, ותבעסקאות הגנה למטרות כלכלי
אין מדיניות קבועה להיקף ההגנה על תיק האשראי והוא נקבע בהתאם לשיקול הדעת . המטבע השונים

  . של האחראי על הסיכונים בחברה
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 או חברות בת בבעלות מלאה של החברה/דירקטוריון החברה החליט לאשר מסגרת פעילות לחברה ו
שערי חליפין של מטבעות שונים ועסקאות ריבית , על מטבעות) נגזרים(לבצוע עסקאות עתידיות 

היקף חשיפה . בין אם למטרות הגנה ובין אם למטרות אחרות, )אופציה/ספוט/עסקאות מסוג פורוורד(
  . דולרמיליון 40לפעילות לא יעלה על 

  
גזרים למטרות שאינן מטרות ת בנ החליטה הנהלת החברה על הפסקת הפעילו2007 מרסבחודש 
עבור אופציות (י ביצוע עסקאות הפוכות "בעקבות החלטה זו נסגרו הפוזיציות הפתוחות ע. הגנה

ובעסקאות פורוורד , strike, למכירה נרכשו אופציות מקבילות לאותם המועדים ולאותם שערי חליפין
  ).בוצעו עסקאות קניה עבור עסקאות מכירה ולהיפך

   
  מודל זה הינו מודל מקובל למדידת - VAR – Value At Riskיפה שאושרה נמדד במונחי היקף החש

, על בסיס היסטוריה של מחירים ,סיכונים הלוקח בחשבון הסתברות להתקיימות של תרחישי קיצון
  .מגמות ושונויות 

  
ה השתמשה החבר,  עד לקבלת ההחלטה להפסקת הפעילות בנגזרים למטרות שאינן למטרות הגנה

לאחר יישום ההחלטה וסגירת הפוזיציות .  על מנת לאמוד את השווי ההוגן של העסקאותvarבמודל 
  .ממועד זה המודל אינו רלוונטי,  הינו אפס ועל כןvarהשווי ההוגן של העסקאות על פי מודל , הפתוחות

  
ודל זה  מ-" נאיבי" בפועל המדידה שעושה החברה מחמירה יותר ומחשבת את החשיפה לפי מודל 

בכל שדות הפעילות בהם פועלים וללא קיזוזים בין " הרעים"לוקח בחשבון את אוסף התרחישים 
  ). קורלציות(הנכסים השונים  

  
 בעיקר עסקאות עתידיות על מטבעות - 2007 מרסעד חודש , עסקאות שאינן למטרת הגנה כלכלית

הנהלת החברה . כמתואר לעיל, ושערי חליפין מוגבלות למסגרת אותה אישר דירקטוריון החברה
בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מעקב שוטף אחר ניהול הסיכונים והדרכים לצמצום החשיפה לסיכונים 

  .  אלו
  

ל הגנות על סיכונים הנובעים משינויים במחירי מלאי דלק בחברה כלולה מתבצעות מעת לעת בעיקר ע
  .כמויות החורגות מהמלאי התפעולי

    

  יניות ניהול סיכוני השוק על מדפיקוח       8.4
 

לחברה אין מדיניות להיקף ההגנה על סיכוני השוק והוא נקבע בהתאם לשיקול הדעת של האחראי על 
  . הסיכונים בחברה
ל "האחראי על ניהול סיכוני שוק פיננסים בחברה הינו מר רון פאינרו סמנכ 2007החל מאוגוסט 

 האחראי על ניהול סיכוני השוק הפיננסים להנהלת בגדר סמכויותיו מדווח .הכספים של אפריקה ישראל
  .החברה והדירקטוריון והוא אחראי על ביצוע הנחיותיהם

  
ל פועלים במסגרת ביצוע "כל הגורמים הנ. כל מנהל בכיר אחראי על ניהול הסיכונים שבתחום אחריותו

  .החלטות של דירקטוריון החברה והנהלתה
  

לסיכונים מקרב בעלי התפקידים באותן חברות לסוגי בחברות האחרות בקבוצה נקבעו אחראים 
  .הסיכונים הקיימים בחברות אלו

   
, הפיקוח בחברה בנושא סיכוני שוק נקבע בדרך של דיונים במסגרות המתאימות בהנהלת החברה

  .ודיווח ודיון בדירקטוריון ובהתאם להחלטות המתאימות שנתקבלו
 של הדוחות הכספיים ניתן הסבר להוצאות המימון מידי רבעון עם התכנסות הדירקטוריון לאישור

  . החברה
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   2007  ביוני 30דוח לפי בסיסי הצמדה ליום         8.5

  
 2006 בדצמבר 31ים ליום י שינויים ביחס לדוח הדירקטוריון שצורף לדוחות הכספובתקופת הדוח חל

  :כאמור להלן 
  

 אשר מתייחסים בעיקר ח"ש מיליון 3,603-הלוואות הצמודות לדולר בתקופת החשבון בכב גידול
 מיליון 2,260-גידול בהתחייבויות צמודות למדד בסך של כ, ל למימון הפעילות"להלוואות שנלקחו בחו

  .ח"ש מיליון 1,447 - וגידול באשראי לא צמוד בסך של כח "ש
  
 דירקטוריון והנהלת החברה .9

  
  . החלטות בכתב7בלו  ישיבות דירקטוריון וועדותיו והתק11בתקופת הדוח התקיימו 

  
  .ל משאבים בחברה"מירלה גל כסמנכ'  מונתה גב2007 בינואר 28ביום 

  
  .מעיין בר כמנהלת בכירה בתחום פיתוח עסקים בחברה'  מונתה גב2007 במאי 6ביום 

  
ל הכספים של " הודיעה החברה על סיום תפקידו של מר שאול גליקסברג כסמנכ2007,  במאי10ביום 

  2007,  ביולי31-חל מהבתוקף ה, החברה
  

-כהונתו של מר פאינרו החלה ב. ל כספים של החברה" מונה מר רון פאינרו כסמנכ2007 במאי 10ביום 
  .2007,  באוגוסט1
  

. ל ומנהל חטיבת אירופה של החברה" הודיע מר אבי נוטה על סיום תפקידו כסמנכ2007 ביוני 4ביום 
  .2007 בספטמבר 3 -מועד הסיום בפועל הינו ה

  
ל ומנהל חטיבת אסיה פסיפיק של " סיים מר יעקב בן משה את תפקידו כסמנכ2007 ביולי 30ביום 

 .החברה
  

  מדיניות תרומות .10
  

היקף התרומות בתקופת הדיווח של , במסגרת סיוע לקהילה נוהגת החברה לתרום למטרות שונות
  .ח"שאלפי  1,922 -הקבוצה המאוחדת הסתכם בכ

 
  סקר עמיתים .11

  
, לחוק ניירות ערך) ב( א 36 פרסמה רשות ניירות ערך הנחייה לפי סעיף 2005 יולי במהלך חודש

לפיה מחויב כל תאגיד , "גילוי בדבר מתן הסכמה לביצוע סקר עמיתים"בנוגע ל, 1968 -ח "התשכ
מדווח לפרט במסגרת דוח הדירקטוריון האם נתן את הסכמתו להעברת החומר הנדרש לביצוע המדגם 

  . יתיםהקשור לסקר עמ
  

כי החברה תיתן את הסכמתה להעברת , 2006 במרס 24בהמשך לכך החליט דירקטוריון החברה ביום 
החומר הנדרש לביצוע המדגם הקשור לסקר עמיתים של המוסד לסקירת עמיתים ליד לשכת רואי 

שהועברו לעיון החברה ולחתימתה על ידי משרד רואי , בהתאם לתנאי המסמכים בעניין זה, החשבון
  .החשבון המבקר של החברה
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  תהליך אישור הדוחות הכספיים .12

    
  .האורגן בחברה האחראי על בקרת העל הינו דירקטוריון החברה

 את גבשתהמקיימת דיונים פרטניים בנושא הדוחות הכספיים ומ, דירקטוריון החברה מינה ועדת מאזן

שניים מהם , לשה חבריםועדת המאזן מורכבת מש.  לאישור הדירקטוריוןהמלצתה קודם להבאתם

כמו גם , לישיבות ועדת המאזן). ובכללם דירקטור חיצוני אחד(בעלי מיומנות פיננסית וחשבונאית 

מוזמנים ונוכחים גם רואי החשבון , לישיבת הדירקטוריון בה נידונים ומאושרים הדוחות הכספיים

שעלו מתהליך , להאם היו כא, המבקרים של החברה המתבקשים להציג את הממצאים העיקריים

ועומדים לרשות חברי ועדת המאזן וחברי הדירקטוריון בכל שאלה והבהרה טרם , הביקורת או הסקירה

  .  אישורם

  
הדוחות של ת ו טיוטאו /ים מסמכי עבודה ומועבר, במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה 

עדת המאזן וחברי הדירקטוריון לפי והכספיים של החברה לרבות דוח הדירקטוריון לעיונם של חברי 

  .דיון בדוחותלפני הישיבה הקבועה ל, העניין

  
ל "ל החברה וסמנכ"במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נידונים ומאושרים הדוחות הכספיים סוקרים מנכ

את ההערכות , את עיקרי הדוחות הכספיים וכן סוגיות מהותיות בדיווח הכספי, באופן מפורט, הכספים

את המדיניות , את סבירות הנתונים, ת והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספייםהמהותיו

החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע 

נסקרת הפעילות השוטפת של החברה והשפעת פעילות זו על תוצאות החברה , בנוסף. הנלווה

  .הותיותומודגשות סוגיות מ
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  עובדי החברה .13

  

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

  .כולו על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום החברה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
______________________  _______________________  

 לב לבייב ארז מלצר
 ר הדירקטוריון"יו ללימנהל כ
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  .Africa Israel Investments Ltdמ"אפריקה ישראל להשקעות בע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ' חלק ג
  
  

  2007  ביוני30דוחות כספיים ליום 
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  לכבוד
  הדירקטוריון של

  חברת אפריקה ישראל להשקעות בערבון מוגבל
  
  ,.נ.א
 
  סקירת תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים בלתי מבוקרים  :נדוןה

  2007 ביוני 30ושה חודשים שהסתיימו ביום לתקופות של ששה ושל  
  

 30 מאזן הביניים המאוחד של אפריקה ישראל להשקעות בערבון מוגבל ליום  תמציתלבקשתכם סקרנו את
 על השינויים בהון דוחות הביניים  תמציתאת, המאוחדים והפסד ביניים תמצית דוחות רווחאת ו, 2007 ביוני

שלושה חודשים ששה ו של ות על תזרימי המזומנים לתקופאוחדיםדוחות הביניים המ  תמציתהעצמי ואת
  .  באותו תאריךוסתיימהש
  

: הנהלים כללו בין השאר.  שנקבעו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל,סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים
קריאת פרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות ושל ישיבות הדירקטוריון , ל"קריאת הדוחות הכספיים הנ

  .וועדותיו ועריכת בירורים עם האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים
  

 ביניים של חברות ועסקות  כספיים דוחות תמציתהומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת
מכלל הנכסים  39%-כמהווים  2007 ביוני 30ליום אשר נכסיהן באיחוד מלא ובאיחוד יחסי משותפות שאוחדו 

דוח תמצית מכלל ההכנסות הכלולות ב 19% -המאוחד והכנסותיהן מהוות כהביניים מאזן תמצית ם בהכלולי
 מכלל ההכנסות 12 %- וכסתיימה באותו תאריךההמאוחד לתקופה של ששה חודשים שביניים רווח והפסד 

 .אריךהכלולות בתמצית דוח רווח והפסד ביניים המאוחד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו ת
 854,624  -כהומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים של חברות כלולות אשר ההשקעה בהן הינה , כמו כן
ח "אלפי ש 10,975 -ח וכ"אלפי ש 13,708-כוחלקה של החברה ברווחיהן הינו , 2007 ביוני 30ח ליום "אלפי ש

  .שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה, לתקופות של ששה ושלושה חודשים
  

אין , מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
  . התמציתייםאנו מחווים דעה על דוחות הביניים המאוחדים

  
, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, לרבות עיון בדוחות רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, בביצוע סקירתנו

כדי שיוכלו להיחשב כדוחות הערוכים בהתאם לכללי , מהותיים בדוחות האמוריםשיש צורך בשינויים 
 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(של תקנות ניירות ערך ' פרק דלהוראות חשבונאות מקובלים ובהתאם 

1970.  
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  אפריקה ישראל להשקעות בערבון מוגבל
  

  תמצית מאזנים ביניים מאוחדים ליום
  

  סכומים מדווחים
   בדצמבר31   ביוני30   ביוני30    
    2007  2006  2006  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש  ח"לפי שא  ח"לפי שא    
  
  1,133,598   1,095,257   1,520,662     שקעות בחברות כלולות ואחרותה
          
  (**)(*) 1,175,371    (**)(*)1,002,227   1,435,778     כוש קבוער

          
  )*(* 2,937,234    (**)2,878,522   8,464,459     ן להשקעה"נדל

          
  (**)2,627,815   (**)2,339,418   3,710,146     ן להשקעה בהקמה"נדל

          
  1,095,450   607,596   1,247,004     לוואות ויתרות חובה לזמן ארוךה
          
  1,562,316   1,185,864   1,862,463     קרקעיןמ
          
          
          כוש שוטףר

          
  2,456,752   2,409,034   4,740,793     בניינים למכירהמלאי 

  -   6,965   3,688     נטו, עבודות בניה בביצוע
  95,187   89,656   411,295     מלאי אחר

  243,619   188,088   346,920     מסים נדחים לקבל
  948,668   1,442,318   1,694,637     לקוחות

  1,361,142   701,666   1,525,966     חייבים ויתרות חובה
  841,674   324,693   873,189     בטוחות סחירות

  1,000,164   1,893,831   1,891,451     השקעות לזמן קצר
  1,204,069   1,048,952   6,607,284     מזומנים ושווי מזומנים

     18,095,223   8,105,203   8,151,275  
          
          
          
  *)*(87,678   (**)80,300   112,384     כוש אחר והוצאות נדחותר
  

  ).2('ב1ראה באור  -הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של תקן חשבונאות   (*)
  ).4('ב1ובאור ) 3('ב1ראה באור  -סווג מחדש בעקבות יישום לראשונה של תקן חשבונאות   (**)

  
  ר הדירקטוריון"יו  _________________________

  לב לבייב
  
  

  מנהל כללי  _________________________
  ארז מלצר

  
  

  ל כספים"סמנכ  _________________________
 רון פאינרו

  
  2007 באוגוסט 24:  בינייםתאריך אישור הדוחות הכספיים

          
          
     36,448,119   17,294,387   18,770,737  
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  אפריקה ישראל להשקעות בערבון מוגבל
  
  
  

  סכומים מדווחים
   בדצמבר31   ביוני30   ביוני30    
    2007  2006  2006   
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש  ח"לפי שא  ח"לפי שא    
  
  *2,807,337   *2,416,744   7,436,828   ון עצמיה
        

        תקבולים על חשבון כתבי אופציות ורכיב הוני בגין אגרות
  19,919   24,244   18,542   חוב להמרה בחברות מאוחדות

        
  *1,216,565   *1,014,259   4,240,560   כויות המיעוט בחברות מאוחדותז

        
        תחייבויות לזמן ארוךה
        

  4,448,059   3,534,702   6,080,357   אגרות חוב
  32,792   166,559   28,728   אגרות חוב ניתנות להמרה

  3,135,092   2,770,448   8,430,992   התחייבויות לתאגידים בנקאיים
  233,345   298,272   369,520   התחייבויות אחרות

  208,815   230,863   1,016,474   מסים נדחים
  18,014   17,080   21,635   נטו, מעביד- סיום יחסי עובדבשליות התחייבו

   15,947,706   7,017,924   8,076,117  
        
        
        תחייבויות שוטפותה
        

  5,340,163   5,418,793   6,479,538   אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
  713,735   648,174   1,115,322   קבלנים וספקים

  586,138   745,053   1,153,645   ים ויתרות זכותזכא
  10,763   9,196   55,978   נטו בניכוי עבודות בביצוע, מקדמות

   8,804,483   6,821,216   6,650,799  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
        
        
   36,448,119   17,294,387   18,770,737  
  
  ).2('ב1ראה באור  -הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של תקן חשבונאות * 
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  אפריקה ישראל להשקעות בערבון מוגבל
  

  תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים
  

  סכומים מדווחים
  
  שנה שהסתיימה ביוםל  תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביוםל  תקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביוםל  
   בדצמבר31   ביוני30   ביוני30   ביוני30   ביוני30  
  2007  2006  2007  2006  2006  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  ח"לפי שא  ח"לפי שא  ח"לפי שא  ח"לפי שא  
 
            כנסותה

 2,982,917   631,958   917,697   1,604,715   2,267,833   מעסקות בניה ומקרקעין
 424,813   103,916   100,762   210,269   213,712   מהשכרת והפעלת נכסים

 347,693   91,212   92,708   158,513   162,799   מהפעלת בתי מלון
 387,200   104,620   463,523   204,060   923,392    וטקסטילמתעשיה
 128,234   35,197   12,446   87,838   19,820    נטו מחברות כלולות,רווחים

            ן "עליה בשווי הוגן של נדל
  -   -   32,327   -   771,817   להשקעה 

 862,005   227,362   3,462,128   238,482   3,475,180   הכנסות אחרות
            
   7,834,553   2,503,877   5,081,591   1,194,265   5,132,862 
           לויות והוצאותע

 2,459,314   543,643   863,315   1,261,594   2,106,183   קעיןבעסקות בניה ומקר
           פקוח וניהול של , אחזקה

 219,416   47,524   36,871   103,670   78,756    מקרקעין ונכסים
 *308,779   *78,109   79,425   *143,748   152,820   בהפעלת בתי מלון

 360,771   100,043   423,113   184,797   840,383    וטקסטילבתעשיה
 65,262   12,300   20,682   23,666   43,076   מנהליות וכלליות

 424,933   211,216   103,390   300,614   203,451   נטו, מימון
           הפחתת רכוש אחר והוצאות 

 59,663   998   41,231   998   46,385    אחרות
           
   3,471,054   2,019,087   1,568,027   993,833   3,898,138 
           
           ווח מפעולות רגילות לפני ר
 1,234,724   200,432   3,513,564   484,790   4,363,499   מסים על ההכנסה 

           
 )189,738(   1,059   )11,521(  )92,181(   )370,807(  מסים על ההכנסה

           
 1,044,986   201,491   3,502,043   392,609   3,992,692   ווח לאחר מסים על ההכנסהר

           
           רווחי חברות ב המיעוט חלק

 *)201,321 (  *)39,711(   )42,898(  *)78,954(   )201,012(  נטו,  שאוחדו
           
 *843,665   *161,780   3,459,145   *313,655   3,791,680   ווח נקי לתקופהר
  
 
 

            ):ח"בש(רווח למניה רגילה 
            

 17.42  3.35  68.96  6.57  75.84  :ירווח בסיס
           

 15.49  2.94  68.12  5.50  74.31  :דילול מלאברווח 
  
  

  ).2('ב1ראה באור  -הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של תקן חשבונאות *   
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  אפריקה ישראל להשקעות בערבון מוגבל
  

  תמצית דוחות ביניים על השינויים בהון העצמי
  

  סכומים מדווחים
  
      דיבידנד מוצע    רכיב הוני בגין  קרנות הון      
      לאחר תאריך  התאמות  אגרות חוב      פרמיה   הון המניות    
  כ"סה  עודפים  המאזן  מתרגום  להמרה  כ"סה  אחרות  על מניות  ופרמיות    
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש    
  
                      תקופה של ששה חודשים שהסתיימה ל

                      )בלתי מבוקר (2007  ביוני30 ביום 
  *2,807,337   *1,474,668   360,000   )187,822(  902   791,540   32,165   759,375   368,049     )מבוקר (2007 בינואר 1יתרה ליום 

                      חשבונאי חדשת יתרת עודפים בגין תקן התאמ
  897,343   897,343   -   -   -   -   -   -   -     )בלתי מבוקר ())3(ב1ראה באור ( 

  3,791,680   3,791,680   -   -   -   -   -   -   -     )בלתי מבוקר( רווח נקי לתקופת החשבון
  29,920   -   -   -   )308 (  30,181   -   30,181   47     )בלתי מבוקר(המרות אגרות חוב למניות 

  )360,000 (  -   )360,000 (  -   -   -   -   -   -     )בלתי מבוקר (ששולםדיבידנד 
  9,665   -   -   -   -   9,665   9,665   -   -     )בלתי מבוקר(אופציות לעובדים קרן הון בגין 

                      כספיים של התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
  260,883   -   -   260,883   -   -   -   -   -     )בלתי מבוקר(ות אוטונומי חברות מוחזקות 

                      
  7,436,828   6,163,691   -   73,061   594   831,386   41,830   789,556   368,096     )בלתי מבוקר (2007  ביוני30יתרה ליום 

  
  
                    תקופה של ששה חודשים שהסתיימה ל

                    )בלתי מבוקר (2006 ביוני 30 ביום 
  *1,976,695   *987,606   200,000   72,301   -   349,003   25,170   323,833   367,785   )מבוקר (2006 בינואר 1יתרה ליום 

                    התאמת יתרת עודפים בגין תקן חשבונאי חדש 
  3,397   3,397   -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר (

  1,375   -   -   -   1,375   -   -   -   -   )בלתי מבוקר(רה  סיווג רכיב הוני בגין אגרות חוב להמ
  *313,655   *313,655   -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר(רווח נקי לתקופת החשבון 

  386,175   -   -   -   -   386,018   -   386,018   157   )בלתי מבוקר(הנפקת מניות 
  24,448   -   -   -   -   24,414   -   24,414   34   )בלתי מבוקר(המרות אגרות חוב למניות 

  )200,000(  -   )200,000(  -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר (שולם דיבידנד ש
                     התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

  )89,001(  -   -   )89,001(  -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר(  חברות מוחזקות אוטונומיות 
                    

  *2,416,744   *1,304,658   -   )16,700(  1,375   759,435   25,170   734,265   367,976   )בלתי מבוקר (2006 ביוני 30יתרה ליום 
  

  ).2('ב1ראה באור  -הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של תקן חשבונאות * 
  
  .באורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
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  בלאפריקה ישראל להשקעות בערבון מוג
  

  )המשך (תמצית דוחות ביניים על השינויים בהון העצמי
  

  סכומים מדווחים
  
        רכיב הוני בגין  קרנות הון        
      התאמות  אגרות חוב      פרמיה   הון המניות      
  כ"סה  עודפים  מתרגום  להמרה  כ"סה  אחרות  על מניות  ופרמיות      
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"שאלפי   ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש      
  
                        שה חודשים שהסתיימה לותקופה של של

                        )בלתי מבוקר (2007 ביוני 30 ביום 
             

 3,613,056  2,704,546  )255,626( 902  795,185  35,810  759,375   368,049    )בלתי מבוקר (2007 באפריל 1תרה ליום י
 3,459,145  3,459,145  -  -  -  -  -   -   )בלתי מבוקר(החשבון רווח נקי לתקופת 

 29,920  -  -  )308 ( 30,181  -  30,181   47    )בלתי מבוקר(המרות אגרות חוב למניות 
 6,020  -  -  -  6,020  6,020  -   -   )בלתי מבוקר(אופציות לעובדים קרן הון בגין 

              שלתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספייםה
 328,687  -  328,687  -  -  -  -   -   )בלתי מבוקר(חברות מוחזקות אוטונומיות  

             
 7,436,828  6,163,691  73,061  594  831,386  41,830  789,556   368,096    )בלתי מבוקר (2007 ביוני 30תרה ליום י
  
  
 
            שה חודשים שהסתיימה לותקופה של של

            )בלתי מבוקר (2006 ביוני 30 ביום 
            
 *1,990,639  *1,142,878  129,598  1,375  349,003  25,170  323,833  367,785     )בלתי מבוקר (2006 באפריל 1תרה ליום י

 *161,780  *161,780  -  -  -  -  -  -     )בלתי מבוקר(רווח נקי לתקופת החשבון 
 386,175  -  -  -  386,018  -  386,018  157     )בלתי מבוקר(יות הנפקת מנ

 24,448  -  -  -  24,414  -  24,414  34     )בלתי מבוקר(המרות אגרות חוב למניות 
           תאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שלה
 )146,298( -  )146,298( -  -  -  -  -     )בלתי מבוקר(חברות מוחזקות אוטונומיות  

           
 *2,416,744  *1,304,658  )16,700( 1,375  759,435  25,170  734,265  367,976     )בלתי מבוקר (2006 ביוני 30תרה ליום י

  
  ).2('ב1ראה באור   -הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של תקן חשבונאות   * 
  

  .פרד מהם מהווים חלק בלתי נ בינייםהבאורים לדוחות הכספיים
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  אפריקה ישראל להשקעות בערבון מוגבל
  

  תמצית דוחות ביניים על השינויים בהון העצמי
  

  סכומים מדווחים
      דיבידנד מוצע    רכיב הוני בגין  קרנות הון      
      לאחר תאריך  התאמות  אגרות חוב      פרמיה   הון המניות    
  כ"סה  עודפים  המאזן  מתרגום  להמרה  כ"סה  אחרות  על מניות  ופרמיות    
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש    
  
              )מבוקר (2006 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום ל

 *1,976,695  *987,606   200,000  72,301   -  349,003  25,170  323,833  367,785     2006 בינואר 1יתרה ליום 
 *843,665  *843,665  -  -   -  -  -  -  -     לשנת החשבוןרווח נקי

 1,375  -  -  -   1,375  -  -  -  -    סווג רכיב הוני בגין אגרות חוב להמרה 
 386,213  -  -  -   -  386,018  -  386,018  195    הנפקת מניות

 49,120  -  -  -   )473( 49,524  -  49,524  69    המרת אגרות חוב למניות
 )200,000( -  )200,000( -   -  -  -  -  -    דיבידנד ששולם

 6,995  -  -  -   -  6,995  6,995  -  -    קרן הון בגין אופציות לעובדים
  -   )360,000(  360,000   -   -  -  -   -   -    דיבידנד מוצע לאחר תאריך המאזן

  3,397   3,397   -   -   -   -   -   -   -    התאמת יתרת עודפים בגין תקן חשבונאי חדש
                     התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

 )260,123( -   -  )260,123(  -  -  -  -  -    חברות מוחזקות אוטונומיות
             

 *2,807,337  *1,474,668   360,000  )187,822(  902  791,540  32,165  759,375  368,049    )מבוקר (2006 בדצמבר 31יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).2('ב1ראה באור   -הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של תקן חשבונאות * 
  

  . מהווים חלק בלתי נפרד מהם בינייםהבאורים לדוחות הכספיים
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  אפריקה ישראל להשקעות בערבון מוגבל
  

  וחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומניםדתמצית 
  

  סכומים מדווחים
  שנה שהסתיימה ביוםל  תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביוםל  פה של ששה חודשים שהסתיימה ביוםתקול  
   בדצמבר31   ביוני30   ביוני30   ביוני30   ביוני30  
  2007  2006  2007  2006  2006  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  ח" שאלפי  ח"לפי שא  ח"לפי שא  ח"לפי שא  ח"לפי שא  

 

           זרימי מזומנים מפעילות שוטפתת
 *843,665   *161,780    3,459,145   *313,655   3,791,680   רווח נקי לתקופת החשבון

           התאמות הדרושות כדי להציג את 
           לפעילות שוטפת תזרימי המזומנים 
 )549,292(  126,235   )395,276(  )1,521(  )416,848(  מקרקעיןעליה נטו בסעיף 

 *42,960   *126,654    )4,228,874(  *174,199   )5,140,181(  )'נספח א(אחרות 
             שנבעו מפעילותמזומנים נטו

 337,333   414,669   )1,165,005(  486,333   )1,765,349(  שוטפת) פעילותשימשו לש( 
           
           זרימי מזומנים לפעילות השקעהת

          רכישת חברות שאוחדו לראשונה 
 )355,096(  )231,674(  )409,532(  )452,179(  )514,084(  )'נספח ב) (כולל באיחוד יחסי( 

           חברה שיצאה מאיחוד מלא 
 61,900   -   -   -   -   )'נספח ג(ואוחדה באיחוד יחסי  

          תמורה ממימוש השקעה בחברה 
           שאוחדה בעבר ומכירת פעילות 
 )987(  -   -   -   137   )'נספח ד( 

 )250,593(  )36,166(  )231,514(  )98,868(  )277,614(  השקעה בחברות כלולות ואחרות
 )7,500(  )38,114(  )78,476(  )90,185(  )91,457(  השקעה בחברה מאוחדת

           תמורה ממכירת מניות חברות 
 6,633   -   -   6,633   -   מוחזקות 

 )60,767(  )26,493(  )470(  )26,990(  )12,033(  השקעה ברכוש אחר
           ן "נדל, רכישת רכוש קבוע

           ן להשקעה"להשקעה ונדל 
 )1,454,817(  )146,132(  )4,466,844(  )436,510(  )4,956,023(  בהקמה 

            תמורה ממימוש רכוש קבוע
 211,189   103,774   1,396,577   104,028   1,397,636   השקעהלן "ונדל 

            השקעה בפקדונות והלוואות
 )615,405(  )10,120(  )101,527(  )43,138(  )449,422(  לזמן ארוך 

           פרעון פקדונות והלוואות לזמן 
 30,536   3,276   362,836   9,951   364,141   ארוך 

 )5,119,018(  )917,435(  )494,339(  )2,618,075(  )1,412,894(  רכישת בטוחות סחירות
 4,454,116   798,154   795,568   2,419,373   1,470,683   מימוש בטוחות סחירות

 38,589   )338,141(  )1,046,672(  )308,437(  )885,313(  נטו, השקעות לזמן קצר
           מזומנים נטו ששימשו לפעילות 

 )3,061,220(  )839,071(  )4,274,393(  )1,534,397(  )5,366,243(   השקעה
           
           זרימי מזומנים מפעילות מימוןת

 )200,000(  )200,000(  )360,000(  )200,000(  )360,000(  דיבידנד ששולם לבעלי מניות
          דיבידנד ששולם למיעוט בחברות 

 )43,714(  )32,643(  )26,412(  )32,643(  )26,412(  שאוחדו 
 386,213   386,175   -   386,175   -   נטו, הנפקת הון

           הנפקה הון למיעוט 
 163,501   -   5,073,551   -   5,200,172   בחברות מאוחדות 

           קבלת הלוואות והתחייבויות 
 4,494,605   577,882   4,969,476   1,700,145   8,012,458    לזמן ארוך

          פרעון הלוואות והתחייבויות לזמן 
 )1,862,276(  )1,102,896(  )70,779(  )1,486,069(  )196,245(   ארוך

 235,895   880,604   )264,372(  967,497   )397,320(  נטו, אשראי לזמן קצר
           שנבעו מפעילות  מזומנים נטו

 3,174,224   509,122   9,321,464   1,335,105   12,232,653    מימון
           
           פרשי תרגום בגין יתרת ה
           מזומנים בחברות מוחזקות 

 )19,835(  )10,428(  309,795   )11,656(  302,154    אוטונומיות
           

            430,502   74,292   4,191,861   275,385   5,403,215   עליה במזומנים ושווי מזומנים
           תרת מזומנים ושווי מזומנים י
 773,567   974,660   2,415,423   773,567   1,204,069   לתחילת התקופה 

           
           תרת מזומנים ושווי מזומנים י
 1,204,069   1,048,952   6,607,284   1,048,952   6,607,284   לסוף התקופה 
  
    ).2('ב1ראה באור  -בעקבות יישום לראשונה של תקן חשבונאות  הוצג מחדש* 
 .באורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
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  אפריקה ישראל להשקעות בערבון מוגבל
  

  )המשך(ומנים וחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזדתמצית 
  

  סכומים מדווחים
  
  שנה שהסתיימה ביוםל  תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביוםל  תקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביוםל  
   בדצמבר31   ביוני30   ביוני30   ביוני30   ביוני30  
  2007  2006  2007  2006  2006  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  ח"לפי שא  ח"לפי שא  ח"לפי שא  ח"שלפי א  
 
           'ספח אנ
           תאמות הדרושות כדי להציג ה
           את תזרימי המזומנים 
           מפעילות שוטפת 
           

           הכנסות והוצאות שאינן כרוכות 
           : בתזרימי מזומנים

           
           רווחים של בחלק הקבוצה 
           י בניכו חברות כלולות

 )5,083(  )13,687(  37,303   )36,242(  48,750   נטו, דיבידנדים שנתקבלו 
            המיעוט ברווחי חברות חלק

 *201,321   *39,711   42,898   *78,954   201,012   נטו,  שאוחדו
 )425,236(  )133,225(  )3,420,160(  )140,153(  )3,420,261(  רווח מירידה בשיעור האחזקה

 *171,738   *35,993   42,155   *80,829   60,839   ת פחת והפחתו
 4,240   -   -   -   -   נטו, ירידת ערך השקעות

 )112,148(  )57,110(  )24,836(  )43,443(  43,670   נטו, מסים נדחים
           בהתחייבויות בשל סיום  עליה

 3,816   1,033   )337(  2,920   449   נטו, מעביד- יחסי עובד
            רכוש הון ממכירתרווחי 
 )57,740(  )51,389(  )3,426(  )51,413(  )2,613(  נטו, ן בהקמה" ונדל קבוע

           ערך בטוחות ) עלית(ירידת 
 )37,715(  2,827   )47,569(  )3,266(  )64,522(  נטו,  סחירות

           ן "עליה בשווי הוגן של נדל
 -  -   )32,327(  -   )771,817(  להשקעה 

           -הפרשי התאמה בגין 
           הלוואות והתחייבויות אחרות  

 14,295   50,516   12,122   37,103   2,303    לזמן ארוך
 )24,683(  1,234   )12,290(  )10,563(  )16,189(   הלוואות לחברות כלולות

 1,304   1,820   )31,632(  674   )40,020(  פקדונות והלוואות 
  6,300   -   6,399   -   9,665   הטבה בגין אופציות לעובדים

            
  )3,948,734(  )84,600(  )3,431,700(  )122,277(  )259,591( 

           שינויים בסעיפי רכוש 
           : והתחייבויות
 )6,252(  14,391   )11,214(  688   )45,161(  מלאי אחר

            ומלאי בביצועבניה עבודות 
 )352,538(  )240,006(  )821,771(  )48,612(  )1,402,295(  נטו, בניינים למכירה 

 429,750   403,888   )411,888(  58,611   )455,980(  חייבים ויתרות חובה, לקוחות
           זכאים ויתרות , ספקים, קבלנים
 231,591   70,658   447,699   248,112   711,989    זכות

  )1,191,447(   258,799  )797,174(   248,931   302,551 
            
  )5,140,181(   174,199*  )4,228,874(   126,654*    42,960* 
  
  
  
  ).2('ב1ראה באור  -הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של תקן חשבונאות * 
  
 .באורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
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  אפריקה ישראל להשקעות בערבון מוגבל
  

  )המשך(וחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים דתמצית 
  
  כומים מדווחיםס
  
  שנה שהסתיימה ביוםל  תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביוםל  תקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביוםל  
   בדצמבר31   ביוני30   ביוני30   ביוני30   ביוני30  
  2007  2006  2007  2006  2006  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  ח"לפי שא  ח"פי שלא  ח"לפי שא  ח"לפי שא  
 
           'ספח בנ

           רכישת חברות שאוחדו 
           )כולל באיחוד יחסי(לראשונה  
            

           נכסים והתחייבויות של החברות 
            : ליום הרכישה

            
 2,059   )54,272(  215,204   )54,074(  409,138   )למעט מזומנים(הון חוזר 
  13,200   -  -   -  7,564   רכוש אחר

 309,686   408,854   51,720   461,464   595,462   ן להשקעה" ונדלנכסים קבועים
            ת ו המוחזקותהשקעה בחבר

 -  -  225,880   -  136,769    לראשונהושאוחד 
           התחייבויות לזמן ארוך בניכוי 

 )1,741(  )250(  )83,272(  )493(  )466,577(  חלויות שוטפות 
 31,892   45,282   -   45,282   )168,272(  עוט ליום הרכישהזכויות המי

 -   )167,940(  -   -   -   השקעות אחרות
           
   514,084   452,179   409,532   231,674   355,096 

            'נספח ג
            חברה שיצאה מאיחוד מלא 

            ואוחדה באיחוד יחסי 
            

 561,714   -   -   -   -   )למעט מזומנים(הון חוזר 
 )151,868(  -   -   -   -   רכוש קבוע
 740   -   -   -   -   מסים נדחים

 )472,486(  -   -   -   -   רווח מירידה בשיעור ההחזקה
           
   -   -   -   -  )61,900( 

           'נספח ד
          תמורה ממימוש השקעות בחברה 

            שאוחדה בעבר ומכירת פעילות 
           

 )21,405(  -   -   -   )585(  )מניםלמעט מזו(הון חוזר 
 15,596   -   -   -   848   רכוש קבוע

 4,822   -   -   -   )126(  רווח ממכירת פעילות
           
   137   -   -   -  )987( 
           
           עולות מהותיות שאינן במזומןפ
           

 570,375   20,638   4,460   32,907   7,648   מכירת רכוש קבוע באשראי
           ן "ונדל קבוע רכישת רכוש

 24,933   4,696   -   54,601   6,665   באשראילהשקעה  
  -   -   -   6,402     רכישת מקרקעין באשראי
 49,120   24,448   29,920   24,448   29,920   המרת אגרות חוב למניות

  -   498,777   -   498,777   -   הנפקת הון למיעוט
            המרת אגרות חוב למניות 

  251,657   70,900   -   70,900   -   קתבחברה מוחז 
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהםביניים הבאורים לדוחות הכספיים 



  אפריקה ישראל להשקעות בערבון מוגבל
  
  )בלתי מבוקרים (2007 ביוני 30חדים ליום אורים לדוחות הכספיים ביניים המאוב
  
  

 11 

   כללי דיווח ומדיניות חשבונאית- 1אור ב
  
  כללי  .א
  
דוחות ביניים אלה נערכו על פי הכללים החשבונאיים המקובלים כמתחייב לצורך עריכת דוחות כספיים לתקופות   .1

לתקנות ניירות ערך '  של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ובהתאם להוראות פרק ד14קן  בהתאם לתביניים
  .1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

  
.  ולתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך2007 ביוני 30דוחות הביניים המאוחדים נערכו ליום   .2

 2006 בדצמבר 31יקה לדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה ליום יש לקרוא דוחות ביניים אלה תוך ז
  ). הדוחות השנתיים-להלן  (2007 במרס 25שפורסמו ביום 

  
פרט לאמור בבאור , עיקרי המדיניות החשבונאית יושמו בדוחות ביניים אלה באופן עקבי ליישומם בדוחות השנתיים  .3

  .זה
  
 כוללת החברה את חלקה בתוצאות הפעילות של אלון חברת הדלק לישראל 2007החל מהרבעון הראשון של שנת   .4

בפער זמן של שלושה חודשים וזאת היות והדוחות הכספיים של אלון לא הועמדו )  אלון-להלן , חברה כלולה(מ "בע
יטת את השקעתה באלון בש 2007 במרס 31בדוחות הכספיים ליום לרשות החברה במועד הנדרש כדי שתוכל להציג 

  .השווי המאזני
 -בחברה בת של אלון חשד לאי התאמות בספרי חברת הבת שיחייבו תיקון של דוחותיה הכספיים התעורר 2007ביולי 

 לא 2007 ביוני 30 של החברה ליום כפועל יוצא מכך עד למועד החתימה על הדוחות הכספיים .'ט4ראה באור 
  . השלימה אלון את עריכת דוחותיה הכספיים לתקופה

 מהותי ביחס וחלקה של החברה בתוצאות פעילותה של אלון אינ, על פי הערכות ואומדנים של הנהלת החברה
  . לתוצאות פעילות החברה בתקופה

 את חלק החברה בתוצאות פעילותה של אלון 2007 ביוני 30של החברה ליום לפיכך לא כוללים הדוחות הכספיים   
 .2007ס  במר31 בינואר ועד ליום 1לתקופה מיום 

  
  יישום לראשונה של תקני חשבונאות  .ב
  
של המוסד , ")התקן "-להלן  (מלאי  בדבר26את תקן חשבונאות מספר  מיישמת החברה ,2007 בינואר 1החל מיום   )1(

למעט מלאי עבודות בביצוע שבתחולת תקן חשבונאות , התקן חל על כל סוגי המלאי .הישראלי לתקינה בחשבונאות
הקמת בניינים " 2ינים למכירה שבתחולת תקן חשבונאות מספר ימלאי בנ, "פי חוזה ביצוע-ת עלעבודו", 4מספר 
  . ומכשירים פיננסים"למכירה

עלות המלאי נקבעה על . מודדת החברה את המלאי לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו, בהתאם להוראות התקן
מספק הנחיות בדבר העמסת עלויות המרה למלאי וכן לקביעת גם התקן ). FIFO(ראשון -יוצא, ראשון-פי שיטת נכנס

  .שווי מימוש נטולירידת ערך של מלאי 
 נתוני השוואה המתייחסים אימוץ התקן יהיה בדרך של יישום למפרע של, בהתאם להוראות המעבר של התקן

  . לתקופות קודמות
  

  .ספי של החברה ומצבה הכן השלכה מהותית על תוצאות הפעילותליישום התקן החדש אי
  

של , ")התקן "-להלן( בדבר רכוש קבוע 27 מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר ,2007 בינואר 1החל מיום   )2(
למדידה ולגריעה של פריטי רכוש קבוע ואת הגילוי , התקן קובע כללים להכרה. המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

  .הנדרש בגינם
הכללה כחלק מעלות פריט רכוש קבוע את אומדן :  ביחס לכללים שיושמו בעבר הינםהשינויים העיקריים שנקבעו בתקן

כבר בעת ההכרה , העלויות שיוצרו בגין מחויבות לפירוק והעברה של הפריט ושיקום המקום שבו הוא ממוקם
 שנצבר מתן חלופה למדידה של קבוצות של פריטי רכוש קבוע דומים בסכום משוערך בניכוי פחת; הראשונית בפריט

כאשר עלייה בערך של נכס כתוצאה מהערכה מחדש מעבר לעלות הראשונית תיזקף ישירות להון העצמי בסעיף קרן 
הפחתה בנפרד של כל חלק של פריט רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות של ; הערכה מחדש

 רכוש קבוע שנרכש תמורת פריט לא כספי קביעה שפריט; לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות, הפריט
  .יימדד לפי שווי הוגן, אחר במסגרת עסקה בעלת מהות מסחרית

  .החברה בחרה להמשיך ליישם את מודל העלות על פרטי רכוש קבוע
  

הדוחות הכספיים תואמו בדרך של הצגה מחדש כתוצאה מיישום הוראות התקן , בהתאם להוראות המעבר של התקן
י מלונאי שטופל בעבר כמלאי בסיסי במסגרת הרכוש הקבוע ובהתאם להוראות התקן מהווה נכס בר על ציוד תפעול

  .פחת
 7.1- בכ2006 ביוני 30- ו2006 בדצמבר 31כתוצאה מהצגה מחדש קטנה יתרת הרכוש הקבוע של החברה לימים 

  .ח" מליון ש6.1-ן בכח וההון העצמי קט" מליון ש1-זכויות המיעוט בחברות מאוחדות קטנו בכ, ח"מליון ש
 ולתקופות של ששה 2006 בדצמבר 31-להצגה מחדש לא היתה השפעה מהותית על הרווח הנקי לשנה שהסתיימה ב

  .וכן על הרווח הבסיסי והמדולל למניה לאותם תאריכים, 2006 ביוני 30ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 
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  )המשך ( כללי דיווח ומדיניות חשבונאית- 1באור 
  

  )המשך(ישום לראשונה של תקני חשבונאות י  .ב
  

 תקן). 16 תקן -להלן (להשקעה ן"נדל בדבר 16מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר , 2007 בינואר 1החל מיום   )3(
, בין היתר, קובע 16 תקן .בגינו הנדרש הגילוי ואת להשקעה ן"נדל של ולגריעה למדידה, להכרה כללים קובע 16

על , שבתקופות עוקבות, 16 כמו כן קובע תקן. מדד לראשונה לפי עלות בתוספת עלויות עסקהן להשקעה יי"שנדל
לבין , ובניכוי הפסדים מירידת ערך, ן להשקעה שלה לפי עלות בניכוי פחת שנצבר"הישות לבחור בין מדידת כל הנדל

  . כאשר עדכון השווי ההוגן ייזקף לרווח והפסד, מדידה לפי שווי הוגן
  

על ידי החברה כבעלים או בחכירה (המוחזק )  או שניהם– או חלק ממבנה -קרקע או מבנה(ן "הוא נדל, שקעהן לה"נדל
  :ושלא לצורך, לצורך הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הונית או שניהם) מימונית

  או; ספקת סחורות או שירותים למטרות מנהלתיותאשימוש בייצור או   .1
 .ם הרגילמכירה במהלך העסקי  .2

  .ן להשקעה"החכורים על ידי החברה בחכירה תפעולית מסווגים ומטופלים כנדל, מבנים מושכרים, כמו כן
  

מטופל כרכוש קבוע עד לגמר , ואשר ימדד לפי שווי הוגן, ן להשקעה"ן הנמצא בתהליך הקמה לשימוש עתידי כנדל"נדל
כל רווח או הפסד שנוצר . ן להשקעה"גן ומסווג כנדלהבניה או הפיתוח ובאותו מועד הוא נמדד מחדש לפי שווי הו

  .מהמדידה מחדש נזקף לרווח והפסד
  

נמדד הנכס מחדש לפי שווי , אשר ימדד לפי שווי הוגן, ן להשקעה"ן הופך משימוש הבעלים לנדל"כאשר השימוש בנדל
כל הפסד נזקף ישירות לרווח . כל רווח שנוצר מהמדידה מחדש נזקף ישירות להון. ן להשקעה"הוגן והוא מסווג כנדל

מתקבע , או למלאי) ן בשימוש הבעלים"נדל(לרכוש קבוע , הנמדד לפי שווי הוגן, ן להשקעה"במעבר מנדל. והפסד
אשר , ן להשקעה"במעבר ממלאי לנדל. לצורך הטיפול החשבונאי העוקב ,השווי ההוגן כעלות הרכוש הקבוע או המלאי

נזקף ישירות , ן באותו מועד לבין ערכו הקודם בספרים"ין השווי ההוגן של הנדלהפרש כלשהו ב, ימדד לפי שווי הוגן
  .לרווח והפסד

  

 2007 בינואר 1ן להשקעה במאזן המאוחד ליום "השווי ההוגן של הנדל. שם את מודל השווי ההוגןהחברה החליטה ליי
ן להשקעה " המופחתת של הנדלאך העלות, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש. ח"מיליארד ש 5.2 -נקבע לסך של כ

  . סווגה מחדש2006  ביוני30 - ו2006 בדצמבר 31לימים 
  

ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים ובעלי כישורים מקצועיים -השווי ההוגן נקבע על בסיס הערכות שווי שבוצעו על
  .מתאימים

שיעורי ההיוון ששימשו את .  מהנכסיםהערכות השווי נערכו בעיקרן בשיטת היוון תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע
מיקום הנכס וטיב ,  לשנה והם נקבעו בהתחשב בסוג הנכס ויעודו10%-7.75%של הינם בשיעור בישראל מעריכי השווי 

, שטחי אחסנה, 9%-7.75%בקביעת שוויים של שטחי משרדים ומסחר נעשה שימוש בשיעורי היוון של . השוכרים
ואילו שטחים פנויים או העתידים לפינוי בחודשים , 9.3%-8.25%יס שיעורי היוון של תעשיה וחניונים הוערכו על בס

ל הינם בשיעור של " שיעורי ההיוון ששימשו את מעריכי השווי בחו.10%-9%הקרובים הוערכו על בסיס שיעור היוון של 
  . עבור שטחי משרדים ומסחר9.25%-6%

  

  :2007 בינואר 1 -חד של החברה ל על המאזן המאו16להלן פרוט השפעת יישום תקן 
  

  ח"מליוני ש  
  )בלתי מבוקר(  
    

  2,188   ן להשקעה"גידול ביתרת הנדל
  )661(  נטו, גידול בעתודה למיסים נדחים

  )630(  גידול בזכויות המיעוט
  897   כ גידול ביתרת העודפים"סה

  

צירפה החברה לדוחות הכספיים , 1970-ל"תשה, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ב8בהתאם לתקנה 
לצורך כך יישמה החברה הערכות שווי מהותיות לקבוצה , 2007 במאי 29 אשר פורסמו ביום 2007 במרס 31ליום 

לגבי נכסים .  מסך הנכסים במאזן המאוחד10%כמותי לפיו נכס נחשב כמהותי אם שוויו ההוגן עולה על מבחן 
נבחנה מידת המהותיות לפי השערוך שנזקף ביחס לרווחי החברה , חות רווח והפסדששערוכם לשווי הוגן נזקף לדו

  .לתקופה
  

ולכן לא מוכרת בספרים , החברה מכירה בהתחייבות בגין תשלום מס מכירה עם קרות אירוע היוצר לחברה מחוייבות זו
 במידה והקבוצה היתה ,להערכת החברה. ן להשקעה של הקבוצה"התחייבות בגין מס מכירה המתייחס לנכסי נדל

סכום ההתחייבות , לתאריך הדוחות הכספיים ן שלה במחיר המשקף את שווים ההוגן"מממשת את כל נכסי הנדל
  .ח"מיליון ש 155 - כוחלק המיעוט וחלקן של חברות כלולות הינ, שהיתה נרשמת נטו לאחר מסים
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  )המשך ( כללי דיווח ומדיניות חשבונאית- 1באור 
  
  )המשך(שונה של תקני חשבונאות יישום לרא  .ב
  
 - להלן( בדבר נכסים בלתי מוחשיים 30מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר , 2007 בינואר 1החל מיום   )4(

התקן מסביר את הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים . של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, ")התקן"
  . הגילויים הנדרשיםתוך פירוט , נכסים אלהשל ומגדיר כיצד למדוד את ערכם בספרים 
לעניין צירופי . למעט כמפורט להלן, אימוץ התקן יעשה בדרך של יישום למפרע, בהתאם להוראות המעבר של התקן

ואילו לגבי פרויקט מחקר ,  או לאחר מכן2007 בינואר 1 התקן ייושם לגבי צירופי עסקים שהתרחשו ביום ,עסקים
 ומקיים את הגדרת נכס בלתי 2007 בינואר 1רכש במסגרת צירוף עסקים שהתרחש לפני ופיתוח בתהליך אשר נ

 בנכס פרויקט מחקר 2007 בינואר 1ביום החברה תכיר , מוחשי במועד הרכישה ונזקף כהוצאה במועד הרכישה
  . תוך ייחוס מסים,ופיתוח בתהליך

הפחתה שהייתה נצברת אילו הופחת ממועד נכס מחקר ופיתוח יוכר לפי הסכום שהוערך במועד הרכישה בניכוי 
 בהתאם לאורך החיים השימושיים של הנכס ובניכוי הפסדים מירידת ערך 2006 בדצמבר 31הרכישה ועד ליום 

  .2007 בינואר 1יום לסכום התיאום ייזקף ליתרת העודפים . שנצברו
  

חומרה המתייחסת בעלות מופחתת של אלי מהינן מהוות חלק אינטגרא התקן החברה מיינה תוכנות שמיישוםכתוצאה 
 מסעיף רכוש קבוע לסעיף רכוש 2006 בדצמבר 31ח ליום " אלפי ש855 ובסך של 2006 יוני 30ח ליום "אלפי ש 852
  .אחר

  
  . על תוצאות הפעילות ומצבה הכספי של החברההתקן החדש אין השלכה מהותיתליישום 

  
 בדבר הטיפול החשבונאי בעסקאות בין 23ן חשבונאות מספר  מיישמת החברה את תק2007 בינואר 1החל מיום   )5(

התקן מחליף את תקנות . של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, ")התקן "–להלן (ישות לבין בעל השליטה בה 
 וקובע כי נכסים 1996 –ו "התשנ, )הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות הכספיים(ניירות ערך 
ת שלגביהם בוצעה עסקה בין הישות לבין בעל השליטה בה ימדדו במועד העסקה לפי שווי הוגן וההפרש והתחייבויו

הפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן מקטין . בין השווי ההוגן לבין התמורה שנזקפה בעסקה ייזקף להון העצמי
קרן הון "עיף נפרד בהון העצמי שייקרא הפרש בזכות מהווה במהותו השקעת בעלים ולכן יוצג בס. את יתרת העודפים

 ".מעסקה בין ישות לבין בעל השליטה בה
 

העברת נכס לישות מבעל : כדלקמן, התקן דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה
במלואה או , נטילת התחייבות של הישות כלפי צד שלישי; העברת נכס מהישות לבעל השליטה, או לחילופין, השליטה
וויתור בעל השליטה לישות על חוב , שיפוי הישות על ידי בעל השליטה בה בגין הוצאה, על ידי בעל השליטה, חלקה

כמו כן . והלוואות שניתנו לבעל השליטה או הלוואות שהתקבלו מבעל השליטה; במלואו או בחלקו, שמגיע לו מהישות
 בנוגע לעסקאות בין הישות לבין בעל השליטה בה במהלך קובע התקן את הגילוי שיש לתת בדוחות הכספיים

  .התקופה
  

 1 החברה את התקן על עסקאות עם בעל שליטה בה שבוצעו לאחר מיישמת, בהתאם להוראות המעבר של התקן
  .החל ממועד תחילתו,  וכן על הלוואות שניתנו או שהתקבלו מבעל השליטה לפני מועד תחילת תקן זה2007בינואר 

  
  .ת הפעילות ומצבה הכספי של החברהתוצאועל  התקן החדש אין השלכה מהותיתליישום 

  
  מטבע חוץ והצמדה  .ג

  
  :בתקופות החשבון החליפין ובשעריהמחירים לצרכן שחלו במדד שעורי השינוי להלן 

  
  דד המחירים לצרכןמ  ערי חליפין של מטבעות זריםש

       דולר של   פרנק     
   גיןב  דועי  ב"ארה  וויצריש  יין יפני אירו  דולר קנדי

% % %  %  %  %  %   
  

  לתקופה של ששה            
  :ביוםסתיימה החודשים ש             
  2007 ביוני 30   0.97   0.26   0.57   )0.46(  )3.15( 2.68  10.40 
  2006 ביוני 30   1.55   1.26   )3.54(  2.28   )1.33( 3.62  0.89 

              
  לתקופה של שלושה            
  :ביוםסתיימה ה חודשים ש            
  2007 ביוני 30   1.21   0.70   2.26   1.25   )2.25( 3.23  11.63 
  2006 ביוני 30   0.96   1.16   )4.82(  0.40   )2.60( )0.32( )0.50(
                
   לשנה שהסתיימה ביום            
  2006 בדצמבר 31   )0.09(  )0.09(  )8.21(  )0.91(  )7.69( 2.17  )8.15(
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   אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח– 2אור ב
  

  ל "ן בחו"פעילות נדל  .א
  

  ב"ארהן ב"פעילות נדל
בהסכם למכירת מלוא זכויותיה בבניין משרדים , באמצעות חברה מוחזקת,  התקשרה החברה2007בינואר   )1

והסכמים לרבות הסכמי השכירות עם שוכרים בבניין , יורק- במתחם הוול סטריט בניו14הממוקם ברחוב וול 
  .אחרים ביחס לבניין

  . מליון דולר325תמורת המכירה נקבעה על סך של 
במקרה של הפרת ההסכם .  מליון דולר16.25על חשבון התמורה הופקד על ידי הרוכשת בנאמנות פקדון של 

  .על ידי הרוכשת יחולט הפיקדון כפיצוי מוסכם מראש למוכרת
והצגתו של הנכס האמור לפי שוויו , 2007 בינואר 1 ביום 16לאור כניסתו לתוקף של תקן חשבונאות מספר 

 רווח  החברה בספרינרשם לא ,))3(ב1ראה באור (ההוגן תוך זקיפת השערוך ליתרת הפתיחה של העודפים 
  .הון בגין מכירת הנכס

  
 בהסכם לרכישת 2007התקשרה במרס , ) החברה המאוחדת–להלן (באמצעות חברה מאוחדת , החברה  )2

  . יורק-ניו,  במנהטן”Upper West Side“שהינו בניין מגורים ברובע , "Apthorop"כויות בבניין  מהז50%
 2,600 - כ,ר" מ32,000 - דירות להשכרה בשטח כולל של כ163, בין היתר, הנכס הינו בניין היסטורי הכולל  

 -נוצלות בהיקף של עד כלנכס זכויות בניה נוספות בלתי מ. ר שטחי חניה" מ1,250 -ר שטחים מסחריים וכ"מ
  . מליון דולר בשנה11.7-נכון לתאריך הדוח דמי השכירות מנכס זה מסתכמים בכ .ר" מ6,000

  :להלן עיקרי העסקה  
התקשר בהסכם בקשר עם )  חברת הנכס–להלן (תאגיד זר בבעלות מלאה של מספר גורמים מקומיים    )א(

  . מליון דולר426-רכישת הנכס בתמורה לסך של כ
 מהזכויות בתאגידים אשר 50%לפיו תרכוש החברה המאוחדת , החברה המאוחדת התקשרה בהסכם  )ב(

  .א הזכויות בחברת הנכסובמצטבר במל) בעקיפין(יחזיקו 
 מליון דולר יועמדו כהשקעת הון 114-סך של כ.  מליון דולר426מחיר הרכישה הכולל של הנכס הינו   )ג(

  .מד באמצעות הלוואה מתאגידים בנקאיים כמפורט להלןויתרת הסכום תוע, עצמי של חברת הנכס
דהיינו ,  מהסכום הנדרש כהשקעת הון עצמי כאמור לעיל50%החברה המאוחדת התחייבה להעמיד    )ד(

 מליון 55 מסך של עד 50%בנוסף התחייבה החברה המאוחדת להעמיד .  מליון דולר57-סך של כ
או הוצאות המימון של חברת הנכס /מון הוצאות התפעול ולצורך מי)  מליון דולר27.5דהיינו עד (דולר 

  .לצורך מימון תוספות בניה בנכס)  מליון דולר5דהיינו עד ( מליון דולר 10 מסך של עד 50%בעתיד וכן 
  

בכוונת , כמו כן. בכוונת חברת הנכס לשפץ את הנכס ולהפוך אותו לבניין דירות יוקרה המיועדות למכירה
להערכת . לת אישורים להרחבת הנכס בהתאם לזכויות הבנייה הנוספות כאמור לעילחברת הנכס לפעול לקב

  . שנים5-תקופת פיתוח ושיפוץ הנכס ומכירת הדירות תמשך כ, חברת הנכס
לא כולל השקעות בקשר עם זכויות הבניה ( מליון דולר 95- בכךהיקף ההשקעה הנוספת הכלולה בנכס מוער

  ).הנוספות
  

חברת הנכס עשויה להנות מהטבות מס משמעותיות בגין סכומים ,  הינו נכס היסטורילאור העובדה כי הנכס
    .שיושקעו על ידה בנכס מסויימים

על פי הסכמים אלו יעמידו . התקשרה חברת הנכס בהסכמי מימון עם בנקים זרים, לצורך מימון העסקה
ישת הנכס ולמימון הוצאות הבנקים הזרים לחברת הנכס הלוואות לצורך העמדת יתרת הסכום הנדרש לרכ

בנוסף התחייבו .  מליון דולר343 -בסך כולל של כ, )מעבר להשקעת ההון העצמי כאמור לעיל(העסקה 
 מליון דולר שעיקרו ישמש לצורך הוצאות מימון ולצורך פיתוח 177 -הבנקים להעמיד בעתיד סך נוסף של כ

  .ושיפוץ הנכס
  : מליון דולר343ל של "מתוך הסך הנ

בריבית שנתית ,  שנים6 - ל4 מליון דולר תועמד לתקופה של בין 218 -וואה אחת בהיקף של כהל   -
ובכלל זה ,  מובטחת בביטחונות שונים כמקובל בעסקאות דומותהההלווא. 1.85%+ בשעור של ליבור 
  .משכנתא על הנכס

 4עמד לתקופה של בין תו, )אשר מהווה הלוואת מזנין( מליון דולר 125 -הלווואה נוספת בהיקף של כ   -
ההלוואה מובטחת בביטחונות שונים כמקובל . 6.6%+ בריבית שנתית בשעור של ליבור ,  שנים6 -ל

  .ובכלל זה שעבוד מניות חברת הנכס, בעסקאות דומות
הואיל ואחד , עם זאת. ערבה כלפי הבנקים להחזר ההלוואות על ידי חברת הנכסאינה החברה המאוחדת 
, רים בחברת הנכס נדרש לערוב כלפי הבנקים להחזר ההלוואות על ידי חברת הנכסמבעלי המניות האח

 מכל סכום שהוא יידרש לשלם לבנקים עקב מימוש ערבויות 50% בגין והתחייבה החברה המאוחדת לשפות
 57דהיינו לסך של עד , התחייבות השיפוי של החברה המאוחדת תוגבל לסך השקעתה בהון עצמי. כאמור

  . מליון דולר32.5ועד לסכום נוסף של , ר בשלב הראשוןמליון דול
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  )המשך(ל "ן בחו"פעילות נדל  .א
  

  )המשך(ב"ארהן ב"פעילות נדל
  

ר .ס. התקשרה חברה בת של החברה במערכת הסכמים עם חברה זרה בשליטת ב2007 סבחודש מר  )3
, להקמת חברת משותפת, ורית שניירות ערך שלה רשומים למסחר בבורסהחברה ציב, מ"פרוייקטים בע
. אריזונה, הממוקמים במרכז העיר פיניקס,  דונם24 -אשר תחזיק במקרקעין בשטח של כ, בחלקים שווים

בכוונת הצדדים לפתח את ). למעט חלק קטן מהם המשמש כחניון זמני(המקרקעין פנויים הדוח לתאריך 
 - יחידות דיור וכן כ1,000 עד 900, כ"בסה, שיכללו,  מגדלי דירות יוקרה3מתם של המקרקעין לצורך הק

סך של להיקף ההשקעה הראשוני של חברת הבת בחברה המשותפת מסתכם . ר שטחים מסחריים" מ3,000
    .ב" מיליון דולר ארה15 -כ

 עם רכישת מלוא בהסכם בקשר של החברה) בעקיפין(חברה בת בבעלות מלאה  התקשרה 2007באפריל   )4
שהינו בניין הכולל שטחי משרדים , ")The New York Times Building" ("יורק טיימס-ניו "-הזכויות בבניין ה
  . יורק-ניו, במנהטן" Times Square"בכיכר , ושטחים מסחריים

ות חברת הבת התקשרה בהסכם בקשר עם רכישת מלוא הזכויות בתאגידים זרים אשר מחזיקים במלוא הזכוי  
. מיסים והוצאות עסקה נוספות, היטלים, בתוספת אגרות, ב" מיליון דולר ארה525 -בתמורה לסך של כ, בנכס

, כםל הופקד בנאמנות על ידי חברת הבת במועד חתימת ההס"ב מתוך הסך הנ" מיליון דולר ארה50 -סך של כ
  . ועד השלמת העסקהבמ 2007שולמה ביוני יתרת מחיר הרכישה . כמקדמה על חשבון מחיר הרכישה

חלק . יורק-ניו, במנהטן" Times Square"הנכס הינו בניין הכולל שטחי משרדים ושטחים מסחריים בכיכר   
, ר" מ4,700 -הנכס ניצב על קרקע בשטח של כ"). Landmark(" כבניין לשימור 2001מהנכס הוכרז בשנת 
". יורק טיימס-ניו" עיתון ה-לואם לשוכר יחיד אשר מושכרים במ, ר בנויים" מ725,000 -והינו כולל שטח של כ

  .2007השוכר צפוי לפנות את הנכס ביולי 
לתאריך . ולאחר מכן להשכיר אותו למשרדים ולשטחים מסחריים, בכוונת חברת הבת לפתח ולשפץ את הנכס  

עה היקף ההשק.  חודשים14-תמשך תקופת פיתוח ושיפוץ הנכס כ, על פי הערכת חברת הבת, חתימת הדוח
  .ב"מיליון דולר ארה 250 -הנוסף הכולל בנכס מוערך בשלב זה בכ

המשקיעים . ותאגיד בנקאי זר העמיד את המימון לעסקה, צירפה לעסקה משקיעים נוספיםברת הבת ח  
 מליון דולר כהלוואה על ידי חברה 6-הועמד להם סך של כ, מתוכם( מליון דולר 7.5הנוספים העמידו סך של 

  . מהזכויות בנכס%27 -בבעלותם כו) בת של החברה
 מליון דולר הועמדו על ידי תאגיד בנקאי זר במספר 711המימון הבנקאי לרכישה ושיפוץ הנכס בהיקף כולל של 

ההלוואה תישא ריבית בשיעור .  מליון דולר475ובכלל זה משכנתא בדרגה ראשונה בהיקף של , מסגרות
להגנה מפני תנודות חדות בריבית הליבור בוצעה . שניםלתקופה של שלוש , 2.5%ריבית הליבור בתוספת 

כספי הלוואה שימשו לתשלום יתרת מחיר הרכישה וכן צפויים לממן . עסקת הגנה לגידור שעור עליית הריבית
ההלוואה מובטחת בעיקרה בשעבוד ראשון על הנכס .  מעבודות השיפוץ בנכס והוצאות נלוות למימון90%-כ

  .ת בחברת הבת ותאגידי הנכס השוניםוכן בשעבודים על הזכויו
  

בהסכם בקשר עם רכישת , )בעקיפין(באמצעות חברה בת בבעלות מלאה ,  התקשרה החברה2007במאי   )5
-ניו, שהינו בניין הכולל שטחי משרדים במנהטן, )”The Clock Tower“" (מגדל השעון"מלוא הזכויות בבניין 

  ).  הנכס–להלן (יורק 
 מליון דולר 200 -בתמורה לסך של כ, סכם בקשר עם רכישת מלוא הזכויות בנכסהחברה הבת התקשרה בה

ל הופקד " מליון דולר מתוך הסכום הנ20 -סך של כ. מיסים והוצאות עסקה נוספות, היטלים, בתוספת אגרות
יתרת מחיר . כמקדמה על חשבון מחיר הרכישה, בנאמנות על ידי חברת הבת במועד חתימת הסכם הרכישה

  .ה תשולם במועד השלמת העסקההרכיש
הנכס ניצב על קרקע . יורק והוא הוכרז כבניין לשימור-ניו, הנכס הינו בניין הכולל שטחי משרדים במנהטן

  .אשר אינם מושכרים, ר בנויים" מ26,000-ר והוא כולל שטח של כ" מ590-בשטח של כ
הואיל והנכס הינו בניין . וקרהולהסב אותו לבית דירות י, בכוונת החברה הבת לפתח ולשפץ את הנכס

  .החברה הבת תידרש לקבל את האישורים הדרושים לצורך הסבת הנכס לבית דירות כאמור, משרדים
היקף ההשקעה הנוסף הכלול . שיפוץ והסבת הנכס תמשך כשנתיים, תקופת הפיתוח, להערכת החברה הבת

  . מליון דולר110 -בנכס מוערך בשלב זה בכ
במסגרת השלמת העסקה העמידה . העסקה והזכויות בנכס הועברו לזכות חברת הבת הושלמה 2007ביוני 

וכן )  מליון דולר20בנוסף למקדמה בסך ( מליון דולר 126 -חברת הבת ממקורותיה העצמיים סך של כ
 מליון דולר להשלמת התמורה וכיסוי הוצאות העסקה מתוך כספי הלוואה שקיבלה 65 -העבירה סך של כ

 מליון דולר למימון תכנון 23 -מתוכם מיועד סך של כ( מליון דולר 88 - זר בהיקף כולל של כממוסד בנקאי
תקופת ההלוואה הינה שנה והיא נושאת ריבית ). ועבודות מכינות של שיפוץ הנכס ולהסבתו לבית דירות יוקרה

  .1.4%בשיעור ליבור בתוספת 
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מכתב כוונות על פי , בדוחות הכספיים השנתיים בדבר פרוייקטי לאס וגאס) 3א)(3(ט2בהמשך למתואר בבאור   )6
 –להלן (ב "השותף העסקי של החברה בפיתוח מקרקעין בארהבין החברה לבין  2007בפברואר שנחתם 
. ו בתאגידים המחזיקים נכסים משותפים בלאס וגאסעביר לחברה את אחזקותיי וותףימכור הש) השותף
לחברה השותף שלם יובנוסף ,  מההלוואות הקשורות לתאגידים אלהתפטור החברה את השותף, בתמורה

 מיליון דולר 1.3סכום זה יתווסף לסך של ( מיליון דולר כפירעון הריבית שנצברה בגין ההלוואה 10סכום של 
 והוא הופקד בנאמנות עבור החברה מתוך הסכומים שהגיעו השותף לחברהב שכבר שולמו על ידי "האר

  ). בקשר עם פרויקטים המשותפים לצדדים בניו יורקלשותף
שחלקם (נוספים בפרוייקט כי במקרה בו החברה לא תרכוש את חלקם של שותפים , בין היתר, כמו כן נקבע

אזי ,  חודשים ממועד מכתב הכוונות12וזאת תוך , בפרוייקטים אלוותיה ואף תמכור את אחזק) 50%עומד על 
 11.3אך זאת עד לתקרה של ,  לחלק יחסי מהרווח שיווצר לחברה כתוצאה ממכירה כאמוריהיה השותף זכאי
  . מיליון דולר בלבד

לפיו להתקשר בהסכם החברה  בכוונת , 2007ממאי בהתאם לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 
מר לב  על ידי 32.5%-והחברה  על ידי 67.5% בשיעור של ,בעקיפין, אשר תוחזק(תמכור חברת אחזקות 

 במסגרת עסקה זו אף ייפרעו . מיליון דולר160-תמורת סך של כ, בפרוייקטי לאס וגאסאת אחזקותיה ) לבייב
תשוחרר מכל חברה ו החברה והשותף בקשר עם פרוייקטי לאס וגאס והכל הלוואות הבעלים שהעמיד

.  יום ממועד ההתקשרות בהסכם120העסקה נקבעה להשלמה בתוך . פרוייקטים אלוהתחייבויותיה בקשר עם 
  ). אם בכלל(צפויה החברה לרשום בספריה רווח הון בהיקף לא מהותי , בגין השלמת הסכם המכר

  
השותף  של ו מלוא חלקתרכוש אתשהחברה העניק את הסכמתו לכך , בעל השליטה בחברה, מר לב לבייב

על ידי חברת השותף ברכישת חלק יחסי מאחזקות בלי להתנות את הסכמתו לרכישת חלק השותף , בפרוייקט
באופן , כי אם הסכם המכר לא יושלם מכל סיבה שהיא, מר לבייב התחייב כלפי החברה, כמו כן. לבייב

ויטול על עצמו השותף חצית מאחזקות מהוא מהחברה ירכוש , הפרוייקטים לא ישלימו את רכישת שהצדדים
, את האחזקות האמורותהחברה בתנאים זהים לתנאים בהם רכשה , מחצית מההתחייבויות הכרוכות בכך

  .על פי הסכם המכרהאחרים בפרוייקט כלפי השותפים החברה בכפוף להמחאת מחצית מזכויותיה של 
  

  . הושלמה עסקת המכירה2007במהלך חודש יולי 
  

בהסכם בקשר  2007ביוני התקשרה )  חברת הבת - להלן(של החברה ) בעקיפין( בבעלות מלאה חברה בת  )7
  .ב"ארה, בלאס וגאס, ן"עם רכישת זכויות בנכס נדל
 - להלן ביחד ( ותאגידים נוספיםלבין חברת הבת) המוכר - להלן( תאגיד זר על פי ההסכם שנחתם בין

 אשר סבלאס וגא)  דונם240 -כ( אייקרים 60 - כולל של כקרקע בשטח, מהמוכרהרוכשים ירכשו , )הרוכשים
 מיליון 625 -בתמורה לסך כולל של כ, )הקרקע - להלן" (Hard Rock Hotel & Casino "- בסמיכות לתנמצא
  .מיסים והוצאות עסקה נוספות, היטלים, בתוספת אגרות, דולר

  
ימת הרוכשים במועד חתעל ידי ) קים שוויםבחל( מיליון דולר מתוך מחיר הרכישה הופקד בנאמנות 20סך של 
יתרת מחיר ). ואשר עשוי להיות מחולט במקרים מסוימים(כמקדמה על חשבון מחיר הרכישה , ההסכם

 מיליון דולר אשר ישולם לאחר הפקת רווחים 25למעט סך של , הרכישה תשולם במועד השלמת העסקה
  .   מהפרויקט
ישה יועמד כהשקעת הון עצמי של כמתוך מחיר הר) ל" המקדמה הנכולל סכום( מיליון דולר 196 -סך של כ
  .ויתרת הסכום תועמד באמצעות הלוואה מתאגיד בנקאי, הרוכשים

בכפוף ( מיליון דולר מתוך מחיר הרכישה ישולם בתום שלוש שנים ממועד השלמת העסקה 25 -סך של עד כ
  ).  דולר מיליון2.6 -בסך כולל של עד כ, להפחתות אפשריות מסכום זה

  
 - כחלקה של חברת הבת בו יהווהאשר , ) התאגיד המשותף–להלן  ( להקים תאגיד משותףהרוכשיםבכוונת 

המחזיקים , החלטות מהותיות בתאגיד המשותף יהיו טעונות אישור של בעלי זכויות בתאגיד המשותף. 49%
  .  מהזכויות בתאגיד המשותף60%בלפחות 

כל אחד (לרכוש מהשותפים בתאגיד המשותף ) לתקופה של חמש שניםמוגבלת (לחברת הבת ניתנה זכות 
להגדיל את אחזקותיה בתאגיד , דהיינו( נוספים מהזכויות בתאגיד המשותף 2%) באופן יחסי, לפי חלקו

בתמורה שנקבעה על בסיס עלות ההשקעה בעסקה כאמור , ) מהזכויות בתאגיד המשותף51% -המשותף לכ
  . לעיל

בהתאם לחלקו , התחייב להעמיד את חלקו בסכום הנדרש כהשקעת הון עצמי כאמור לעילכל אחד מהרוכשים 
 96 -כ, דהיינו (49% -חברת הבת התחייבה להעמיד כ, בהתאם לכך. בזכויות בתאגיד המשותף כאמור לעיל

  . מהסכום הנדרש כהשקעת הון עצמי כאמור לעיל) ל"כולל חלקה בסכום המקדמה הנ, מיליון דולר
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  )המשך( אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח - 2אור ב
  
  )המשך(ל "ן בחו"פעילות נדל  .א
  

  )המשך (ב"ארהן ב"פעילות נדל
 
  )המשך  )7(
  

, מספר בתי מלון, בין היתר, אשר יכלול, ת התאגיד המשותף לפתח את הקרקע ולהקים עליו פרויקטנבכוו
, כי מדובר בהערכות ראשוניות בלבד, מובהר בזאת"). הפרויקט: "להלן(שטחים מסחריים וקזינו , אולם כנסים

בשים לב לתנאי השוק ולהחלטות , בין היתר, ועל כן התמהיל וההיקף הסופי של הפרויקט יקבע בעתיד
  .  העסקיות של התאגיד המשותף

.  שנים5 -תמשך תקופת פיתוח והקמת הפרוייקט כ, על פי הערכת חברת הבת, חות הכספייםלתאריך הדו
  . בשלב זה, קעה הנוסף בפרוייקט לא ידועהיקף ההש

  
  ). לעילכהגדרתו ( המשותף לתאגידוהזכויות בקרקע הועברו , הושלמה העסקה 2007 באוגוסט 1ביום 

  
) המהווה את אחד התאגידים בקבוצת הרוכשים(" קרדיט סוויס"לצורך מימון העסקה תאגיד בנקאי מקבוצת 

 המורכב משתי הלוואות אשר נושאות ריבית שנתית בשיעור ,ולר מיליון ד524העמיד מימון בהיקף כולל של 
המימון הועמד לתקופה של . 5.65% -בתוספת שיעור ממוצע של כ)  יום30לתקופה של " (ליבור"של ריבית ה

כספי המימון שימשו לתשלום ). וכן ארבע אופציות להארכת תקופת המימון בשישה חודשים כל פעם(שנה 
המימון . וכן צפויים לממן את החלק הראשוני של הוצאות פיתוח הקרקע, ור לעיליתרת מחיר הרכישה כאמ

  . ל"החברה אינה ערבה להבטחת החזר המימון הנ. מובטח בעיקרו בשעבוד על הזכויות בקרקע
  

,  מיליון דולר17.8 - המשותף הלוואה בסך של כבתאגידחברה בת של החברה העמידה לאחד מהשותפים 
ללווה קיימת אופציה אחת להארכת תקופת  (10%בריבית שנתית בשיעור של , ם חודשי3לתקופה של 

ההלוואה שימשה להעמדת חלק מחלקו של ). 20%בריבית שנתית בשיעור של , ההלוואה בחודש אחד נוסף
בשעבוד על זכויותיו , בין היתר, ההלוואה מובטחת. אותו שותף בסכום הנדרש כהשקעת הון עצמי כאמור לעיל

  .המשותף בתאגיד
  

  ן במזרח אירופה "פעילות נדל
  
אפי  -להלן , חברה מאוחדת של החברה (.AFI Europe N.Vבין נחתמו מספר הסכמים , 2007במרס   )8

, ) המוכרים–להלן ביחד ( וגורם נוסף )ר.ס.ב - להלן(מ "ר אירופה בע.ס. לבין חברה מקבוצת ב)אירופה
ביום ,  באפריל1ביום  , בפברואר28כפי שתוקן ביום ו 2007בהתאם ובהמשך למכתב הכוונות שנחתם בינואר 

  ). מכתב הכוונות–להלן  (2007 ביוני 12 במאי וביום 21
  
בחברות ) 100%(את מלוא הזכויות  2007במסגרת הסכמים אלו רכשה אפי אירופה מהמוכרים במרס   )א

 בתמורה כוללת - Metropolia ופרויקט Soleville פרויקט –לטביה , המחזיקות בשני פרויקטים בריגה
  . אירו מיליון 37-של כ

ידי אפי אירופה -שולמה על, ) הסכום הנדחה-להלן ( מיליון יורו 4.6-למעט סך של כ, ל"התמורה הנ
ר עם חתימת .ס.לרבות בדרך של קיזוז המקדמה שהפקידה אפי אירופה בידי ב (2007 במרס 29ביום 

בצירוף ריבית ,  חודשים12ר בתוך .ס.ום הנדחה לבפי ההסכמים ישולם הסכ-על). מכתב הכוונות
אפריקה נכסים ערבה להתחייבות אפי אירופה לתשלום הסכום . 1.5%+ שנתית בשיעור של יוריבור 

  .וערבות זו תבוטל בקרות אירועים מסויימים שנקבעו ובכללם הנפקה לציבור של אפי אירופה, הנדחה
  

ר לשיפוי בתנאים מסויימים כפי שנקבעו .ס.ויותה של במ להתחייב"אירופה בע. ר.ס.כמו כן ערבה ב
  .בהסכמים

  
  :בחברות שנרכשו מבוצעים פרוייקטים של בניה כמפורט להלן

עליה מתוכננת הקמתן ,  דונם104 - פרויקט בנייה על קרקע בשטח של כינוה Solevilleפרויקט   )1(
ר שטחי מסחר " אלפי מ3.7 -כוכן , ר" אלפי מ204- יחידות דיור בשטח כולל של כ2,350 -של כ

  . ושטחי ציבור
עליה מתוכננת ,  דונם22.5 - פרויקט בנייה על קרקע בשטח של כינוה Metropoliaפרויקט   )2(

בשטח )  יחידות מתוכן כבר נחתמו חוזי מכר510 -ביחס לכ( יחידות דיור 550 -השלמתן של כ
  .ר" אלפי מ45 -כולל של כ
עלולים להשתנות בין היתר בשל עיכובים בלתי מתוכננים בעבודות  או היקפם/ים והשלמת הפרוייקט

  .ן בלטביה"או שינויים בשוק הנדל/הבנייה ו
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  )המשך( אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח - 2אור ב
  

  )המשך(ל "ן בחו"פעילות נדל  .א
  

  )המשך(ן במזרח אירופה "פעילות נדל
  
  )המשך(  )8

  
בחברה המחזיקה בפרוייקט ) 100%(את מלוא הזכויות . ר.ס.ב רכשה אפי אירופה מ2007באפריל   )ב

Lagera 2 -ל למעט סך של כ"התמורה הנ,  מליון אירו8.3 - בתמורה כוללת של כבסופיה בולגריה 
על פי ההסכמים . 2007 באפריל 18שולמה על ידי אפי אירופה ביום ) הסכום הנדחה: לןלה(מליון אירו 

 1.5%+  חודשים בצירוף ריבית שנתית בשיעור של יוריבור 12וך בת. ר.ס.ישולם הסכום הנדחה לב
  .ואולם תשלום סכום של כמחצית מהסכום הנדחה מותנה וכפוף להתקיימות תנאים מסויימים

כי ערבות זו תתבטל , יצויין.  ערבה להתחייבות אפי אירופה לתשלום הסכום הנדחהאפריקה נכסים
ר לשיפור .ס.להתחייבות ב.  הנפקה לציבור של אפי אירופהבקרות אירועים מסויימים שנקבעו ובכללם

  .מ"אירופה בע. ר.ס.בתנאים מסויימים שנקבעו בהסכמים ערבה ב
עליה מתוכננת הקמתן ,  דונם15.8 - סופיה הינו פרוייקט בניה על קרקע בשטח של כ Lageraפרוייקט 

  .ר שטחי מסחר" אלפי מ2.5 -ר וכן כ" אלפי מ47 - יחידות דיור בשטח כולל של כ570 -של כ
או היקפו עלולים להשתנות בין היתר בשל עיכובים בלתי מתוכננים בעבודות /השלמת הפרוייקט ו

  .ן בבולגריה"או שינויים בשוק הנדל/הבנייה ו
  

בחברות המחזיקות בפרוייקט ) 100%(את מלוא הזכויות . ר.ס. רכשה אפי אירופה מב2007במאי   )ג
Osiedle Europejskieהתמורה הכוללת שתשולם למוכרים  ").הפרוייקט: "להלן(פולין , רקוב בק

אשר , 1.5%+  מיליון אירו בצירוף ריבית שנתית בשיעור של יוריבור 35 -במסגרת העסקה עומדת על כ
  ). הריבית המוסכמת-להלן (ום בפועל תחול ממועד חתימת ההסכמים ועד למועד ביצוע התשל

 שילמה אפי אירופה סך של 2007ביוני , שים לצורך השלמת העסקהלאחר השגת כל האישורים הנדר  
 בצירוף הריבית המוסכמת,  מליון אירו6.1-סך של כ, בנוסף. בצירוף ריבית מוסכמת  מליון אירו29.1-כ

אפריקה נכסים ערבה להתחייבויות אפי אירופה לתשלום . 2008 במאי 10עד ליום ישולם למוכרים 
ובכללם הנפקה לציבור של , ערבות זו תבוטל בקרות אירועים מסויימים שנקבעויצויין כי . הסכום הנדחה
  .לשיפוי בתנאים מסויימים שנקבעו בהסכמים. ר.ס.אירופה ערבה להתחייבויות ב. ר.ס.ב. אפי אירופה

  
עליה ,  דונם144.5 - בקרקוב הוא פרוייקט בנייה על קרקע בשטח של כOsiedle Europejskieפרוייקט   

,  קומות5-8 בניינים בני 25 -בכ) חלקן כבר נבנו( יחידות דיור 2,400 - השלמת הקמתן של כמתוכננת
אשר כבר נבנו ועומדים (ר שטחי מסחר " אלפי מ2 -וכן כ, ר" אלפי מ144.5 -בשטח כולל של כ

  ).להשכרה
ודות בשל עיכובים בלתי מתוכננים בעב, בין היתר, או היקפו עלולים להשתנות/השלמת הפרוייקט ו  

  .ן בפולין"או שינויים בשוק הנדל/הבנייה ו
  

 מהזכויות בחברה 30%, באמצעות חברה בת זרה בבעלותה המלאה,  רכשה אפי אירופה2007ביוני   )ד
 דונם 194 - שהינו פרוייקט בנייה למגורים על קרקע בשטח של כWilanowזרה המחזיקה בפרוייקט 

).  חברת הפרוייקט–להלן (ה העוסקת בניהול הפרוייקט  מהזכויות בחברה זר100%פולין וכן , בוורשה
התקשרו חברת הבת ואפי אירופה בהסכם בעלי מניות עם שתי חברות בבעלות ובשליטה של , כמו כן

  .המחזיקות ביתרת הזכויות בחברת הפרוייקט, Macquarieקרן ההשקעות 
מתוך התמורה . ון אירו מילי39 -התמורה הכוללת שתשולם למוכרים במסגרת העסקה עומדת על כ

,  אלף אירו86 -סך של כ, בנוסף.  מיליון אירו30.3 -ל שולם במעמד חתימת ההסכם סך של כ"הנ
אשר תחול ממועד חתימת ההסכם ועד למועד , 1.5%+ בצירוף ריבית שנתית בשיעור של יוריבור 

 הסכום -להלן (שים  חוד12ישולם למוכרים בתוך , ) הריבית המוסכמת-להלן (ביצוע התשלום בפועל 
בצירוף הריבית המוסכמת בגין התקופה שממועד חתימת ההסכם ,  מיליון אירו8.6וסכום של , )הנדחה

ישולם למוכרים אם וככל שבשלוש השנים הקרובות יחולו שינויים , 2008 בדצמבר 18ועד ליום 
ת הבנייה למגורים מסויימים בתכנית בניין העיר החלה על הפרוייקט אשר יאפשרו הגדלה של זכויו

להבטחת תשלום הסכום הנדחה והסכומים המותנים הוצאו ערבות ).  הסכומים המותנים-להלן (
ונקבע כי ערבות אפריקה נכסים תתבטל בקרות אירועים מסויימים , בנקאית וערבות של אפריקה נכסים

,  המוכרים לשיפויאירופה ערבה להתחייבות. ר.ס.ב. ובכללם הנפקה לציבור של אפי אירופה, שנקבעו
  . בתנאים מסויימים שנקבעו בהסכם
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קרקעות ) בעקיפין( רכשה חברה בת זרה בבעלות מלאה של אפריקה נכסים 2007מרס -בחודשים פברואר  )9

בכוונת החברה הבת הזרה . ני אירו מליו18-רומניה תמורת כ,  דונם במרכז בוקרשט17.3- כולל של כבשטח
    . יחידות דיור900-להקים על הקרקע כ

כיות בהסכמים לרכישת ' התקשרה חברה בת של אפי אירופה עם שתי חברות צ2007אפריל  - סודשים מרבח  )10
התמורה בגין הקרקעות כאמור הועברה במלואה . ליון יורו מ21-כיה בתמורה לסך של כ'צ, גאקרקעות בפר

  .לחשבון נאמנות עבור המוכרת
, בייעוד למגורים, ר" אלף מ138 -והן כוללות זכויות בניה של כ,  דונם140-הקרקעות הינן בשטח כולל של כ

  .משרדים מסחר ומלונאות
 דונם תמורת 13 -טח של כבש) הסמוכה לקרקעות כאמור( קרקע 2007במאי חברת הבת  רכשה בנוסף

    . רואי מליון 1.5 -תשלום של כ
 התקשרה אפי אירופה במזכר הבנות עם חברה זרה הרשומה בבולגריה ועם חברה זרה 2007באפריל   )11

אשר הינה בעלת , לרכישת מלוא האחזקות בחברה זרה נוספת הרשומה בבולגריה, הרשומה באיי התעלה
  . בולגריה, נהן מניב בור"הזכויות בפרויקט נדל

  . מולאו כל התנאים המקדימים והושלמו ההסכמים עם המוכרים2007באוגוסט 
 בניין אחד שבנייתו הסתיימה ומושכר – ר" מ40,000 -בשטח כולל של כ, כולל מספר בנייני משרדיםפרויקט ה
ובניין נוסף בשלבי )  הבניין השני–להלן (בניין שני בשלבי בניה מתקדמים ומושכר , ) הבניין הראשון–להלן (

זכויות הבניה הנוספות בפרויקט . )מסחר ומחסנים, משרדים( בייעודים שונים -)  הבניין השלישי–להלן (בנייה 
  . ר" מ160,000זה מוערכות בשטח כולל של לפחות 

  : אשר תשולם כדלקמן מיליון אירו50.5התמורה בגין המניות הנרכשות עומדת על סך כולל של 
כנגד העברת המניות הנרכשות על שם אפי אירופה ,  מיליון אירו35.5 -ה תשלם סך של כאפי אירופ  )א(

  .וחברת הבת
שני ( מיליון אירו ישולם למוכרים בתום בניית הבניין השני והשלישי בשני תשלומים 17 -סך של כ  )ב(

    ). הסכום הנדחה-ל ייקראו להלן "התשלומים הנ
  :ואלו הן, יותלחברת הפרוייקט שתי התחייבויות עיקר

 הסכם -להלן (הסכם עם חברה קבלנית בכל הנוגע להשלמת בניית הבניין השני ובניית הבניין השלישי   )1(
לחברה ) מ"לא כולל מע( מיליון אירו 9 -תשלם חברת הפרוייקט סך של כ, ל"וכי כתמורה לנ) הבניה

  וכן; הקבלנית עם סיום בנייתם
    ). המימון הבנקאי-להלן (ליון אירו  מי15 - מלווה בהיקף של כמימון בנקאי שניתן למוכרים מבנק  )2(

אפי אירופה העמידה כתב אשראי דוקומנטרי , להבטחת תשלום הסכום הנדחה והתשלום עבור הקבלן
אשר יעביר מסמכים אלה למוכר בהתקיים תנאים , אשר הועברו לידיו של נאמן, וערבויות בנקאיות מתאימות
    .םמסוימים המפורטים בהסכ

היקף דמי השכירות .  מיליון אירו לשנה3 -היקף דמי השכירות מהבניין הראשון והבניין השני מסתכמים בכ
  . מיליון אירו2.2 -השנתיים מהבניין השלישי מוערכים בשלב זה בכ

לרכוש את ) לתקופה מוגבלת(ניתנה לשוכר אופציה , במסגרת דמי השכירות עם השוכר של הבניין השני 
    .הבניין

לרכישת מלוא ,  התקשרה אפי אירופה במכתב כוונות עם שתי חברות זרות הרשומות בהונגריה2007באפריל   )12
  ). חברת הפרוייקט–להלן (בחברה זרה נוספת הרשומה בהונגריה ) 100%(האחזקות 

 -תהא חברת הפרויקט בעלת הזכויות בקרקע בשטח של כ, במועד השלמת העסקה, בהתאם למכתב הכוונות  
, מסחר, מגורים(ן מניב בייעודים שונים "אשר עליה מתוכנן פרויקט נדל, הונגריה,  דונם בבודפשט325

מחיר הרכישה הכולל של ). בכפוף לאמור להלן(ר " מ506,000 -בשטח בנוי כולל של כ, )משרדים ותיירות
היקף .  העסקהאשר ישולם במספר תשלומים החל ממועד השלמת,  מיליון אירו105המניות הנרכשות הינו 

בשים לב לזכויות , והתמורה כאמור כפופה להתאמות, הפרויקט כפוף להשלמת תכנית בניין ערים מתאימה
  .הבניה שיאושרו לפרויקט על פי התכנית

  : ובכלל אלו, השלמת העסקה תתבצע בכפוף לקבלת כל האישורים וההסכמות הנדרשים להשלמתה  
  ;  ימים ממועד חתימת מכתב הכוונות לשביעות רצונה90שך בדיקת נאותות שתבצע אפי אירופה במ  )1(
  ; הסכמה על תנאי ונוסח הסכם מפורט בקשר לרכישת המניות הנרכשות  ) 2(
   ;אישור דירקטוריון החברה  ) 3(
  ; השלמת ביצוע כל עבודות התשתית הדרושות לפרויקט  ) 4(
  .רישום כל המקרקעין הדרושים לפרויקט על שם חברת הפרויקט  ) 5(
כוונת הצדדים למכתב הכוונות כי עריכת ההסכמים המפורטים בקשר עם רכישת המניות הנרכשות תתבצע   

  .ותסתיים לא יאוחר מתום תקופה זו, במהלך תקופת בדיקת הנאותות
  .בימים אלו פועלת אפי אירופה להשלמת העסקה
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  )המשך( אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח - 2אור ב
  

  )המשך(ל "ן בחו"פעילות נדל  .א
  

  )המשך(ן במזרח אירופה "פעילות נדל
  

 מההון המונפק 75%לרכישת ,  התקשרה אפי אירופה בהסכם עם חברה זרה הרשומה בבולגריה2007במאי   )13
אשר הינה בעלת זכויות , ")חברת הפרויקט: "להלן בסעיף זה(של חברה זרה נוספת הרשומה בבולגריה 

 מיליון 2.6 -התמורה בגין המניות הנרכשות כאמור הינה כ.  מרכז לוגיסטיבמקרקעין עליו בכוונתה להקים
 . מיליון אירו1.7 -תלווה אפי אירופה לחברת הפרויקט סכום של כ, בנוסף. אירו

  
אפי ) ( הקרן-להלן (עם קרן השקעות זרה ) שויםבחלקים ( התקשרה אפי אירופה ביחד 2007בחודש יוני   )14

, בסופיה עם חברה זרה הרשומה י מחייביםבמכתבי כוונות בלת)  הרוכשת-ן אירופה והקרן יקראו להל
ן מניב "בולגריה עליהן מתוכנן פרוייקט נדל, לרכישת זכויות המוכרת במקרקעין המצויים בסופיה, בולגריה

 ).משרדים ומרתפים, היפרמרקט, כולל מרכז מסחרי(בייעודים שונים 
המצויים  דונם 54 -של מקרקעין בשטח כולל של כ, נוספתיחד עם חברה זרה , המוכרת הינה בעלים

. משרדים ומרתפים, טהיפרמרק, שטח מסחריביחס לנכס קיימות זכויות בנייה לבניית מרכז קניות ו. בבולגריה
והמרכז ) טשטח ההיפרמרק -להלן (ט חלק המוכרת בבעלות בנכס מיוחד לשטח עליו יבנה ההיפרמרק 

  ).המסחרי שטח המרכז -להלן (המסחרי 
  
 -הרוכשת תרכוש מהמוכרת את מלוא זכויותיה בנכס המתייחסות לשטח המרכז המסחרי בהיקף של כ 

  .המוכרת תישאר הבעלים של שטח ההיפרמרקט, וכפועל יוצא מכך, ר בנוי"מ 83,400
ר " מ68,800 -הרוכשת תרכוש מהמוכרת את מלוא זכויותיה בנכס המתייחסות לשטח המשרדים בהיקף של כ 

  .מבונה
  
  :תשלם הרוכשת את התמורה כדלקמן, בתמורה לרכישת זכויות המוכרת בשטח המרכז המסחרי 

אשר ישולם במועדים ובתנאים אשר ייקבעו על ידי הצדדים במסגרת ההסכם ,  מיליון אירו70סכום של   )1(
  .המפורט אשר ייחתם ביניהם

 14,420 -פרמרקט בשטח מבונה של כאת ההי, על חשבונה, תבנה הרוכשת עבור המוכרת, בנוסף  )2(
  .ר בהתאם להיתרי הבניה הקיימים ועל פי התנאים אשר ייקבעו על ידי הצדדים במועד מאוחר יותר"מ

 חודשים מחתימת 6תוך , תהא זכאית המוכרת לקבל תוספת לתמורה באם תשיג המוכרת, כמו כן  )3(
בסכום המענק ) ל עצמה הרוכשת לבנותבגין בניית מנהרת גישה אותה לקחה ע(מענק , מכתב הכוונות

  . מיליון אירו10ובלבד שלא יעלה על , אותו תקבל הרוכשת ותעבירו למוכרת
הצדדים הסכימו לנהל משא ומתן בדבר מנגנון בונוסים שישולמו למוכרת במידה ועלויות , בנוסף  )4(

    . הצדדיםהשלמת הבניה לא יעלו על סכום מסויים שייקבע אף הוא במסגרת משא ומתן בין
  

אשר ישולם במועדים ,  מיליון אירו37תשלם הרוכשת סכום של , בתמורה לרכישת זכויות המוכרת במשרדים
  .ובתנאים אשר ייקבעו על ידי הצדדים במסגרת ההסכם המפורט אשר ייחתם ביניהם

  
ותות ובכלל בדיקת נא, השלמת העסקה תתבצע בכפוף לקבלת כל האישורים וההסכמות הנדרשים להשלמתה

מתן הודעה חיובית על רצונה של המוכרת ,  שבועות מיום חתימת מכתב הכוונות6שתבצע הרוכשת במשך 
הסכמה על תנאי ונוסח הסכם מפורט בקשר לרכישת הזכויות בשטח ,לחתום על הסכם מפורט בין הצדדים

  .אישורי אורגנים של הצדדים, המרכז המסחרי
  
לאור , ובכלל זאת(בשל החלטת המוכרת שלא לבצעה , ין היתרב, כי אין ודאות שהעסקה תתבצע, יודגש

בשל , בשל אי הסכמה על תנאי ההסכמים המפורטים, מ"בשל אי השלמת המו, )תוצאות בדיקת הנאותות
  .ן ובשל שינויים חיצוניים בתחומי פעילותה של אפי אירופה"שינויים בשוק הנדל

  
  . להשלמת העסקהאפריקה נכסיםבימים אלו פועלת 

  
  ן באוקראינה"פעילות נדל

  
בהסכם לרכישת מלוא , שהינו חברה זרה'  עם צד ג2007התקשרה במרס , החברה באמצעות חברה מאוחדת  )15

 24- שנים בכ49 - דונם וזכויות חכירה ל22-זכויות בעלות בכ( דונם 46-הזכויות בחטיבת קרקע בשטח של כ
  . דולר מליון22-מחיר הרכישה נקבע על כ. באוקראינה) דונם

ר שטחים מבונים בייעוד " אלף מ150 -בכוונתה של החברה המאוחדת להקים במקרקעין פרוייקט הכולל כ
  .מסחרי ומגורי יוקרה, משרדים: מעורב

  .היקף ההשקעה בפיתוח המקרקעין ולוח הזמנים להקמת הפרוייקט טרם נקבע
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   ברוסיהן"נדלפעילות 
  

16(  AFI Development PLC) אפי פיתוח-להלן , ת את פעילות החברה ברוסיהז המרכחברה מאוחדת ( 
  :בהתקשרויות מקדמיות לרכישת זכויות במקרקעין שעיקריהן כדלקמןהתקשרה 

  
 49- מזכויות חכירה ל74%שת שהינו חברה זרה במזכר הבנות לרכי'  התקשרה עם צד גאפי פיתוח  )א(

יתרת . ר בעיר מוסקבה" מ12,000-שנה בחלקת קרקע עליה קיימים מבני משרדים בשטח של כ
לשפץ ולפתח את המקרקעין , באם תושלם העסקה, אפי פיתוחבכוונת . הזכויות הינן בבעלות המוכרת

ר " מ70,000-ו בהם כ השלמת פיתוחם וביחד עם המבנים הקיימים יכללשעםביחד עם המוכרת באופן 
 שילמה למוכרת מקדמה בסך של אפי פיתוח.  מיליון דולר37-מחיר הרכישה הינו כ. ביעוד למשרדים

העסקה מותנת בתנאי מתלה לפיו תוצאות בדיקת הנאותות של המוכרת ושל .  ממחיר הרכישה5%
  .אפי פיתוחזכויותיה בקרקע ובבנייני המשרדים יהיו לשביעות רצון 

  
 40- מזכויות חכירה ל100%שהינו חברה זרה במזכר הבנות לרכישת '  התקשרה עם צד גאפי פיתוח  )ב(

. ר בעיר מוסקבה" מ96,000-שנה בחלקת קרקע עליה ממוקמים בנייני משרדים בשטח מבונה של כ
ובכלל זה לשפץ את המבנים , לפתח את המקרקעין, באם תושלם העסקה, אפי פיתוחבכוונת 

  . תתחייב המוכרת לשפץ את המבנים הקיימים, ככל שתושלם, כחלק מהעסקה. םהממוקמים עליה
 שילמה למוכרת מקדמה אפי פיתוח.  מליון דולר205 -מוערכת בכ, כולל עלות השיפוץ, עלות הרכישה  

ת בכך שתוצאות בדיקת הנאותות של המקרקעין יהיו יהעסקה מותנ.  מליון דולר30 -בסך של כ
  .וחאפי פיתלשביעות רצון 

  
 מזכויות בעלות בחלקת 50%שהינו חברה זרה במזכר הבנות לרכישת '  התקשרה עם צד גאפי פיתוח  )ג(

אפי בכוונת . יתרת הזכויות במקרקעין הינה בבעלות המוכרת. קרקע במוסקבה עליה קיימים מבנים
הם ל המקרקעין ולבנות עליעלהרוס את המבנים הקיימים , באם תתממש העסקה,  והמוכרתפיתוח

  .ר שטחים מבונים ביעוד למסחר ומשרדים" מ10,000
העסקה מותנית בכך שתוצאות בדיקת הנאותות של המקרקעין .  מליון דולר60 -עלות הרכישה הינה כ  

  .אפי פיתוחיהיו לשביעות רצון 
  

 70%שהינו חברה זרה לרכישת '  נמצאת בתהליך התקשרות במספר הסכמים עם צד גאפי פיתוח  )ד(
יתרת הזכויות במקרקעין הינם בבעלות .  דונם במוסקבה30-בחלקת קרקע בשטח של כמזכויות 
- כ, ביחד עם המוכרת, באם תושלם העסקה להקים על המקרקעין, אפי פיתוחבכוונת . המוכרת
  . מליון דולר4 -עלות הרכישה הינה כ. ר שטח מבונה ביעוד מסחרי" מ22,000

  
ר עם מתחם  בהכנת תוכנית בניין ערים בקשאפי פיתוח החלה, בהתאם להחלטת עיריית מוסקבה  )ה(

. על מנת להביא לאישורה על ידי הרשויות המוסמכות במוסקבה, הבקרקע המצוי במערב מוסק
בכוונת . הצעדים הבאים למימוש פרויקט במתחם ייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות לכך במוסקבה

 ר שטח מבונה בייעוד רב תכליתי" מליון מ1.2 - לפעול לאישור תוכנית למתחם שתכלול כאפי פיתוח
  .למחלף ולמרכז תחבורה, ובכלל זה לתשתיות

, אין ודאות שהזכויות במתחם, בשים לב לכך שהתכנון האמור טרם אושר על ידי הרשויות המוסמכות
  .לאפי פיתוחיוענקו , כולן או חלקן

  
 ממניותיהן 100%בהסכם לרכישה של )  המוכר–להלן ('  השלימה אפי פיתוח התקשרות עם צד ג2007במאי   )17

,  דונם103 -החברות הרוסיות הינן בעלות מלוא זכויות החכירה במתחם בשטח של כ. של שתי חברות רוסיות
ר והמצוי ברחוב קוסינסקאיה שבמזרח " מ116,700 -הכולל שלושה בנייני משרדים בשטח מבונה כולל של כ

ר " מ111,000 -ע עבודות שיפוץ והתאמת המקרקעין בשטח של כבכוונת אפי פיתוח לבצ. העיר מוסקבה
, כמו כן. 2007מתוך השטח המבונה הכולל על מנת שיהיו זמינים לאיכלוס במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

 -בכוונת אפי פיתוח לפעול לקבלת תוספת זכויות בניה באופן שיאפשר לה להקים שטח מבונה נוסף של כ
סכום ההשקעה הכולל ברכישה ובעבודות השיפוץ וההתאמה מוערך .  בייעוד למסחר,ר במקרקעין" מ70,000

  .) להלן18ראה סעיף ( מליון דולר שימומנו בכספים שגוייסו בהנפקה 234-על ידי אפי פיתוח בסך של כ
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 –להלן , חברת הבת המרכזת את פעילות הקבוצה ברוסיה( AFI Development PLC הקצתה 2007במאי  )18
 ביחס של תעודת פיקדון פיתוחשל אפי  אשר מייצגות מניות, )GDR(תעודות פיקדון גלובליות , )אפי פיתוח

מבלי להביא בחשבון  (פיתוחפק של אפי מהון המניות המונ 19.2% -המהוות לאחר הקצאתן כ, אחת לכל מניה
 -להלן (ת פיקדון אחת  דולר לתעוד14זאת כנגד תמורה של ו, )את מימוש אופציית החתמים כהגדרתה להלן

  ).LSE(קדון נרשמו למסחר בבורסה הראשית בלונדון יתעודות הפ). מחיר ההנפקה
פר  ממס10%המהוות , ות פיקדוןהוענקה לחתמי ההנפקה אופציה לרכוש כמות נוספת של תעוד, בנוסף 

).  אופציית החתמים-להלן (במחיר ההנפקה ,  כאמורפיתוחן שהוצעו במסגרת הנפקת אפי תעודות הפיקדו
  . פקעו אופציות החתמים מבלי שמומשו2007ביוני 

לאחר ההנפקה ומבלי להביא בחשבון את מימוש אופציית ( שווי חברה פיתוחמחיר ההנפקה משקף לאפי  
י מבל,  מיליארד דולר1.4 - כפיתוחגייסה אפי ,  במסגרת ההנפקה. מיליארד דולר7.33 -כשל ) החתמים

 להשתמש בסכומים שגויסו במסגרת ההנפקה למימון פיתוחבכוונת אפי . להביא בחשבון את הוצאות ההנפקה
במחוז , בהכמו גם לרכישת זכויות בפרויקטים חדשים במוסק, פיתוח הפרויקטים בתיק הנכסים הקיים שלה

  .מוסקבה ובערים מרכזיות נוספות ברוסיה
, 2007החברה בדוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת רשמה , פיתוח הנפקת ניירות הערך של אפי עקב 

כתוצאה מהנפקת ניירות הערך כאמור . ח" מיליארד ש3.4 -בסך כולל של כ) בניכוי הוצאות ההנפקה(רווח הון 
מהון המניות המונפק  71.2% - לשיעור של כ88% משיעור של פיתוחחברה באפי יה של הירד שיעור אחזקות

נכון למועד חתימת הדוחות הכספיים שווי חברת אפי פיתוח בבורסה ). 'ה2ראה גם ביאור (פיתוח של אפי 
  . דולרד מיליאר4.92הינו ) LSE(הראשית בלונדון 

  
ירקטורים  לדפיתוח אפיהעניקה , 2007אפריל  ובהתאם להחלטת דירקטוריון מפיתוחבעקבות הנפקת אפי   

אופציות לתעודות פיקדון של  2,623,632,  ולנושאי משרה ועובדים אחרים בקבוצהפיתוחונושאי משרה באפי 
בהנחה של מימוש מלא (המהוות המייצגות מניות  תעודות פיקדון 2,626,635 -פיתוח הניתנות להמרה ל אפי

בכפוף (מחיר המימוש לכל אופציה הינו  . לתאריך התשקיףפיתוח אפי של  מהונה המונפק0.5% -כ) של כולן
  . פיתוח אפית הנפקת רשנקבע לתעודת פיקדון במסגשהינו המחיר ,  דולר14) להתאמות

שליש מכמות האופציות יהיו ניתנות למימוש החל מתום שנתיים : תקופת המימוש של האופציות הינה כדלקמן
, ליש מכמות האופציות ניתן יהיה לממש החל בתום שלוש שנים מהיום הקובעש, )13.4.07(מהיום הקובע 

כל האופציות . ניתנת למימוש החל בתום ארבע שנים מהיום הקובע, בסך שליש מכמות האופציות, והיתרה
  .ניתנות למימוש החל ממועד ההבשלה ועד לתום עשר שנים מהיום הקובע

  
  :הלןהאופציות הוענקו בשלושה חלקים כמתואר ל

  . אופציות לעובדים2,202,785בחודשים מאי ויוני הקצתה החברה   .1
בהתאם לכך הערך הכלכלי , השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופציה חושב על פי נוסחת בלאק ושולס

ההנחות העיקריות ששימשו בבסיס חישוב הערך הכלכלי .  דולר5-כהממוצע של כל אופציה הינו 
בשעור של שיעור היוון שנתי , מחירי מימוש כפי שפורט לעיל,  דולר13.1של מחיר מניה : כאמור הינן

  .34%-וסטיית תקן שנתית של כ, 4.63%
אומדן הפקיעה הצפוי של כתבי האופציה התבסס על אומדן החברה לגבי שעורי עזיבה צפויים של 

 כל תקופת סך כל ההוצאה הצפויה לאורך, בהתבסס על ההנחות שתוארו לעיל. מקבלי האופציות
  . מליון דולר6 -עומד על כ, ההבשלה של כתבי האופציה

מעביד של - אופציות עקב סיום יחסי עובד339,079נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים חולטו 
  .מספר עובדים

 אופציות לביתו של בעל השליטה 169,540הוקצו , לאחר אישור האסיפה הכללית, 2007ביולי   .2
  .בחברה

בהתאם לכך הערך הכלכלי , וגן הממוצע של כל כתב אופציה חושב על פי נוסחת בלאק ושולסהשווי הה
ההנחות העיקריות ששימשו בבסיס חישוב הערך הכלכלי .  דולר3.6הממוצע של כל אופציה הינו 

בשעור של שיעור היוון שנתי , מחירי מימוש כפי שפורט לעיל,  דולר10.7מחיר מניה של : כאמור הינן
  .34%-וסטיית תקן שנתית של כ, 4.63%

סך כל ההוצאה הצפויה לאורך כל תקופת ההבשלה של כתבי , בהתבסס על ההנחות שתוארו לעיל
  . מליון דולר0.6 -עומדת על כ, האופציה
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 אופציות לדירקטור בחברה שהינו גם 254,310הוקצו , לאחר אישור האסיפה הכללית, 2007ביולי   .3
  .עובד חברה בשליטתו של בעל השליטה בחברה המכהן גם כדירקטור באפי פיתוח

בהתאם לכך הערך הכלכלי , השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופציה חושב על פי נוסחת בלאק ושולס
ההנחות העיקריות ששימשו בבסיס חישוב הערך הכלכלי .  דולר3.6מוצע של כל אופציה הינו המ

בשעור של שיעור היוון שנתי , מחירי מימוש כפי שפורט לעיל,  דולר10.7מחיר מניה של : כאמור הינן
  .34%-וסטיית תקן שנתית של כ, 4.63%

ברה לגבי שעורי עזיבה צפויים של אומדן הפקיעה הצפוי של כתבי האופציה התבסס על אומדן הח
סך כל ההוצאה הצפויה לאורך כל תקופת , בהתבסס על ההנחות שתוארו לעיל. מקבלי האופציות

  . מליון דולר0.9 -עומדת על כ, ההבשלה של כתבי האופציה
  

יסוי מ בהיקף כ" רכשה פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ממגדל חברת ביטוח בעפיתוחי אפ  )19
  .31.3.2008בתוקף עד ליום , ליון דולר מי100של 

י בכפוף לכך שסכום השיפוי שתשלם אפ העניקה לנושאי משרה שלה ולדירקטורים בה כתבי שיפוי פיתוחי אפ  
 או על פיתוחי שתירכש על ידי אפ, וח נושאי משרהבנוסף לתגמולים שישתלמו בהתאם לפוליסת ביט (פיתוח

  . מיליוני דולר200לא יעלה על הסך של , לכל הזכאים לשיפוי, במצטבר, )תוחפי אפיידי חברת אם של 
  

  ן בגרמניה"פעילות נדל
  

 חברות אחזקה המאוגדות 4 מההון המונפק של 70% התקשרה אפי אירופה בהסכם לרכישת 2007באפריל   )20
 אחת מהן בבעלות  כל-מניה אשר מצויות בבעלות שני יזמים ישראליים ושתי חברות הרשומות בישראלבגר

 נכסי 35חברות האחזקה הגרמניות חתמו לפני מספר חודשים על הסכם לרכישת . אחד מן היזמים האמורים
 - להלן(והם פועלים להשלמתו של הסכם זה , ) הפורטפוליו-להלן ) (רובם נכסים מניבים(ן בגרמניה "נדל

  ).הסכם רכישת הנכסים
תשלם אפי אירופה ליזמים , אחזקותיה בחברות האחזקה הגרמניותבגין רכישת , על פי הסכם רכישת המניות  
ובסך הכל ( אירו בגין האחזקות בכל חברה גרמנית 17,500או לחברות הישראליות שבבעלותם סך של /ו

בכל אחת מארבע חברות האחזקה , אשר יושקעו במלואם כהלוואות בעלים על ידי היזמים, ) אירו70,000
בצירוף ,  מיליון אירו97 -פורטפוליו כפי שנקבעה בהסכם רכישת הנכסים הינה כהתמורה בגין ה. הגרמניות

  .  מיליון אירו7.1 -הוצאות נלוות בגובה של כ
סמוך לאחר התקשרות הצדדים בהסכם רכישת המניות כאמור לעיל העמיד תאגיד בנקאי זר מימון בנקאי   

 מיליון 91 -קרי סך של כ, ם את הפורטפוליו ממחיר הרכישה הכולל של הנכסים המרכיבי94% -בשיעור של כ
 ובתנאים 5.5% שנים בריבית שנתית קבועה של 7המימון הבנקאי כאמור נפרש על פני תקופה של . אירו

שעבדו חברות האחזקה הגרמניות את נכסי הפורטפוליו , להבטחת המימון הבנקאי. שסוכמו עם הבנק
  . יות חברות האחזקה הגרמניותכמו כן שועבדו לבנק מנ, בשעבוד מדרגה ראשונה

  
או לחברות הישראליות /ו(כי אפי אירופה תעמיד ליזמים , במסגרת הסכם רכישת המניות נקבע עוד  

הלוואה לצורך העמדת ההון העצמי הנדרש על פי שיעורי אחזקותיהם בחברות האחזקה ) שבבעלותם
 מתוך סכומי החזר 80%, את הבעליםבעת החזר הלוו. בתנאים זהים לאלו של המימון הבנקאי, הגרמניות

יועברו ישירות לאפי אירופה עד ) או לחברות הישראליות שבבעלותם/ו(הלוואת הבעלים אשר יגיע ליזמים 
  .או לחברות הישראליות/לצורך העמדת ההון העצמי ליזמים ולהחזר מלא של ההלוואה 

  
 דונם 6 -מגרש בן כ, חרים במערב גרמניהבניינים בברלין ובאזורים א, בין היתר, הרכב הפורטפוליו כולל  

 44,000 -מתוכם כ, ר שטח בנוי" מ150,000 - דונם בהיקף כולל של כ0.5ומגרש נוסף בן ) המיועד למלונאות(
היקף ההכנסות השנתי מדמי . ר בשימושים של מסחר ותעשייה" מ106,000 -ר בשימוש למגורים וכ"מ

 7.8 -על כ, נכון למועד חתימת הסכם רכישת המניות, ו עמדשכירות מן הנכסים המרכיבים את הפורטפולי
 20,500 -השטח הכולל של השטחים הפנויים נכון ליום חתימת הסכם רכישת המניות עמד על כ. מיליון אירו

  .ר"מ
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  ן בתאילנד"פרוייקט נדל
  
  

חברת הבת (ביחד עם שותף שהינו חברה זרה , החברהחברת בת בבעלות ובשליטה מלאה של , 2007במאי   )21
 -להלן (התקשרו במכתב כוונות עם חברה זרה הרשומה בתאילנד )  הרוכשות-והשותף תקראנה להלן יחד 

בתמורה . תאילנד, וק קומות במרכז העיר בנגק9 קומות ובניין חניה סמוך בן 52לרכישת בניין בן , )המוכרת
אשר ישולם במספר תשלומים החל , ח" מיליון ש209 -ה הרוכשות סך בבאט תאילנדי השווה לכנלנכס תשלמ

 ואילו חלקו של 75%חלקה של החברה בעסקה יהיה , בהתאם לסיכום בין הרוכשות. ממועד השלמת העסקה
, בהתאם לחלקן בעסקה כאמור, כרתשילמו הרוכשות למו, במעמד חתימת מכתב הכוונות. 25%השותף יהיה 

  .ח" מיליון ש3.7 -מקדמה בסך השווה לכ
  

,  הופסקה עקב קשיים כלכליים של המוכרת לאחר בניית השלדהחברהיצוין כי בניית הנכס טרם רכישתו בידי   
בכוונת הרוכשות להשלים את בניית הנכס ופיתוחו . ורכישתו תתבצע במסגרת הסדר עם נושיה של המוכרת

 קומות חניה 9 קומות של שטחי מסחר וכן 3,  קומות של דירות מגורים למכירה49, בין היתר, ן שיכלולבאופ
  .ר" אלפי מ106בשטח כולל ברוטו של , בבניין הסמוך ומעליהן קומה של בריכות גג

  
להתקשרות , השלמת העסקה כפופה להשלמת בדיקת נאותות שתתבצע על ידי הרוכשות לשביעות רצונן  

או ההסכמות ככל שיידרשו על פי /ת והמוכרת בהסכם מפורט לרכישת הנכס וכן לקבלת כל האישורים והרוכשו
  .ההסכם המפורט

    
   ארגנטינה–בואנוס איירס 

  
  

בהסכם לרכישת מניות )  חברת הבת-להלן ( התקשרה חברה בת בבעלותה המלאה של החברה 2007 סבמר  )22
 -להלן (ועם בעלי המניות של חברת הפרויקט ) חברת הפרויקט -להלן (ובהסכם בעלי מניות עם חברה זרה 

חברת הבת תרכוש מהמוכרים אחזקות , בכפוף להשלמתם של ההסכמים, בין היתר, לפיהם, )המוכרים
באופן , )כנגד הקצאת מניות בחברת הפרויקט(וכן תשקיע בהון המניות של חברת הפרויקט , בחברת הפרויקט

  . מהון המניות המונפק והנפרע של חברת הפרויקט50% -רת הבת תחזיק בשלאחר ביצוע האמור לעיל חב
  

 7,000 -בשטח כולל של כ, ארגנטינה, חברת הפרויקט הינה בעלת הזכויות בבניין היסטורי בבואנוס איירס  
הבנק , בין היתר, בו ממוקם, הנכס ממוקם במרכז העסקי של בואנוס איירס. ר" מ1,000 -ר על מגרש של כ"מ

, אשר יכלול,  דירות יוקרתילמלוןבכוונת חברת הפרויקט לפתח את הנכס ולהסב אותו . זי של ארגנטינההמרכ
  .מסעדות ומועדון בריאות, בריכה,  יחידות דיור המיועדות למכירה54 -כ, בין היתר

  
 בתמורה למניות הנמכרות והמניות המוקצות כאמור לעיל תשלם חברת הבת סך כולל של, על פי ההסכמים  

  .כמפורט להלן, ב" מיליון דולר ארה4.75ב לבין " מיליון דולר ארה1בין 
סך . ב מתוך התמורה ישולם לחברת הפרויקט במזומן במועד השלמת העסקה"סך של חצי מיליון דולר ארה  

וישמש , ב מתוך התמורה ישולם לחברת הפרויקט עם תחילת ביצוע העבודות בנכס"של חצי מיליון דולר ארה
תשולם מעת לעת ) כאמור לעיל, ב" מיליון דולר ארה4.75עד לסך של (יתרת התמורה . יתוח הפרויקטלצורך פ

, אם וככל שידרשו כספים נוספים לצורך פיתוח הפרויקט, תשמש לצורך פיתוח הפרויקטלחברת הפרויקט ו
  .אשר חברת הפרויקט לא תוכל לשלמם ממקורותיה העצמיים

  .  יועמד על ידי הצדדים בחלקים שווים, תוח הפרויקטכל סכום נוסף שיידרש לצורך פי  
היקף ההשקעה הכולל בפרויקט .  חודשים18 -תמשך תקופת פיתוח הפרויקט כ, להערכת הנהלת החברה  

כולל התמורה (חלק חברת הבת בהשקעה בפרויקט כאמור .  ב" מיליון דולר ארה12 -מוערך בשלב זה בכ
  .ב" מיליון דולר ארה5 -צפוי להסתכם בסך של כ) כאמור לעיל

  .להשלמת מספר מסמכים לשביעות רצונה המלא של חברת הבת, בין היתר, ביצוע העסקה כפוף  
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  ל"פעילות מלונאית בחו

  

עם בהסכם  )אפריקה מלונות -להלן , ה מאוחדתחבר(מ "מלונות אפריקה ישראל בעהתקשרה  2007במאי   )23
  . גן שליד העיר שטוטגרט בגרמניה כוכבים המצוי בעיירה שוויברדינ3 מלון רכישתחברה זרה ל

 3.66 -לסך של כוהבנוי עליהם בתמורה  המלון בהתאם להסכם רכשה אפריקה מלונות את הזכויות במקרקעי
לאחר קבלת המלון . ת הלוואה בנקית והיתרה ממקורות עצמייםימומן באמצעורו אי מליון 3רו כאשר אימליון 

עימה נחתם " Best Western"והתאמתו לסטנדרטים של רשת החליטה הנהלת החברה על שדרוג המלון 
המלון נפתח לקהל הרחב .  מיליון אירו1עלות השדרוג והתאמת המלון מוערכת בסך של עד . הסכם זיכיון

    .2007באוגוסט 
 התקשרה אפריקה מלונות במכתב כוונות עם חברות זרות בבעלות אחת לבחינת אפשרות 2007במרס   )24

לים בסך הכל הכול, מלון במרכז בוקרשט ברומניה בתי 4 -החברות מחזיקות ב.  מהון מניותיהן60%לרכישת 
  .אחד מהמלונות נמצא בהליכי שיפוץ ופתיחתו המחודשת צפויה בעוד כשנה.  חדרים294

 סכום העסקה יחושב לפי שווי .פוף לבדיקת נאותות שתבצע אפריקה מלונות לשביעות רצונהביצוע העסקה כ
  .רואי מליון 30-נכסי של כ

  
  ן בישראל"פעילות נדל  .ב
  

ביחד עם , ) אפריקה מגורים–להלן , חברה מאוחדת(מ " בעמגוריםישראל קשרה אפריקה ת ה2007בפברואר   )1(
למכירת )  הרוכשת–להלן (בהסכם עם צד שלישי , ) אלרוב–הלן ל(מ "בע) ישראל(חברה מקבוצת אלרוב 

כפר (באזור המגורים בפרוייקט ממילא , שבבעלותן המשותפת של אפריקה מגורים ואלרוב, הזכויות במקרקעין
  .בירושלים) דוד

עלות המקרקעין .  מליון דולר21-בתמורה לזכויותיה במקרקעין תשלם הרוכשת לאפריקה מגורים סך של כ  
לחברה כתוצאה ממכירת זכויותיה במקרקעין ) לאחר מס(ח והרווח " מליון ש36-ספרי אפריקה מגורים הינה כב

  .ח" מליון ש24-בכהסתכם 
  
בהסכם לרכישת , השותף עם אפריקה מגורים בחלקים שווים',  התקשרו אפריקה מגורים וצד ג2007בפברואר   )2(

  . מליון דולר28-בירושלים בתמורה לסך של כר ברחוב הרב קוק " מ3,250-מקרקעין בשטח של כ
  
 –להלן , חברה מאוחדת(מ "בין אפריקה ישראל נכסים בעבקשר למחלוקת  ניתן פסק בוררות 2007במרס   )3(

  ). לדוחות הכספיים השנתיים)ז)(1(א21ראה באור (עימו מתנהלת עיסקת קומבינציה '  צד גלבין) אפריקה נכסים
' אי בניית שלב ב, לפיצוי בגין עיכובים בבנית השלב הראשון של הפרוייקט'  צד גתיעעניינה של הבוררות היה תב  

תבעה את החזר ההלוואה אפריקה נכסים . ח" מיליוני ש45-של הפרוייקט ותביעות נוספות בסך כולל של כ
  .ח" מיליוני ש54-וכן תביעות נוספות בסך כולל של כ' שהעמידה לצד ג

בגין עיכובים בבנית השלב הראשון ונתקבלה חלקית התביעה ביחס לעיכובים '  גבפסק בורר נדחתה תביעת צד  
  .בקשר להחזר ההלוואה והחזרים נוספיםאפריקה נכסים מאידך נתקבלה תביעת . בבנית השלב השני

  .ח" מיליוני ש8 -כתוצאה מפסיקת הבורר רשמה אפריקה נכסים בספריה הכנסות נטו בסך של כ  
  .ם נתקבלה יתרת החובנכון לתאריך הדוח טר  

). ח"ש מליון 4 -שערכם להערכת אפריקה נכסים הינו כ(הגיש בקשה לביטול חלקים מפסק הבורר ' צד ג
  .על בסיס חוות דעת יועציה המשפטיים סיכויי הבקשה להתקבל הינם נמוכים, להערכת אפריקה נכסים

  
" סביוני השרון"יה במקרקעין בפרויקט  התקשרה אפריקה מגורים בהסכם למכירת יתרת זכויות2007במאי   )4(

כתוצאה מהמכירה . ח" מליון ש1-כולל החזר הוצאות בסך של כ, ח" מליון ש17-ברמת השרון תמורת סך של כ
  .ח" מליון ש5 -בסך של כ, לאחר מס, רשמה אפריקה מגורים בדוחותיה הכספיים רווח

  
השותפה עם , ) השותפה-להלן (מ "אחזקות בע התקשרה אפריקה נכסים בהסכם עם חברת מנרב 2007במאי   )5(

לרכישת , ) החברה הנרכשת-להלן (במחצית היובל )  לכל אחד מהצדדים50% -בחלקים שווים (אפריקה נכסים 
באופן שעם השלמת העסקה תחזיק אפריקה נכסים במלוא הזכויות , כל אחזקות השותפה בחברה הנרכשת

  .בחברה הנרכשת
, ח" מליון ש95יבה אפריקה נכסים לשלם לשותפה עבור הזכויות הנרכשות סך של התחי, על פי הסכם הרכישה  

א ון נאמנות המנוהל במשותף בידי באשר הופקדו על ידי אפריקה נכסים במועד חתימת הסכם הרכישה בחשב
נקבע בהסכם הרכישה כי החברה הנרכשת תפרע את הלוואות הבעלים שהעמידה ,  בנוסף. שני הצדדיםכוח

  .ח" מליון ש70 -עד חתימת ההסכם עמדו על סך של כלחברה הנרכשת ואשר במוהשותפה 
") 'צד ג: "להלן(מ והאוניברסיטה העברית בירושלים "לשם קבלת ההסכמות והאישורים מאת בנק הפועלים בע  

להבטחת קיום חובות ' הסכימה אפריקה נכסים כי ככל שיידרש הדבר תעמיד ערבות שלה לטובת צד ג
, י החברה"וכי ככל שידרש הדבר תפעל להעמדת ערבות כאמור ע', ת החברה הנרכשת כלפי צד גוהתחייבויו

  .'אשר נכון למועד חתימת הסכם הרכישה ערבה למחצית חובות והתחייבויות החברה הנרכשת כלפי צד ג
  . הושלמה העסקה2007 ביולי 1ביום 
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בכפוף , בהסכם כוונות לפיו) המוכרים -להלן ( התקשרה אפריקה מגורים עם צדדים שלישיים 2007ביוני   )6(

מכח זכייתם של המוכרים במכרז למתן רשות לתכנון , תרכוש אפריקה מגורים את זכויות המוכרים, להשלמתו
  ).המינהל: להלן( ידי מינהל מקרקעי ישראל שפורסם על, ואופציה לרכישת זכויות במקרקעין

לפיו , ל שפורסם על ידי המינהל" במכרז הנ1995זכו בשנת , )השותף -להלן (ביחד עם תאגיד נוסף , המוכרים
והכל , לרכישת זכויות במקרקעין המצויים בדרך חברון בירושלים) האופציה -להלן (בין היתר ניתנה להם אופציה 

  . המוכרים והשותף לבין המינהלעל פי הסכם שנחתם בין
  

שני , דהיינו, המוכרים ימכרו ויעבירו לחברה את זכויותיהם באופציה, כי בכפוף להשלמתו, בהסכם הכוונות נקבע
 -וזאת בתמורה לסך כולל של כ, )ל הינן בידי השותף"שכן שליש מהזכויות הנ(שליש מכלל הזכויות באופציה 

כפי שייקבע , התמורה תשולם למוכרים במועדים ובתנאים. רים לצרכןצמוד למדד המחי, ח" מיליון ש33.7
  .בין הצדדים) אם ייחתם(בהסכם מפורט שייחתם 

  

כפופים להתקיימותם , השלמת הסכם הכוונות ומכירת זכויות המוכרים באופציה כאמור לעיל לאפריקה מגורים
 ימים ממועד חתימת הסכם 45חתימת הצדדים על הסכם מפורט תוך ) א: (של התנאים המתלים הבאים

קבלת ) ג (-ו, המצויה בשלבי אישור סופיים, ע בקשר עם המקרקעין"פרסום למתן תוקף של תב) ב(, הכוונות
  .מהמוכרים לחברה, אישור מהמינהל להעברת זכויות המוכרים באופציה

 חודשים ממועד 18שתוקפו מותנה בהתקיימותם של התנאים המתלים תוך תקופה של , בהסכם הכוונות נקבע
  . חתימת הסכם הכוונות

  

  . חתמה אפריקה מגורים על ההסכם המפורט2007בחודש יולי 
תהא אפריקה מגורים רשאית לממש את האופציה , עם השלמת הסכם הכוונות ורכישת זכויות המוכרים באופציה

על פי הסכם פיתוח בגין רכישת זכויות במקרקעין (בכפוף לכך שתשלם למינהל , לרכישת זכויות במקרקעין
  .צמוד למדד המחירים לצרכן, )נכון לתאריך הסכם הכוונות(ח " מיליון ש105 -סך כולל של כ, )מהוון

בכפוף להשלמת הסכם הכוונות ולמימוש האופציה על ידי אפריקה . יצוין כי לתאריך הדוח המקרקעין הינם פנויים
ובהתאם להוראות , ביחד עם השותף, על המקרקעיןבכוונת החברה להקים , מגורים לרכישת זכויות במקרקעין

  . יחידות דיור400 -פרוייקט מגורים בהיקף של כ, ע"התב
  

 מיליון 60 -היקף ההשקעה הכולל בפרויקט מוערך בשלב זה בכ, אפריקה מגוריםעל פי הערכת , לתאריך הדוח
חלק  .)ר עם מימוש האופציהמעבר לסכום שתשלם החברה בגין רכישת זכויות המוכרים באופציה ובקש (דולר

ואילו השותף ישא ביתרת ,  מיליון דולר40 - בהשקעה בפרויקט כאמור צפוי להסתכם בסך של כאפריקה מגורים
    .ל"ההשקעה הנ

  
  פעילות בתחום התשתיות   .ג

  
 של כביש חוצה 18בדוחות הכספיים השנתיים של החברה בדבר קטע ) יב)(4(ט2בהמשך לאמור בבאור   )1(

מימונו , 18 מערכת הסכמים הנוגעת לקטע 18 נחתמו עד ידי דרך ארץ וחברת קטע 2007בפברואר , ישראל
  . לבין הקטע המרכזי הקיים של הכביש18ותפעולו ומערכת היחסים שבין פרוייקט קטע 

ולפיו מערכת החוזים שנחתמה כפופה לקיומם של תנאים ,  נחתם כתב תיקון לתוספת2007בפברואר , כמו כן  
שנתגלו באתר קטע ) קברים( לפתרון לממצאים 2007 ביוני 30וביניהם קבלת אישור המדינה עד ליום , יםמתל

ההסכמים לא זכאית המדינה להודיע כי , לא התקיימו כל התנאים כאמור. וכן להשלמת הסגירה הפיננסית, 18
 לאחר שהתקיימו כל .18ת קטע ייכנסו לתוקפם ובמקרה זה יראו את חוזה הזיכיון כאילו לא הורחב על ידי הכלל

  .הושלמה הסגירה הפיננסית, התנאים כאמור
  .18בתקופת הדוח החל הזכיין בביצוע עבודות מקדימות בקטע   

  

במסגרתה נכנסה לתוקפה מערכת הסכמים הנוגעת , 18נערכה סגירה פיננסית לפרויקט קטע  2007ביוני 
 לבין הקטע המרכזי הקיים של כביש חוצה 18ט קטע מימונו ומערכת היחסים שבין פרויק, 18לפרויקט קטע 

  . ישראל
 לבין 18 שנחתם בין דרך ארץ וחברת קטע 18נמנה הסכם למימון פרויקט קטע , בין ההסכמים האמורים

 להעמיד מסגרת אשראי לביצוע 18במסגרתו התחייבו מלווי קטע , )18לווי קטע  מ- להלן (18המלווים של קטע 
כולל ריבית נצברת בתקופת ההקמה ובתקופת ההפעלה  ( מיליון דולר150 -של עד כהפרויקט בהיקף כולל 

 את 18במועד הסגירה הפיננסית משכה חברת קטע . בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם המימון, )הראשונית
  . מליון דולר128ההלוואה האמורה בסך 

בהיקף כולל , לדרך ארץ) מזנין(יניים במועד הסגירה הפיננסית נכנס לתוקפו הסכם להעמדת הלוואת ב, בנוסף
ב לטובת החזר הלוואות " מיליון דולר ארה40 - וכ18 מיליון דולר לטובת מימון קטע 50 -כ( מיליון דולר 90 -של כ

במועד הסגירה הפיננסית נכנס לתוקפו , כמו כן). ובכללם החברה, בעלים שהעמידו בעלי המניות של דרך ארץ
מלווים קיימים של דרך ארץ לקטע המרכזי של כביש חוצה ישראל ובעלי , 18קטע חברת , הסכם בין דרך ארץ
וכן הסכם , 18הסכם המסדיר את מערכת היחסים בין הפרויקט המרכזי לבין פרויקט קטע , המניות של דרך ארץ

  .18במסגרתו מוסדרת קבלת אישורי המלווים של הקטע המרכזי לעסקת קטע 
מ "מ לכל התחייבויותיה של דניה סיבוס בע"ה תערוב כלפי סולל בונה בעבהסכם השותפות הוסכם כי החבר
  .ערבות החברה הועמדה ללא תמורה. בערבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת
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כתב תביעה ובקשה ) להלן דרך ארץ, חברה כלולה(מ "בע) 1997( הוגש כנגד דרך ארץ הייווייז 2007במאי   )2(
עניינה של הבקשה הוא בהשבת כספי הפיצוי . לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית לבית המשפט המחוזי

אשר שולמו ) 1995 -ה "התשנ, )כביש אגרה לישראל(כהגדרת המונח בחוק כביש אגרה (והחזר ההוצאות 
נת התובע על דרך ארץ היה לנקוט בפעולות לאכיפת גביית החוב טרם משום שלטע, בין היתר(לדרך ארץ 

ובדרך חישוב הכנסותיה של דרך ארץ מפעילות אכיפה לצורך קביעת ) משלוח חשבוניות המכילות סכומים אלו
  .סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות

.  מטעם החברה הגישו הצדדים בקשה להארכת מועד הגשת כתב תביעה מתוקן ולהגשת תגובה2007ביוני   
 והחברה צריכה להגיש את תגובתה 2007 בספטמבר 5המבקש צריך להגיש כתב תביעה מתוקן עד ליום 

  .2007 בספטמבר 30לבקשה עד ליום 
  .התביעה בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכויי  

  
יצוע עבודות עם דרך ארץ על ב) חברה קשורה,  דניה סיבוס-להלן (מ "בעדניה סיבוס  סיכמה 2007ביולי   )3(

ח " מיליון ש140-שהיקפן הצפוי הינו כ) 431המחבר בין כביש חוצה ישראל לבין כביש (במחלף נשרים 
  ).ההסכם טרם נחתם והיקף העבודות טרם סוכם באופן סופי(
התמורה לדניה סיבוס בפרויקט תיקבע בהתאם למחירי היחידה של קבלני המשנה שיועסקו בפרוייקט   

ח לחודש שישולם על ידי " אלף ש15 וכן סך של 2%בניכוי סכום בשעור של , 11.52%בתוספת תקורה של 
  .דניה סיבוס לדרך ארץ בגין שירותים שונים שינתנו על ידי דרך ארץ בקשר עם הפרויקט

 431 חודשים ובכל מקרה לא יאוחר ממועד ההרשאה לפתיחת דרך 20לוח הזמנים לביצוע הפרוייקט הינו   
  .או קיצורם/וס תהיה זכאית לבונוס בגין עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו ודניה סיב. לתנועה

  . של דניה סיבוסהאסיפה הכלליתוהדירקטוריון , קשרות אושרה על ידי ועדת הביקורתההת  
  
 בקשר לפרוייקט הרכבת 2006 בדצמבר 31לדוחות הכספיים השנתיים ליום ) 8(ט2בהמשך לאמור בבאור   )4(

) 20%בשעור של , אשר החברה מהווה חלק ממנה (MTSם הסכם הזיכיון בין קבוצת  נחת2007במאי , הקלה
- הזיכיון להקמת והפעלת הקו האדום לפרויקט הרכבת הקלה בתלMTSמכוחו הוענק לקבוצת , לבין המדינה

  . שנה32למשך תקופה של , אביב והסביבה
 תשלם המדינה סכומים MTS על ידי קבוצת יצויין כי בהתאם לתנאי הזיכיון כנגד ביצוע עבודות תכנון מוקדם  

  . החודשים הקרובים12במהלך ) ח" מיליארד ש7-שנקבע על כ( ממענק ההקמה 1.8%בשיעור של עד 
  

 אישרו דירקטוריון דניה סיבוס וועדת הביקורת שלה את התקשרותה של דניה בהסכם 2007 באוגוסט 28ביום 
 מהמיזם המשותף שהוקם 40%התחייבויותיה להוות במסגרתו ממחה החברה את זכויותיה ו, עם החברה

יהווה את קבלן , Siemens  אשר בקונסורציום משותף עם חברת, )CJV -להלן (בשיתוף עם צדדים שלישיים 
 ). קבלן ההקמה -להלן (ההקמה של פרוייקט הרכבת הקלה בתל אביב 

  
על פי הסכם המחאת , אר לעיל כמתוCJV -בהתאם לזכותה של החברה להמחות זכיותיה בקבלן ההקמה וב

 וחברותה בקבלן CJV - מה40%את זכותה להוות , באופן מוחלט ובלתי חוזר, ממחה החברה, הזכויות
וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה להעמיד ערבויות בנקאיות וערבויות חברה אם , ההקמה לחברה

הסכם המחאת הזכויות כולל המחאה . להלהתחייבויותיה של דניה סיבוס במסגרת הסכמי פרוייקט הרכבת הק
הסכם העקרונות המסדיר את מערכת , של כל זכויות וחובות החברה על פי ההסכם להקמת קבלן ההקמה

וכן על פי , )2007שלושת הסכמים אלו נחתמו במהלך חודש פברואר (היחסים בין קבלן ההקמה לבין הזכיין 
המחאת הזכויות כאמור לתוקף כפופה לקבלת אישור כניסתו של הסכם . CJV -הסכם העקרונות להקמת ה

  . לחוק החברות275האסיפה הכללית של דניה סיבוס לפי סעיף 
  
ר " מ56-דניה סיבוס על ביצוע פרויקט מרכז מסחרי בעיר סרטוב ברוסיה בשטח של כ סיכמה 2007באפריל   )5(

ההסכם . ה מקבוצת אפריקה רוסיהוזאת עבור חברה שאינ, מ" מליון דולר בצירוף מע51-בהיקף כספי של כ
  .אושר על ידי דירקטוריון דניה סיבוס

  
חברה  (מ" מהון המניות של פקר פלדה בע23.53% חתמה החברה על הסכם לפי תרכוש החברה 2006בספטמבר   .ד

  .ח" מליון ש75-תמורת כ)  פקר-להלן , 42%-כלולה בשעור של כ
מחזיקה  השלמת העסקה בעקבות. רו ונרשמו על שם החברה הושלמה העסקה ומניות פקר הועב2007 בפברואר  

  . מהון המניות של פקר ופעילותה מאוחדת בדוחות הכספיים של החברה מתחילת השנה65.48% -החברה ב
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ח ובעקבות כך עלה שיעור ההחזקה "יון ש מל47 - רכשה החברה מניות של אפי פיתוח בהיקף כספי של כ2007ביוני   .ה

  .71.4% -של החברה במישרין ובעקיפין באפי פיתוח לכ
  
את התקשרות החברה בהסכם , לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת הביקורת,  אישר דירקטוריון החברה2007באפריל   .ו

שר מועסק על ידי תאגיד המכהן כדירקטור בחברה וא, )נדב -להלן (לקבלת שירות ייעוץ עם מר נדב גרינשפון 
  ). הסכם הייעוץ -להלן (בעל השליטה בחברה , בשליטתו של מר לב לבייב

ובכלל , בהתאם להנחיות החברה, על פי הסכם הייעוץ יעניק נדב לחברה שירותי ייעוץ בתחומי ההשקעות והמימון  
ווה העסקאות ביחס אליהן ובכל בגיבוש מת, בניתוחי כדאיותן, יסייע בבחינת הזדמנויות עסקיות של החברה, זאת

כפי , כן יעניק נדב שירותים נוספים. בכלל, וכן ייעץ בתחום מימון פעילות החברה, הנוגע למימון עסקאות כאמור
  .מעת לעת, שיסוכם בין הצדדים

ם לא כולל שעות דיוני( שעות חודשיות 90 -אך לא פחות מ, שירותי הייעוץ יוענקו בהיקף שייקבע על ידי החברה   
  ).בדירקטוריון החברה ושעות הכנה לדיונים כאמור

    
בנוסף ; בגין כל חודש קלנדרי, מ כחוק"בתוספת מע, ח" ש30,000תמורת שירותי הייעוץ תשלם החברה לנדב סך של   

על פי תכנית ,  מניות רגילות של החברה100,000-ניתנים למימוש ל, לא סחירים,  כתבי אופציה100,000יוענקו לנדב 
  .הלןל' זשעיקריה מפורטים בסעיף , יותאופצ

    
 חודשים מיום כניסתו 12הסכם הייעוץ יעמוד בתוקפו למשך , בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לכך על פי דין  
  . חודשים כל אחת12לתקופת נוספות בנות , תקופת ההסכם תוארך מדי שנה באופן אוטומטי. תוקףל
  .די האסיפה הכללית של החברהההתקשרות בהסכם הייעוץ אושרה על י  

  
לאשר תכנית להקצאת ) לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת של החברה( החליט דירקטוריון החברה 2007באפריל   .ז

המכהן כדירקטור בחברה ואשר מועסק על ידי תאגיד בשליטתו של , למר נדב גרינשפון)   התוכנית–להלן (אופציות 
תוכנית האופציות אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה והיא טעונת  .בעל השליטה בחברה, מר לב לבייב

  .אישור רשויות המס

 100,000 - אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש ל100,000על פי התוכנית תקצה החברה לנאמן עבור הניצע   
בהנחה של  (מת הדוחחתיהמהוות לתאריך , )כפוף להתאמות(א של החברה "כ. נ.ח ע" ש0.1מניות רגילות בנות 
שכן בפועל בכל מקרה של , חישוב זה הוא תיאורטי.  מהונה המונפק של החברה0.2 %-כ) מימוש מלא של כולן

לא תונפק מלוא הכמות של מניות המימוש אלא רק כמות מניות מימוש המשקפת את מרכיב , מימוש האופציות
  .   ופציות כמפורט להלןכפי שיחושב במועד מימוש אותן א, ההטבה באופציות שמומשו

 אופציות ניתנות למימוש החל מתום שנתיים ממועד הקצאתן 20,000: תקופות המימוש של האופציות הינן כדלקמן
 אופציות 20,000,  אופציות ניתנות למימוש החל מתום שלוש שנים מהמועד הקובע20,000, ) המועד הקובע–להלן (

 אופציות ניתנות למימוש החל מתום חמש שנים 20,000, עד הקובעניתנות למימוש החל מתום ארבע שנים מהמו
כל מנה של האופציות .  אופציות ניתנות למימוש החל מתום שש שנים מהמועד הקובע20,000 -ו, מהמועד הקובע

  .ניתנת למימוש החל מיום תחילתה של תקופת המימוש הרלבנטית ועד לתום שלוש שנים ממועד זה

כי ביום המימוש יהיה הניצע דירקטור בחברה , מוש האופציות על פי התכנית מותנית בכךזכות הניצע למי, ככלל
  .  יעמוד בתוקפועילל' ווהסכם היעוץ הנזכר בסעיף 

ב לעומת "מחיר המימוש צמוד לגידול בשער היציג של הדולר ארה. ח" ש367מחיר המימוש של כל אופציה הינו 
" ליבור"-ונושא ריבית בשיעור ה, )ב אחד"ח לכל דולר ארה" ש4.155 (1.4.2007השער היציג של הדולר ביום 

  ). מחיר המימוש–להלן ( ועד ליום המימוש 31.5.2006החל מיום )  חודשים12לתקופה של (
  . מחיר המימוש ישמש אך ורק לקביעת סכום ההטבה כמפורט להלן ולא ישולם לחברה בפועל

של . נ.ח ע" ש0.1שער הנעילה בבורסה של מניה רגילה בת ) א: (ביום המימוש ייערך חישוב של ההפרש שבין
מוכפל במספר מניות המימוש האמורות לנבוע מהאופציות שמומשו , ביום המסחר שקדם ליום המימוש, החברה

; מוכפל במספר האופציות שמומשו, מחיר המימוש של האופציות שמומשו באותו מועד) ב(לבין ) מותאם כאמור להלן(
  . ביום המימוש, ם ההטבה הכספי הנובע לניצע בגין הפרש זהוייקבע סכו

תנפיק החברה לנאמן בעבור הניצע רק כמות של מניות מימוש ששווי השוק הכולל , לאחר חישוב סכום ההטבה הכספי
. שווה לסכום ההטבה הכספי) ביום המסחר שקדם ליום המימוש, לפי שער הנעילה של מנית החברה בבורסה(שלהן 

  . מימוש יוקצו כנגד תשלום ערכן הנקובמניות ה
  

בגובה שווי ההטבה ,  את החברה לרשום הוצאה בדוחותיה הכספייםמחייבתהקצאת כתבי האופציה על פי התכנית 
אופציה חושב ה יהשווי ההוגן של כל כתב. בהתאם לכללי החשבונאות החלים על החברה, הגלומה בכתבי האופציה

 בתקופת הדוח .ח" מליון ש17 -מסתכם נכון למועד החתימה על הדוח הכספי בכעל פי נוסחת בלאק ושולס והוא 
  .ח" מליון ש1.5 -רשמה החברה הוצאה של כ
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 : אישרו דירקטוריון אפריקה מגורים וועדת הביקורת את ההתקשרויות הבאות2007 סבמר  .ח

  
 על ,גורים עם החברה בהסכם לתיקון הסכם לקבלת שירותי ניהול מאפריקה השקעותהתקשרות אפריקה מ  .א

אפריקה מגורים לא , ח" אלפי ש400ח לסך של " מיליון ש1.1דמי הניהול הרבעונים יופחתו מסך של , פיו
היא תרכוש מהחברה את ציוד המחשב והתקשורת בו , תהיה זכאית לקבל ציוד מחשב ותקשורת מהחברה

שירותי הניהול יכללו , ח" אלפי ש121 - שימוש לפי ערכו המופחת בספרי החברה תמורת סך של כהיא עושה
  .גם שירותים של טיפול בקשרי משקיעים ותבוטל האפשרות הקבועה בהסכם הניהול המקורי לצמצום היקפו

  
חברה התקשרות החברה עם אפריקה מגורים בהסכם לתיקון הסכם על פיו מעניקה אפריקה מגורים ל  .ב

על פי התיקון להסכם יעלה היקף השירותים של . ע ורישום מקרקעין"הכלכלה ואגף תבשירותים על ידי אגף 
 משרה 50% משרה להיקף של 30%מהיקף משרה שנתי כולל של ) בלבד(ע ורישום המקרקעין "אגף התב

  .ח" אלפי ש350ח לסך של " אלפי ש150והתמורה הרבעונית הכוללת תעלה מסך של 
  
או היו בבעלות /התקשרות אפריקה מגורים עם החברה בהסכם למתן שירותי ניהול שונים לפרויקטים שהינם ו  .ג

על פיו תעניק אפריקה מגורים לחברה שירותים שונים בקשר עם פרויקטים , או חברות קשורות שלה/החברה ו
 אלפי 300בעונים בסך של עד תמורת דמי ניהול ר, או לחברות קשורות שלה זכויות/או היו לחברה ו/בהם יש ו

  ).בכפוף להיקף השירותים הניתן(ח "ש
  

 אושרו הסכמים אלו על ידי האסיפה הכללית של אפריקה מגורים והם נכנסו לתוקפם החל מיום 2007בחודש אפריל 
 .2007 בינואר 1

  
  אמות מידה פיננסיות  .ט
  

התחייבו חברות מסויימות לעמוד , 2006ר  בדצמב31בדוחותיה הכספיים של החברה ליום ) 7(א21כאמור בבאור 
  .שקיבלובאמות מידה פיננסיות בקשר עם הסכמי מימון ואשראי 

יתרת . )בדוח הכספי השנתי) ה)(7(א21ראה באור (חברה כלולה לא עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה 
נכון למועד . ח" מליון ש6 - בכ2007 ביוני 30מסתכמת ליום , האשראי אשר בגינו נקבעו אמות המידה הפיננסיות

  .החתימה על הדוח הכספי לא דרש הבנק פרעון מיידי של ההלוואה
  .בדרישות שנקבעו,  המידה הפיננסיותבמועדים שנקבעו לבחינת אמות, שאר חברות הקבוצה עומדות

  
  אגרות חוב וגיוסי הון   .י

  
 כתבי 68,566 -של אפריקה נכסים ו) ' בסדרה(אגרות חוב . נ.ח ע" ש676,460-בתקופת הדוח הומרו כ  )1(

כתוצאה מכך שעור .. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 73,628 -של אפריקה נכסים ל) 1סדרה (אופציה 
  .69.17% -האחזקה של החברה באפריקה נכסים למועד הדוח הכספי הינו כ

  
אשר ) 'סדרה יד(אגרות חוב ח נוספים במסגרת הגדלת סדרת " מליון ש192 גייסה החברה 2007 בינואר  )2(  

עומדות , לא מובטחות ורשומות על שם, הינן בלתי סחירות) 'סדרה יד(אגרות חוב . 2006הונפקה בדצמבר 
צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית , 2014לפרעון בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל משנת 

י יונבחודש ) 'סדרה יד(ום למסחר של אגרות חוב  בדבר ריש. המשתלמת מידי רבעון5.4%שנתית בשיעור של 
   . להלן8 ראה סעיף 2007

  
 אשר הונפקו בדצמבר) 'סדרה טו(ח נוספים במסגרת אגרות חוב " מליון ש34 גייסה החברה 2007בינואר   )3(  

עומדות לפרעון בשלושה , לא מובטחות ורשומות על שם, הינן בלתי סחירות) 'סדרה טו(אגרות חוב . 2006
צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של , 2010שלומים שנתיים שווים החל משנת ת

 ראה סעיף 2007 יוניבחודש ) 'סדרה טו(בדבר רישום למסחר של אגרות חוב  . המשתלמת מידי רבעון5.05%
  . להלן8

  
בסכום ,  מובטחות ורשומות על שםלא, בלתי סחירות, )'טזסדרה (החברה אגרות חוב הנפיקה  2007ס במר  )4(

בשלושה תשלומים אגרות החוב עומדות לפרעון . למשקיעים מוסדיים, ח" מליון ש730 -קרן נקוב כולל של כ
ריבית צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות , 2017 עד 2015שנתיים בחודש מרס של כל אחת מהשנים 

   . המשתלמת מידי חצי שנה5.2%שנתית בשיעור של 
ירשמו למסחר ) 'סדרה טז(אגרות חוב , אם במהלך תקופת אגרות החוב) 'סדרה טז(ל פי תנאי אגרות החוב ע

שישאו אגרות החוב בגין התקופה החל מהמועד בו יחלו אגרות החוב , בבורסה אזי שעור הריבית השנתית
  .4.7% ויעמוד על 0.5%-יפחת ב, להיסחר ועד לתום תקופת אגרות החוב

תהיה למחזיקי אגרות החוב , 2007 באוקטובר 1אם אגרות החוב לא תרשמנה למסחר עד ליום עוד נקבע כי 
 יוניבחודש ) 'סדרה טז(בדבר רישום למסחר של אגרות חוב . הזכות לדרוש פרעון מוקדם של אגרות החוב

  . להלן8 ראה סעיף 2007
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  )המשך(וגיוסי הון אגרות חוב   .י
  
בסכום , לא מובטחות ורשומות על שם, בלתי סחירות, )'יזסדרה (החברה אגרות חוב הנפיקה  2007 סבמר  )5(

בשני תשלומים אגרות החוב עומדות לפרעון . למשקיעים מוסדיים, ח" מליון ש178 -קרן נקוב כולל של כ
ריבית ות למדד המחירים לצרכן ונושאות צמוד, 2011 עד 2010שנתיים בחודש מרס של כל אחת מהשנים 

   . המשתלמת מידי חצי שנה4.65%שנתית בשיעור של 
ירשמו למסחר ) 'סדרה יז(אגרות חוב , אם במהלך תקופת אגרות החוב) 'סדרה יז(על פי תנאי אגרות החוב 

ות החוב שישאו אגרות החוב בגין התקופה החל מהמועד בו יחלו אגר, בבורסה אזי שעור הריבית השנתית
  .4.25% ויעמוד על 0.4%-יפחת ב, להיסחר ועד לתום תקופת אגרות החוב

תהיה למחזיקי אגרות החוב , 2007 באוקטובר 1עוד נקבע כי אם אגרות החוב לא תרשמנה למסחר עד ליום 
בחודש יוני ) 'סדרה יז( בדבר רישום למסחר של אגרות חוב .הזכות לדרוש פרעון מוקדם של אגרות החוב

  . להלן8 ראה סעיף 2007
  

בסכום , לא מובטחות ורשומות על שם, בלתי סחירות, )'יחסדרה (אגרות חוב , החברההנפיקה  2007 סבמר  )6(
בתשלום אחד במרס אגרות החוב עומדות לפרעון . למשקיעים מוסדיים, ח" מליון ש100 -קרן נקוב כולל של כ

   . המשתלמת מידי חצי שנה6.55%ריבית שנתית בשיעור של ונושאות לא צמודות , 2012
ירשמו למסחר ) 'סדרה יח(אגרות חוב , אם במהלך תקופת אגרות החוב) 'סדרה יח(על פי תנאי אגרות החוב 

שישאו אגרות החוב בגין התקופה החל מהמועד בו יחלו אגרות החוב , בבורסה אזי שעור הריבית השנתית
  .6.15% ויעמוד על 0.4%-יפחת ב, להיסחר ועד לתום תקופת אגרות החוב

תהיה למחזיקי אגרות החוב , 2007 באוקטובר 1עוד נקבע כי אם אגרות החוב לא תרשמנה למסחר עד ליום 
בחודש יוני ) 'סדרה יח(בדבר רישום למסחר של אגרות חוב  .הזכות לדרוש פרעון מוקדם של אגרות החוב

  . להלן8 ראה סעיף 2007
  

סדרה (וסדרה של אגרות חוב , )'סדרה ג( הנפקת סדרה של אגרות חוב השלימה אפריקה נכסים 2007במאי   )7(
  . ח" מליוני ש600בהיקף כולל של , )'ד
-AA"הודיעה לה על הענקת דירוג של , ")מעלות: "להלן(מ "מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע  

/Stable "להנפקה פרטית של שתי סדרות של אגרות חוב.  
 תשלומים שנתיים 6 -ועומדות לפירעון ב, 4.4%נושאות ריבית שנתית בשיעור של ) 'ה גסדר(אגרות החוב   

סדרה (אגרות החוב . תשלומי הריבית יתבצעו מדי חצי שנה). כולל (2015 עד 2010שווים בכל אחת מהשנים 
  .למדד המחירים לצרכן) קרן וריבית(צמודות ) 'ג
 תשלומים שנתיים 4 -ועומדות לפירעון ב, 5.9%שיעור של נושאות ריבית שנתית ב) 'סדרה ד(אגרות החוב   

) 'סדרה ד(אגרות החוב . תשלומי הריבית יתבצעו מדי שנה). כולל (2013 עד 2010שווים בכל אחת מהשנים 
  ).או ריבית/קרן ו(לא צמודות 

  
) 'סדרה ג(אם במהלך תקופת אגרות החוב , )'סדרה ד(ואגרות חוב ) 'סדרה ג(בהתאם לתנאי אגרות החוב   

תשקיף הצעת ניירות ערך ) על פי שיקול דעתה הבלעדי(תפרסם אפריקה נכסים , )'סדרה ד(ואגרות החוב 
או תשקיף רישום למסחר בבורסה של ניירות /ו") הבורסה: "להלן(מ "אביב בע-שלה בבורסה לניירות ערך בתל

) 'סדרה ד(ואגרות החוב ) 'ה גסדר(אזי תהיה אפריקה נכסים מחוייבת לרשום את אגרות החוב , ערך שלה
  .למסחר בבורסה

אזי , ירשמו למסחר בבורסה) 'סדרה ד(ואגרות החוב ) 'סדרה ג(אם אגרות החוב , בהתאם לתנאי אגרות החוב  
בגין התקופה החל ממועד , )'סדרה ד(ואגרות החוב ) 'סדרה ג(שישאו אגרות החוב , שיעורי הריבית השנתית

  .0.25%בניכוי ,  הריבית שנקבעו כאמור לעיליהיו שיעורי, רישומן למסחר
סדרה (או את אגרות החוב /ו) 'סדרה ג(לא התחייבה לרשום את אגרות החוב אפריקה נכסים כי , מובהר בזאת  
  .למסחר בבורסה למעט כאמור לעיל) 'ד

  
או כתבי / ואגרות חובאו /עתידה החברה להציע מניות ובמסגרתו תשקיף מדף  פרסמה החברה 2007במאי   )8(

כמו כן . תנאיה והיקף הגיוס טרם נקבעו, מועדה, מבנה ההנפקה. או אגרות חוב להמרה/אופציה למניה ו
שהונפקו על ידה ' יח-'מסדרות יבחוב האגרות את למסחר בבורסה רשמה החברה במסגרת התשקיף 

  .ח" מיליארד ש2.6-ואילך בסכום כולל של כ 2006ות פרטיות מחודש ספטמבר קבהנפ
  
 469,980 -של החברה ל) 'סדרה ב(אופציות  15,629 -ו) 'סדרה א(אופציות  31,369הומרו בתקופת הדוח   )9(

  .נ.ח ע" ש0.1מניות רגילות בנות 
  

 .2007אשר שולמו בחודש אפריל , ח" מליון ש360 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2007 במרס )10(
  

בטענה כי ההנחה , חמישה תאגידי דלק ובכללן חברה מאוחדת של אלון הוגשה תביעה ייצוגית כנגד 2007ביוני   .יא
 3ובפועל ניתנת הנחה של ,  אגורות לליטר דלק בתחנות המופעלות בשירות עצמי אינה מתקיימת15הניתנת בסך של 

אין באפשרות יועציה המשפטיים של אלון , מאחר ומדובר בתובענה בשלבים מקדמיים מאוד. אגורות לליטר בלבד
  .העריך את סיכויי התביעהל
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   עונתיות- 3אור ב
  

בענף הטקסטיל .  מעונתיות בין היתרמחזורי ההכנסות והתוצאות העסקיות בחלק ממגזרי הפעילות של החברה מושפעים
בענף המלונאות מחזורי ההכנסות . מחזורי ההכנסות ברבעון הראשון וברבעון האחרון גבוהים בהשוואה לרבעונים האחרים

  .הראשון נמוכים בדרך כלל בהשוואה למחזורים ברבעונים האחריםברבעון 
  

   אירועים לאחר תאריך המאזן- 4באור 
  

ע גבנו.) אי.בי. אי–להלן (מ "בית השקעות בע. אי.בי.החברה מנהלת מגעים התחלתיים מול בעלי השליטה באי  .א
  .אי.בי.איבלרכישת אחזקותיהם 

  
לזנובודסק 'מכרז שהוצע על ידי עיריית זב, בת זרהבאמצעות חברת , אפריקה מלונות רכשה 2007בחודש יולי   .ב

 דונם ועליה 9.52 -לזנובודסק בשטח כולל של כ' שנים בקרקע המצויה בעיר ז49 -זכויות חכירה ל, רוסיה, שבקווקז
  ").המלון: "להלן(ר המיועדים לשמש כבית מלון להבראה " מ8,419 -שני מבנים קיימים בשטח בנוי כולל של כ

  . מליון דולר4 -ינה בסך של כהתמורה הכוללת שנקבעה לרכישת הזכויות במלון ה
לשפץ ולפתח את המלון באופן שיתאים לסטנדרטים של מלון שלושה כוכבים ויכלול גם מרכז אפריקה מלונות בכוונת 
, אפריקה מלונותכת על פי הער.  מליון דולר8.5 -על סך של כעלות השיפוץ והפיתוח כאמור צפויה לעמוד . בריאותי

  .תימשך תקופת שיפוצו ופיתוחו של המלון כשנתיים
  .ממקורותיה העצמיים של אפריקה מלונותרכישת הזכויות במלון ממומנת 

  
בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס   אישרו הדירקטוריון וועדת הביקורת של אפריקה מגורים התקשרות2007ביולי   .ג

כקבלן הראשי בקשר סיבוס דניה תשמש  על פי ההסכם). להלן הפרוייקט ("יב אב–סביוני רמת "בקשר עם פרויקט 
במסגרת עסקה ' אפריקה מגורים וצד געל ידי , בחלקים שווים,  בפרויקט אשר מוקם9 - ו8, 7' עם בנינים מס

פרויקט בכפוף לשינויים אפשריים בהיקף ה(מ "ח לא כולל מע" מיליון ש65 -בתמורה לסך כולל של כ, וזאת, משותפת
  .)ולהתאמת התמורה

  .ההסכם כפוף לאישורו על ידי האסיפה הכללית של אפריקה מגורים
  

אפריקה מגורים  לפיו תרכוש בהסכם) המוכרים –להלן  (עם צדדים שלישייםאפריקה מגורים התקשרה  2007ביולי   .ד
  .בשכונת רוממה בירושלים 25אהליאב ' את זכויות המוכרים במקרקעין המצויים ברח

 מן 20%: ח בתשלומים כדלקמן" מיליון ש92.6למוכרים סך של אפריקה מגורים ורה לזכויות במקרקעין תשלם בתמ
במועד ,  יום ממועד חתימת ההסכם30 תוך שולמו הנותרים 80%- למוכרים במועד חתימת ההסכם ושולמוהתמורה 

  .מסירת החזקה
אפריקה יחול על , כל היטל השבחה אחר. המוכרים יחול על 1961בחה בגין תוכניות שאושרו עד לינואר היטל הש

  .וישולם על ידהמגורים 
יזום תוכנית לאפריקה מגורים בכוונת . המושכרים, רש חניה ואולמי שמחות בנויים על המקרקעין מגנכון לתאריך הדוח

  .בנין עיר חדשה במקרקעין בייעוד למגורים
  מיליון240 -קעה הכולל בפרויקט מוערך בשלב זה בכהיקף ההש, אפריקה מגוריםעל פי הערכת , לתאריך הדוח

  .ח"ש
  

על הסכם לקבלת  ,באמצעות חברה בת זרה, )להלן פקר, חברה מאוחדת(מ "פקר פלדה בעחתמה , 2007ביולי   .ה
 שהינה Koa Gas ממניות חברת 100%בקשר לרכישת , הרשומה ברוסיה, Cigma Trade LLC עם חברת שירותים

  .פקרוזאת לצורך הרחבת הפעילות הבינלאומית של , ")הנכס: "הלןל(חברה הרשומה ברוסיה 
  

).  המתחם–להלן (נייה ותשתית בעיר קרסקובו  מתחם לייצור ושטעון חומרי בKoa Gasבבעלותה של חברת 
לרבות קווי רכבת ומערך קטרים ,  דונם אדמה פרטית וכולל מבנים ותשתיות260 -המתחם מצוי על שטח בהיקף של כ

, מרכז אנרגיה המשמש את צרכי המתחם, חיבור למערכת גז טבעי, חיבור למערכת חשמל קווית, Koa Gasבבעלות 
  .בארות מי שתייה ומים לשימושים בתעשיה וציוד אחר

 אלף דולר בגין רכישת הנכס והיתרה כנגד 350,  מליון דולר23 -ך של כ ס2007שילמה פקר ביולי תמורת הנכס 
  .Koa Gas -הלוואת בעלים ל

לרבות השבחת השטחים הבנויים במתחם והשכרתם לצדדים ,  להשביח את הפעילות הקיימת במתחםבכוונת פקר
 והן פעילות עשייתית הן בתחומי הליבה של פקרהקמת מבנים נוספים לצרכי השכרה וייזום פעילות ת, שלישיים

  .תעשייתית חדשה
 סכום התמורה יושב 2007 באוקטובר 15ד ליום ככל שהעסקה לרכישת הנכס לא תושלם ע, בהתאם לתנאי העסקה

  .LIBOR +2.5%לפקר כשהוא נושא ריבית בשיעור 
הבעלים  והעמדת הלוואת הנכס רכישת לרבות, במתחם התעשייתית בפעילות הכולל השקעתה היקףפקר  להערכת

  .שנים שלוש עד שנתיים בת תקופה פני על וייפרס דולר  מליון50 -של כ לסך כאמור יגיע
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  )המשך( אירועים לאחר תאריך המאזן - 4אור ב
 
, רומניה, במכתב כוונות עם חברה זרה הרשומה בבוקרשט, באמצעות חברת בת,  התקשרה אפי אירופה2007ביולי   .ו

 -האחד בשטח של כ, רומניה, זכויות המוכרת בשני שטחי מקרקעין המצויים בבוקרשט) 100%(לרכישת מלוא 
  .ר" מ125,000 -ר והשני בשטח של כ" מ30,000

  .מסחר ומשרדים, מגורים, ר בייעודים שונים" מ700,000 -ביחס למקרקעין קיימות זכויות בנייה בשטח של כ
  : תשלם אפי אירופה את התמורה כדלקמן , בתמורה לרכישת מלוא זכויות המוכרת

  :אשר ישולם במועדים ובתנאים כדלקמן,  מיליון אירו77.5 -סכום כולל של כ
 מיליון אירו אשר ישולמו למוכרת ביום החתימה על ההסכם המפורט לרכישת המקרקעין 50 -כסך של   )1

  ).באמצעות מנגנון נאמנות(ורישומם על שם חברת הבת 
  . חודשים מיום החתימה על הסכם מפורט בין הצדדים8 מיליון אירו אשר ישולמו למוכרת בתוך 5 -סך של כ  )2
ר מתוך המקרקעין אשר " מ80,000 - אירו תשולם למוכרת עם פינויים של כ מיליון22.5 -היתרה בסכום של כ  )3

והעברת החזקה בהם לידי )  חודשים נוספים6 -עם אופציה ל( חודשים 18יוחזקו על ידה למשך תקופה של 
  .חברת הבת

ל וזאת החל מיום החתימה ע, בה אפי אירופה ליתן למוכרת ערבות חברהילהבטחת תשלום היתרה כאמור התחי
  .כמפורט לעיל, הסכם רכישה מפורט של המקרקעין ועד ליום פינויים במלואם על ידי המוכרת

  
בדיקת נאותות : ובכלל אלו, מת העסקה תתבצע בכפוף לקבלת כל האישורים וההסכמות הנדרשים להשלמתההשל

 הודעה חיובית על מתן,  יום מיום חתימת מכתב הכוונות45או חברת הבת במשך תקופה של /שתבצע אפי אירופה ו
הסכמה על תנאי ונוסח הסכם מפורט בקשר לרכישת , רצונה של חברת הבת לחתום על הסכם מפורט בין הצדדים

  .הזכויות במקרקעין ואישורי אורגנים של הצדדים
ובכלל (או חברת הבת שלא לבצעה /בשל החלטת אפי אירופה ו, בין היתר, כי אין ודאות שהעסקה תתבצע, יודגש
בשל אי הסכמה של הצדדים על תנאי ההסכם , מ"בשל אי השלמת המו, )אור תוצאות בדיקת הנאותותל, זאת

  .בשל שינויים חיצוניים בתחומי פעילותה של אפי אירופה, ן"בשל שינויים בשוק הנדל, המפורט
  
ר " אלף מ24בהסכם לרכישת נכס בשטח מבונה של , שהינו חברה זרה'  עם צד ג2007פי פיתוח התקשרה ביולי א  .ז

 דונם לרבות זכויות בניה לבניית שטח מבונה בייעוד מעורב 03-בנוסף רכשה החברה קרקע בשטח של כ. במוסקבה
  .דירות מגורים ומשרדים, בכוונת החברה להקים על הקרקע מלון. ר" אלף מ232בשטח כולל של 

 מוערכים על ידי אפי פיתוח בשלב זה  מליון דולר והיקף ההשקעות בפיתוח הפרויקט104 -מחיר הרכישה נקבע על כ
  . מליון דולר465 -בכ

  
תאגידים מקבוצת בוימלגרין הגיעה לסיכום עקרוני עם החברה , בדוחות הכספיים השנתיים) 2א)(3(ט2בהמשך לבאור   .ח

ב "הן באר"במזכר הבנות לשיתוף פעולה בתחום הנדל, בין היתר, אשר עימם היתה קשורה, ) בוימלגריןקבוצת - להלן(
לפיו ישונה מבנה האחזקות של הצדדים במספר , )פ" מזכר השת–לן לה (כפי שתוקן מעת לעת, 2002מאפריל 

  :שעיקריו כדלקמן, בגדר כך נחתם בין הצדדים מסמך עקרונות. תאגידים משותפים לצדדים המבצעים פרויקטים שונים
  

 כן פרויקט ו""Front" ,"15 Broad" ,85 Adams 84"הפרויקטים דים ימשיכו בפיתוח שטחי המגורים של דהצ  )1
"20 Pine"עקרונות הכמיזם משותף של הצדדים על בסיס , ") הנותריםהפרויקטים: "ביחד, להלן ( במלואו
 לכל 50% יעמוד על "Pine 20" בפרויקטשיעור זכויות הצדדים ) א: (בכפוף לבאות, פ"השתמזכר שפורטו ב

כל אחד מהצדדים יהיה ,  יום30 הנותרים שלא תיושב בתוך ויקטיםלפרבכל מקרה של מחלוקת ביחס ) ב(; צד
 (tag along) שבמחלוקת לצד שלישי בכפוף לתחולתן של זכות הצטרפות בפרויקטרשאי למכור את זכויותיו 

) i: ( הנותרים יחולקו לפי סדר הקדימויות הבאמהפרויקטיםחלוקות שינבעו ) ג(; drag along)(וזכות גרירה 
החזר השקעות הון עצמי של ) iii(; תאגיד הפרויקטהחזר הלוואות קבוצת החברה ל) ii(; בנקיםלאות החזר הלוו

שיעור היתרה תחולק בהתאם ל) v( -ו;  בוימלגריןתשלום יתרת דמי הניהול לקבוצת) iv(; דיםצדאחד מהכל 
  .היה במועד הרלוונטייכפי ש, בפרויקטזכויות הצדדים 

  
 שהינם בעלי הזכויות ,לקבוצת החברה את זכויותיה בתאגידים המשותפים תעביר  בוימלגריןקבוצת  )2

 בניו "Broad 15" החלק המסחרי בפרויקט) ב(;  בניו יורק".Wall St 23") א: ( הבאיםבפרויקטים/במקרקעין
 )כולל חניונים(החלק המסחרי ) ה(;  בניו יורק"Leonard 88" )ד(;  בניו יורק "Gowanus Village") ג(; יורק

   במיאמיהפרויקטים/כל המקרקעין) ו(;  בניו יורק"W Squared" בפרויקט
  

 את כל זכויותיה  בוימלגריןקבוצת החברה תעביר לקבוצת, לעיל 2בסעיף בתמורה להעברת הזכויות כמתואר   )3
 ;"Atlantic Court") א: ( הבאים בניו יורקהפרויקטים/בתאגידים המשותפים שהינם בעלי הזכויות במקרקעין

 החלק) ה(; "Front 84" בפרויקט ימסחרה החלק) ד(; "Beachfront Community") ג(; "Chelsea 10") ב(
  ."Adams 85" בפרויקט )כולל חניונים(י מסחרה

  
 15להשלמתו עד ליום ועל בסיס הסיכום דלעיל והסכמים נלווים הצדדים יפעלו לחתימת הסכם מפורט   )4

כל אחד השלמת העסקה תהא מותנית אך ורק בהשגת אישור . )המועד ההשלמ -להלן  (2007בספטמבר 
. ) להלן5כהגדרת מונחים אלו בסעיף (מכל התחייבות הצד המעביר לשחרור  נים הרלוונטיים המממותהמוסדמ

הצד המיועד לקבל לזכותו את מלוא הזכויות בתאגיד , 2007 בנובמבר 4אם אישור כאמור לא יתקבל עד ליום 
באופן שלאחר , על חשבונו, ידי התאגיד הרלוונטי-ההלוואות שניטלו עלצע מימון מחדש של  יידרש לבהפרויקט

  . מימון מחדש כאמור ישוחרר הצד המעביר מכל התחייבות
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  )המשך(  .ח
  
הצד  - ןלהל(משותפים אליו מועברות אחזקות הצד השני באיזה מהתאגידים ה כל צד ,עד למועד ההשלמה  )5

נתן שערבות או שעבוד , מכל התחייבות) הצד המעביר -להלן (יפעל להשגת שחרורו של הצד השני ) המשחרר
בו ) התחייבות - ביחד, להלן (ידי התאגיד המשותף הרלוונטי-הפרויקט שבוצע עלבמסגרת מימון הצד המעביר 

 בידי הצד המשחרר להשיג שחרור כאמור עד אם לא יעלה. מיועד הצד המשחרר להחזיק במלוא הזכויות
עביר בגין כל הפסד או מהדבר לא יעכב את השלמת ההעברה והצד המשחרר ישפה את ה, למועד ההשלמה

  .הוצאה שייגרמו לו בשל התחייבות כאמור
  

  בוימלגריןוחשבון ההשקעה של קבוצת,  בוימלגרין תחשיב של יתרת דמי הניהול המגיעה לקבוצתיערך  )6
יזוכה חשבון ,  דמי ניהול ביתר בוימלגריןאם יתברר כי שולמו לקבוצת.  יזוכה ביתרה זו"Pine 20"ויקט בפר

  . זה בסכום ששולם ביתרבפרויקטקבוצת החברה 
  

תאגידי הפרויקטים חלקם היחסי של הצדדים בשיעור  הנותרים יתבצע בהתאם להפרויקטיםכל מימון נוסף של   )7
  .הנותרים

  
 בכל אחד מהתאגידיםלזכות כל אחד מהצדדים  תחשיב של ההלוואות העומדות יערך הההשלמבמועד   )8

ללא יתרת זכות או חובה למי ,  כל ההלוואות האמורות תאופסן הכוללת של באופן שיתרת,המועברים
  .מהצדדים להעברות

  
 בקשר עם שיתוף ההסכמות דלעיל יהוו יישוב של כל הנושאים הפתוחים והטענות של כל צד כלפי הצד האחר  )9

  .הפעולה בין הצדדים מתחילתו ועד להשלמת ההסכם המפורט שייחתם
    

)  דור אלון-להלן (מ "אלון אנרגיה בישראל בע-במסגרת הכנות דוחות חודשיים לרשויות המס שבוצעה על ידי דור  .ט
רי חברת בת פרטית אלון חשש לאי התאמות בספ-התעורר על ידי הנהלת הכספים של דור, 2007במהלך חודש יולי 

  .שיחייבו תיקון דיווחים שהוגשו לרשויות המס, ) חברת הבת-להלן (של דור אלון 
אשר מונה , אלון-אלון באמצעות רואי החשבון המבקרים ומבקרה הפנימי של דור-פועלת דור, מאז הגילוי כאמור

לבירור מקיף של העובדות והשפעתן , לבדיקת המקרה בחברת הבת") הבודק החיצוני: "ק זה"להלן בס(כבודק חיצוני 
. הוגשו דיווחים לרשויות הרלוונטיות ודור אלון פועלת בשיתוף פעולה עם הרשויות למיצוי הבדיקות. על דור אלון

וההצגה מחדש של הדוחות ,  יתוקנו2003דוחותיה הכספיים בגין התקופות החל משנת , להערכת הנהלת דור אלון
בישיבת . ח בגין התקופה האמורה" מליוני ש25 -מי של דור אלון בהיקף של ככאמור תגרום להפחתת ההון העצ

למניעת קיטון בהונה העצמי של דור , ל"את הסכום הנ, הוחלט להזרים לדור אלון באופן מיידי, הדירקטוריון של אלון
  .אלון

  
ים את ביצוע הבדיקות כי הבודק החיצוני סי,  פרסמה דור אלון דיווח מיידי אשר במסגרתו נכתב2007 באוגוסט

בעקבותיו מסר הבודק החיצוני . הפרטניות של ספרי החשבונות של החברה הבת ובדיקת מערכות המידע המיוחדות
כי לא נמצאו ממצאים אשר יש , עוד נכתב). הדוח הסופי יובא לאישור במוסדות דור אלון(לוועדה המיוחדת דוח סופי 

כפוף להסכמות עתידיות בין  (2007 באוגוסט 23ם דיווחה דור אלון ביום בהם כדי לשנות את הנתונים הכספיים עליה
  ).דור אלון ושלטונות מס ערך מוסף לרבות לעניין הפרשי הצמדה וריבית

  
החלו בביצוע ביקורת הדוחות הכספיים , כי רואי החשבון של חברת הבת לתקופות האמורות, עוד עדכנה דור אלון

דור אלון מעריכה כי רואי החשבון . בדיקות נוספות של מערכות מידע הדרושות להםהמתוקנים של חברת הבת וביצוע 
כך שהחברה תוכל לפרסם את דוחותיה המתוקנים והדוחות , יסיימו את ביקורת הדוחות הכספיים המתוקנים כאמור

  .למחצית השנה במועדים הקבועים בחוק לפרסום הדוחות למחצית השניה
  

כי שלטונות מס הכנסה מבצעים בדיקה נוספת בחשד כי בתשלומי ניכויי מס מסויימים , עדכנה דור אלון, במקביל
ל לשעבר של חברת "כתוצאה מפעולות בלתי מורשות של המנכ(לא בוצעו באופן נאות , משכר עבודה בחברת הבת

  .ר אלוןאינם מהותיים לדו, בשלב זה סכומי המס שלא שולמו נטו, כי למיטב ידיעתה, דור אלון ציינה). הבת
  

  .השלכות האירוע כמתואר לעיל לא יהיו מהותיות לתוצאותיה, להערכת החברה
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ניתן בידי בית המשפט המחוזי בירושלים צו זמני להקפאת הליכים כנגד חברות שונות , 2007 באוגוסט 6ביום   .י
  .ניתנו צווים למינוי כונסי נכסים על חלק מנכסיהוכן ") חפציבה "-להלן " (חפציבה"מקבוצת 

 31חפציבה הינה לקוח מהותי של דניה סיבוס אשר היתרה שנרשמה בגינו בדוחות הכספיים של דניה סיבוס ליום 
  .ח בהתאמה" מליון ש37.3 -ח ו" מליון ש47.7היתה , 2007 במרס 31 וליום 2006בדצמבר 

רשמה דניה סיבוס בדוחותיה הכספיים לרבעון , טיים שנפתחו נגדהנוכח קריסתה של חפציבה וההליכים המשפ
סכום זה חושב בהנחה כי דניה . ח בגין הפרוייקטים שבוצעו עבור חפציבה" מליון ש28.4 -הנוכחי הפסד לפני מס של כ

  .סיבוס תחדל מביצוע הפרוייקטים של חפציבה ובהתחשב בהפרשות שנערכו בעבר
, כי דניה סיבוס תצליח לגבות חלק מחוב חפציבה כלפיה, ככל שישנה, ן את האפשרותסכום ההפסד אינו מביא בחשבו

כי דניה סיבוס הודיעה על מימוש , בהקשר זה יצויין. או לצמצם חלק מיתרת התשלומים בהם היא חבה בפרוייקטים
כסים של חפציבה או כונסי הנ/מ עם הבנקים הנושים ו"זכות העכבון שלה בפרוייקטים השונים וכי היא מנהלת מו

  .ל"בקשר לפרוייקטים הנ
וכן , כי נוכח מורכבות ההליכים המשפטיים בנושא ומגוון הפרוייקטים הרחב שביצעה דניה סיבוס עבור חפציבה, יודגש

הן לגבי הסכומים המגיעים לדניה סיבוס מחפציבה בפרוייקטים שונים שהופסקו והן (נוכח הצורך להזדקק לאומדנים 
הנתונים שלעיל מבוססים על אומדנים המשקפים את המידע שבידי דניה סיבוס במועד , )פרוייקטיםלגבי ההוצאות ב

  .ולפיכך עשויים לחול בהם שינויים, אישור דוח זה ואת הערכותיה בקשר לכך
  

מתנהלת חקירה של רשויות מס ערך מוסף בנושאים הקשורים לשאלת עיתוי , על פי המידע המצוי בידי דניה סיבוס  .יא
  .הוצאת חשבונית בגין פרוייקטים שנבנו בשנים האחרונות

  .ונלקחו מסמכים ממשרדי דניה סיבוס, במסגרת חקירה זו נחקרו מספר נושאי משרה בדניה סיבוס
ל הכספים "סמנכ, ל"מ בקשה למעצר ושחרור בערובה של מנכ" הוגשה על ידי רשויות מע2007 באוגוסט 19ביום 

  .והחשב של דניה סיבוס
הורה בית המשפט על שחרורם של ,  במסגרת הדיון בבקשה למעצר ושחרור בערובה2007 באוגוסט 19ביום 

 או לפני 2007 באוגוסט 23עד ליום , כאשר בין יתר התנאים לשחרור נדרש כל אחד מהמנהלים להמציא, המנהלים
  ").ההחלטה: "להלן(ד ח או ערבות בנקאית בסכום זהה צמודה למד" ש75,000סכום במזומן של , יציאתו מהארץ

ש כערובה כספית "כי זו תפקיד בביהמ,  אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון דניה סיבוס2007 באוגוסט 20ביום 
ח עבור " ש75,000ערבות בנקאית בסך של , דהיינו(ח " ש225,000עבור המנהלים ערבויות בנקאיות בסך כולל של 

זאת בכפוף לחתימת כל אחד מהמנהלים על כתב התחייבות לפיו הוא , ")הערובה: "להלן) (כל אחד מהמנהלים
  .וכן בכפוף לתנאים שנקבעו בערבות, מתחייב לקיים את כל תנאי ההחלטה

  
הפקדת הערבויות הבנקאיות על ידי דניה סיבוס מתבצעת לאור חיוניותם של המנהלים לצורך המשך פעילותה 

  .ל"נהלים להמשיך למלא את תפקידם בארץ ובחוהסדירה של דניה סיבוס ויש בה כדי לאפשר למ
הוצאת הערבויות הבנקאיות על ידי דניה סיבוס מתבצעת בהתאם לתנאים ובכפוף למגבלות שנקבעו בחוק החברות 

  . לעניין זה
בשלב זה לא הועלתה כל טענה לפיה פעלו המנהלים לשם הפקת רווח , כי למיטב ידיעת דניה סיבוס, בענין זה יצויין

  . וכי להערכתה על פי יעוץ משפטי שקיבלה אין המדובר בהעלמת הכנסות,אישי
  

לא צפוי , ד מקצועית שקיבלה"י חוו"להערכתה וגם עפ. מ ככל שיידרש"דניה סיבוס תוסיף לשתף פעולה עם רשויות מע
  .כי לנושאי החקירה תהיה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות

  
על פיה יוענקו ") התוכנית: "להלן(טוריון דניה סיבוס על תכניות אופציות לעובדים  החליט דירק2007 באוגוסט 1ביום   .יב

 580,335, ")העובדים: "להלן בסעיף זה(ל "למספר עובדים בכירים בדניה סיבוס ובחברות בנות שלה לרבות המנכ
 אופציות 193,445 -ל ל"מתוכן זכאי המנכ,  מהונה המונפק של דניה סיבוס2.91% -המהוות כ, כתבי אופציות

 נושאי 10 - כתבי אופציה מחולקים ל338,529והיתרה , ) מהונה המונפק של דניה סיבוס כאמור0.97% -המהוות כ(
 -ו)  מהונה המונפק1.7% -המהווים כ(בחלקים שווים ביניהם ) לים של חברות בת של דניה סיבוס" מנכ2כולל (משרה 

היום הקובע לתוכנית האופציות ).  מהונה המונפק0.24% -הוות כהמ( כתבי אופציה עבור ניצעים עתידיים 48,361
  .2007 באוגוסט 1קרי , על אימוץ תוכנית האופציות, הינו יום החלטת הדירקטוריון

בכפוף להשלמת כל הפעולות הנדרשות וקבלת כל ,  כתבי אופציה580,335החברה תקצה לנאמן את כל הכמות של 
  . לפקודת מס הכנסה102ת סעיף לרבו, י דין"האישורים הנדרשים עפ

  

  :מחיר המימוש של כל כתב אופציה בכל מועד מימוש יהיה כדלהלן
  

ח " ש55.8מחיר המימוש יהיה ,  ביום ממועד אישור התוכנית30שתאושר תוך , בגין הענקת כתבי אופציה לניצע •
 .ח למניה" ש62עמד על  משער המניה ביום החלטת הדירקטוריון ש90%מחיר זה נקבע על בסיס חישוב . למניה

  
יעמוד ,  יום ממועד אישור התוכנית30אשר כתבי האופציה יוענקו להם לאחר , מחיר המימוש לניצעים העתידיים •

 . הימים שקדמו ליום ההחלטה על ההענקה30 - מממוצע שער הפתיחה של המניה במסחר בבורסה ב90%על 
  .מחיר המימוש יהא צמוד למדד המחירים לצרכן
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  )המשך(  .יב

  :תקופות המימוש הינן כדלקמן. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד לתום שש שנים מהיום הקובע
 

בתום שלוש שנים ,  מכמות כתבי האופציה25% -בתום שנתיים מהיום הקובע : לנושאי משרה וניצעים עתידיים •
 . נוספים25% - נוספים ובתום חמש שנים מהיום הקובע 25% -תום ארבע שנים ב,  נוספים25% -מהיום הקובע 

  
 בדצמבר 31 - מכתבי האופציה ב25%, 2007 בדצמבר 31 ביום - מכתבי האופציה 25%: ל החברה"לגבי מנכ •

 31 מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש ביום 25% - ו2009 בדצמבר 31 מכתבי האופציה ביום 25%, 2008
 .2010ר בדצמב

בגובה שווי , הקצאת כתבי האופציה על פי התוכנית תחייב את החברה לרשום הוצאה בדוחותיה הכספיים
  .בהתאם לכללי החשבונאות החלים על החברה, ההטבה הגלומה בכתבי האופציה

 
 4.2 -ל וליתר הניצעים תרשום החברה בדוחותיה הכספיים הוצאה המוערכת בסך של כ"עקב הקצאת האופציות למנכ

  . ח בהתאמה" מליון ש7.6 -ח ובסך של כ"מליון ש
  

לפיה האופציות ימומשו במחצית , ההוצאה כאמור חושבה בהתאם לערך הכלכלי של כתב אופציה ובכפוף להנחה
  .התקופה שבין תום תקופת החסימה של האופציות לבין מועד פקיעתן

  
עם קבוצת מוכרים , ) חברת הבת-להלן (ל החברה  התקשרה חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה ש2007באוגוסט   .יג

  :אשר תנאיהם המהותיים הינם כדלקמן) ההסכמים -להלן (במספר הסכמים ) המוכרים -להלן (
)  חברת הפרוייקט בהתאמה- המניות ו-להלן ( מהון מניותיה של חברה זרה 50% מהמוכרים חברת הבת רכשה

סמוך לחוף הים ולמרכז , בעיר פנמה סיטי שבפנמה, ר" מ3,700 -כהמחזיקה במלוא הזכויות בקרקע בשטח כולל של 
  .יתרת המניות בחברת הפרוייקט תיוותר בידי המוכרים).  המקרקעין-להלן (העיר ובקרבת העיר העתיקה 

  
 73 -בכוונתם של חברת הבת והמוכרים לפתח את המקרקעין באמצעות חברת הפרוייקט ולהקים עליהם בניין בן כ

, חדרי כושר, בריכת שחיה, חניונים,  יחידות דיור355 -כ, בין היתר, אשר יכלול, ר" מ100,000ח בנוי של בשט, קומות
  ).הפרוייקט -להלן (אולם אירועים ושטחי מסחר 

  
אשר מתוכם סך של , ב" מליון דולר ארה10 -התמורה הכוללת בעבור המניות עומדת על סך של כ, בהתאם להסכמים

ב הופקד בנאמנות ויועבר " מליון דולר ארה3 -ואילו סך של כ, ב שולם במעמד חתימת ההסכמים" מליון דולר ארה7 -כ
  .לידי המוכרים עם תחילת ביצוע עבודות הבנייה של הפרוייקט

  
והיקף ההשקעה הכולל ,  חודשים36 -תימשך תקופת פיתוחו של הפרוייקט כ, להערכת הנהלת החברה והמוכרים

בכוונת הצדדים לפעול לקבלת מימון בנקאי . ב" מליון דולר ארה86 -מוכרים בשלב זה בכבפרוייקט מוערך על ידי ה
  .לצורך ההשקעה הנוספת בפיתוח הפרוייקט

  
  .מ טיוטת תשקיף לרשות לניירות ערך לצורך קבלת היתר לפרסום תשקיף" הגישה פקר פלדה בע2007באוגוסט   .יד
  
מניות רגילות  5,571 -של אפריקה נכסים ל) 'סדרה ב(רות חוב אג. נ.עח " ש746,681חר תאריך המאזן הומרו לא  .טו

 4,762 -של אפריקה נכסים ל) 1סדרה (כתבי אופציה  4,762מומשו  כמו כן .של אפריקה נכסים. נ.ח ע" ש1בנות 
  .של אפריקה נכסים. נ.ח ע" ש1מניות רגילות בנות 

  
  ..נ.ח ע" ש0.1 מניות בנות 34,290 -חברה לשל ה) 'סדרה ב(אופציות  3,429חר תאריך המאזן הומרו לא  .טז

  
  
  

   צירוף דוחות כספיים- 5באור 
  

    :החברה מצרפת לדוחות כספיים אלה את הדוחות הכספיים של החברה הכלולה והשותפויות הבאות
    . שותפות רשומה-וינט ונטשר 'דרך ארץ קונסטרקשן ג  -
    .מ"אפרירם בע  -
  .שומה שותפות ר-18וינט ונטשר 'דרך ארץ ג  -



  אפריקה ישראל להשקעות בערבון מוגבל
  
  )בלתי מבוקרים (2007 במרס 31אורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום ב
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   מידע על מגזרי פעילות עסקית- 6באור 
  

                      
            מלונאות  נכסים    קבלנות  פתוח   
  מאוחד  התאמות  אחרים  טקסטיל  תעשיה ונופש מניבים  תשתיות ובניה מקרקעין  
  ח מדווחים"אלפי ש  
  

                     שה ילתקופה של ש
                     חודשים שהסתיימה ביום

                     )י מבוקרבלת (2007  ביוני30
                     

  4,395,576   )44,018(  56,022   224,631   698,761   162,799   985,529   373,625   357,401   1,580,826  הכנסות המגזר
                     

  1,171,046   -   9,637   21,427   61,582   9,979   906,773   )11,360(  )19,046(  192,054  תוצאות המגזר
                      

                     שהילתקופה של ש
                     חודשים שהסתיימה ביום

                     )בלתי מבוקר (2006  ביוני30
                     

 2,416,039  )46,052( 234,413  204,060  -  158,513  210,269  141,672  435,544  1,077,620  הכנסות המגזר
           

 721,232  )4,833( 234,413  19,263  -  *14,765  106,599  3,836  15,455  331,734  תוצאות המגזר
  
  

                      
            מלונאות  נכסים    קבלנות  פתוח   
  מאוחד  התאמות  אחרים  טקסטיל  תעשיה ונופש מניבים  תשתיות ובניה מקרקעין  
  ח מדווחים"אלפי ש  
  

                     שה לולתקופה של ש
                     חודשים שהסתיימה ביום

                     )בלתי מבוקר (2007  ביוני30
                     

  1,649,998   )32,789(  42,971   108,727   354,796   92,708   133,089   220,749   174,365   555,382  הכנסות המגזר
                     

  206,031   -   1,740   6,669   33,741   13,283   96,218   )15,025(  )25,654(  95,059  תוצאות המגזר
  

  .)2('ב1ראה באור –הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של תקן חשבונאות * 



  אפריקה ישראל להשקעות בערבון מוגבל
  
  )בלתי מבוקרים (2007 במרס 31אורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום ב
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  )המשך( מידע על מגזרי פעילות עסקית - 6באור 
  

                      
            מלונאות  נכסים    קבלנות  פתוח   
  מאוחד  התאמות  אחרים  טקסטיל  תעשיה ונופש מניבים  תשתיות ובניה מקרקעין  
  ח מדווחים"אלפי ש  
  

                     שה לושל שלתקופה 
                     חודשים שהסתיימה ביום

                     )בלתי מבוקר (2006  ביוני30
                     

  1,159,068  )28,244( 225,543  104,620  -  91,212  103,916  72,549  248,350  341,122  הכנסות המגזר
            

  388,751  )4,515( 225,543  4,577  -  *13,103  56,392  3,510  5,621  84,520  תוצאות המגזר
  
  

                     לשנה שהסתיימה ביום
                     )מבוקר (2006 בדצמבר 31
                     

  5,004,628   )90,980(  301,105   387,200   -   347,693   424,813   478,615   880,791   2,275,391  הכנסות המגזר
                     

  1,596,685   )9,190(  229,153   26,429   -   *38,914   205,397   23,553   28,029   1,054,400  תוצאות המגזר
  

  ).2('ב1ראה באור  -הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של תקן חשבונאות * 



  

  

  


